
 

 گریزسفر هم
 یباسمه تعال

 
 

ستن که چندخط بعد معن یی)کلمه ها ستاره دار ه ستان  ته گف شونیدرطول دا
 شده(

 چانه و مقنعه را از سرش برداشت. ریرا که بست، دست برد ز اطیح در
شبچ یبه پاتوق هنر لیبود تبد یسال کیکه  نیزم ریساز از ز یصدا ده ه ها 
 آمد. یبود م

ه در ک ینیریخوش ش   یاز پله ها باال رفت. انقدر گرمش بود که به بو کالفه
و چند بار زنگ زد. همانطور  ستادیبود هم توجه نکرد. پشت در ا دهیچیراهرو پ

ها باز کرد و فکر کرد م*س*تق یکه منتظر بود، دکمه  اغ برود س  ر میمانتو را 
را از ش  انه  فشیش  د، ک یظارش که طوالن. انتخچالیآب خنک داخل  یبطر

شت و به دنبال کل شربت  دیبردا شکوفه با لبخند گفت "  شد و  شت. در باز  گ
 آماده س!" خچالی یتو مویل

 وارد شد. نفس
 !؟یکنیچرا درو باز نم -
 کردم. یداشتم با تلفن صحبت م -

 مبل رها کرد وبه آشپزخانه رفت. یو مقنعه را رو فیک نفس
 ست؟ین دیگفت: نوهمان جا  از
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 ؟ی... انتخاب واحد کردنهییپا -
 باد خنک کولر لم داد. یمبل جلو یآمد و رو رونیکرد تا نفس ب صبر

 واحد گرفتم. ستیبود ب یآره... با هر بدبخت -
سنه ا - ستو عوض کن، ب یاگه گر شو لبا صب ایبلند  ر با من ناهار بخور؛ اگه نه 

 .ادیب دیکن نو
 بلند شد. نفس

 ؟یری...امروزم زود مرمیدوش بگ رمیارم.مند لیم -
 از آشپزخانه گفت: آره. شکوفه

 .ستادیکنار در آشپزخانه ا نفس
 مامان؟! -

 برگردد، جواب داد: بله؟ نکهیبدون ا شکوفه
 !؟یکرد یراض دویمردد گفت: نو نفس

 باهاش حرف زدم... -
. ردک یچهار نفره نش  س  ت. نفس منتظر نگاهش م زیبش  قاب ا،ا، پش  ت م با

بود  یعص  ب ایکالفه  یکه وقت یحرکت د؛یا،ا پاش   ینمکدان را برداش  ت و رو
 نفس در هم رفت. ی. اخمهاکردیم
 داشته باشم؟! دینو یبه اجازه  یازیاصلن مگه من بچه ام که ن -

 نگاهش کرد. شکوفه
 ... حق هم داره. باالخره...کنهیم تیاحساس مسئول دینو ی... ول یستیبچه ن -

 .دیش پرحرف انیم نفس
 کرده! یشما رو راض دیپس نو -
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 نانی. بهت اطمیفهمم تو بزرگ ش د ی... من مزمیبا محبت گفت: عز ش کوفه
... جامعه خرابه... اون ش  هیبه خاطر نگران کنهیهم اگه مخالفت م دیدارم... نو

 .یدرک کن طویشرا دی... بادونهیاالن خودشو مسئول خانواده م
 عقب رفت. یقدم نفس

 یتو ایدانشگاه  ینگفت ممکنه تو دیبرم دانشگاه؟! نو یاجازه داد اصلن چرا -
شکل صادف کنم؟ اد؟یب شیبرام پ یراه م گول  ایمنو بدزدن؟  ای! نگفت ممکنه ت

مه  فاتون تکرار یبخورم؟ ه مه ش  م هیحر چه  ده؛یم یمعن هی... ه منو ب
 ...ادی... ازش بدم مدیدونیم

 با مالمت گفت: نفس! شکوفه
 ...ادیرف حمام رفت و بلند گفت: آره... ازش بدم مبه ط یعصب نفس

ستش را به پ شکوفه شت و خ یشانیکف د سر تکان داد. رهیگ،ا شقاب،   به ب
احس  اس دخترش را بش  نود. به قول  یپرده و از رو یب یعادت داش  ت حرفها

بود! هر چند درس  ت متوجه مفهومش  یواقع س  تیونیامپرس   کیآرِمن، نفس 
سش را بروز ماما هر بار نفس  شدینم سا را  نیو هم دیخند یداد، آرمن م یاح
 گفت. یم

کرد.  ینفس محتاطانه عمل م یدرباره  ینبود ول یریپسر دگم و سخت گ دینو
 یعالقه اش به نفس م ی جهیرا نت دینو اطیو احت تیحس  اس   یش  کوفه همه 

و  دیمخالفت نو نیس  ال داش  ت و کوچکتر س  تینفس فقط ب یدانس  ت ول
 شمرد. یو بچه فرض کردن م تیمادرش را محدود
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شتها کم یب ستانیرفتن به ب یا،ا خورد و آماده  یا  یهنگا اط،یشد. در ح مار
پله،  نیاول یانداخت و رو نیزم ریز یش   ده کنار پله ها دهیچ یبه کارتن ها

 تو مامان. ایگفت: ب دیساز قطع شد و بعد نو یرا صدا زد. صدا دینو
 .رمیدارم م -

شد. آرت در سالم کرد و پله ا نیباز  سرش نو یلبخند زنان  شت   دیباال آمد. پ
 آمد. رونیهم ب

 !؟یر یگرما م یتو یبازم دار -
 ...یدرمان یمیبره ش یبچه شو م یکوتاه گفت: خانوم اسکندر شکوفه

 به کارتن ها انداخت. یگرینگاه د بعد
 ه؟یچ گهید نایا -
 بان چشمش کرد. هیدستش را سا دینو
سان ی شما هم که آماده -  ی... ِک کیدور و نزد یگرفتارا یبه همه  یخدمت ر
 همه مون راحت بشه؟! الیو خ یتا بازنشسته بش شهیسال تموم م کی نیا

 جواب شکوفه را داد. نیآرت
کوس  ت یورقه ها - کوس  ت نوییپا یواراید می. گرفتکیآ ص  دا  که هم میکن کیآ
 مزاحم ضبط ما نشه. رونیب یهم صدا اد،ین رونیب

 زد. یخند کمرنگلب شکوفه
 !د؟یشنو یخودتون م یهمه سر و صدا نیرو هم با ا رونیب یمگه صدا -

 رفت. نییپا نیآرت
 ؟یگفت: نفس باالست... باهاش بحث نکن دیبا ترد شکوفه

 شد. شتریابرو برداشت و اخمش ب یدستش را از باال دینو
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 کنه؟! رونیفکر سفرو از سرش ب یبهش گفت -
 شانه جا به جا کرد. یرا رو فشیو کسرش را تکان داد  شکوفه

ل راحت تر حرفتو قبو یکم با محبت تر باهاش رفتار کن هیآره... تو هم اگه  -
 کنه... ناهار آماده س. نفس هم نخورده... فعلن خداحافظ. یم

 .نییکرد و برگشت پا یآرام خداحافظ دینو
 .دیکش ینفس بلند دیکرد. نو یسل را عوض م ولنیداشت کوک و نیآرت
 انداخت توسرش. یرو ک ییدونم سفر دانشجو ینم -
 بلند تر گفت: پس آرِمن کجاست؟ و
 ارشاد. دنبال مجوز. -
اول  میبا انگشت به س نیشد. آرت رهیخ شیمهایرا برداشت و به س تارشیگ دینو

 با نت نا کوک مخلوط شد. شیزد. صدا
 .ستیَروِشت درست ن -
 نکن. دنشیبه قد کش گفت: نفس هنوز بچه س. نگاه یعصب دینو
 کرد. نیساکت آرشه را برداشت و شروع به تمر نیآرت

شقاب خال نفس شت و پا یب ضربه به در زد. باز هم بو نییرا بردا  یرفت. چند 
 در را باز کرد. نفس لبخند زد. سیآمد. کالر یم ینیریش
و *خاله کالر - ِِ  .سیباِر

 تو. ایسرحال گفت: باِرو نفس جان... ب سیکالر
 شقاب را باال آورد.ب نفس

 ب،اره! یزیآوردم... مامان نبود توش چ نویا -
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 .دیخند سیکالر
 .،اشتمیتو. داشتم قهوه م ایب -

 داد. رونیو بازدمش را با "هوم" ب دیکش یقیوارد شد و نفس عم نفس
 !ادیخوب م یبازم داره بوها -

ه چکنم. ب یدرس  ت م زیچ هیهر روز  یکاریکنم؟ از ب کاریگفت: چ سیکالر
 خورن. شکوفه صبح رفت؟ یا،ا م یبه جا نییبرن پا یها م

 .دیکش رونیرا ب یگ،اشت و صندل زیم یبشقاب را رو نفس
 آره. -

 گ،اشت. زیم یگرم را رو یها ینیریظرف ش سیکالر
 ؟یامروز دانشگاه نرفت -

 .دیبرداشت و بو کش ینیریش کی نفس
 بود. حوصله شو نداشتم. باال دینه... فقط سه شنبه ها کالس ندارم... نو -

 حواسش به قهوه بود. سیکالر
 !؟یهنوز باهاش قهر -

 زد. یگ،را به او کرد. نفس لبخند آرام ینگاه
 ها! نیکه دختر ندار نیآورد یچه شانس -

 پشت به او گفت: چرا؟! سیکالر
 بزگترو تحمل کنه. یبرادرا ییمجبور بود زورگو چارهیچون ب -
 دستش را به چهار چوب زد. نیگاز زد. آرت ینیریبه ش و
 مگه همه مثل برادر تو زورگو هستن؟! -

 .دیگفت: همه تون مثل هم نفس
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 .دیخند نیآرت
 .میپس خوب شد خواهر ندار -

 گاز را خاموش کرد. سیکالر
 نفس خواهر شمام هست. -

 نشست. نیآرت
 براش بسه! گهیبرادر که بهش زور م هیهمون  -

ها ر سیکالر که فنجان با اخم گفت: چ یا پر مهمانطور   نیگ یم یه هیکرد، 
 داره. بده؟! رتیخواهرش ا یزورگو؟! پسرم رو

 برداشت. ینیریش کیو  ستادیا زیهم آمد. کنار م آرمن
 ** جان؟!گیریبه نفس کرد و گفت: الِوک کو ینگاه طنتیش با

 !ه؟یعاد تی... وضعنیاز پناه گاهتون خارج شد نمیب یگفت: م نفس
ند آرمن ند خ به ارمن دیبل عاد یو  ب،اره،  گه دش  من  . هنوزم هیجواب داد: ا

 !؟یهست یعصبان
 .نینکن. بش تشیگفت: اذ سیکالر

 گ،اشت. زیم یرا رو فنجانها
 امروز چطور شده؟ یها ینیریش یمزه  -

 .هیگفت: عال نفس
 ادا درآورد. آرمن

 ؟یدرست کرد یمیش کمه. رژ ینیریش -
 را باال برد. شیابرو کی نیآرت
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 !؟یت نداردوس -
 هم نشست. سیکالر

 ؟ینیش یآرمن چرا نم -
 برداشت. یگرید ینیریش آرمن

 برم آموزشگاه. دیبا -
شانیشکوفه ب یکردند؛ مگر وقت یصحبت م یارمن شتریب  یوجه نمبود که مت ن

 یلیشده بودند و خ هیو نفس بلد شده بودند. ده سال بود با هم همسا دیشد. نو
ش ،یکنجکاو یزود از رو  یمیقد یدو طبقه  یگرفته بودند. خانه  ادیان را زبان

صد فروش طبقه  انیعابد یکه آقا یو بزرگ شتدومش را  یق ض لیو اوا دا  یرا
سلمان  سیکالر یزن با دو بچه واگ،ار کند ول کیشد به  ینم بدون توجه به م

شمها یجمله که " تو کیبودن آنها و  ا ب دیشا ه؛ییزن، پر از ام و تنها نیا یچ
ضمیکار کمکش کن نیا سرش را را د دا شنهادیکرد. و از همان ابتدا هم پ ی" هم

شد  ییوقتها سر کار با شکوفه  ست. نو مراقبکه  و نفس، هر دو  دیبچه ها ه
که دو سال بزرگتر از آنها ارتباط  نیبود و آرت دیزود با آرمن که هم سن نو یلیخ

ام از دس  ت دادن  یزود نیکرد به ا یکه ش  کوفه باور نم یبرقرار کردند؛ طور
 کیبروند. آن هم با  رونیو انزوا ب ییپدرش   ان را فراموش کنند و از الک تنها

 .یارمن ی هخانواد
کوستدیپرس نفس  تموم شد؟ نیزم ریکردن ز کی: آ

 و آرمن را حرص بدهد. نی" تا آرتنیرزمیگفت "ز مخصوصن
س نیآرت س آرمن گفت: خانوم هنرمند یاو لبخند زد ول یساکت به بدجن واد! با

 ...وینه! استود نیرزمیز
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 .دیآرام خند نفس
 همون! -

 .دیقهوه اش را چش آرمن
و داد ِ  غیج یشما دو تا، صدا یوقت دعوا گهیبله. تموم شد. خدا رو شکر د -

 !شهیتو مزاحم ضبطمون نم
 !کنم؟یو داد م غیبا اعتراض گفت: آرمن؟ من ج نفس

 نگاه کرد. نیبه آرت بعد
 !اد؟یم نیین تا پام یآره؟!...صدا -

 .کنهیم تتیگفت: داره اذ نیآرت
 .دیگفت: گفتم که؟ همه تون مثل هم نفس

 را باال برد. شیابروها نیآرت
 !؟یکن یم یچرا منو قاط -

 .دیخند آرمن
 توئه که... ریتقص -

 !شیگفت: ه عیسر نیآرت
 یرفت. م رونیفنجانش را برداش  ت و ب نیرا تنگ کرد؛ آرت شیچش  مها نفس

 کند. یکنجکاو خواهدینفس مدانست 
 گردم. یقهوه اش را تمام کرد و گفت: من تا عصر بر نم آرمن
 !؟یبا خودت ببر دمیشه نو یگفت: نم نفس
 سرش را تکان داد. آرمن
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 امروز نه. -
 .دیخر ایبا من ب یگفت: اگه دوست دار سیکالر
 برم لباس بپوشم. دیگفت: باشه. فقط با نفس
 .دیدر بشقاب چ ینیریش یارمقد سیکه رفت، کالر آرمن

 و شکوفه. دینو یببر برا نارمیا -
 بلند شد. نفس

 برم! یمامان م یفقط برا -
 لبخند زد و سر تکان داد. سیکالر

ست دار ن،یآرت ش بردار با چویسوئ یقبل از باال رفتن نفس گفت: اگه دو  نیما
 .دیبر

 نگاهش کرد و ناباور گفت: من برونم؟! یلحظه ا نفس
 ست؟یت: مامان که بلد نگف نیآرت

 زد. یلبخند متعجب نفس
 به من؟! ید یم نتویماش -

 هم لبخند زد. نیآرت
 .دیخر دیبر نیندادم به خودت. گفتم با ماش -

 مراقب باشم... دمی... قول مدمیگفت: فهم جانیبا ه نفس
 نگاه انداخت. نیکرد و دوباره به آرت یرا باز کرد که برود. مکث در
 نونم!... ممن؟یآرت -

 ساکت نگاهش کرد و سر تکان داد. نیآرت
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آنها  کنار یگرفته بود. از پانزده س  الگ ادیرا از هر س  ه نفرش  ان  یرانندگ نفس
ها را تکرار کرده بود.دو س   ال هم بود  بدون ترس حرکات آن ته بود و  نش  س  

 دیوو ن دیترس   ینفس م یش  کوفه از رانندگ یاش را گرفته بود ول نامهیگواه
 ت "فعلن زوده".گف یم شهیهم

 اش را به آشپزخانه برد. یخال فنجان
 ؟یگفت: سه شنبه ها کالس نگرفت سیکالر

 مشغول شستن فنجانها شد. نیآرت
 .رمیو سه شنبه و پنج شنبه دانشگاه نم کشنبهی -

ساعت کالس، در را باز کرد و وارد ح نفس، شت  سته از ه شد. هوا تازه  اطیخ
د. نفس کر یصحبت م لیلکن داشت با موبادر با نیشد. آرت یم یزییداشت پا

 زد. شیآرام صدا نیبا سر سالم کرد و خواست به راهرو برود که آرت
 و آرام گفت"بله؟" برگشت

 با دست اشاره کرد صبر کند. نیآرت
 ؟یوقت دار قهیرا تمام کرد و با لبخند گفت : چند دق صحبتش

 .اوردیسر در ن نفس
 ؟یچ یبرا -

 رفت. اطیبه ح نیآرت
 .نییپا ای! بیفهم یم -

 را باز کرد. در
 !دییبفرما -
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اطراف انداخت که کاملن  دمانیو چ وارهایبه د یکنجکاو وارد ش  د.نگاه نفس
 عوض شده بود.

 خوشگل شده! یلیخ -
 او تعجب کرد. یتوجه یاز ب یکم نیآرت
 ن؟یسمت چپتو بب -

 د.فضا جدا شده بود نگاه کر ی هیاز بق غهیکه با ت یبه اتاقک نفس
 ؟ی! انباره؟یچ گهید نیا -

 کرد. یبود و ساکت نگاه م ستادهیعقب ا نیآرت
 بازش کنم؟! تونمیگفت : م نفس

 .ستادیجلو رفت و کنار در ا نیآرت
 بله! -

 در را باز کرد و سرش را داخل برد. نفس
 !کهیبرقش کجاست؟ چقدر تار دیکل -

ش نیآرت سرش گفت: خانوم عکاس با شت  شه  کیتار دیاب کخونهی! تاریاز پ با
 گه؟ید

 !کخونه؟یبه عقب برگشت و مبهوت گفت: تار نفس
 زد. یلبخند آرام نیآرت
 !یخانوم لواسان ی کخونهیتار -

 گرد شده نگاهش کرد. یدهانش گرفت وبا چشمها یدستش را جلو نفس
س یسر هی کنمیادامه داد: البته فکر م نیآرت شه... تا اونجا لهیو شته با که  الزم دا

 .ستیهنوز کامل ن یآوردم گرفتم ول یسر در م
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تار نفس به  باورتر  گاه کرد و ز یکینا خدا رین فت:  تارایلب گ  ی نهکخوی!... 
 من؟!

 با دست راهش را بست. نیوارد شود. آرت خواست
 صبر کن! -

 !نمش؟یبب شهیطاقت گفت: نم یب نفس
 وامخیقبلش م یاو نگاه کرد و آرام گفت: چرا... ول یبه چشمها یلحظه ا نیآرت

 بهت بگم. یزیچ هی
 مهربان تر بود. شهیازهم شیو صدا نگاهش

 یبا محبت م نیرا حس کرده بود و هر بار آرت یمهربان نیبرخوردش ا نیاول از
 برادرش بود. نیآرت د،ینو یکرد کاش به جا یشد، نفس آرزو م

 شهیمتفاوت بود که نه تنها مثل هم نیآرام آرت یآن لحظه، انقدر نگاه و صدا اما
از  ماند و نیلرزد. با دلهره منتظر حرف آرت یفکر را نکرد، حس کرد دلش م نیا

 وجودش را پر کرده بود متعجب شد. یکه همه  یل*ذ*ت
از حد مهربان، آرام گفت:  شیب یخندان و همان ص   دا ییبا چش  مها نیآرت

 تولدت مبارک نفس!
 شد. ریپنهان نفس، از نگاهش سراز تعجب

ه همه و بهت زده ب جیبرق را زد. نفس گ دیبرد و کل یکیاردس  تش را در ت نیآرت
 یرو دیکامل نگاه کرد. ذوق زده دس  ت کش   یکوچک ول ی کخانهیتار یجا

گراند  .دینو و از شوق خند سمانیدستگاه آ
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مه چ بنیتقر مدت ه یرا وارس   زیه مام  فت"وا جانیکرد و ت ... یزده فقط گ
 !"شهی... باورم نمیرو!.. وا نجایا

 کرد. یداده بود و با لبخند تماشا م هیبه در تک نهیست به سد نیآرت
 کم و کسر داره؟ یکه سرش را برگرداند، گفت:خب؛ چ نفس
 هیهد نیتولدمه... اصلن بهتر ی هیهد نیبهتر نیجواب او گفت:ا یبه جا نفس

اشته د یشخص ی کخونهیروز تار هی کردمیفکر نم اهاممیرو ی!...تومهیزندگ ی
 !نیآرت باشم... ممنونم

ض نیآرت شده ب کخونهیگفت: از حاال به بعد به خاطر تار یرا  یایم ترشیتم که 
 ما... شیپ نییپا

 و وارینفس دوباره حواس  ش به در و د یش  د ول مانیاز حرفش پش   بالفاص  له
 ظهور و چاپ بود. یظرفها

مال خودته! پس  کی تار ِ یواریرفت و در همان حال گفت: اون چهار د رونیب
 !یو روش کن ریحاال ز نیهم ستین یازین

مبل  یرا از رو فشیرا کاملن فراموش کرده بود. ک یآمد. خستگ رونیهم ب نفس
با  کامل ی کخونهیتار هیاش کرد و گفت:  کخانهیبه در تار یبرداش  ت. نگاه

 منحصر به فرد! یایمزا
 کرد. یلبخند اخم آرام انیم نیآرت

 زنده! یقیگفت: ظهور و چاپ عکس همراه با موس نفس
 یایب ییقتهاو یتونیبه گفتنش نبود گفت: خب م یراض   نکهیو با ا دیخند نیآرت

 .لهیتعط ویکه استود
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رفت گفت: نه... اتفاقن دوس   ت دارم موقع کار  یم رونیهمانطور که ب نفس
 سل تو با... ولنیگوش کنم... مخصوصن و یقیکردن موس

 خاصش!" سرحال از حرف او همراهش گفت "با اون سوز بم نیآرت
ته بم و گرف یهم دوستش داشت؛ صدا نیکه خود آرت یزینظر نفس بود. چ نیا

 سل. ولنیو ی
 سیالرک دید یوقت یول اوردیسر نفس باال رفت. نفس از آمدنش سر در ن پشت

شد همه ا ستند تازه متوجه  ض ریو آرمن هم باال ه تولدش  ی هیاز خودش از ق
 خبر داشته اند.

 !ن؟یزم ریز یگیبازم م نمیگفت: حاال ببخندان  شهیمثل هم آرمن
 !ینیرزمیز یجزو گروهها میش یگفت: مگه بده؟! ما هم م دینو

 را هم دیزده بود که با محبت نو جانیمنتظره اش ه ریا ی هیانقدر از هد نفس
 .دیبه خاطرش ب*و*س

 تشکر کرد. نیو با نگاه از آرت دیکش ینفس راحت شکوفه
نفس را  ِیگل از کار برگش  ت و ش  اد یا دس  ته ابود که ب کیمهمان، اد نیآخر

ه لحظ کی یکه برا یکرده بود. احس  اس   رییتغ یزیچ ان،یکامل کرد. اما آن م
گار خ زینفس را لبر گاه مثل  الیکرده بود، ان نداش   ت. مطمئن بود آن ن رفتن 

شت.با ا شهیهم شک ندا  یکه فکر م یحرف یحتا دلهره  ز،یهمه چ نکهینبود.
بزند و حدس  ش الط از آب در آمده بود، همان وقت تمام  هدخوایم نیکرد آرت

 نیدر دلش ادامه داش  ت. انگار از همان وقت، آرت یش  ده بود اما آن حس لعنت



 19 همسفر گریز

سا گرید شیبرا ست و هم ستاد  شهیمهربان هم ی هینه دو ساز و ا بود، نه آهنگ
 نشسته بود. شیروتازه رو به  نیآرت کی. یقیموس یجوان دانشکده 

. دیآرامش فهم یرا از در بس  ته و زمزمه  نیس  رگرم بود. ا کخانهیدر تار نفس
 یم را یمیآهنگ قد کیو گوش کرد. داشت  ستادیچند لحظه پشت در اتاقک ا

صدا سازش و همان آهنگ را نواخت. چند لحظه بعد،  سراغ   یخواند. رفت 
 .دینفس را شن

 خوندم؟! یانقدر بلند م -
ند بل لم داد.  یزد و رو یآرام لبخ هام کان داد و ش  کل  یآرش   ه را در هوا ت

ش ینامفهوم ش ی. نفس بلنددیک شمها دیک صدا شیو چ ست.   در آمد و یرا ب
با حس بو مان  عاده اش، بو ییایهمز ها ییایمیش   یفوق ال ظهور و  یمحلول
 چاپ را حس کرد.

 یخفه نم ییایمیتند مواد ش   یبو نهمهیبا ا کیتار یدخمه ها نیا ی: توگفت
 شما عکاسها؟! نیش

را گرفته بود و با  سیگش  ود. نفس با س  ر انگش  ت ، دو طرف عکس خ چش  م
 انداخت؛ پدر و مادرش بودند. یکرد. به عکس تازه نگاه یلبخند نگاهش م

 : ها؟!گفت
 عکس را جلوتر آورد. نفس

 یدومن آدم به ب س  تن؟یعش  قها که خوش بو ن ی! همه گه؟یاولن عش  قه د -
س سا  هیاز  غیدر یصورتت گرفتم ول یجلو یراثر هن هیبه خدا!  دمیتو ند یاح

 نگاه.
 راست نشست. نیآرت
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م که کن فیمن تعر ،یکن یو چاپ م یریگ یکه م یاگه قرار باشه با هر عکس -
 ؟ی! چرا خشکش نکردف؟یتعر شهیم میزندگ یهمه 
 .دیخند نفس

 با حوله؟! -
شت به تار و ستش را  ختیآو رهیو عکس را با گ کخانهیبرگ شود. د شک  تا خ
 .دیکش نییرا پا شینهایست و آستش

 حرکت نشسته بود. یب نیآرت
 .دیمبل برداشت و پوش یاش را از رو یباران نفس

 دانشگاه؟ یریگفت: م نیآرت
را  چیسوئ زیم یخم شد و از رو نیسر تکان داد وبه ساعت نگاه کرد. آرت نفس

ست دراز کرد. کل شحال د شت و باال گرفت. نفس خو ست ه نیب دهایبردا ر د
 دو بود.

 ؟یالزم ندار نوی:خودت ماشگفت
 برد. نییدستش را پا نیآرت
 رم. ینم رونینه... امروز شاگرد دارم. ب -

شکر کرد و آماده  نفس شت از پله ها باال م یت شد. دا صدا یرفتن   یرفت که 
 .دیرا شن نیآرت
 . مراقب باش.سهیخ نیزم -
 هستم استاد! نتونیسرش را گرداند و گفت: چشم! مراقب ماش طنتیش با

 از راهرو خارج شدند. یو دختر جوان سیکالر
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 نیعکس  تونو چاپ کردم. اگه دوس  ت دار سیس  رحال گفت: خاله کالر نفس
 نشونتون بده. نیآرت نیبگ

 دست تکان داد. سیکالر یبرد و برا رونیب نگیرا از پارک نیماش
؛ دخوش حال ش  ش تریآمده ب نیآرت نیبا ماش  نکهیگش ت از ا یکه بر م اروب

وادار  دنیس  رد، همه را به عجله و دو یو هوا دیبار یکه م یدیچون باران ش  د
 کرده بود.

 .شانیسازها یآمد، هم صدا یپسرها م یهم صدا نییخالف ظهر، از پا بر
 پشت پنجره آمد. یا هیسا

 رفت. نییرا پارک کرد و از پله ها پا نیماش نفس
 ؟یکرد ریگفت: چرا انقدر د دیکه کرد، نو سالم
 بود. دیشد کیگفت: تراف نفس
 داد و دوباره تشکر کرد. نیرا به آرت چیسوئ

 که دو ساعت طول بکشه؟! دیگفت: انقدر شد دینو
 نفس در هم رفت. یاخمها

ص - س ریتق ساعت طول م کیساعته به خاطر تراف مین ریمنه که م  شه؟کی، دو 
 اد؟یکه م یبارون نیاونم آخر هفته و ا

 . برو باال.ی... تو خسته استین یزیآرام گفت: چ نیآرت
. نفس به تارش  دیدس  تش را ورق زد و مش  غول نواختن گ یجلو ینتها آرمن

 یب برداشت. زانیآو یعکسها ی هیرفت؛ عکس خشک شده را با بق کخانهیتار
 و باال رفت. دیچیچند برگ روزنامه پ یعکسها را ال یحرف دسته 

 ساکت بود. خانه
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ش شتریمثل ب شکوفه سئول یشب بود. از وقت فتیمواقع،  رزندش به دو ف تیم
کنار  رفت تا روزها بتواند یم مارس تانیش بها به ب ش تریاو افتاده بود، ب یعهده 

 بچه ها و در خانه باشد.
صدا گرید سرها باال نم یسازها یمثل قبل،  سا یهمه  یآمد؛ از وقت یپ  لیو

 ی همه  ِ یبند قیبردند؛ و بعد هم عا نییتا س   ازها پا وتریکارش   ان را از کامپ
 نرود. رونیب ییصدا چیدرزها که باعث شده بود ه

در  دیش  ده بود. آرمن و نو یبود که کار هر س  ه نفرش  ان جد کس  الیاز  شیب
ستانشان تدر یکی  ِیقیآموزشگاه موس ضا یم سیاز دو  یکردند و هر دو از اع

ر ود درا گرفته ب س   انسیفوق ل یاز وقت نیآرت یبودند ول کیارکس  تر س  مفون
شکده درس م سازدادیدان ستود یم ی. آهنگ شرو یویکرد وا شان که  به  عخود

مدند، آ یآنجا م یو آهنگساز یقیضبط موس یکه برا یکار کرد، عالوه بر کسان
که  یآورد؛ کس  ان یهم ش  اگردانش را به آنجا م یبه ص  ورت خص  وص   نیآرت

 یها پنج س   اله تا دختر یبود. از بچه  دهیرا د یدرش   ان،اس  تعداد نوازندگ
و  ابخودش  ان را در دل اس  تاد ج، خواس  تیدلش  ان م یلیکه خ ییدانش  جو

از  یکیبود هم  سیکه آن روز همراه کالر یجوانش  ان جا کنند. و حتمن دختر
 آنها بود.

س یول شت و با ا ینفس عکا ست دا ستادها به  نکهیرا دو سال دوم بود ، ا تازه 
 بودند. دواریاش ام ندهیآ

شکده، دختر آرام  در س ینم ادشیبود.  ییو تنهادان ست یآمد با ک ص یدو  یخا
س  یداش ته باش د. نه در مدرس ه و نه حاال در دانش گاه. با همه در حد همکال
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 یمیاز آن ص  م شیب یکرد که با کس   یحس نم یازی. درونش نکردیبرخورد م
سرها را م ییشود؛ مگر وقتها سه نفره و راحت پ کرد  یم زوو آر دید یکه جمع 

 کنند؛ بخندند ووقت بگ،رانند. یداشت تا مثل آنها با هم شوخ یاو هم دوست
عکس که استادش از او دعوت کرده بود در آن  یگروه شگاهیبه نما خواستیم

 گرسنه بود. یشرکت کند فکر کند ول
 از ا،ا نبود. یاجاق خبر یآشپزخانه رفت. رو به
و فکر کرد ظرف ثابت ماند  یاز ناهار مانده بود. نگاهش رو یکم خچال،ی در

خانواده ها دور هم دارن ش  ام  ی"آخر هفته... پنج ش  نبه ش  ب... االن همه 
 ..."لهیو سرحالن که فردا تعط خورنیم

روزها مثل هم بودند.  یداش  ت، همه  ادیرا بس  ت. تا آنجا که به  خچالی در
 ینم شیبرا یخانه وقت یو کارها یاگر نه، خستگ ایمادرش سر کار بود  شهیهم

 دور هم باشند.گ،اشت تا 
 .دیکش رونیتلفن او را از فکر ب یصدا
 ؟یکن یم کاریرا که برداشت، آرمن گفت: چ یگوش
 اش را باال انداخت. شانه

 !یچیه -
 !ست؟یگرسنه ت ن -

 زد. پوزخند
 !ییایتالیرستوران ا میشام با دوستام رفت نما،ینه! بعد از س -

 .دیخند آرمن
 .رنایب تزایپ می... زنگ زدنییپا ایب -



wWw.Roman4u.iR  24 

 

 ساکت ماند. نفس
 باال. ارمیبرات م یگفت: اگه حوصله ندار آرمن
 آمد. نیآرت یصدا

 .نییپا ادینه. بگو ب -
 لبخند زد. اریاخت یب نفس

 !امیم -
 را گ،اشت. یگوش

 !یبه فکر تنها موندن من یکیهمان لبخند گفت: ممنونم که حداقل تو  با
 یعاشق سس فرانسو نیآرت دانستیبرداشت. م یسس فرانسو خچالیاز  رفت

آمد. حتمن  یم یارمن یقیموس   یص  دا سیکالر ی. از خانه تزاس  تیپ یرو
شتند دو نفر کیو اد سیکالر صدا یشام م یدا  سیکالر یخنده  یخوردند. 

 رفت. نییو پا دیآمد. نفس آه کش
 .یخوریسرما م ؟یدینپوش یزیگفت: چرا چ دیرا که بست، نو در

 آورد. رونیب لونیرا از نا تزایپ یجعبه ها آرمن
 نفس. ایب -

 گ،اشت. زیم یرا رو سس
 .ندیزد و کنار رفت تا نفس بنش یلبخند آرام نیآرت

 ؟یخوردیشام م یاو گ،اشت و گفت: داشت یپا یرا رو تزایپ یجعبه  بعد
ستا آرمن شت پا ضم م ییایتالیا یگفت: نه... دا  یاون آهنگ دی... نوکردیرو ه

 س هم گوش بده.ب،ار نف میرو که امروز ضبط کرد
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را که  کیالکترون تاریگ یرا فش  رد. نفس ص  دا بوردیک یخم ش  د و دکمه  دینو
 آمد. ادشی یانگار دوباره موضوع دیشن

 شرکت کنم. شگاهشونینما یکرده تو شنهادیاز استادام پ یکی: گفت
 سر تکان داد. نیآرت
 خوبه. یلیخ -

صل نفس ضوع ا شر یتکنولوژ شیگفت: مو صت ختهیو ب که  هیبخو یلی...فر
 ...دهیبه ذهنم نرس یزیکارامو ارائه بدم... البته هنوز چ

شه... ب شتریجازش ب دیبا گمیشم!... بازم م سیب نیگفت: خودم عاشق ا آرمن
 داره. یخال یفضا

 ن؟یخوبه...نه آرت یخال یاون فضا تارش،یگ یصدا یزیت یگفت: برا دینو
 یکرد " حتا وقت ش  ام هم حرف فکر زد،یگاز م تزایپ یهمانطور که به تکه  نفس

 ".ستیگفتن ن یاز کار برا ریا
 ن؟یهم ا،ا گرفت کیو عمو اد سیخاله کالر ی: براگفت

 دو؟یجد یقطعه  ای یحرفامونو ندار دنیشن یخندان گفت: حوصله  دینو
 افتاد. ادمی ینجوریگفت: نه... هم عیسر نفس

 کنن! یعوض نم یچیبا ه * دو نفره شونویلبخند زد: اون دو تا، قرمز پلو نیآرت
 اون دو تا عاشق افتادم که اومده بودن آموزشگاه. ادیگفت:  آرمن

 اومده بودن ثبت نام کنن. یدختر وپسر هی روزیگفت: د دی. نودیخند و
 حیرجت شتریگفت ب یگفت: پسره مشخص بود با اصرار دختره اومده... م آرمن

 بود با هم!دم گوش بدم تا بزنم. اما خانوم دستور داده  یم
 : دختر دوست مامان اومد؟دیپرس نیاز آرت یبه ارمن بعد
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 سس را به نفس داد: آره. ظهر اومد. نیآرت
 ره؟یبگ ای یچ خوادیگفت:م دینو
 .تاریگفت: گ نیآرت

ش آرمن ستاد بزرگ گ ادیب یگفتیگفت: م طنتیبا  ستن!  تاریآموزشگاه. دو تا ا ه
 !ست؟یتو که کم دور و برت دختر جوون ن

 !گمیگفت: م نیتآر
 با کالریس بود. نیهم ی. پس برادهیحدس زد همان باشد که امروز د نفس

ود. گرسنه م ب یلیگ،اشت و گفت: ممنونم. خ زیم یرا رو تزایپ یمانده  ی مهین
 نکرده بود! رمیانگار پاستا آلفردو س

 .دیبلند خند آرمن
 .دیبه ذهنم رس یفکر هیگفت:  نیآرت
 سه نگاهش کردند. هر
 عکس. شگاهینما ینفس گفت: برا به

 .دیخند یهم م نیلبخند زد. نگاه آرت نفس
 بشر بد نباشه. ییو تنها یبه نظرم موضوع تکنولوژ -

 متفکر نگاهش کرد. نفس
 ده.بشر به وجود آور یبرا یکه تکنولوژ یا ییادامه داد: بهتره بگم تنها نیآرت
 رت زد؟!موضوع به س نیکه ا یفکر کرد یگفت: اونوقت ِک  دینو

 !کردیم تیگفت: ذهن دومش فعال آرمن
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ش نهمهیگفت: مثلن ا دینو رن و راه ن ادهیشن آدما مثل قبل پ یکه باعث م نیما
 نکنن! یرو ها کالهشونو برندارن و احوالپرس ادهیپ یتو

 .دیوخند
تا به جا نفس  گه،یهمد دنید یگفت: مثل تلفن که کار همه رو راحت کرده 
 رو بپرسن. گهیاز دور حال همد قهیدق رو بردارن و پنج یگوش

 سر تکان داد. نیآرت
 .یهم تازه باشه هم هنر ن،یکه از نگاه دورب نهی... اما مهم ازایچ یلیخ -

 روش فکر کنم. دیلبخندش را تکرار کرد و آرام گفت: خوبه... با نفس
 یرکت مش ایاز تو ک ریکجا قراره برگزار بشه؟ ا شگاهینما نیگفت: حاال ا دینو

 کنن؟
 پرسم. ی. مدونمیگفت: نم نفس
ستینم دلش صله  یآنجا را ترک کند ول خوا شت. بلند  یحو ستن هم ندا ش ن

 یرفت. المپ کم نور قرمز رنگ را روش  ن کرد و رو کخانهیش  د به اتاقک تار
گراند یجلو ی هیچهار پا  نشست. سمانیآ

 .نیسل آرت ولنیو یپراکنده  یو آرمن بلند شد و بعد نت ها دینو تاریگ یصدا
 نکهیچطور دوباره بدون ا دیکرده بود فکر کرد و نفهم ش نهادیکه پ یموض وع به

 یطرفدار فش؛یظر یو توجه کردنها نیمتوجه ش  ود، ذهنش رفت س  راغ آرت
 تنش را پر کرده بود. یکه همه  یمطبوع یآرامش و حس دلگرم یها
ند در ب،ار همه منو  ترنیبگ دهیدل گفت"  ها رف باهام مثل بچه   یار کنن. ول. 

 فقط تو حواست بهم باشه!"
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مپ رو دیکش   یقیعم نفس کاس ال ماتش را از انع گاه  آب حوض  چه  یو ن
شت. نم ستیبردا صدا دان شده ول ولنیو یاز چه وقت  ا ب تارهایگ یسل قطع 

 .نواختندیهم م
 کنار در، لبخند زنان سر تکان داد و رفت. نیرا گرداند. آرت سرش
 چه؟ یعنی دینفهم نفس
رده . برنج و گوشت چرخ کهیهمون استامبول بایقرمر(، تقر یپالو)پلو ریرم* گا

 و رب فراوون...
****** 

عه ند و گ قط به طرف دخترها برگردا ها را  نت  مام ش   د،  نارش  تاریکه ت را ک
 گ،اشت.

 ؟نیاشکالها رو برطرف کرد نمیبب دیرو بزن شیپ یهفته  یاول قطعه  -
حواس  ش را به آن دو جمع  یکرد همه  یدخترها ش  د و س  ع یبه دس  تها رهیخ

شده و دزدک یگرم و نگاهها یکند. دخترها با لبخندها شروع کردند به  یهول 
 نواختن.

صدا با صدا ریانقدر ذهنش درگ تار،یدو گ یوجود  سته  یبود که   آب را از یآه
 .امدین ییصدا گری. هر چه دقت کرد، ددیشن یپشت در بسته م

 یکردند. حواس لعنت یدختر، منتظر نگاهش م را که بلند کرد، هر دو س  رش
 باشد. بلند شد و رفت طرف قهوه ساز. یکرد عاد یاش از صبح پرت بود. سع

 ن؟یخور یقهوه م -
 .ینه استاد... مرس -
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 م؟یکن لیکالس رو تعط نیخوایاستاد! م نیامروز تمرکز ندار -
 به دختر نگاه کرد. متعجب

 .دیتک تک بزن نویتمر نینه... هم -
 پشت در صدا آمد. از
 بابا! یا -
با کخانهیاز دخترها به طرف در تار یکی  یزنگ زد. لبخند لشیبرگش   ت. مو

 شرمنده زد.
 استاد! دیببخش -

 رفت کنار در و جواب داد. بعد
باز  و شی. دختر برگشت سرجاستادیاز قهوه را مزه کرد و همانطور ا یکم نیآرت

 آمد. رونیفس ، کالفه بباز شد و ن کخانهیمع،رت خواست. در تار
 شده؟ یزیگفت: چ یبه ارمن عیسر نیآرت

نداره برم باال کاا،  یگفت: نه. اش  کال یهم بدون نگاه به دخترها ارمن نفس
 ارم؟یب

 هست. نجایکاا، ا -
 !یگفت: کاا، عکاس نفس

 به طرفش رفت. یقدم نیآرت
 داره؟ یآها!... نه... چه اشکال -

 رفت گفت: کالست به هم نخوره؟ یهمانطور که به طرف در م نفس
 سر تکان داد که "نه" و برگشت طرف دخترها. نیآرت
 . تک تک.دیخب... شروع کن -
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و جداگانه قطعه را نواختند. نفس آرام  دندینگاه کنجکاوش   ان را دزد دخترها
 اش رفت. کخانهیبرگشت و به تار

 .دیهفته رو بزن نیا نیسر تکان داد و گفت: تمر نیآرت
به در بس  ته انداخت. دخترها  ینگاه نیش  دند و آرت قینت ها دق یور دخترها

 .دندیرا اجرا کردند و اشکاالتشان را پرس دیجد نیهر کدام تمر
ش  ده بود تمام ش  د. در را که  یکش  دار و طوالن نیآرت یکه برا یکالس   باالخره

 ه.شد به در بست رهیو بازخ شیموها نیپشت سر دخترها بست، دست برد ب
د سر یرا برداشت و قهوه  وانشیشد. ل مانیرود سراغ سازش اما پشب خواست

 .دیرا در حال قدم زدن نوش
سمان ابر به ساعتش. د یآ شب آزاد  گرینگاه کرد و بعد به  شت و تا  شاگرد ندا

 بود.
گ،اش  ت و کالفه زمزمه کرد " مگه کارت تموم نش  ده؟ پس  زیم یرا رو وانیل

 "گه؟یرو باال د! ب؟یزن یقدم م یدار ینجوریچرا هم
شت کامپ یآرام اخم ست پ ش شت؛ به  ی. هدفن را رووتریکرد و ن شش گ،ا گو

 را بست. شیداد و چشمها هیتک یپشت صندل
شت که بو دینفهم ست و به  یچه مدت گ، ش ست ن محلول ها را حس کرد. را

 باز شده بود نگاه کرد. مهیدر که ن
ش رفت سرک ک سهادیطرف در و به داخل  شت عک شده و چ ی. نفس دا اپ 

 کرد. یم زانیشسته را آو



 31 همسفر گریز

اد که افت یکوچک ی دهیدختر الار و رنگپر ادیرا از نظر گ،راند و  شیتا پا س  ر
سا ن،یزم ریز یپله ها نیهم یبار، رو نیاول سکش را  هیدر  سته بود و عرو ش ن

و بر  دیرس   یکوچکتر به نظر م یده س  الش بود ول نکهیب*غ*ل کرده بود. با ا
شمها سنش، چ که بزرگتر از معمول بودند،  یقهوه ا یها لهیبا آن ت ،شیعکس 

 .نیمثل حاال بود؛ پخته و امگ
شتان شه  فیظر انگ شیده اش را آرام گو ش یکی یو ک سها ک  نیو آرت دیاز عک

پاک کند  یخواس   ت لکه ا دینفهم فرزندش را  یکه گونه  یمثل مادر ایرا 
ستما نیعالقه ا یکند، از رو ینوازش م ستها یلکار را کرد. د شت و د  شیبردا

 را خشک کرد.
 دم و دستگاه کار کنم! نیبده با ا ادیگفت: به منم  نیآرت

 متعجب برگشت. نفس
 !یمنو ترسوند -

 زد. لبخند
 دیات، باسرا ادیو هر کس بخواد ب یهست یکیتار یخودته که دائم تو ریتقص -

 وارد ااِرت بشه.
 هم لبخند زد. نفس

 قرمزه؟! یکدوم اار -
فش  رد و  یاو کرد که پارچه را م یگ،را به المپ قرمز و بعد انگش  تها ینگاه

 کرد:. یمچاله م
 ؟یبود یچرا انقدر عصب -

 رانگاه کرد. وهایچانه اش را باال برد و نگات نفس
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 کردم. یچاپش دقت م یتو دی. بانهییپا تشیفیگرفتم. ک یبد یعکسها -
 : حاال تموم شد؟گفت
 گ،اشت. یپارچه را گوشه ا نفس

 فردا نشون بدم، آماده کردم. دیکه با ییچند تا -
 رون؟یب میبر یایگفت: م نیآرت

پاچه نگاهش کرد. اول یمتعجب و کم یلحظه ا نفس  نیبار بود چن نیدس  ت
 بود. شیرفته بودند، سالها پ ییجا یکرد. اگر هم دو نفر یم یشنهادیپ

 گفت: کجا؟! مردد
مکم ک دی. باارمیس  ر در نم ادی. زرمیبگ لهیوس   یس  ر هی خوامیگفت: م نیآرت
 .یکن

 زد. لبخند
 !ارم؟یمن سر در م -

 از در دور شد. نیآرت
 هستم. نجای! برو حاضر شو. من همیبله خانوم عکاس باش -

داش   ت. تا لباس  لیدل یب یرفت. باز هم دلهره  رونیس  ر تکان داد و ب نفس
شد و برگردد، فکر م شا یبپو شد. بهانه نه ببها یرفتن دو نفر رونیب دیکرد که  ا

 !"اد؟یکنه... حاال مگه بدت م دیخر خوادیچه؟! " گفت که؟! م یبرا
 زد و جواب خودش را داد: نه! لبخند

ش نیآرت سمان ابر یبرده بود و منتظر بود. نفس نگاه رونیرا ب نیما کرد و  یبه آ
 نشست.
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 د؟یاز کجا خر دیرو با یعکاس لیگفت: خب... وسا نیآرت
 رد.کنجکاو نگاهش ک نفس

 !؟یعکاس لیوسا -
 !گمیاارو م یتو یدم و دستگاها نیهم -

 را تنگ کرد. شیچشمها
 !؟یدم و دستگاه عکاس یچ یبرا -

 لبخند زد. نیآرت
 .یبد ادیبهم  خوامیگفتم که؟ م -

 ها؟! شهیگفت: برات گرون تموم م طنتیداد و با ش هیتک یبه صندل نفس
 .دیخند نیآرت
 چرا؟! -

 باالس! یلیخ میخصوص سیتدر ی نهیفت: هزگ طنتیبا همان ش نفس
 را خواباند. یترمز دست نیآرت
 کجا برم. دیمنو نکن! بگو با بی! تو فکر جمیایبا هم کنار م -

 نگاهش کرد. نفس
گراند -  .یگرفت سمانویهمونجا که آ

 باز لبخند زد. نیآرت
 سفارش دادم برام گرفت. یخودم نرفتم. به کس -

 آدرس را داد. نفس
شار ید یس نیآرت شد. مثل هم میمال یرا با ف ساکت  ستگاه کرد و   شهیوارد د

 فرهاد.
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 سقفم کی"تو فکر ِ 
 روزن یسقف ب کی
 سقف ِ پا برجا کی

 تر از آهن محکم
 که تنپوش ِ یسقف

  ما باشه ِهراس
  شبها ِیسرد تو

  ما باشه..." ِلباس
ساس خوب نفس سها یاح سرحال بود. عک شت.  ساز را فراموش یدا سر   درد

 کرد. یپوستش مور مور م ریمثل شوق و رخوت ز یزیکرده بود و چ
 نگاهش کرد. یچشم ریز نیآرت
 !؟یخند یم یبه چ -

 اما نتوانست. دیمتوجه لبخندش شد. خواست راستش را نگو نفس
 .میرفت رونیبا هم ب یبار ِک  نیآخر ادینم ادمی -

وس  تت د شیپ و کتابت یبه جلو گفت: اون ش  ب که امتحان داش  ت رهیخ نیآرت
 مونده بود...

 کرد. یاو نگاه م مرخیبه ن نفس
 ؟یِک  -
 .یی... سوم راهنماخیامتحان تار -

 باال رفت. شیابروها نفس
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 مونده ها؟! ادتیخوب  یلیخ -
 فقط لبخند زد. نیآرت

 کردم؟! یم یزار هیچقدر گر ادتهیگفت:  نفس
 آرام سر تکان داد. نیآرت
 .یخب بچه بود -

 !ستم؟یبچه ن گهیاالن د یکن یفکر م یعنی با شوق گفت: نفس
به عنوان بزرگتر آوردمت برام  ینگاهش کرد وس  ر حال گفت: نا س  المت نیآرت

 !یکن دیخر
 ...یآرامتر گفت: بزرگ شد نیو آرت دیخند نفس

 یفکر م نطوریو گفت: خوش  حالم که حداقل تو ا دیکش   ینفس راحت نفس،
 .یکن
 چیدر دل گفت "چون ه د،یچک ش  هیش   یوباران که ر یبه قطره ا رهیخ نیآرت

 کس مثل من حواسش به بزرگ شدن تو نبوده"
که نم نم  یآرام و باران یقیموس یدو ساکت شدند. انگار از سکوت و صدا هر

 بودند. یشروع شده بود راض
 قلب ِ من و تو یاندازه  ی"سقف
 یلمس ِ تپش ِ دلواپس واسه

 ها نهی آ ِفیشرم ِ لط یبرا
 "یاطلس ی بو ِدنیچیپ واسه

باران زده، همراه  ی ش   هیبه ش   رهیآرنجش را کنار پنجره گ،اش   ت و خ نیآرت
 آهنگ، زمزمه کرد.



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 گم یسقف، با تو از گل، از شب و ستاره م نی ا ِری"ز
 گمیو دوباره م گمیتو و از خواستن ِ تو، م از

 رمیگ یسقف، با تو اندازه م نی ا ِریز مویزندگ
 رمیگ ی تازه م ِین تو، مع ِیتو معن شمیم گم

 افسوس و افسوس سقفمون
  ابر ِ آسمونه ِتن

 تینها یب هیافق،  هی
 فاصله مونه..."* نیکمتر

 * آهنگ سقف، فرهاد مهراد
 دارن. یبخوا یهر چ نجایفروشگاه که شدند، نفس آرام گفت: ا وارد

 .دیکش یبلند مهینفس ن نیآرت
 .دهیاار م یهم بو نجایا -

که از فروش  نده خش  ک کن خواس ت،  نی. آرتس  تادیا لبخند زد و کنارش نفس
 نفس متعجب زمزمه کرد: خشک کن؟!

 .خورهیبه دردت م یچ نیبا چشم جواب داد "آره" بعد آرام گفت: بب نیآرت
 !؟یکن دیخر یخوا یخودت م یبرا یگفت: به درد من؟!... تو که گفت نفس

 امیب نجایکنم ا دیخودم خر یلبخند و مهربان جواب داد: من اگه بخوام برا با
 .یقیفروشگاه لوازم موس رمی! مکار؟یچ

 خوام. ینم یزیمن چ یگفت: ول نفس
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 یبرا یخوام! گفته بودم هر چ یمن م ینگاهش کند گفت: ول نکهیبدون ا نیآرت
 .یکن یم زونیکم و کسرهست بگو... عکسهاتو مثل لباس به بند آو کخونهیتار

 زد. یکرد و حرف م ینگاه م نیتریبه و داشت
 کنن تا خشک بشه. یم زونیهمه عکساشونو آو یول -
 .یراحت تر یاگه خشک کن داشته باش -
 ... آخه چرا تو؟!رمیتونستم بعدن خودم بگ یم -

ش ی هیآتل هیخوام  ینگاهش کرد و آمرانه گفت: م نیآرت شته با  گهید .یکامل دا
 ! باشه؟!میکن یمورد صحبت نم نیهم در ا

 .سکوت کرد یلحظه ا نفس
 گردونم... ی...پس هر وقت خودم کار کردم، پولشو بهت برم -

 با مالمت گفت: نفس! نیآرت
 انداخت. نییسرش را پا نفس

 کنه. یمامان بفهمه دعوا م -
س ستیگفت: قرار ن نیآرت صلن مگه ا یک س ریبفهمه... ا  یوهم ت یاز تو، ک

 ره؟یاارت م
 زد. ینگاهش کرد. داشت لبخند م نفس
 !؟یای: تو که مگفت

 پررنگ تر شد. لبخندش
 !نمیخب ن،ار منم بب -

 گ،اشت نگاه کرد. زیم یکه فروشنده رو ییو به مدلها دیهم خند نفس
*** 
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شتند، آرت به شت و هر دو پا نیخانه که برگ  دیو نو رفتند. آرمن نییجعبه را بردا
 نشسته بودند.

 د؟یبود رونیگفت: ب آرمن
 .دیخر میگفت: با نفس رفت نیآرت
 ؟یخبر بد یتونست یگرفت... نم یگفت: مامان تازه اومده. سرااتو م دینو

 .رمید بگمنو بر نیخواستم. آرت یفردا صبح کاا، م یدستپاچه گفت: برا نفس
فس برداشت و باال رفت. ن وتریاز کنار کامپ ید یجعبه به دست، چند س نیآرت

 آن روز را جمع کرد. یخشک شده  یعکسها
 م کن.شام صدا یگفت: برا دینو

 بود. ستادهیکنار در خانه شان ا نیرفت. آرت رونیسر تکان داد و ب نفس
 اار! یذارم تو ی: برات مگفت
 لبخند زد. نفس

 ممنون... هول شدم! -
 کرد. یاخم آرام نیآرت
 .یهول بش دینبا یتا با من -

 حرکت کرد. نفس
 مونه! یم ادمی -

 .ستادیا دوباره
 بازم ممنون! -

 د و در را باز کردفقط لبخند ز نیآرت



 39 همسفر گریز

 از گاتا* در بشقاب گ،اشت و به نفس داد. یبرش سیکالر
ائم د ینکردم. طفلک ی. منم کارس  تیباال ن ادیگفت: خدا رو ش  کر ز ش  کوفه
 نه.ک تیرعا دی. باستیبردار ن یشوخ ابتیدر کل د یکرد... ول یتشکر م

 .دیاز قهوه اش چش سیکالر
 فس جان؟ خوب نشده؟!... مادرشم مرض قند داشت... نهیارث -

 گفت: چرا... اتفاقن چند روز بود ه*و*س گاتا کرده بودم. عیسر نفس
ن م ینفس درس   ت کردن، ش   ده برا یکه برا کخونهیتار نیگفت: ا ش  کوفه

 یاون دخمه، روز و ش  بو گم م ینبود که حاال تو نییدائم پا یکی نیع،اب! هم
 کنه.

براتوار دانش  گاه بمونم. ال یچند س  اعت تو دیگفت: اونجا نباش  م، با نفس
 ؟یکجا موند نیکن یبازخواست م یاونوقت ِه 

از بچه ها دکتر و مهندس نشدن  چکدومیه گهیم شهیهم کیگفت: اد سیکالر
 یقیافتاد موس ی.اگه اون راه نمنهیسر آرت ریما راحت بشه... همه شم ز الیتا خ

 شدن. یهم پشت سرش هنرشناس نم نایبخونه، ا
 .دیخند شکوفه

 چقدر قبول شدنش سخته؟ نیدون یگفت: بده؟! م نفس
 مطربا اضافه نشد! یخانوم به دسته  نیا میگفت: باز شانس آورد شکوفه

که اومده بود  ایمار نیش   ده انگار! دخترِ  هم یگفت: مرضِ  مس  ر سیکالر
... شیبود دهی... دیقیبچه ها کالس موس   شیپ ادیچند وقته م مارس  تان،یب

 .نهیلوس
 فکر کرد. یلحظه ا شکوفه
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 . همون دختر ساکته؟!دمشونیوقته ند یلیخ -
نه... خواهرش. دختر بزرگش خ سیکالر فت:  ما کوچ یلیگ مه ا ثل  کهیآرو م

 .هینیریو شلواه؛ دختر ش طونیپسرا ش
شکوفه گفت: فنجونتو  شهیمثل هم سیکالر فنجانش را برگرداند و با لبخند به 

 .میبخند میریهم فال بگ یبرگردون برا
هوه ق یداده بود. به تفاله ها ادیبود که به ش  کوفه هم  سیکالر ی ش  هیهم کار

از  دی. ش   ادندیخند یم یگرفتند و س   اعت یهم فال م یکردند و برا ینگاه م
 .دید یمادرش را م الیخ یب یبود که نفس خنده  یمعدود مواقع

شده  قبل قرار یشروع نشده با خنده گفت: دفعه  یریهنوز مراسم فالگ شکوفه
 !یخبر خوش بهم برسه... خودتم سفر هند داشت هیبود 

 برم سراغ کارام؟! ای نیریگ یگفت: فال منم م نفس
! هگیجوون معلومه د یدخترا ی... فال همه میریگ یگفت: فال توَرم م سیکالر

 ازدواج!
 حرفا بچه س. نیا یگفت: نفس هنوز برا عیخنده، سر انیم شکوفه

 نفس در هم رفت. ی افهیق
شته باش! وقت یجان** به مامانت کار کیگفت: آخچ سیکالر سمت یندا ت ق

 شناسه... اصه نخور! یبچه و بزرگ نم اد،یب
 یازدواج... برا یدونه؛ نه برا یکه هنوز منو بچه م نهیگفت: اص  ه م از ا نفس

 .زیهمه چ
 گ،اشت و تشکر کرد. زیم یرا رو فنجان
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فت: آنوش*** عز سیکالر ها برا زیگ چه  جاه  یجان... ب پدر، پن مادر و 
 سالشونم بشه باز بچه ان.

 س  تیبچه نبوده... منم که انگار قرار ن چوقتیه دیآرامتر گفت: نه... نو نفس
 براش بزرگ بشم.

 .نییشد و گفت: من رفتم پا بلند
*** 

ارامنه  نیخوشمزه تر( که ب یلیخ یول رمالینونه)مثل ش ای ینیرینوع ش هی* گاتا 
 .خورنشیهمراه قهوه م شهیداره. معموال هم متداوله و طرفدار یلیخ

 ** دختر جان
 *** نوش جان

****** 
شته افتاد که ام ادیحال تکان دادن تانک ظهور، به  در سته خ یثابت دیروز گ، وا

 یکالس یاز کارها خودیبپردازند و ب یعکاس خیدرس تار قیبود مشترکن به تحق
 را بپرسد. جهید تا نتکرده بود. آن روز هم دوباره آمده بو فینفس تعر

 !؟یچ ی جهیبود: نت دهیپرس جیگ نفس
 بود. دهیخند دیام
 !گه؟ید یهمکار شنهادیپ -
 تر شده بود؛ هنوز همکار نشده! یمیلحنش از روز قبل صم یول

 اش را باال برده بود. چانه
 باشه... -
 .میکن یزیدر موردش برنامه ر مینیجا بش هی میگفته بود: پس بر عیسر دیام
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 گفته بود: کتابخونه. سنف
نک ب لمیف تا گه نو رونیرا از  ماش م دیآورد و فکر کرد " ا مه حتمن اخ  رهیبفه

ب یتو فت:  با اخم گ به نو یم خودیهم" و  گه  نه! م داره؟!  یربط دیک
 ...مهیهمکالس

کدام از پس  رها نبودند،  چیه نکهیحوص  له تر از آن بود که کار کند. از ا یب
کم بود و  یبخار یکاناپه لم داد. ش  عله  یو رورفت  رونیخوش  حال بود. ب

 کردنش را هم نداشت. ادیبلند شدن و ز یکرد اما حوصله  یرا گرم نم طیمح
ست و فکر کرد اگر  نیسل آرت ولنیشد و به و جمعتر شمش را ب نگاه کرد. چ

 برد... یخوابش م دیشن یبم ِ ساز را م یصدا
 را باز کرد. شیچشمها مها،یشدن آرام آرشه به س دهیکش یصدا

 نواخت، لبخند زد و گفت: پاشو. یهمانطور که کشدار و آرام م ن،یآرت
 .دیکش ازهیدهانش گرفت و خم ینشست؛ پشت دستش را جلو نفس

 .یمثل حلزون جمع شده بود ؟ینکرد ادیرو ز یگفت: چرا بخار نیآرت
 خواستم بخوابم. یبا رخوت گفت: نم نفس

 .دیدست از زدن کش نیآرت
 و دوستش سر برسن. دیاالنه که نو یکنم ول دارتیخواستم ب ینممنم  -
 ؟یدون یتو از کجا م -

 .دیکش مهایس یانگشتش را رو نیآرت
 زنگ زد بهم. -

 رفت. کخانهیبه ساعتش کرد و به تار ینگاه نفس
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 ؟یکار کن یخوا ینفس گفت: م یخال یبه کاناپه و جا رهیخ نیآرت
 نفس آمد. یصدا

 کار کنم؟! دینبا -
همراه کار، س  وز بم ِ س  ازمو  یخوا یدر بس  ته نگاه کرد و گفت: چرا... م به

 ؟یبشنو
 باز شد. در

 و پرسش؟! یکیآورد و با لبخند گفت: ن رونیسرش را ب نفس
شت تا نو نیساز آرت یصدا ستش رس دیادامه دا شنا ی. معرفدندیو دو و  ییو آ

زدنش را با  ولنیو"راهي" قرار اس  ت  دیو فهم دیش  ان را نفس ش  ن یاحوالپرس  
 کند. تیتقو نیآرت
 رفت، آنها همچنان مشغول بودند. رونیباال رفتن که ب یبرا
 !؟یینجایگفت: تو ا دینو

 و جوابش را داد. ستادیا یسالم کرد. راه نفس
 گفت: خواهرم، نفس. دینو

 گفت: خوشوقتم. یراه
 دوباره نشست. و

تاه جواب رسد. کو یظر مپخته تر و بزرگتر از سنش به ن شیفکر کرد صدا نفس
 داد و باال رفت.

 نیا آرتب کباری یکرد و هفته ا یم نیتمر تاریو آرمن گ دیاکثر روزها با نو یراه
 داشت. ولنیکالس و
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فت: دار آرمن نده گ خل م میبا خ تدا گاه میکن یبا هم  گار همون آموزش   ! ان
 خلوت تره.

 !تم؟سین بهیار گهیمن که د ،یگیگفت: اگه به خاطر من م یراه
 کوچک گ،اشت. زیم یقهوه را رو یفنجانها دینو
 از خودمونه. ست؟ین بهیکه ار یمهندس راه -

 عکسها را از خشک کن برداشت و المپ را روشن کرد. نفس
ا در . عکسها ردیکش یکرد و نفس راحت ینور، با دقت اجزاء عکس را بررس ریز

 رفت. رونیگ،اشت و ب یپاکت بزرگ
سگفت: ما که نه.. آرمن صلن همون باال توستیراحت ن ینجوریا نهی. لو  ی.ا

 کنم. یاتاقم باهاش کار م
 ؟یبر یخوایگفت: م دیکرد؛ نو ینفس نگاه به

 .دیسرش را تکان داد و پالتو را پوش نفس
 نه؟! ن؛یستین یقیاهل موس ادیگفت: شما ز یراه

 کنم. یدر حال بستن دکمه ها گفت: فقط گوش م نفس
 داد. هیتک یراه

 .نیشده باش یکه حرفه ا نیانقدر اجبارن گوش کرده باش دیباپس  -
 تکان داد. یسر نفس

 !دمیم صیخوب رو از بد تشخ -
 ن؟ید یگفت: نظر هم م یراه

 بپرسه. یگفت: اگه کس نفس
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س   ال با معادله و  6وقت خودتو  خودیگفت: از من بپرس! مهندس! تو ب آرمن
 شیبه حنجره ت، ش یدل بد... صدات محشره... اگه یطرح و نقشه تلف کرد

 .گمیبهت م گهیماه د
 زد. یلبخند کمرنگ یراه

به عنوان ش  نونده ایکن یم فیتو که فقط تعر -  یفکر م نطوری... ش  ما هم 
 د؟یکن

 و پاکتش را برداشت. فیک نفس
 .دیزن ینم ولنیخوب و یول نهیصداتون گرم و دلنش -

 جا خورد؛ نفس گفت: خب... خداحافظ. یکم یراه
 ؟ینخور زیگفت: مراقب باش ل دینو

 خارج شد. اطیزده گ،اشت و از ح خیبرف  یقدم رو اطیبا احت نفس
 .دیایتا او هم باال ب ستادیزد. ا شیصدا دیدانشکده، ام یپله ها یرو
 !رینفس زنان گفت: سالم... ظهر بخ دیام

 به راه افتاد. نفس
 شه؟یم لیسالم... کالس تشک -
 .رمیبگ نترنتیکه قرار بود از ا ییمقاله ها نمیدونم... ا یگفت: نم دیام

 کاا، به نفس داد. یا دسته
 .میرس یگفت: بعد از کالس بهش م نفس

 وارد کالس شد. و
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ستاد سش به  شتریساعت هم ب میطبق معمول ن ا درس را ادامه داد. نفس حوا
خت شانه اندا یرا رو فشیبود که دوباره شروع شده بود. ک یبارش برف درشت

 رفت. رونیو ب
 چاپ یعکس  و ِک  نهمهی... ادمتونیند کخونهیتار یوقت تو چیگفت: ه دیام
 !ن؟یکن یم

فردا  خونم؛ یمطالبو م نیمن ا ،یثابت یکنم... آقا یچاپ نم نجایگفت: ا نفس
 می... هر چه زودتر آماده ش کننیتا ش  ما بخون ارمیخودمو م یهم نوش  ته ها

 تموم بشه بهتره.
 لبخند زد. دیام
 !ن؟یاز دست من راحت بش نکهیا یبرا -

 را باال برد. شیابروها یکم نفس
شم، هم - شما راحت ب ست   ینم یبا هم همکار گمیاالن م نیاگه بخوام از د
 آخر ترم. یهفته  یبمونه برا زیخوام همه چ ی... نممیکن
 سرش را تکان داد و با مکث به آسمان نگاه کرد. دیام
 ...ادی... دوباره برف م -

 بله!... خب... تا فردا. گفت: نفس
 را به ش  گاهینما یقدم که رفت، تازه به خاطر آورد فراموش کرده عکس  ها چند

 بعد از کار" یبرف باشه برا ریاستاد نشان دهد. فکر کرد" قدم زدن ز
 دوباره به ساختمان برگشت. و

 آورد. رونیعطسه، سرش را از آشپزخانه ب یبا صدا شکوفه
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 !؟یسرما خورد -
 انداخت. زیم یه ها را رومقال نفس

 کنه. یتنم درد م -
 آمد. رونیو قرص ب وانیبا ل شکوفه

 بخور. ایب -
 نفس گ،اشت. یشانیپ یرا رو دستش

 ؟یسرما بود یتو -
 قرص را خورد و به کوسن ها لم داد. نفس

 کم. هی -
 او را باال گرفت. یچانه  شکوفه

 کم؟! هی... نم؟یدهنتو باز کن ته گلوتو بب -
 دونم. یحال گفت: آمپول الزمم. م یب نفس

 دهانش را باز کرد. شکوفه راست شد. و
 بردمون.ب گمیم دیتا دکتر مشفق هست. به نو مارستانیب میآماده شو با هم بر -

 زود بخوابم. خوامی. االن حال ندارم. مامیگفت: فردا م نفس
آب  رات. بی... بخواب بدتر نش؟یکالس ندار ؟یایگفت: فردا صبح م شکوفه

 رم؟یبگ نیریش مویپرتقال و ل
 سرش را تکان داد. نفس

 نشه؟ رتی... درمیگ یخودم م -
 گمیم دیش  د زنگ بزن بهم... به نو ادترینگران گفت: نه... اگه تبت ز ش  کوفه

 .شتیباال پ ادیب
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 باشه. نییخواد... ب،ار همون پا یگفت: نم عیسر نفس
در را باز کرد. ش  کوفه به  نی. آرتس  تادیا سیکالر یدر ِ خانه  یجلو ش  کوفه

 تشکر کرد. نیانداخت و در جواب تعارف آرت یبارش برف نگاه
 .ستی... نفس حالش خوب نمارستانیب رمیدارم م -

 در. یآمد جلو سیاخم کرد. کالر نیآرت
 شده؟ یشکوفه چ -

 .دیشکوفه را شن یوارد شد. صدا نهیپا به پا کرد و با طمان نیآرت
قراره فردا  .ومدین مارستان،یب میبا هم بر ایاره. گفتم بنفس سرماخورده. تب د -

 ...ادیصبح ب
 خورده؟ یزیگفت: چ سیکالر

ش شکوفه ستم زحمت بک شتم. خوا شه. ب یگفت: براش گ،ا ست بهش با ا حوا
 . اگه بدحال تر شد خبرم کن.ادیکنه. باهاش نم یم یلجباز دینو
 .ستادیا سیپشت کالر نیآرت
 .مشیالن ببرا نیحاضرش کن نیخوا یم -

 بخوابم... خوامیم گهیگفت: بهش گفتم. م شکوفه
برم. حواس  م  ی. س  وپ درس  ت کردم. براش مض  هیمر کمیگفت: اد سیکالر

 راحت باشه. التیهست. تو خ
 آمد. سیکالر یکنار رفت. صدا نیآرت
 کنه. ینم ی. با من لجبازمشیاریم نیاگه تبش باال رفت، با آرت -

 برگشت. سیمردد نشست. کالر نیآرت
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 ست؟یگرسنه ت ن -
 گفت: نه. متفکر

 نشست. سیکالر
 نه؟ییآرمن پا -

 سرش را تکان داد. نیآرت
 آها. -

 را برداشت. یپرتقال سیکالر
 آرمن؟! شیپ یرو فرستاد نهیچرا لوس -
 ... خود ِ آرمن گفت.دهیدرس م تاری... آرمن بهتر گ؟یچ -

قال را در بش  قاب پرت یدر س  کوت پوس   ت پرتقال را کند. پره ها سیکالر
 داد. نیگ،اشت و به آرت

 جمع بشن. نجایخوام بگم همه ا یم هیشب ژانو یامسال برا -
نفس  یراث دارد. کاش ب نیتامیبه پرتقال کرد و فکر کرد پرتقال و ینگاه نیآرت

 برد. آرام گفت: خوبه... یم
 بلند شد. سیکالر

 نفس سوپ ببرم. یبرا -
 تس  یحالش خوب ن یدیم"؛ گفت: اگه د"بده من ببر دیخواس  ت بگو نیآرت

 .مارستانیبرمش ب یکنه. م ین،ار لجباز
ت. را برداش   یبه بش  قاب پرتقال بود که تلفن زنگ زد. خم ش  د و گوش   رهیخ

 بود. سیکالر
 کجاس؟ یدون یباال. م اریجان ،اون دستگاه بخور و بردار ب نیآرت -
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 گفت: آره... اومدم. عیسر نیآرت
 ز گ،اشته بود. وارد شد و اطراف را نگاه کرد.در را با یال سیکالر
 .میینجایاز اتاق نفس گفت: ا سیکالر

ز پتو ک یتخت، ال یدس  تگاه را آب کرد و به اتاق رفت. نفس گوش  ه  مخزن
 کرده بود.

که نفس آرام از م دینفهم ها انیچطور نگاهش کرد  گفت: خوبم...  شیدندان
 .ستین میزیچ

 .ستادیسرش ا یباال
 سردته؟! -

 دستگاه را گرفت و به برق زد. سیکالر
 لرز کرده... -

 میس  رخ نفس گفت: پاش  و بر یبه چش  مها رهیکنار تخت نش  س  ت و خ نیآرت
 دکتر.
 زمزمه کرد. نفس

 رم... فقط سردمه. یفردا م -
 ظرف سوپ را برداشت. سیکالر

 .یشیگرم م یسوپتو بخور -
کنار  نیخوراند. آرت س  وپ را به نفس سیداد. کالر سیرا به کالر شیجا نیآرت

 پنجره بود.
 اد؟یگفت: هنوز برف م نفس
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 .ادیبند ب یزود نیکنم به ا یبرگردد، گفت: آره. فکر نم نکهیبدون ا نیآرت
 ؟یگفت: گرمتر شد سیکالر
 زد. یرنگ یلبخند ب نفس

 .یبله... مرس -
 او گ،اشت. یشانیپ یدستش را رو سیکالر

 .شکوفه شیپ میشده، پاشو برتر ن نیجان... تا برف سنگ زیآنوش عز -
 .دیچیدورش پ شتریپتو را ب نفس

 .نیبرس کیبه عمو اد نی.... شما برمیر یم دیبهترم... اگه الزم شد با نو -
 هنوز... ومدهیگفت: ن سیکالر

 .اطهیح یگفت: اومد. تو نیآرت
 بلند شد. سیکالر

 بمونه؟ نیآرت یخوا یبرم سوپشو بدم و برگردم... م -
 باال. ادیم دی... االن نوی... مرسگفت: نه نفس

 .شتیمونم پ یندارم؟ فعلن م یگفت: من که کار نیآرت
 ته دلش خوشحال شد. نفس
 لیدس  تگاه بخور را به طرفش متما نیبالش را مرتب کرد و رفت. آرت سیکالر

گش  ت که س  کوت را  یم ینش  س  ت. نفس به دنبال حرف یص  ندل یکرد و رو
 ینگاه م وارهاید ینفس رو ین، به عکس  هااز ماند یراض   نیآرت یبش  کند ول

 کرد.
 .یبود ومدهین نجایوقت بود ا یلینفس گفت: خ باالخره

 نفس. یسر خورد رو وارید یاز عکس رو نیآرت نگاه
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 اتاقت؟! یاومدم تو یم یلیبه چه دل -
 "؟یدر دلش گفت " به چه بهانه ا و

 آرام سر تکان داد. نفس
 .یاریسراام از دلم درب یاومد یشد، م یم دعوام دیاون وقتا هر وقت با نو -

 آرام لبخند زد. نیآرت
 نوشتم! یانشاهاتم من م -

 آب دهانش را سخت فرو داد. نفس
 اومدم سراات. یانشا من م ینه... برا -
 نگاه کرد. مشیدستگاه بخور و بخار مال به
 ؟یبرف راه رفت ریز -

 !؟یدون یبا لبخند گفت: تو از کجا م نفس
 . شب سال نو.یشد ضیمر نیهم یهم براپارسال  -

م چرا بفهم دیگفت: با طنتیبا ش   یحال ول یکرد و ب یکوتاه یس  رفه  نفس
 .ننیش یآدم م اهیس یپالتو یرو یبرف انقدر خوشگلن وقت یدونه ها

 دوباره لبخند زد. نیآرت
شف کن چرا دونه ها - شون بعد ک شگلن... گلو  یحداقل خودتو بپو برف خو

 ؟یدرد دار
 سرش را تکان داد. سنف
 سه تا آمپول بزنم. -دو دیبا
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 رونیو بازدم دااش را ب دینفس کش   قیرا عم پتوسیمرطوب ِ اکال یو هوا بخار
 داد.

دم آماده کر شگاهینما یکه برا ییبالش گ،اشت و گفت: عکسها یرا رو سرش
 ؟ینیبب یخوا ی. مزهیم یرو

 نفس که با چشم یصدا را برداشت و بدون عجله عکسها را تماشا کرد. پاکت
 بود" سرش را بلند کرد. نجایگفت" کاش ساز محزونت ا یبسته م

 ارم؟یبرم ب -
فکر کرد خوابش برده. دوباره عکس  ها را نگاه کرد و در  نیجواب نداد. آرت نفس

 عکاس با استعداد که..." هیدختر!  یدل گفت " تو شاهکار
 آرام نفس فکرش را به هم زد. یصدا

فهمن  یبزرگ... همه م یب،ارم... مثل عکاس  ا یانفراد ش  گاهیانم هی دیبا -
شدم... م شون میاریسازتو ب هیافتتاح یگم برا یبزرگ   ی.رو..ادی...همه خوش

نازوک* م هی زیم مه  جا  یبا قهوه... بو ،ارمیعال مه  گل نرگس ه نازوک و 
 ..."چهیبپ

سها را رو انیه، ایزند  ینفس با خودش حرف م دینفهم ست. عک  زیم یتب ا
ت. داغ او گ،اش یشانیپ یسر نفس رفت و پشت دستش را رو یگ،اشت. باال

 بود. دیتبش شد
تاق ب متفکر تا س  راغ کالر رونیاز ا فت  ند  سیر که نفس را مجبور کن برود 

 وارد شدند. یو راه دیبرود. در باز شد و نو مارستانیهمراهشان به ب
 !؟یینجایمتعجب گفت: تو ا دینو
 .دهیموندم. خواب ششیبابا رو بده. پ یانم رفت ا،ا. مامضهینفس مر -
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 شده مگه؟! یبا اخم گفت: چ دینو
 .مارستانیب میبر ومدین میگفت یتب داره. سرما خورده. هر چ -
باش... ممنون... اگه دیراه نیگفت: بش   یبه راه دینو تبش  دمی... راحت 

 شامو آماده کنم. نینیمامان. بش شیبرمش پ یباالتر رفت م
 ننشست. یراه

 زنگ بزن آژانس؛... هیمزاحمتون شدم...  -
 .دیحرفش پر انیم دینو
که  نفس هم ست؛یکه؟ مامانم ن ینیب یم ؟یکن یتعارف م ای یستیراحت ن -

 گه؟ید میر یخوابه... صبح با هم م
شت ی... کارنییپا رمیگفت: من م نیآرت سوپ به ن هیبگو... مامان  یدا فس کم 

 داد.
 سر تکان داد. دینو
 شد. سیدستت درد نکنه... باعث زحمت خاله کالر -

 لبخند زد و رفت. یسرسر نیآرت
 به آشپزخانه رفت. دیهمراه نو یراه

 !؟یکن یهم م یآشپز -
 یکال یکنم...ش  انس ِ تو الک یگفت: نه بابا... آماده س... فقط گرمش م دینو

 ها! ادیم یعجب برف
 ر را باز کرد.راهرو، د یاز صدا سیکالر م،یو ن ازدهی ساعت

 جان؟ دیشده نو یچ -
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 آمد. دینو یصدا
 مامان. شیپ مشیبر یخاله... تب نفس رفته باال؛ م یچیه -

 هم ساکت شده بودند. کیو اد آرمن
 ام؟یمنم ب یخوایگفت: م سیکالر
 رفت کنار در. آرمن

 .امیصبر کن حاضر بشم ب ن؟یر یبرف م نیا یچطور تو -
 آمد. دینو یصدا

 راحت باشه. التونیهست... خ ینه... راه -
 یو راه دینو انیرا کنار زد و به نفس که م میض  خ یبه اتاقش رفت. پرده  نیآرت

 رفت نگاه کرد. یم
 .دیرا شن سیکالر یصدا

 اره.برفا بب نیهم از ا هیشب ژانو یشده... خدا کنه برا یبد ی... سرمافهیضع -
 نمیا و باز خوش  مزه تر! هیدانمارک ینیریش   هیش  ب بایکه تقر ینیرینوع ش   هی* 

 چسبه! یم یلیخوردنش با قهوه خ
***** 

س ازهیخم نفس ستی د،یاش را خورد و فکر کرد به خانه که ر رود به تخت ب کرا
بودند  سیسال نو کالر یاز شب گ،شته، در مهمان یو بخوابد. شب قبل تا پاس

 شده بود. داریب هیو صبح، زودتر از بق
ده آما قیبود. تحق دهیدانشکده د یرا جلو دیه ام خواب را داشت ک ِیجیگ هنوز

 ".نیبهش بنداز ینگاه هیرا به دستش داده بود و اصرار کرده بود " حتمن امروز 
 شد. دیام ادداشتیزد، متوجه  یرا ورق م قیتحق ،یکه در ا،اخور ظهر



wWw.Roman4u.iR  56 

 

دقت که کرد، متوجه ش  د  یمانده ول قیتحق یبرگه ها یکرد اش  تباهن ال فکر
 است.مخصوصن آنج

 دارد؟ یحرفها چه معن نیآورد ا یدر نم سر
 کارو کرده؟" نیا دیکردم که ام ی"مگه من چه رفتار

 دو دست گرفت. انیرا م یمصرف چا کباری وانیرا جمع کرد و ل کاا،ها
 هودهیب کس  الی نیا دمیش  وم و فهم کیبود تا به ش  ما نزد یبهانه ا قیتحق نی"ا
 شما نبودم..." ی فتهیش

 .دی ام ِیجنبگ یخودش حرصش گرفت هم از ب یاز سادگ هم
هم آن کالس را  دیآمد ام ینم ادشی. دیرا ند دیام یدر کالس بعد خوشبختانه
 دیرا آن اطراف ند دیام نکهینه؟ کالس که تمام ش   د، از ا ای امدهیداش  ته و ن

 خوشحال شد.
و چش  مش را  دیتاب یدانش  کده م یجلو یبرفها یماه، رو یرنگ ِ د یب آفتاب

 .دیرا شن دیام یگشت که صدا یم یآفتاب نکیبه دنبال ع فشیزد. در ک یم
 سالم! -

 گل رز به طرف نفس یبر لب داشت و شاخه ا یلبخند پهن دیبلند کرد. ام سر
گاه به ساختمان دانشکده نگاه کرد. ام  د.گل را جلوترآور دیگرفته بود. ناخودآ

 شماس! یبرا -
 !ن؟یگفت: خوند ، آرامتر دیحرکت د ینفس را ب یوقت

ست چه بگو ینم نفس سخره بود. اما جوابدیدان شت. اخم م ی. م کرد و  یندا
 گفت اصلن نخوانده؟ یم ایزد؛  یداد م
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 در آمد. شیصدا باالخره
 .نی! شما در مورد من اشتباه فکر کردیثابت یآقا -

 شد. زانیآو دیام صورت
 !نیپس خوند -

 بود. دیه امحواسش ب یبه اطراف نگاه کرد ول یعصب نفس
 !ن؟یصورت من گرفت یگل رو چرا جلو نیا -
 ن،یفکراتونو بکن ن؟یبگ یزیخوام که االن چ یگفت: مال ش  ماس... نم دیام

 بعد.
 .دیکش یبلند نفس

 رو بکنم؟! یفکر چ -
س  اعته منتظرم  کی... نیریگل رو بگ نیا یکه نوش  تم... ول یزیدر مورد چ -

 کالس تموم شه.
 زل زده بود. دیلجوجانه به ام نفس

 . فقط احساسمو گفتم.ینداشتم خانوم لواسان یآرام تر گفت: قصد بد دیام
 و به طرفش گرفت. دیکش رونیب شیجزوه ها انیرا از م قیتحق نفس

 جواب! نمیا -
شتیفکر کرد نفس هم  یلحظه ا دیام شته. برگه ها را گرفت و شیبرا یاددا  گ،ا

 آرام لبخند زد.
فت: تحق نفس بدبدو قتونویگ  یمورد حرف نیهم در ا گهی... دنین اس  م من 

 ندارم... خداحافظ.
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 ن،یریماس... گل تون... حداقل بگ یمال هر دو قیگفت: نه... تحق عیسر دیام
 سطل آشغال. یتو نیبنداز
 برگشت. نفس

 !نیخودتون زحمتشو بکش -
سمت خ دوباره ش ابانیکه به  شت، ما رمن ترمز کرد. آ شیپا یجلو دینو نیبرگ

گفت:  یو عص  ب یباز، جد مهین ی ش  هیخم ش  د و از ش   دیبود. نو دیر نوکنا
 سوار شو!

 بود. ستادهیهنوز با شاخه گل ا دیساکت عقب نشست. ام نفس
. دیرس   یبه نظر م یکرد و عص  بان یم ینگاه کرد که با اخم رانندگ دینو به

ش  انس  ه من دارم؟!  نمیا ایبود. فکر کرد" خدا دهیخواب و رخوت از س  رش پر
ت داره گل به دس دیاالن باشه که ام دیهم با کباریدنبالم، اون  ادیم کباری یسال

 زنه؟!" یباهام حرف م
 بزند، یحرف دینو نکهیس  اکت بود. خواس  ت قبل از ا ش  هیبر خالف هم آرمن

 .دیبگو یزیخودش چ
 ...قیتحق هی... مهیگفت: اون پسر... همکالس اطیاحت با
 بلند گفت: ساکت! دینو

با ابرو اش   اره کرد چ یرا کم س  رش آرمن ند و  . بر دینگو یزیبه عقب گردا
س شه،یخالف هم شدندیزود به خانه ر شد ، به طرف  ادهیکه پ نی. نفس از ما

 رفت. نییپا
 را محکم بست و گفت: کجا؟! نیدر ماش دینو
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 کار دارم. کخونهیتار یگفت: تو نفس
 ... برو باال.خودیب -

 .با اخم گفت: گفتم کار دارم نفس
 بلندتر گفت: منم گفتم باال! دینو
را از  فینفس را از ش  انه اش گرفت و به س  مت پله ها برد. نفس بند ک فیک و

 رفت. نییو همراهش رفت. آرمن ساکت پا دیکش دیدست نو
 شده؟! ی: چدیدر آمد و از آرمن پرس یجلو نیآرت

 وارد شد. آرمن
 ینعص  با دینو م؛یدیدپس  ره  هیگ،اش  ت و گفت: نفس  و با  زیم یرا رو کاا،ها

 شد.
 با اخم نگاهش کرد. نیآرت
 نفسو؟! کجا؟! -
 دنبالش... میگفت خسته س، بر دیدانشگاه. نو یجلو -

 نبود. دلشوره گرفت. یعصبان نیآرت
 بود پسره؟! یک -

 شانه باال انداخت. آرمن
 زنگ نزد؟ نهیدونم... لوس ینم -

 .دیکش شیدست به موها نیآرت
 نه... -

 بود. دهیچیدر راهرو پ دیبلند نو ی. صداستادی پله ها ا ِانیرفت. م باال
 !رشیبگ لی! تحوستم؟یحساس ن خودیب یدید -
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 شکوفه آرامتر بود. یصدا
 شده؟! یچ -

 در را باز کرد. سیکالر
 شده؟! یچ -

 فقط سر تکان داد. نیآرت
 کنن؟! یگرد گفت: دارن دعوا م یبا چشمها سیکالر

با هم  می... دارمهینفس گفت: همکالس  ص  دا خاموش ش  د؛بعد  یا لحظه
 تموم شده... گهی... دمیکن یم قیتحق

فت: تحق دینو ند گ باره  قتونیبل هاس؟!... آره! فهم یدر چ گهید دمیگل ه ب
 راه انداخته... ی... خانوم، بزرگ شده... عشق و عاشقستيین

 شده آخه؟ یگفت: درست بگو چ شکوفه
 هم باال آمد. آرمن
 ه؟یچرا عصبان دیه خبر شده؟! نوآرام گفت: چ سیکالر
ها تک آرمن فت: رفت هیبه نرده  بال نفس. د میداد و آرام گ س  ره پ هیبا  میدیدن

 کرد. یقاط دمی. نورهیگ ی. داره ازش گل مسادهیوا
شت پا نیآرت ست و خودش را رونییبرگ  یکرف چیکاناپه انداخت. ه ی. در را ب
 کرد. فقط دلشوره داشت. ینم
 زد. یقدم م دینو

 سرش را گرفت. شکوفه
 نفس؟ گهیم یچ دینو -
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صدا نفس سته. حتمن  شک تمن رفته بود. ح نییپا شانیفقط حس کرد ارورش 
 یاو را سوار کردند... تند تند نفس م تیکرده بود چطور با عصبان فیآرمن تعر

بود. ش  کوفه که گفت" با توام نفس" فک ِ فش  رده اش باز  رهیخ دیو به نو دیکش  
 نداره. یچ ربطی... به تو هم همهیبلند گفت: همکالس د،یوبه ن رهیشد و خ

 .یچ یعنینداره  یربط گمیخب! بهت م یلیگفت: خ یعصب یآرام ول دینو
و هر  ش  گاهیو نما یطرف اتاق رفت و داد زد: درس و دانش  گاه وهمکالس   به

 ... تموم شد.لیتعط گهیکوفت د
 ماتزده به نفس نگاه کرد. شکوفه

 نفس؟! یکرد کاریچ -
را پرت  فشیخواس  ت محاکمه اش کند. نفس ک یجمله م کیبا همان  انگار

 .دیدو رونیکرد و ب
 ۱۳۸۸: دي  تیعضو خیتار

 سکونت : تهران محل
 2,636: تشکرها

 پست 782بار در  139,451شده  تشکر
 مورد عالقه : شازده کوچولو کتاب

 من : حالت
 دیمف اریبس پست

: 
 ازیامت 215+
 گل khanom gol به
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 نفس جان... شمیپ ایکنار در گفت: ب سیرکال
 شد، گفت: نه... یکه رد م همانطور

 گرفت. دهیند ای دیرا ند نیرفت. آرت نییپا
 کز کرد و سرش نیزم یرو وار،ید یودر را بست. گوشه  دیخز کیاتاقک تار به

 را گرفت.
 دیس  اکت ش  ده بودند. نفهم ایدن یکرد. همه  یحرکت به در نگاه م یب نیآرت
 د.در را باز کرد و وارد ش مارستان،یرفتن به ب یدر گ،شت که شکوفه، آماده چق
 نجاس؟یگفت: ا آرام
 سر تکان داد. شکوفه رفت پشت در اتاقک و در زد. نیآرت
 نم؟ینفس... درو باز کن بب -

 نفس آمد. یصدا
 ولم کن. -

 دوباره در زد. شکوفه
 یزیچ دیش  ده... نبا یرتیا ! برادر بزرگته...َمرده...؟یکن یم شیچرا عص  بان -

 حرف بزن. رونیب ای... بیرو ازش پنهون کن
 و گرفته. ینفس آمد؛عصب یصدا دوباره

 ...یحرف نزده تو طرف اونو گرفت -
 بود. رهیخ نیکرد که به زم نیبه آرت ینگاه شکوفه

 !؟هیپسره ک نیا نم؟یکن بب فیتعر ایرو نگرفتم... ب یمن طرف کس -
 نفس بلندتر شد. یصدا
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 بازخواس  ت نطوریا دیمن بزرگ ش  دم؟! مگه از نو نیقبول کن نیخوا یم یِک  -
 !؟یکن یم

فه بان ش  کو فا تیبا عص   گل و حر به  فت: بزرگ ش   دن  نه  یگ عاش  قو
 ؟یبزرگ شد ینشون بد یخوا یم ینطوری...استین

...از هر دوتون ن؟یکن یچرا خردم م نیدون ینم یچیه ی: وقتدیداد کش   نفس
 ...نیمتنفرم...ولم کن

 از در فاصله گرفت. شکوفه
 ...یدانشگاه... خودت خواست ین،اره بر یجد یکن تا جد یلجباز -
 و رفت. دیشانه اش باال کش یرا رو فیک

 آمد. ینم کخانهیاز تار ییصدا چیشد. ه رهیساکت نشست و به در خ نیآرت باز
 .دیترس کدفعهی

 . گوش کرد. سکوت...ستادیشد و پشت در ا بلند
 ا به در سرد چسباند و آرام گفت: نفس؟دستش ر کف

 .امدین یجواب چیه
 !؟یشنو یآرام گفت: نفس... صدامو م دوباره

 آمد. شیصدا
 آره. -

 !؟یحرف بزن یخوا یو گفت: با منم نم دیکش یراحت نفس
 آرام اما محکم گفت: نه! نفس

 جا خورد. نیآرت
 رون؟یب یایب یخوا ینم -
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 نفس همانطور محکم بود. یصدا
 !نه -

 مکث کرد . یا لحظه
 تر گفت: برات بزنم؟! آرام

" دونمی" نمدی. خواست بگودیکش یکامل، تند تند نفس م یکیبه تار رهیخ نفس
 خواست. یسل را م ولنیدلش سوز بم و یول

 : آره!گفت
 بغض شد و بغضش اشک. تشیکه بلند شد، عصبان نیساز آرت یصدا
*** 

 و آرشه اش انداخت. نیتبه آر یاروب در را باز کرد. نگاه آرمن،
 .میباال ا یو راه دیرا برداشت و گفت: من و نو تارشیگ

 فقط سر تکان داد. نیآرت
 گفت: هنوز خودشو حبس کرده؟ آرمن

 باز سر تکان داد. نیآرت
فت: بفرس  تش پ آرمن مان... نو شیگ نهیم یقاط ندشیباز بب دیما  یلوج ک

 .یراه
، ساز را کنار گ،اشت. انگشتها جواب نشد و رفت. آهنگش که تمام شد منتظر

 و مچها را حرکت داد و بلند شد.
 .ونریب ایدوباره... ب یخور یو گفت: اونجا سرده... سرما م ستادیدر ا پشت
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بود. جواب نداد. آرام  دهیچیکاپش  ن را دور خود پ ن،یزم یهمانطور رو نفس
س یدلش نم یشده بود ول ست با ک شود. خجالت م یخوا ش یرو به رو   .دیک

 برد. یاگر آنجا گرمتر بود، خوابش م
 دوباره سکوت را شکست. یقیموس یرا روشن کرد. صدا وتریکامپ نیآرت

 بود. سیرا کم کرد. کالر یقیموس یکه زنگ زد، صدا لشیموبا
 ...ارمشی: باشه... مگفت
 .ستادیشد و پشت در ا بلند

پاش  و کنه. یباال... داره برات ا،ا درس   ت م مینفس... مامان گفت بر -  ..
 منتظره.

 .امیآرام گفت: تو برو... خودم م نفس
 .یننز خی رونیب ایمنتظر نشست. بعد گفت: باشه. حداقل ب یکم نیآرت

 بسته شد نگاه کرد: نفس کو؟! نیکه پشت سر آرت یبه در سیکالر
 .ومدیگفت: ن نیآرت

 سر گرم پختن ا،ا گفت: حرف نزد؟! سیکالر
 .ختیآب ر یوانیگفت"نه" و ل نیآرت

شا رنیگ یسخت م یلیگفت: خ سیکالر سته...از کجا  دیبهش...  باهاش دو
 باشه؟ یمعلوم پسر بد

 معترض گفت: مامان! نیآرت
کهیبدون ا متفکر، به ل ن با نفس یزل زد. فکر م وانیآب را بخورد،  قدر   کرد ان

 ."گفت یبزند.زمزمه کرد" نه... اگه بود به من م یباشد که به او حرف یمیصم
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شا دوباره شا دیفکر کرد "  سته به  دیهم بوده و نگفته...  سره ازش خوا همون پ
 نگه." یکس

شوره گرفته بود. رو به رو دوباره صدا ونیزیتلو یدل ست.  ش سر ین ها از ساز پ
 یکه اپرا پخش م یکانال یکرد. رو یهدف کانالها را عوض م یآمد. ب یباال م

 کرد نگه داشت.
 "؟رونیش اومد ب کخونهیاز تار یعنی" 

 !...ایاپرا چه بود؟!... خدا نیفکر کرد اسم ا یا لحظه
 "ندشینب دیبره که نو نیداده بودم با ماش چوی" کاش سوئ

 ! فندق شکن...آها
 ..."دیفهم یم دیروز نو هی! ؟ی" باالخره که چ

 شروع نشه؟ المیگفت: سر سیکالر
 آورد. یبرایش چا سیآمد. کالر کیکانال را عوض کرد. اد نیآرت
 اد؟یسازشون از باال م یلم داد و گفت: صدا کیاد

 گفت: آره. سیکالر
 ؟!که رفتن باال ستیخسته شدن؟... شکوفه ن وشونیگفت: از استود کیاد

 را باال برد. ونیزیتلو یصدا سیکالر
 ست؟ی... گرسنه تون نمارستانهیشروع شد... نه ب -

 کرد. یخودش را مشغول م دیبلند شد. با نیآرت
 .ارمیمن شامو م .نینیشما بب -
 .دیرا چ زیم
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 .نییپا رمیو گفت: شاموآوردم. من م دیا،ا کش یبشقاب
 سر تکان داد. ونیزیبه تلو رهیخ کالریس

در  دانس  ت یبود. م دهیکاناپه خواب یرفت و در را باز کرد. نفس رو نییپا آرام
 شی. پلکهاستادینخورده بود. کنارش ا یزیخورد. از صبح چ یدانشگاه ا،ا نم

 زد. شیوآرام صدا دیکش یسرخ بود. نفس بلند هیوز از گرهن
ست. از ا داریب عیسر نفس ش شد. نم نیآرت نکهیشد و ن شته بود ناراحت   یبرگ

 انداخته بود. نیی. سرش را پاندیرا بب چکدامیخواست ه
 نشست. شیرو به رو نیآرت
 برات ا،ا آوردم. ؛یومدی. نمیشام بخور یایب میمنتظر شد -

 خوام بخوابم. ی. مرمیت: سآرام گف نفس
 گ،اشت. زیم یرا رو بشقاب

 اتاق ِ من بخواب. یکم ا،ا بخور، بعد برو باال تو هی -
 چشم نگاهش کرد. ریاز ز نفس

 !؟یخودت چ -
 آرام لبخند زد. نیآرت
 اتاق ِ تو! یتو رمیمنم م -

 .دیکش یآه نفس
 دعوا کنم؟! دیدوباره با نو یترس یم -

 داشت.دوباره دلشوره  نیآرت
 کم ا،ا بخور. هی ایگفت: ب آرام

 را به طرف نفس گرفت. نفس به قاشق نگاه کرد. قاشق
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 کنم ارورمو شکستن. یاحساس م -
 شه. یشکسته نم یمشاجره، ارور کس هیگفت: با  متیبا مال نیآرت

 را به دستش داد. قاشق
م ب،ار یخوا ی!... میکن یم فیتعر ش  هیکه هم س  تهیدس  تپخت خاله کالر -

 نت؟!ده
 ادشی ی" ولستمی" من بچه ندینگاهش کرد. خواست بگو یو عصب عیسر نفس

 است. نینفر قبول داشته باشد نفس بزرگ شده،آرت کیآمد اگرفقط 
 بشقاب ُسر خورد. یآرام گرفت و رو نگاهش

 .دیسر رس دیآوردم که نو ینکردم... فقط بدشانس یکرد: من کار زمزمه
باره  نیآرت فت. نفس فکر کرد آرت یزینفس چ یاز ترسِ س  کوتِ  دو  نینگ

 حرفش را باور نکرده.
 نکردم... ی: من کارگفت

 زد. یمیحس کرد آرام شده. دلشوره رفته بود. لبخند مال نیآرت
 دونم! یم -

 قاشق را در دستش فشرد؛ دوباره بغض داشت. نفس
 قیتحق یعکاس   خیتار یبرا می... دو، س  ه ماهه دارمهیهمکالس   یثابت یآقا -
نامه برام گ،اش  ته  هی ق،یتحق یآماده  یکاا،ا ی!... امروز النی... هممیکن یم

شش م شو دادم... نم دمشید ی... منم وقتادیبود... که... که از من خو  یجواب
 قمیق... من حتا تحبودکرده بود که برام گل گرفته  یخودش چه فکر شیدونم پ

به خودش... ول عدش  م...  ترمز دی... نودمیتا برگش  تم، د یدادم  کرد... ب
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کردن... من  کیخبر، منو کوچ ی... از همه جا بادیهردوشون اونطور با داد و فر
... از مامانم... از همه ش  ون بدم دی... از نویدونس  تم... از ثابت یتا امروز نم

 ...ادیم
 لرزان نفس گرفت. ینگاهش را از چانه  نیآرت

 رفت. در را نبست. انهکخیرا پاک کرد و بلند شد و به تار شیاشکها نفس
 آب را باز کرد و آب سرد را به صورتش ری. نفس شستادیهم رفت کنار در ا نیآرت

 .دیپاش
 !اد؟یرنگ گفت: از من که بدت نم یب یبا لبخند نیبرگشت، آرت تا

 و صورتش را خشک کرد. دیکش رونیاز جعبه ب یدستمال نفس
 نه! -

 رنگ گرفت. نیآرت لبخند
 .میکم ا،ا بخور هیتا سردتر نشده  ایخدا رو شکر! پس ب -

 نشست. نیگرفت. آرت یبخار یرا رو شیدستها نفس
 و مامانت صحبت کنم؟ دیبا نو یذار یم -

ست. از ا نفس ش سته بود به  نکهیچانه اش را باال برد و ن را  قتیقنفر ح کیتوان
 کرد. یم یاحساس راحت د،یبگو
 قاشقش را برداشت. نیآرت
 ارکستر برات بزنه تا آرومت کنه؟! هی دیبا یشیم یعصبان یوقت شهیهم -

 پوزخند بود. هینفس شب لبخند
 هم لبخند زد. نیآرت
 پس باهام قرارداد ببند! -
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 آمده باشد. ادشی یزیخورد. انگار چ یمتفکر ا،ا م نفس
 .شهیافتتاح م شگاهمونینما گهید یهفته  -

 سرش را تکان داد. نیآرت
 ؟!دعوتم هیافتتاح یمن که برا -

 گفت: فقط تو دعوتي. یلجباز یبا نوع نفس
 یمیآهنگ آرام قد کیرا آورد و  تارشیبدون حرف، گ نیکه تمام ش  د، آرت ا،ا
 زد و خواند. یارمن

که آهنگش را تمام کرد، گفت: تو  نیکرد. آرت یبا چش  م بس  ته گوش م نفس
 !ییایدن نیسیموز نیباهوش تر

 بلند شد: چرا؟! نیآرت
 چشم گشود. نفس

 !یبزن یرو ، ِک  یچ یدون یون مچ -
 .دیآرام خند نیآرت

 یعکاس  باش   نیو پاک تر نیرا برداش  ت و گفت: تو هم خانوم تر بش  قاب
شو! تخیباال بخواب یبر دیبره با ادمی شهینم لیدل نی... اما اییایدن تم گرم و ! پا

 کاناپه س! نینرمتر از ا
شت" خانوم تر نفس سرش هنوز دا . تادسیکرد. ا یرار م" را تکنیو پاکتر نیدر 

 برق را زد. دیرا خاموش کرد و کل وتریرا کم کرد. کامپ یبخار نیآرت
 را به نفس داد. یدر ، بشقاب خال پشت

 خوابم. یاتاقت نم ینترس! تو -
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 در را باز کرد. سیلبخند زد. کالر نفس
 تو. اینفس جان؟... ب یاومد -

 بخوابه. خسته س. اتاقم یباال... نفسو ببر تو رمیگفت: من م نیآرت
ست و با لبخند گفت: خدا کنه هم سیکالر ش دیبا نو شهیدر را ب ه تا حرفت ب

 !یشب دختر من باش
 .کیمع،ب گفت: بارو عمو اد نفس

 کی... بارو آخچمیدختر گرفت م،یخندان گفت: امش   ب پس  رامونو داد کیاد
 جان.
 را باز کرد. نیدر اتاق آرت سیکالر

 .زمیعز ایب -
 .دیکش یه بست، نفس راحتاتاق را ک در

شنا اتاق شن را رو یشگیهم یبا بو نیآرت یآ  یندلص یاو. مانتو و مقنعه و کاپ
 یکیسوخت. در تار یم هیو گر یاز خستگ شی. چشمهادیگ،اشت و دراز کش

 نگاه کرد تا خوابش برد. وارید یرو ولنیو یآبستره  یانقدر به تابلو
*** 

 .دیرفتن پسرها را از راهرو شن یصدا
 رم آوردن! گهید یکیشون کم بودن،  ییبا لبخند گفت: سه تا سیکالر

 .دیکش سیکالر یبه موها یگ،اشت و دست زیم یرا رو یچا یخال وانیل کیاد
 !؟یدار کاریبه پسرا چ ؛یتو که دخترتو نگه داشت -

 برسونمت؟ یخوا یبه نفس گفت: م بعد



wWw.Roman4u.iR  72 

 

 رونیب کیو همراه اد به نفس داد روزشید ینیریاز ش سیتشکر کرد. کالر نفس
 الیا خخورد و ب شیبا چا ینیریش کیرفت که او را تا کنار در بدرقه کند. نفس 

 را عوض کرد و آماده شد. شیاست، باال رفت. لباسها نییپا دیراحت که نو
 !"د؟یخواب نجایا نیآرت شبیبه تختش انداخت" باالخره د ینگاه
شت. گ یبرم مارستانیاز ب کرد، شکوفه یاگر معطل م یفرصت داشت ول هنوز

 نیآخر یرفت. رو نییرو به رو ش  ود. پا چکدامش  انیخواس  ت با ه یدلش نم
 آمد. رونیب دیباز شد و نو نییپله، در ِ پا

 را باز کرد و فقط اطیزد. در ح شیص  دا دیرفت. نو اطیبدون نگاه، به ح نفس
 نگاهش کرد.

 آمد. اطیبه ح دینو
 باال؟ یومدین شبیچرا د -

 یکرد آرام حرف بزند. نفس برادرش را خوب م یم یس  ع دیاد. نوند جواب
 شناخت.

 سرااش... امی... اگه مزاحمه بگو خودم بتیپسره... همکالس نیا -
 بوده." یچ انیجر دمیبهم گفته. فهم زویهمه چ نیآرت یعنی نیکرد" ا فکر
 .ستادیا شیرو به رو دیساکت ماند. نو باز
 فرق داره... گهید یدخترا ینفس... خواهر ِ من با همه  -

به تو اطم یعنی نیفکر کرد" ا باز  یزنم از رو یم یدارم. اگر حرف نانیمن 
 محبته."

 به برف ِ مانده در بااچه نگاه کرد. دینو
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 .دمیاعصابم خرد شد پسره رو مث رومئو ، گل به دست جلوت د -
 را نداشت. دیترجمه کردن ِ نو یحوصله  گرید

 .یبکن یخوا یم یکه ندونسته هر فکر هشینم لیدل نای: اگفت
 ... تند رفتم...یگ یگفت: باشه... تو راست م دینو

 بود؛ اما هنوز دلخور بود. دیبع دیحرف هم از نو نیهم گفتن
وز پس  ر بچه ها هن نی!... ا؟یکن قیتحق یبا کس   هیازیگفت: اص  لن چه ن دینو

 !؟یدب قاتویحقت ییتنها شهی... مگه نمشنیعاشق م ده،یم ریش یدهنشون بو
 از دستم رفت. قمیتحق نیگفت: فعلن که هم نفس

 آمد. اطیکه به ح ینگاه کرد به راه و
ش رمیگفت: من دارم م دیسالم کرد و به نو یراه  دیشرکت... نفس خانوم، ببخ

 .میمزاحم شما هم شد شبید
 کنم... من رفتم. یگفت: خواهش م نفس

 یاجازه بده ش  ما رو هم م دینو رم. هوا س  رده. اگه یگفت: منم دارم م یراه
 رسونم.

 برو. یبا راه یریمس هیگفت: دستت درد نکنه... نفس! تا  دینو
 .دیی... بفرمادیگفت: تعارف نکن عیسر یدهان باز نکرده، راه نفس

 در را گرفت. دینو
 نشه. رتونیبرو د -

 شد. یراه نیسوار ماش لیم یب نفس
 نیماش یکرد. بخار یم تیهم رعا حال، ادب را نیدر ع یسرحال بود ول یراه

 را روشن کرد.
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 .دهیم ی! اول صبح به آدم انرژن؟یآهنگ با نشاطو که دار هی یحوصله  -
مس  خره!  ییمبویآهنگ دامبول د هیدر دل گفت " حتمن  د،یدلخور از نو نفس

 ..."یاول صبح
 دینو یشد. از حرفها دواریآهنگ ام دنیضبط را روشن کرد . نفس با شن یراه

شکوفه، فهمب شرکت پدرش کار م یبود راه دهیه  ست ودر   یمهندس معمار ا
 ست. یقیعاشق موس یکند ول

 به نفس انداخت. ینگاه میلبخند زد و ن یراه
 زدنم بهتر شده؟! ولنیو -

 زد. یمیهم لبخند مال نفس
 استادتون! ینه به خوب -

 .دیخند یراه
 دمیهر دوشون استادن... شن نابغه س... نیکنم آرت یفکر م یاون که بله! گاه -

 دارن... یقیها ذاتن استعداد موس یارمن
 !؟یچ دیگفت: نو نفس

 نگاهش کرد. یراه
 !ن؟ینرفت یقیاستاده... شما چرا سمت موس دمینو -

 چانه اش را باال برد. نفس
 دوست داشتم. شتریرو ب یعکاس -
 ن؟یاز فضاها کار کرد یعکاس ی نهیزم یتا حاال تو -

 گرداند. یبه طرف راه سرش را نفس
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 نه هنوز. -
 یهستم. تو یداخل یکار کردن با فضاها و احجام... من خودم عاشق طراح -

ضاها یرو شتریشرکت هم ب ست دار یکار م یداخا یف  یم نیکنم... اگر دو
 .نیرم تجربه کن ینوع عکاس نیا نیتون

 کنجکاو شد. نفس
 کجا؟! -
 لش آشنام.مسو ریهست که با مد یمعمار یمجله  هی -

 متفکر گفت: که عکسهامو چاپ کنن؟! نفس
 نگاهش کرد. یراه

 چرا که نه؟! ادیاگه خوششون ب -
 کرد. یاو فکر م شنهادیداشت به پ نفس

 یبهش  ون م یداخل یمعمار یدرباره  ییگفت: خودم گهگاه مقاله ها یراه
صلن م رم ب ی. منیریعکس بگ ن،یایخودمون ب یاز کارها یکیسر  شهیدم... ا

 مجله... خوبه؟
 افتاد. دینو یزیآبرور ادی نفس

 بله... فقط... -
 با من! دیکردن نو یراض ن،یگفت: اگه خودتون دوست دار عیسر یراه

 ریا دی! نون؟یچطور آشنا شد دیاو، گفت: شما و نو یاریمتعجب از هش نفس
 نداشت. یمیو آرمن دوست صم نیاز آرت

 لبخند زد. یراه
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شانس آوردم!... - شگاه پیش نو رهیخواهر کوچکتر دارم؛ م هی پس من   دیآموز
... رها، خواهرم، فکر میآش  نا ش  د ینطوریرفتم و ا ی... چند بارتاریکالس گ

شه... خوب م شما با سال  سن و  ش شهیکنم هم  شنا ب . اونم دیشما هم با هم آ
 خونه. یم یمعمار
 و... نیخوند یگفت: چطوره که هر دو معمار نفس

 .دیحرفش پر انیم یراه
! من عاش  ق هر دوش  ون هیموروث یمعمار ی. ولمیرو دوس  ت دار یقیموس   -

 داره. یادیز یها یرها سرگرم یهستم. ول
 .دیخند

 واقعن رهاس! -
 ما. یخونه  دشیاریروز با خودتون ب هیگفت: خب  نفس

 سرش را تکان داد. یراه
 داره وگرنه تا حاال حتمن اومده بود. یخواهر نیهمچ دیدونه نو ینم -

 را نگه داشت. نیدانشگاه ماش یجلو
 نه؟ ای دیریعکس بگ یداخل یاز فضاها دیدوست دار دینگفت -

 صحبت کنم. دیبا نو دیگفت: دوست دارم... فقط با نفس
 با من! دیگفتم که؟ نو -

 زد. تیاز رضا یلبخند نفس
 !میدیرس یِک  دمی. نفهمنیممنون که منو رسوند -

 خم کرد. یهم لبخند زد و سرش را کم یراه
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 ه!تاز یتجربه ها یبرا نی... آماده باشنیمن ممنونم که باهام هم صحبت شد -
 کرد. یشد و خداحافظ ادهیپ نفس

 عوض شده. ینسبت به راه دشیکرد د یفکر م داشت
 داره! ییرایگرم و گ یصدا یگفت: ول آرام
 کرد. یبود و متعجب نگاهش م ستادهیا دیپله، ام نیاول یرو

 همراهش وارد شد. دیهم رفت. ام نفس در یاخمها
 بود؟! یاومد دنبالتون ک روزیبود شما رو رسوند؟! اون که د یاون آقا ک -

 .ستادیا نفس
 به شما هم جواب بدم؟! دیبا -
 انداخت. نییسرش را پا دیام
 یکیبهتون گفتم... بعد هر بار با  یزیچ هی روزی... اما من ددینه... ببخش   -
 .نیر یو م نیایم

س روزیگفت: اولن د یصبع نفس م و ر ینم یجوابتونو دادم. دومن من با هر ک
 داره؟! ی. سومن به شما ارتباطامینم

 هم همراهش رفت. دیراه افتاد. ام دوباره
باه برداش   ت کرد - کار م نیا ی... تونیاش  ت با هم  که  منو  میکرد یمدت 

 !د؟ینشناخت
 !"ستیول کن ن نیفکر کرد" ا نفس

 .ستادیا دوباره
قایثابت یقاآ - بالم برادرم بود؛ اون روزیکه د یی! اون آ  که امروز منو یاومد دن

 .دیکه منو نشناخت دیرسوند، نامزدم...انگار شما هست
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 متعجب گفت: نامزد؟! دیام
له... م یهم متعجب از حرفها نفس باهاش آش  نا  دیخوا یخودش گفت: ب

 !د؟یش
 ت." از کنارش گ،شدیگفت و با" ببخش ی"نه" آرامدیام

ها نفس ته بود  یاز دروا یآورد ول یخودش س  ر در نم یهنوز از حرف که گف
 .دیرس یبه نظر م یراض
*** 

نبود. از عصر که نفس به خانه برگشت، انگار شکوفه و  فتیشب، شکوفه ش آن
 و اتفاقاتش را فراموش کرده بودند. روزید یهمه  د،ینو

 کنند. یا تالفر روزیخواهند د یم شترینفس حس کرد با توجه ب فقط
س نیا یوقت شکوفه گفت: خ دیمحبت و توجه به اوج ر شام  رونیوقته ب یلیکه 

 !م؟یورمحبوب نفسو بخ یپاستا ،ییایتالیرستوران ا میبر نی. موافقمینخورد
 : امشب؟!دیکه متعجب پرس نفس

 لبخند زد. شکوفه
 داره، نه تو درس... نیمهمون و تمر دیامشب نه من سر کارم، نه نو -
 .ستادیا ی، نفس لحظه ا کیتار اطیح رد

 تشکر کند. نیخواست باال برود و با تمام وجود از آرت یم دلش
ت دراز تخ یو خسته رو دیپرده د یبود. رفتن آنها را از گوشه  دهیتازه رس نیآرت

 .دیکش
 .دیآمده باشد، صورتش را در بالش فرو برد و نفس کش ادشی یزیچ انگار
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 داشت عوض کند. شبیکه د یا با بالشخواست بالشش ر یم دلش
 و آرمن را صدا زد. نیآرت سیکالر

 شام. -
 .ندیب یم کخانهیآورد فردا صبح نفس را در تار ادیو نشست. به  دیکش یآه

 رفت. رونینشست و از اتاق ب شیلبها یرو یلبخند
 به دانشگاه برود. شدیداشت آماده م نیآرت

 در آشپزخانه بودند. سیو کالر شکوفه
و آرمن هر  نهیلوس   یگفت خبر دار د،یخودش تا منو د ایگفت: مار سیالرک

 هم کرده؟ یشرفتیپ تاریگ یشن؟! حاال تو یتر م یمیروز صم
 .دیخند

 داره! یطونیدونه چه دختر ش یخودش م -
 رفت. رونییافتاد. ازاتاق ب شگاهینما ی هیفردا و افتتاح ادی نیآرت

 "رم؟یبراش بگ ی" چ
 سالن. یگوشه  ِسمسیروشن درخت ِ کر یاهاکرد به چرا نگاه

 !"ست؟ین شگاهشینما نی" واقعن فقط منو دعوت کرده؟! مگه اول
فت: اد سیکالر و  گوشیباز گهیرو دوس   ت داره... م نهیلوس   یلیخ کیگ

 جان... قهوه سرد شد. نی... آرتنهیریش
 شکوفه نشست. یرفت رو به رو نیآرت

 نه؟ ایگرفته  ادی تاریاز گ یزیچ نهیلوس یگفت: تو خبر دار سیکالر
 دو لبخند زدند. هر
 سرش را تکان داد. نیآرت
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 ده؟یمن که بهش درس نم شینه... پ -
 .دیکرد. ساکت قهوه اش را نوش یفکر م هیداشت به هد هنوز

 برم براش بخرم" دی" عصر با
 شد. بلند

 .یمرس -
 حرفش با شکوفه گفت: آنوش. انیم سیکالر
*** 

 رفت. یداد و به ا،ا خور لیرا تحو شگاهیاعکس نم یقابها نفس
شت. نما ِجانیه بود و  ترم انی. پاشدیبرگزار نم یدر وقت خوب شگاهی فردا را دا

 نیحواسش به اول یآماده کردن داشت اما همه  یبرا یادیز یعکسها و درسها
 اش بود. یزندگ شگاهینما

اطالعات  ،یها در حال رد ش دن از کنارش گفت: لواس ان یاز همکالس  یکی
 کنه. یم جتیداره پ
 دقت کرد. نفس
 در دانشکده برود. یلحظه بعد خواسته شد جلو چند

 در رفت. یدلهره جلو با
 .نیهستم. صدام کرد ی: من نفس لواساندیشد و از مسئول اطالعات پرس خم

 و اطراف را نگاه کرد. دیانبوهش کش شیبه ر یدست مرد،
 باهاتون کار دارن.را نشان داد و گفت:اون خانوم  یدختر
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 یداش  ت و کوله  یراس  ت ش  د و با دقت به دختر نگاه کرد. قد متوس  ط نفس
شناخت. جلوتر که رفت، موها یرو یبزرگ بنیتقر شش بود. او را ن ختر د یدو

 زد، توجهش را جلب کرد. یم یکه به سرخ
 به طرفش آمد. یدر نگاهش، پر انرژ یبا برق دختر

 !؟یخانوم لواسان -
 دختر، گفت: بله... شما؟ عیمحو به حرکات سر یندبا لبخ نفس
 .یهستم... رها... خواهر راه یلواسان یخندان گفت: من شاگرد آقا دختر

 نفس باال رفت. یابروها
 !نمتونیبب نطوریکردم ا یفکر نم -

 دستش را دراز کرد. رها
 ظهر اومدم که وقتتون آزاد باشه... هست؟! -

 دستش را فشرد. نفس
 من اونجا بودم. ؟یا،ا خور یتو میبر نیست داربله... دو -

 گفت: موافقم. رها
اطالعاتو گرفتم...  یلواس  ان یش  دند، ادامه داد: از آقا یهمانطور که وارد م و

خواهر هم سن تو داره؟! اولش  هی یلواسان یآقا یدونست یگفت م شبید یراه
 یم یگفت عکاس   یراه ی. ولنیکار کن یقیموس   دیفکر کردم ش  ما هم با

ش  بها هم  یگکه تاز یخونه ش  ون... راه میباهم بر ایروز ب هی... گفت نیخون
 اونجاس!

 کرده. تی رها به او هم سرا ِیکرد آنهمه انرژ حس
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 هیاالن  .دنی.بچه ها درستش کردن و بهش رسمیبزرگ داشت نیرزمیز هیقبلن  -
 شده. دائم اونجا هستن. یکامل و حرفه ا یویاستود

 !ن؟یدون یاز من م یزیگفت: شما چ رها
 رها نشست. یرا تعارف کرد و خودش روبه رو یبا دست صندل نفس

 ...نیرو دوست دار یقیوموس نیخون یم ی! برادرتون گفتن معمارادینه ز -
 کنارش گ،اشت و نشست. یصندل یرا رو فشیک رها

سان یکه از آقا یشناخت یاول از همه، من از رو - شما هم  یلوا دارم، به نظرم 
ش دیبا ش نیهم ی. برانیجالب با ست با ست دارم با هم دو ... راحت... میدو

 !نیاگه موافق
تر از  یپر انرژ ی... ولهیراه هیکرد "نگاه براقش درست شب یداشت فکر م نفس
 اونه!"
 : حتمن!گفت

 دوباره دست نفس را فشرد. رها
گفته  یکنترل شده باهات برخورد کنم! راه کنمیم یسع یلیخ یلیالبته من خ -

اتاقک  هی یتونه س  اعتها تو یدختر آروم و س  اکته که م هی. س  تینفس مثل تو ن
 عکسهاشو چاپ کنه... ک،یتار

 لبخند زد. یبه حرف راه نفس
 .نیبه منم گفتن شما مثل اسمتون واقعن رها هست -

 دو دستش را در هم قالب کرد. رها
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صم - ست دارم؛  س ،یکار ،یگروه ،یمیصم ریا ،یمیمن هزار تا دو  ،یدر
 اجازه ندارن بهم بگن شما! چکدومشونی... اما هیپیاک ،یمیقد

 هر دو پررنگ شد. لبخند
 هی یخوایاصلن م ای! ؟یکن یتو شروع م ایگفت: خب... من از خودم بگم  رها

 م؟ینیرو مفصل بب گهیهمد گهیروز د
 بلند شد. نفس

 .میکن یم فیتعر ی. بعد حسابمیبخور رمیبگ یزیچ هینه! ب،ار  -
 !"یشد فکر کرد " چه خواهر و برادر جالب یهمانطور که از رها دور م و
 برگشت. کیو ک یچا با

ست ش شلوغ ن ادیو گفت: من بر عکس تو ز ن ستش تعستیدور و برم  داد ... را
ساس م ادیبکنم، اگه ز دیکه با ییو کارها کمینزد یآدمها شه اح ض کنمیب اع او

 !شهیداره از کنترلم خارج م
ساس پوچگفت: ب رها شه اح شلوغ نبا کنم!...  یم یر عکس تو، من اگه دورم 

ها؟... کلن  س   تین یزیتجربه کنم... منظورم هرچ زویدوس   ت دارم همه چ
 ثبت نام یچه کالس   رهیم ادمیوقتا  ی. حتا بعض  گمیرو م یمهارت و س  رگرم

 رو هوا مونده! نطوریکرده بودم و هم
سادگ یهاکرد. در حرف یکنجکاو و با لبخند گوش م نفس ص یرها،  ود. ب یخا

 کرد. یم فیو ارور، فقط تعر ییبدون هرگونه خودنما
تا بچه ا - با و عموم هم معمارمیما دو  با  یاز بچگ یخوندن. من و راه ی... 

. االن من س  ال میآورد یو اداش  و در م میگش  ت یبابام م ینقش  ه کش   زیدور م
ره. خو یجربه به درد نم. مدرک بدون ترمیگ یبه زور از بابام کار م یس  ومم ول
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کنه، اصرار داره  یخودش سالهاست کار نم نکهی... مامانم با ایهر رشته ا یتو
 یدرونم که م یوس  وس  ه  نیراس  تش ا یمن کار کنم و م*س*تقل باش  م... ول

 نچسبم به کار خودم... ادیز شهیباعث م رم،یبگ ادیرو  زایچ یلیخوام خ
 .دیچش شیاز چا نفس

 !؟یریبگ ادیو  یبا هم دوست داشته باش زویهمه چ نیا یتون یچطور م -
 .دیخند رها

سه! مثلن کاف - سو . فرداش نمیبب یصخره نورد یدرباره  لمیف هی هیگفتم که؟ و
م ثبت نا یکالس آموزش صخره نورد یتو رمیخواد صخره نورد بشم. م یدلم م

سه م یم ست و پام در مرمیکنم. چند جل شم...  یو کبود م رهی. چند بار مچ د
 !ستمیفهمم نه! من صخره نورد بشو ن یبعد م
 .دیهم خند نفس

 یکه به دردش نم یبرس   جهینت نیتا به ا یبزن بیبه خودت آس   دیپس با -
 !یخور

شنگه! وقت یسر هینه...  - س نهیب یکنه م یآدم تجربه م یکارها از دور ق الت ک
 یس  یامه نوبرن ایبزنم  فونی!... مثلن من وس  وس  ه ش  دم س  اکس  خودهیآور و ب

 کسل کننده بود. یلیواردش شدم، خ یوقت یول رمیبگ ادی وتریکامپ
که هنوز دوس  ت  یرو ش  روع کرد یچه کار یبگ ش  هیس  رحال گفت: م نفس

 !؟یداشته باش
 !یگفت: چه سوال سخت طنتیتنگ شده و ش یبا چشمها رها
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! ؟یدونی... متاری... گیقیموس نی... همی... سوارکاریتر گفت: معمار یجد و
س یکارام، تو یبر عکس ِهمه  ست م یبیآرامش ار هی یقیمو و که اون ارمیبه د

و  یبرادرت باش شیپ یتون ی... چطور میزن یتو ساز نم دمیدوست دارم... شن
 !؟یریبگ ادی ینخوا
 لبخند زد. نفس

م. کن یمن با گوش کردن تجربه م ،یریگ یکه تو با س  از زدن م یاون آرامش   -
صن که برام  صو ست کردن؛ هم نیزم ریهمون ز یتو کخونهیتار هیمخ  هشیدر

 !ستین یخال وشونیاستود چوقتیوقت کار کردن آرامش دارم. چون ه
 ؟یکن یم کاریچ یعکاس رازیا -

 افتاد و حرصش در آمد. دینو ادیهم احساس خجالت کرد، هم دوباره  نفس
فعلن کنم...  یم یهم نقاش   یخونم. گاه یکنم... کتاب م ینم یادیکار ز -

 وقتمو گرفته. شتریو درسها ب یکه عکاس
 کرد. یاخم آرام رها

 .یاستفاده کن یتا فرصت دار تیو انرژ یاز جوون دیبا -
ش بعد س ی!... توندازمیگفت: خودم راهت م طنتیبا  چطور؟ از کارت  یعکا
 یکه م یاز کار دیکنم اول از همه خود آدم با یچون من فکر م ؟یهست یراض

ض شه. یکنه را ض یوقت با ش یخودت را ه کنن ب فیعالم هم تعر یهمه  ،ینبا
 .نهیش یدلت نم

 زد. یرنگیلبخند ب نفس
 تونم کار کنم. یم نمیدونم بهتر از ا یم یام ول یراض -
 افتاد. شگاهینما ادی
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ست -  که ده تا از کاراي منم توش شهیافتتاح م یگروه شگاهینما هی... فردا یرا
 ؟یایب یهست. دوست دار

 شد. یزده و پر انرژ جانیباره هدو رها
 .امیدوستم ب شگاهینما ی هیافتتاح یکنم برا یافتخار هم م -

 کاا،، آدرس فرهنگسرا را نوشت. یرو نفس
 بعداز ظهر. 5ساعت  -

 به کاا، کرد. ینگاه رها
صد بار رفتم... ول نیا - ستم شگاهینما چکدومیه یجا رو که بلدم.   عکس دو

 نبوده!
 کرد. ادداشتی یاره اهمان کاا، شم یرو
 میجاها که هر دو دوست داشت یبعض یمنه... اگه دوست داشت یشماره  نیا -

 ... تئاتر... کنسرت...نمای. سمیریبا هم م
سد پدرش، مادرش  یدلش م نفس ست بپر برنامه  نهمهیمخالف ا یراه ایخوا
 ی مهآزادانه به ه نطوریبا خود فکر کرد اگر بودند که رها ا یول س  تند؟یاش ن
 د؟یرس ینم شیکارها
 داد. رونیو حسرتش را ب دیکش یبلند نفس

 ؟ید یادامه م تاریهنوز به آموزش گ -
 سر تکان داد. رها
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... اصلن دوست ندارم کنسلش کنم. هیراض یلواسان یکنده! اما آقا شرفتمیپ -
. اونم شترهیاز من ب شرفتشیبعد از من به صرافت ِ آموزش افتاد، پ نکهیبا ا یراه

 که اونهمه سخته. ولنیو
 .رهیگ ینم ادی دینو شیگفت: پ نفس

 .دیرا سر کش یآخر چا یجرعه  رها
ستا - سان یآقا یآره... انگار از دو شگاهه که کارش حرف  هی. هیلوا ستاد دان ا

ما از وقت یم ولنیبود کالس و کتریکوچ یوقت ینداره... راه فت. ا  یبرا یر
تو  ن،ولیرد.اس  تادش گفته قبل از وکنکور ش  روع کرد به درس خوندن، ولش ک

و برادرت  دش. االنم با اس  تایص  داتم کار کن یرو دی. بایدار یخوب یص  دا
 به هر دوش. دهیچسب یجد

 یخوب یلیخ یلبخند زد و گفت: آره... ص   دا یاس  تاد راه یادآوریاز  نفس
 دارن.

 اش زد. یشانیبا سر انگشت ها به پ رها
ساعته خونه  ستیگم! ب یم یدارم به ک نیمنو بب -  نیشما دارن تمر یو چهار 
 باشه... همش ساز و آواز دور و برته! یجو جالب دیدر کل با یکنن... ول یم

 سر تکان داد. خودیب نفس
 امتحانش کن! نمی. انیبب ایب یاگه دوست دار -

 .دیخند رها
جازه نم - گه ا خب... برا یهم م یداد یا مدم!  ندار یاو مک الزم   ؟یفردا ک

 مرتبه؟ زیهمه چ
 رفت. نییرا برداشت و پا لشیسرحال وسا نفس
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 متوجهش شد و آرام در را گشود. نیکرد. آرت یمکث نیزم ریدر ز پشت
 خوبه؟ زیزد و آرام گفت: همه چ لبخند
 سر تکان داد. نفس

 !؟ینکن رید -
اگرد س  ه تا ش   نا،یبش  ه... بعد از ا ریکم د هی دیبا همان لبخند گفت: ش  ا نیآرت

 رسونم. یآخر خودمو م ی قهیمطمئن باش ده دق یارم. ولهم د گهید
 آزارش بدهد. امدیدلش ن نیمتعجب و دلخور نگاهش کرد. آرت نفس

 اونجام. 5کردم! سر ساعت  ی!... شوخ؟یاالن ازم متنفر -
 کنم!... من رفتم. هیخواستم گر یو آرام گفت: م دیکش یراحت نفس

 .یگفت: موفق باشمحکم  یسرش را تکان داد و آرام ول نیآرت
 گفت: منتظرم. اطیح انیم نفس

 دو قلو ها نشست. یبرگشت و رو به رو نیآرت
 !م؟ی! کجا بودطونیش یخب پسرا -

*** 
بود. دلش خواس  ت  قهیبه س  اعتش کرد؛ چهار و چهل و پنج دق ینگاه نفس

 دشایبود.  شگاهشینما نیاول یکرد. نا سالمت یرا هم دعوت م دیشکوفه و نو
 است. مارستانیب آمد شکوفه

 نگفتم؟! با خودم سیکه بود؟ اص  لن چرا به آرمن و خاله کالر دیکرد " نو فکر
 لج کردم!"

 را در آ*غ*و*ش گرفتند. گریآمد. ذوق زده همد یبه طرفش م عیسر رها
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با کت  زد. یبود و لبخند م ستادهیگل، عقب تر ا یکه با سبد دیرا د یراه نفس
 رها. هیشب ییچشمهاو  یو شلوار و کراوات خاکستر

 نگاه نکنم! یچیبه ه 5قبل از  دمیو رها که به طرفش رفتند، گفت: قول م نفس
 .دیخند رها

 !میدیزود رس میانقدر عجله داشت -
 سبد گل را گرفت و تشکر کرد. نفس

 گردم. ی... االن بر مدیراحت باش -
ستانش را که کارها وانیو با دو ل رفت شت. بعد دو سکافه برگ  شیه نماب شانین

 کرد. یگ،اشته شده بود معرف
زده و منتظر بود و  جانینفس ه یو کنجکاو بود ول دارانهیخر یبه راه نگاهها

 .دید ینم یزیچ
 به دهان گ،اشت. یشکالت رها

 من دوست دارم تنها و سر فرصت کارها رو نگاه کنم. -
 زد. یلبخند آرام یراه

 شما کجاس اول از اونا شروع کنم؟ یکارها -
 هم لبخند زد. سنف
 .دینگاه کن دمانیچ بیبه ترت هینه! مثل بق -

 سرش را خم کرد. یکم یراه
 چشم! -

با کت و ش  لوار و کراوات مودب تر هم ش   ده! رفتن راه نفس را  یحس کرد 
 . دوستش آمد کنارش.دیند



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 خانوم؟! هیآقا با شما چ نینسبت ا -
 افتاد و گفت: چطور؟! دیام ادی یلحظه ا نفس

 مهندس سزاوار! یقط گفتآخه ف -
 .دیرا د نیآرت نفس

 !گهیحواس لبخند زد و گفت: خب مهندس سزاواره د یب
 رفت. نیبه طرف آرت و

 اش را به نفس داد. هیسرحال، هد نیآرت
 !یباشه خانوم عکاس باش تیانفراد شگاهینما ،یبعد شگاهینما دوارمیام -

 نیآرت یلن ببرد ولرا همراهش به داخل س  ا نیتش  کر کرد و خواس  ت آرت نفس
 .ستادیا

 .یصبر کن! بازم مهمون دار -
 وارد شدند. دیگل و پشت سرشان نو یبا دسته ا نهیو لوس آرمن
 ... چه خوب شد!نیگفت: خوش اومد یبا خوشحال نفس

کهیبدون ا دینو ظه ا ن هد، ب*غ*لش کرد. نفس لح بد به نفس  ها را   یب یگل
 .دیحرکت ماند. بعد از سر ِ شوق خند

 .دیگ،اشت و گفت: صبر کن زیم یرا رو گلها
الن س   گرینس  کافه را تعارف کرد و نفس به طرف د یوانهایل ینیس   دوس  تش

 رفت.
 .ستادیبا فاصله سرگرم تماشا بودند. کنار رها ا یو راه رها

 کنم! تیمعرف یکیخوام به  یم ایب -
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 خندان همراهش رفت. رها
و  نیکه در شلوار ج ستادیا نیآرت یو آرمن متعجب شدند. نفس رو به رو دینو

 :از استاد؛ و گفت ریشباهت داشت ا یکت کتان، آراسته و ج،اب، به هر سمت
 .یاستاد برادرتون... رها سزاوار، خواهر مهندس راه ان؛یاستاد عابد -

 شد. رهیخ نیباز به آرت مهیبا دهان ن رها
 !ن؟یهست یشما استاد ِ راه -

 به تعجب رها لبخند زد. نیآرت
 .میکن یم نیستاد که... نه! با هم تمرا -

 هم لبخند زد. رها
شما  یفکر م - ساله  هیکردم  ش یوزوز یبا موها شویر یمرد پنجاه   که نیبا

 !ستیبلد ن دنیخند
 و به نفس نگاه کرد. دیصدا خند یب نیآرت
 !ن؟یشما چطور با هم آشنا شد -

 باعث شد نفس جواب ندهد. یراه آمدن
ست کند  نگاهش نکهیو بدون ا ستادیدوباره کنارش ا دیتنها دنفس، او را که  دو

 چه خبره؟! نجایگفت: ناقال! ا
 متعجب نگاهش کرد. دوستش نگاه از سالن گرفت. نفس

 دور و برت یکاف ی! نگو به اندازه یجوش   یتو چرا با پس  رامون نم گمیمن م -
ا شم یاز کارا دیبازد یمتشخص برا یآقا نهمهیشده هاش هستن! ا نیدست چ
 اومدن؟!

 .دیخند نفس
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 ! برادرم و دوستاش هستن بابا.یتو خل شد -
ا عکس  ها را گ،را تماش   ی هیبود. بق دهینفس را قبلن با دقت د یعکس  ها نیآرت

نفر بود که س  راغ نفس  نیاول یگش  ت. راه یکرد و دائم نگاهش در س  الن م
 گفت. کیخوبش تبر یرفت و به خاطر کارها

 !نیدر کل آفر یول میاوردیسردر ن یزیچ با خنده گفت: ما که آرمن
 را باال برد. شیابروها رها

 !ن؟یاوردیسر در ن -
 .دندیو آرمن باز هم خند نهیلوس

 اد؟ینفس خوش  م م یکارا زیاز همه از چه چ ش  تریب یدون یگفت: م آرمن
کاراش کنتراس  ت هس  ت. کنتراس  ت عناص  ر، نور،  یهمه  یکنتراس  تش. تو

 موضوع...
 چشمک زد. دینو
 نکن! فیخودش تعر شیپ -

هنوز حواس  ش به نفس  نیکننده ها س  راغ نفس آمدند. آرت دینفر از بازد چند
 کرد و دوباره به نفس. یم شگاهیبه بروشور نما یبود. گهگاه نگاه

 نیهفت بود. آرت کیبه ساعتش کرد. نزد یبود. نفس نگاه 7تا ساعت  هیافتتاح
 کنارش رفت.

 زنن. یکارات حرف اولو م -
 آن روز سرحال بود. سنف
 کنم! یباور م یگ یتو م یوقت -
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 سرش را تکان داد. نیآرت
من  یاجازه بد ،یانفراد ش  گاهینما نیاول یحاال قول بده برا نیفقط از هم -

 کمکت کنم.
 .دیخند نفس

 استاد! نیشما بگ یهر چ -
 زد. یرا دائم" استاد" صدا م نیآن روز آرت رها
 .میریگجشن ب دیگفت: امشب با نیآرت

 را باال برد. شیابروها نفس
 !شگاه؟یبه خاطر نما -

به خاطر تو! اول نیآرت له  نیگفت:   یعکاس معروف و ب هی... تو تتیموفق یپ
 .یشیم رینظ

 سرخوش نگاهش کرد. نفس
 ؟یادامه داد: دربند و دوست دار نیآرت

 .دیخند طنتیبا ش نفس
 به شرط آلو ترش! -

 .ستادیکنارش ا یراه
 !ن؟یکراتونو کردخب... ف -

ست قدم ِ رفته را برگردد و دوباره کنار نفس با نیآرت صداستدیخوا را  یراه ی. 
 .دیشن
 شد؟ یقرارمون چ -

 رفت. هیدلهره به طرف بق وبا
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 گفت: من موافقم. نفس
با نو یراه  نیهم ینکرد... تو یحرف زدم. مخالفت دیس  رحال تر گفت: من 

 یش   ده برا لیاز کارامون که تکم یکیس  ر  دیایبا رها ب دیتون یچند روز م
 .یعکاس
 سر تکان داد. تیبا رضا نفس

 گفت: رها چطوره به نظرتون؟! یراه
 ! واقعن مثل اسمش رهاس!نیبا لبخند گفت: همونطور که خودتون گفت نفس

 دوست خوب باشه؟ هیتونه براتون  یم دیکن یگفت: فکر م یراه
 باز لبخند زد. نفس

 هست! روزیاز د -
 را گرفت. یراه ید بازوآم رها

 م؟یر ی. من و تو هم مرنیخوان دربند جشن بگ یاستاد گفتن امشب م -
 لبخند زد. یراه

 حتمن. میاگه دعوت بش -
 !دیسرحال گفت: رسمن دعوت نفس
*** 

 سربند را برگشتند. دانیزده تا م خی یریسراز ازده،ی ساعت
لرزان در  نه،یلوس  خودش  ان ش  دند و رفتند. نفس و  نیو رها س  وار ماش   یراه

 و کنارشان لم داد. دیرا به هم مال شینشستند. آرمن خندان دستها نیماش
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س ساب نهیلو  شنهادیپ یگفت: ک یکرده بودند، به ارمن طنتیش یکه با آرمن ح
 سرما؟! نیا یدربند داد تو

 نگاهشان کرد. نهیاز آ نیآرت
 خواست! یآلو ترش هم م یکی ادمهیمن!...  -

 خوام! ینم گهید یگفت: من!... ول یهم به ارمن نفس
 یتنها بودند و ص  دا کیو اد سیرا رس  اندند و به خانه رفتند. باز کالر نهیلوس  

 بود. دهیچیحرف و خنده شان در راهرو پ
روزا با  نیاز هم یکیآورد گفت: قراره  یرا در م شیهمانطور که لباس  ها نفس

 .یعکاس یسر کارشون برا میرها بر
 ر آورد.کاپشنش را د دینو
 گفت. یراه -

سته  د،یحرف نو یمنتظر ادامه  یلحظه ا نفس شت. خ نگاهش کرد؛ ادامه ندا
را متقاعد کرده. فقط  دیچطور نو یدانست راه یاما سرحال به اتاقش رفت. نم

 شیافتتاح ش  ده بود. همه از کارها ش  گاهش  انیداش  ت. نما یاحس  اس خوب
ض دیکرده بودند. نو فیتعر سد.  شیبه کارها شده بود آزادتر یرا ست  کیبر

 گرفته بود و... هیهد نیاز آرت یلنز حرفه ا
 گ،اشت. یداشت گلها را در گلدانها م دیرفت. نو رونیگلها افتاد. ب ادی

 .هشیگل شوکه م نهمهی ا ِدنیاز د ادیگفت: صبح که مامان ب دیرا که د نفس
رداش  ت. س  بد گل را ب انیکارت م دیاي قند در آب گلدان انداخت. نو حبه

 گ،اشت. نفس هم به کارت نگاه کرد. زیم یکرد و رو ینگاه
 و رها" ی. راهنتیدورب ی چهیاز در یآفتاب یروزها دنید دی" به ام
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 بود." دیکردن ِ نو یراض ،یراه ی هیزد و فکر کرد " هد یآرام لبخند
 و به اتاقش رفت. دیکش یا ازهیخم

 ه بود.اش نرفت کخانهیشروع امتحانات، نفس به تار از
ته بود درس م کی حان م یهف ند و امت حان بعد یخوا تا امت  یداد. س   ه روز 

 فرصت بود و درسها را مرور کرده بود.
شکده  از ستیدان سه، با وقت ِآزاد  کرا شنبه بود و هر  سرها رفت. پنج  سراغ پ
 نییکردند. انقدر س  رگرم نواختن بودند که متوجه پا یم نیبا هم تمر ش  تریب

سرش را  نیکرد که آرت ینگاه م تشانیبه جد نهینفس دست به سرفتنش نشدند. 
 برگرداند.

!... دیخس  ته نباش   یجد ینهایس  یدر را باز کرد و با لبخند گفت: موز نفس
 !؟یکن یاز پشت در هم بوها رو حس م ن؟یآرت

 !؟یایتا ب میدعوت کن دیخانوم! ما هم با یستیسرحال گفت: ن آرمن
 گفت: امتحانا چطورن؟ نیآرت

 .ستادیا یکنار بخار نفس
 مونده. گهیخوبن... چهار تا د -

دف چند ه یب یت سر بزن" ول کخونهیبه تار ای"حداقل ب دیخواست بگو نیآرت
 نت زد.

 کاناپه لم داد. یرو نفس
 ... نوازندگان بنوازند!ن؟یدیچرا دست از کار کش -

 .دیخند آرمن
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 دوست دارن گوش بدن؟! یسلطان بانو چ -
 باال رفت. شیابرو یکرد " سلطان بانو" و گوشه  زمزمه نیآرت

 را به هم فشرد. شیلبها نفس
 آهنگ ِ طربناک! هیهوم...  -
 .میکن یم نیتمر کیکالس می! دارمیگفت: طربناک ندار دینو

ضربه ا سیکالر شبو یبا  شقاب خو شد و با خودش ب گرم  یگاتا  یبه در وارد 
 .دندیرا آورد. پسرها بو کش

 شی. گاتا آوردم بخوره تا گرمه خس  تگنیینفس اومد پا دمیگفت: د سیکالر
 دربره.
 .دیاو را ب*و*س یبلند شد و گونه  نفس

 .دینیخاله. خودتونم بش یمرس -
 گفت: تازه قهوه درست کردم. نیآرت

 اخم کرد. سیکالر
مزه! من  یو ب دهیجوش   س  ت؟یکه قهوه ن نایقهوه ها دوس  ت ندارم... ا نیاز ا -
 .میخور یبا هم قهوه م شهیم داریشکوفه ب گهین دباال، اال رمیم

 سر بر گرداند. سیباعث شد کالر اطیدر ح یصدا
 ن؟ی! شاگرد داره؟یک نیا -

 کنار در رفت و با لبخند در را باز کرد. نیآرت
 سرحال سالم کرد. شهیمثل هم رها

 !ن؟یخوا یمهمون نم -
 .دیرا ب*و*س نفس
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مد نفس به موقع او فت:  تازه رس  یگ له کالردمی.  خا مان آرت س،ی...  و  نیما
 آرمن.

 را فشرد. سیدست کالر رها
 بارو... الوک؟ -

 .دیخند نفس
 !؟یاز کجا بلد یارمن -

 ... چهار کلمه بلدم!میارمن یبا لبخند گفت: از دوستا رها
 .هیگفت: خاله! رها خواهر مهندس راه نفس
 آشنا شد. سیکالر لحن

 هر داره.خوا یدونستم راه ی... نمیخوش اومد -
 نشست. رها

 شرکته؟ یگفت: راه دینو
 .نهیماش یتو رونی. بمی... با هم اومدمیگفت: بود رها

 .دیگفت: بازم قهوه درست کن. براتون مهمون رس نیبه آرت سیکالر
 .اوردیرا ب یرفت راه دینو
 موند؟! نیماش یچرا تو -

 کرد. ینگاه م واریبه در و د رها
 ؟تو کجاس ی کخونهیکردم... تار یتصور م گهیجور د هیچقدر خوبه!  نجایا -

 رفت باال. سیکالر
 را باز کرد. کخانهیدر تار نفس
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جواب داد. به نظرم خواب هم بود...  یخانوم هیگفت: زنگِ  باال رو زدم؛  رها
 گفت زنگ باال رو بزنم. یراه

 المپ را روشن کرد. نفس
 مامانم بوده. -

 کرد. کوچک اتاقک نگاه یبا ذوق به فضا رها
 ! چه جالب!یچقدر دم و دستگاه دار -
 سالم کرد. یهم آمده بودند. راه دیو نو یکه رفتند، راه رونیب

 رفت. ادشیکارش  دیرها دوباره شما رو د -
 نشست. رها

 .یعکاس یبرا میدنبالت بر میاومد -
 آماده. یگفت: سر همون پروژه ها یراه
 .دی. نفس گاتا را برختیر یقهوه م نیآرت
 ن؟یگفت: عجله که ندار دینو

 سر تکان داد که "نه". یراه
 تازه درست کرده. سیگرمه. خاله کالر یگفت: گاتا نفس
 "؟یزیر یمن بزرگ م یگفت " برا نیبه آرت یچرا به ارمن دینفهم

 لبخند زد. نیچرا آرت دیباز نفهم و
 نشان داد. نیسل را به آرت ولنیو رها

 مال شماس استاد؟ نیا -
 کان داد.سر ت نیآرت
 !نهیاسمم آرت -
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 !دینو نمیبا خنده گفت: منم آرمن. ا آرمن
 .دیخند رها

 نداره باهاتون راحت باشم؟! بیع یعنی -
 کن! تیبار رعا نیبعد! حداقل اول یگفت: ب،ار از دفعه  یراه
 گاتا برداشت. یتکه ا رها

 هیخواهش کنم  ش  هی... حاال اس  تاد، ممیش  یبعد راحت م یباش  ه! از دفعه  -
 !ن؟یسازتون بزن نیکوچولو با ا

 سله! ولنیبا لبخند گفت: اسمش و نیآرت
 .دیباز خند رها

 بعد! یباشه از دفعه  -
 گرفته. یم ادی فونیمدت ساکس هیرها  ن،یگفت: آرت نفس

 !فون؟یبا تعجب گفت: ساکس نیآرت
 دلشو زد! رهیبگ ادیگفت: تا اومد اسمشو  یراه
 ن؟یاربه نفس گفت: امروز که وقت د بعد

 .هیس. خوب وقت گهیسه روز د یگفت: بله... امتحان بعد نفس
 گه؟ید نیکم بزن هی میگفت: تا نرفت رها

 ها رو... یمیاز همون قد یکیگفت:  نفس
 نگاهش کرد. نیآرت
 کوکشو عوض کنم. دیبا ،یخوا یکه تو م یزیچ یبرا-
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ت وس   زنم که د یم یزیچ هی یعنیزد که نفس فکرکرد " یلبخند مهربان بعد
 " یداشته باش

 عشق"* را زد. ی"قصه 
 کرد. ینگاه م نیساکت و متفکر به حرکت دست آرت رها
ش یآه صداش خ قهیو بر خالف چند دق دیک م ب ولنیاز و یلیقبل، آرام گفت: 

 .هیطور خاص هیتره... 
 ونفس همزمان به هم نگاه کردند و از سرشان گ،شت " سوز بم خاص!" نیآرت
 شدند که لبخند زدند. گریفکر همددو انگار متوجه  هر
 ... سه جا آماده س.م؟یکه هست تو رو ِسحر کرده... بر یگفت: هر طور یراه

 بردارم. لمویآماده بشم و وسا دیگفت: با نفس
 سرش را تکان داد. یراه

 باال؟ مامانم هم هست. یایباهام ب یخوایبه رها گفت: م نفس
 .نمیو مادرتو بب دوست دارم پدر یلیبلند شد: آره... خ رها

 کرد. دیگ،را به نو ینگاه نفس
 فوت کرده. شهیم یو آرام گفت: پدرم ده سال دیکش یبلند نفس

دهانش گرفت و متعجب به  یزده باش  د، دس  تش را جلو یانگار حرف بد رها
 و آرام گفت: متاسفم... دینگاه کرد. دوباره آه کش هیبق

 در را باز کرد و لبخند زد. نفس
 .میبر -

درشت نفس ده ساله که  یقهوه ا یبود. چشمها رهینفس خ یبه چشمها نیآرت
 .نیبود و امگ قیعم
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 ... خبر نداشت.دشیبه در نگاه کرد و گفت: ببخش یراه
 نشد. یزینداره... چ یبی: عدیاز قهوه اش نوش یجرعه ا دینو

*** 
 *love story (هی)آهنگ معروف 1971 امز،یلیو ی، اند 

***** 
ض نفس ساژ م دش،یجد یتجربه  ی جهیتاز ن یرا  یهمانطور که گردنش را ما

 کرد. یکه با لبخند نگاهش م دیرا د یخارج شد و راه کخانهیداد، از تار
صدا یکم شد.  ستپاچه  چند  یبود ول دهیشن نیرا با آرت ولنشیو ینهایتمر ید
 بود ساکت شده بودند. فکر کرده بود رفته اند. یا قهیدق

 رفتم؟! دیگفت: فکر کرد یراه
 کجاست؟ نیبله... پس آرت -

 را جمع کرد. ولنشیو یراه
 تلفن داشت. رفت باال. نکهیمثل ا -

 چاپ شده افتاد. رفت و آنها را آورد. یعکسها ادی نفس
 االن تموم شد. -
 .دید یعکسها را م قیبا ل*ذ*ت و دق ی. راهختیخودش قهوه ر یبرا و
س - سا شما به خرج د یو ظرافت تیبا اون ح شو م ن،یادکه   کردم انقدر یفکر

 خوب بشن.
 لبخند زد. نفس

 دوستشون دارم. -
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 کرد خوشحال شد. یبا دقت نگاه م نطوریا نکهینشست و از ا شیبه رو رو
 پسندن؟! یم نیکن یفکر م -

 دوباره عکسها را از اول تماشا کرد. یراه
 یون مازت ه،نیرو بب نایکنم که اگه پدرم ا یفکر م نیدارم به ا یمطمئنم... ول -

 .دیشرکتو قبول کن یکارا یخواد شما زحمت عکس گرفتن از همه 
 نفس باال رفت. یابروها

 زد. یدوباره لبخند گرم یراه
 ها خرج بشه؟! بهیار یاستعداد برا نیا ستین فیح -

 به فنجان نگاه کرد. نفس
ل !؟ قوگهیتونم ببرمش  ون د یبرم دفتر مجله... م یامروز م نیگفت: هم یراه

 شماره. نیهم یتو دیکنن. اصلن شا یچاپ م یدم به زود یم
 در دنشیفکر کرد د ینش  ان بدهد ول نیخواس  ت عکس  ها را به آرت یم نفس

 دارد. یشتریمجله ل*ذ*ت ب
 به ساعتش نگاه کرد. یراه

 .رمیبا اجازه تون م گهیخب ، من د -
سها پاکت یبرا نفس شت و با و فشیپاکت را در ک یآورد. راه یعک  ولنشیگ،ا

 به طرف در رفت.
سه  –دو  یرفت. رها گفت بهتون بگم با دوستاش برنامه  یم ادمیآها! داشت  -

شتن برن د ست دارنیزیروزه گ،ا  هی... نیریباهاش تماس بگ ن،یبر نی. اگر دو
 پونزده نفره ان... –چهارده  پیاک

 زد. یرنگ یلبخند ب نفس
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 بهشون خوش بگ،ره. مدواری... امستمین حیاهل تفر ادیمن مثل رها ز -
 سر تکان داد. یراه

 ست؟ین یامر -
 تشکر کرد. نفس

 " و رفت.دارید دیگفت" به ام یراه
 کجا موند؟" نیو فکر کرد" پس آرت دیقهوه اش را نوش نفس

س  از را گرفت.  یدس  ته  نیکنار مبل بود. آرش  ه را برداش  ت و مثل آرت س  ازش
 بود.فالش و آزاردهنده  مهایبرخورد آرشه و س یصدا

 !شه؟یچرا صداش خوب م گه؟یزنه د یم ینجوریهم نمی: آرتگفت
 زد و دوباره تالش کرد. صدا ناهنجار بود. لبخند
 نداره! ی موفق! کار ِی! خانوم عکاسباشیتون ی: تو مگفت

 فشرد. مهایس یرا رو انگشتانش
 باال رفته وارد شد و در را بست. یابرو کیآرام و با  ن،یآرت

 .ستادیا شیرو به رو نهیدست به س نیخند زد. آرتلب طنتیبا ش نفس
 !نمیبزن بب -

 سرش را تکان داد. نفس
 ها؟! ینخند یول -

 باشد. یکرد جد یرا به هم فشرد و سع شیلبها نیآرت
 خندم... بزن! ینم -
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چشمش را جمع کند.  یباعث شد گوشه  مهایگوش خراش ِ آرشه و س یصدا
 صورتش گرفت. ینفس آرشه را جلو

 هیش  ب ش  تریزنم، ب یمن که م ی! ولگهید یزن یم ینجوریهم نا،یهم با هم تو -
صدا غیج به  ...رمیبگ ادیساز  هی یگیم یبم محزون... اونوقت ه یبچه س تا 

 نکارهینت درس   ت اجرا کنم... نه! من ا هینظرم بعد از چند س   ال تازه بتونم 
 !ستمین

 زد. یلبخند مهربان نیآرت
 .یبزن یونت یخوب هم م یاگه بخوا -

نفس. از پش  تش، آرش  ه را درس  ت به دس  ت نفس داد.  یپش  ت ص  ندل رفت
درست گ،اشت. با دو دست،  یدر جا مهایس یرا رو گرشیانگشتان ِ دست د

 .دیکش مهایس ینفس را گرفت و آرشه را رو یدستها
شد. نفس  همان شوق آمد ول کیساز محزون بم بلند  شن یلحظه به    ِدنیبا 
 رهیکنار گوشش، دستپاچه و مسخ شده به حرکت آرشه خ نیآرت ینفسها یصدا

 ماند.
. ختیدر قلبش فرو ر یزیکرد، چ مینفس را تنظ یهمان لحظه که دستها نیآرت

 !"کنه؟یفکر م یفکر کرد" نفس چ یخواست کنار برود ول
 یوفرس  تاد. ب ینفس را به حافظه اش م یداش  ت بو ی لعنت ِییایحس بو نیا

 را. شیموها
به ر یهوااز  م*س*ت که  فت "  یم شیها هیپر از نفس  به خودش گ رفت، 

 کنه" یکار، نفس خودشو ازت دور م نینه... با ا
 باشد. الیخ یب شیکرد صدا یدهانش را فرو داد و سع آب
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 !؟یتون یم یدید -
ر ب یخواس  ت همانطور نگهش دارد ول یم نیفقط آرام س  ر تکان داد. آرت نفس

 را رها کرد و راست شد. سرد نفس یدستها لش،یخالف ِ م
 !"ره؟یکارم ازم فاصله بگ نیچنگ زد. " نکنه با هم شیموها به

 ! مثل بچه ها نباش."؟یفکر کرد " چرا هول شد نفس
  ِورودش، از پشت یمثل لحظه  یهم فشرد و با لبخند یرا رو شیپلکها نیآرت

 نفس کنار رفت.
 ؟ید ی! چرا ادامه نمگهیبزن د -

 پوزخند زد. نفس
 .یزد یم یو داشتت -

 د.کر ینفس را حس م ی. هنوز بوستادیا یکنار بخار یگرمش بود ول نیآرت
 رفت؟ یِک  یراه -

 کرد. یاحساسش را مخف ،یشگیهم ِنیآرت دنیبا د نفس
 قبل از اومدن تو. -

 را برداشت و دسته کرد. زیم ینت رو یکرد نگاهش نکند. کاا،ها یسع نیآرت
 عکسهات چطور شدن؟ -

 بردشون. ی: راهگفت نفس
 متعجب نگاهش کرد؛ نفس ساز را کنار گ،اشت. نیآرت
 مجله. یامروز ببره برا نیخواست هم یشده. م یگفت عال دشون،یتا د -

 د.ش مانیپش ی" ولید یکردم بهم نشون م ی" فکر م دیخواست بگو نیآرت
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 کرد. یفکر م یکاا، مانده بود و به راه ی سل ِ رو ِدیبه کل رهیخ
هم داش  ت.  یادینکرده بود. اس  تعداد ز یس  تیبود. حرکت ناش  ا یخوب پس  ر

نه و آن طور ما با نفس محتر که نو یبرخوردش  دوس   ت داش   ت و  دیبود 
س سا شوره م نیآرت یشد... ول ینم کیتحر تشیح شد و از  یهر بار دچار دل

 کیبه نفس نزد مانهیرها آنطور صم ی. مخصوصن از وقتدیترس یحضورش م
نداش  ته، از رها  یمینفس که تا به حال دوس  ت ص  م دانس  ت یمش  ده بود و 

 خوشش آمده.
 ؟یبازم شاگرد دار -

 .شیموها یسردش افتاد و بو یدستها ادیسرش را بلند کرد. دوباره  نیآرت
 بشه. داشونیپ دیبا گهی: آره... دگفت
 برق زد. شیفکر کرد و چشمها یلحظه ا نفس

 !دا؟یآها! همون دو تا دختر ِش -
 زد. نفس بلند شد. یآرام پوزخند نیآرت
 برم به کارام برسم... -

 نگاه کرد. نیدر مردد به آرت کنار
 ؟ینیعکسها رو نگه نداشتم بب ی... ناراحت شدنیآرت -

 یم یراه یهمه را به پا یدارد... ول یدانست چه حس ینشده بود. نم ناراحت
 نوشت نه نفس.

االخره که نش  ونم دونم خوب ش   ده! ب یکرد و گفت: من که م یمهربان اخم
 .یهست یکه همه بفهمن چه عکاس با استعداد نهی! مهم ایدیم

 راحت لبخند زد و رفت. الیبا خ نفس
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 .دیآشنا را نفس کش یپراکنده  یداد و بو هیسرش را به عقب تک نیآرت
به  یو کت و ش  لوار خوش دوخت مش  ک یجوگندم یس  زاوار، با موها یآقا

مرتب  یآنها و کارمندها کیو ش بای دفتر ز ِندیاستقبال نفس آمد. نفس که از د
 شناخت. یو مودب، هنوز مبهوت بود، بالفاصله او را از شباهتش به راه

 کنن" دس  تور یم فیازتون تعر یلیو رها خ ی" راه نکهیو ا یاز احوالپرس   بعد
 .اورندیمهمانش قهوه ب یداد برا

 به در زد و سرزنده وارد شد. یتقه ا رها
نفس  یبود رس  وندم! خوش اومد ی... خودمو با هر س  ختس  الم...س  الم -

 ؟یکه منتظر نموند ادیجان... ز
 با لبخند گفت: نه! یساعت" ول کی"  دیخواست بگو نفس

 ست، کنار دختر ها نشست. مین یسزاوار آمد رو یآقا
تموم بشه... البته به من نگفتن نفس  عیسر دیشرمنده ام. آخر ساله و کارها با -

 رن... خب... درسها چطوره؟خانوم منتظ
 مع،ب بود. نفس

 خوبه... -
 لبخند زد. رها

 .هی! خجالتستیبابا! نفس مثل من پر حرف ن -
 دکتر اومدن. یقهوه را آورد و آرام گفت: آقا یفنجانها یمنش

 سزاوار سر تکان داد. یآقا
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سرشان شلوغ هست. نخواست وقت را تلف  یکاف یحس کرد به اندازه  نفس
 گ،اشت. زیم یرا رو دیجد یعکسها کند. پاکت

 و البرزه. نینگ یپروژه  یعکسها نیا -
 اریکرد، گفت: بس   یس  زاوار عکس  ها را برداش  ت و همانطور که نگاه م یآقا

 کیدفتر تا هم از نزد دیاریب فیگفتم ازتون دعوت کنه تش  ر ی... به راهیعال
 .میهم رسمن قرارداد ببند م،یکن ارتتونیز

 .فقط لبخند زد نفس
 کرد. یکنار پدرش عکسها را تماشا م رها

 ادیکنه، نورو کم و ز یعوض م لتریف یکنه؟ ه یبابا! انقدر با وس  واس کار م -
 داره! یچه دنگ و فنگ یدون یکنه... نم یم

 سزاوار لبخند زد. یآقا
 کارهاشون انقدر تکه. نهیهم یبرا -

 را برداشت. یدراز کرد گوش دست
 .نیاریب فرم قرارداد هیخانوم،  -

 سزاوار، کاا،ها را به نفس داد. یآقا یبا چند برگ کاا، آمد و با اشاره  یمنش
رها  یسزاوار دست دور شانه ها یمشخصاتش را نوشت و امضا کرد. آقا نفس

 انداخت.
 گه؟ید نیهست ی... لواسونیخانوم لواسان -

 سر تکان داد. نفس
 پدرم بودن. -

 ن کنه...سزاوار آرام گفت: خدا رحمتشو یآقا
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 کاا، ها را از نفس گرفت. بعد
 !میکرد دای... پس اونجا آشنا پمیدار ادیلواسون پروژه ز یما تو -

 .میشناس یرو نم یمع،ب گفت: ما به اون صورت اونجا کس نفس
 سزاوار سر تکان داد. یآقا
 دارن؟! تیاز کار ِ رها رضا یلواسان یآقا -

 به رها نگاه کرد. نفس
ستش من ز - ستعداد ِ  یدونم بچه ها یم ی... ولستمین انیدر جر ادیرا شما ا

 دارن. یقیموس
 .دیخند رها

 !میبه مامانم رفت -
 سزاوار بلند شد و جواب داد. یزنگ خورد. آقا زیم یرو تلفن

 ینطوریشرکت ا د،یع کینزد شهی! همیهم اومد یآرام گفت: چه موقع بد رها
 رسه. یبه کارهاش م مونه ی... بابا تا نصفه شب مزهیر یبه هم م

 .میمزاحمشون نش ادیگفت: پس ز نفس
 را گ،اشت. یسزاوار گوش یآقا
ش - ستان ما انگار عجله دارن... نفس خانوم، حاال جدا  نیخانوما. ا دیببخ دو

 .میبا هم آشناتر بش میمنزل. ما مشتاق دیاریب فیبا خانواده تشر ،یاز همکار
ورد و به آ رونیب یپاکت زشیم یش وس زاوار از ک یبا تش کر بلند ش د. آقا نفس

 نفس داد.
 ...یقبل یکارها یحق الزحمه  -
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 نرفته بابا؟! ادتیکه  یدیخندان گفت: ع رها
! ؟یچ یبرا یدیداده بود گفت: ع ادیمادرش  یکه از بچگ یتیبا حس  اس   نفس

 نکردم؟ یمن که کار
 سزاوار متوجه شد. یآقا انگار

... میکن یبا هم کار م میاما دو ماهه دار نیدرسته که االن قراردادو امضا کرد -
انجام  ختهیش  رکت جس  ته و گر یکه تو ییرها خانوم هم بابت کارها نیهم

 .رهیگ یم یدیحقوق و ع ده،یم
 راحت تر شد. الشیخ نفس

 .نیداشته باش شیدر پ یسال خوب دوارمیکردم... ام ارتتونیخوشحال شدم ز -
 زد. یمیصم یسزاوار لبخند یآقا
و  .دیتر باش ابیموفق تر و کام دیدر سال جد دوارمیوشحال شدم و اممنم خ -

 !مینیرو بب گهیهمد شتریالبته ب
 رم بابا... تا شب. یگفت: منم با نفس م رها

 رفت. رونیو همراه نفس ب دیرا ب*و*س پدرش
 !ن؟یر یم یکدوم طرف ه؟یچ دتونیع ی: برنامه دیکه شدند، پرس نیماش سوار
شست ی... مامانم روزامیبر ییکنم جا یگفت: فکر نم نفس ه آخر کارشه تا بازن

 ارکستر. یبرا نهیهم سخت مشغول تمر دیبشه. نو
 .میر یهفته م هیسفر... همش  میبا ما بر ایب ؟یندار یگفت: تو که کار رها

 دهند. یبرود و نه مطمئن بود اجازه م دینه دوست داشت بدون مادر و نو نفس
مامانم باش  م. انقدر س  رگرم درس  م و  شیپ ش  تریم بخوا یم لمیحاال که تعط -

 .میهم باش شیپ میکه فرصت ندار مارستان،یمامان ب
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 هی میبعدش بر ؟یکردن دار دیخر ی... حوص  له م؟یگفت: حاال کجا بر رها
 .میبخور یزیچ هی مینیجا بش
ضا نفس رست و د ی هیهد هی نیآرت یبرا دیسر تکان داد و فکر کرد " با تیبا ر
 بخرم" یحساب

  نفس گفت: مبارک باشه. ِی شاد ِدنیسرحال از د شکوفه
 .دیخند سیکالر

 بچه برداشته. نیکم دست از سر ا هی دیخدا رو شکر نو -
 کنارش نشست. نفس

ض یچون راه - ست نقطه  یرا  نیب یفرق چی...هدهیمقابل نو یش کرده... در
 .،ارنیدختر و پسر نم

دوست  لیجان... راستش من اوا زیزداره ع یاخالق هیگفت: هر کس  سیکالر
و با  خوب یبچه  دمیبعد که د یخودشون بکنن ول یرم قاط گهید یکینداشتم 

 خوشم اومد. ه،یتیترب
 قبول نکردم. یگفت: رها دعوتم کرد باهاشون برم مسافرت... ول نفس
 نفس شد. یمتوجه دو دل سیکالر

 ...رهیگب یسه روز مرخص –. اگه شکوفه دو میر یخب خودمون م -
س  ه هفته هم تموم بش  ه، راحت  –دو  نی! ب،ار اسیگفت: کالر عیس  ر ش  کوفه

 شم.
 .دیدوباره خند سیکالر
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 یو درد دل م میریگ یو فال م میخور یقهوه م مینیش   یاز ص  بح تا ش  ب م -
 .میکن

 .دیهم خند شکوفه
 گرفتم! ادی یپز ینیریازت ش دمیشا -

سفر  شهیمن گهیانشگاه باز شده. ددوباره د ،یگفت: تا شما بازنشسته بش نفس
 رفت که؟

 ابرو باال انداخت. سیکالر
سه تا - ستون   یه تالفک میگ،رون ی. انقدر خوش مشیک میر یم ییبهتر!... تاب
 !ادیچند سال در ب نیا

 بلند شد. نفس
 اووه! حاال کو تا تابستون؟! -

 را باز کرد. در
 .نییپا رمیم -

ار ک ش   دیابر انتظارش و قرارداد، باعث م گرفتنِ  حقوقِ  چند بر ِ یخوش  حال
 کشدار را فراموش کند. التیشکوفه و تعط

 ن،یبودند و آرت نیدر حال تمر دیو به داخل نگاه کرد. آرمن ونو ستادیدر ا پشت
 کرد. یلم داده نگاهشان م

 لبخند زد. نیکه شد، آرت وارد
 و به پسرها نگاه کرد. نشست

 .دیبسته برات رس هی شیدو ساعت پ یکیت: سرش را جلو آورد و آرام گف نیآرت
 متعجب گفت: بسته؟! نفس
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 !هیگفت: حدس بزن چ طنتیبا ش نیآرت
 فکر کرد. یلحظه ا نفس

 آورد؟ یک -
 .کیپ -

 پسرها تمام شد. ی قطعه
 خبر ِ خوش! هیگفت:  آرمن

 به نفس داد. یپاکت وتر،یاز کنار کامپ نیآرت
 !را که خواند، ذوق زده گفت: مجله؟ آدرس

 .دیکش رونیپاکت را گشود و مجله را ب عیسر و
سها با صفحاتش را ورق زد و عک و آرمن کنارش  دی. نودیخودش را د یعجله 
 .ستادندیا

 توئه؟! یعکسها نایمتعجب گفت: ا دینو
 دوباره ورق زد. نفس

خوان چاپ کنن... دو ماه گ،ش  ته  یش  ده بودم. فکر کردم نم دیآره... ناام -
 بود...

 مجله چندبار ضربه زد. یپشت انگشت به باال با نیآرت
 !یفصلنامه س خانوم عکاسباش -

 با دقت و عالقه دوباره مجله را ورق زدند. پسرها
مدرن"...  ینور در طراح گاهیمطلب داره... " جا هیهم  یگفت: خود راه آرمن

 بلده ها؟! ییزایچ هیانگار واقعن 
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 .دیخند و
 گفت: کارش درسته بابا! دینو

 نشست. شانیرو به رو نفس
 آره!... امروز رفتم دفترشون. -

 داد. هیهر سه از مجله بلند شد. نفس تک صورت
 آدم با کالس! ی، با کل کیدفتر بزرگ و ش هی -

 .دیبلند خند آرمن
شلوغ باز هی! برو تو کار ِ رها خانوم! هرچند دینو - آزاددهنده س اما در  شیکم 

 !یش یم یحساب یخانواده  هیعوض داماد ِ 
 چانه اش را باال برد. نفس

 لوس! -
 با مجله، آرام به سر آرمن زد. دینو
 مسخره! -

سراام...  هیگفت: پدرش بعد از  نفس شد اومد  سه ش که تموم  ساعت ، جل
 انقدر مودب و محترمه؟

 نبود؟ یگفت: راه نیآرت
 سر تکان داد. نفس

 .مید... فقط قرارداد بستگرفتار بو یلی. پدرش خمینموند ادینه... رها اومد. ز -
 لبخند زد. نیآرت
 گم. یم کیتبر -
 دوباره ترس ِ ناشناخته اش را حس کرد. یول
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 دست بردار نبود. آرمن
 کردم! ی! بابا دست به کار شو! من اگه مسلمون بودم، معطل نمدینو -

 شد و به فکر فرو رفت. رهیبه آرمن خ نیآرت
 .دیخند دینو
برات خواب و خوراک ن،اش  ته!... هر  نهیلوس  و  یس  تیفعلن که مس  لمون ن -

 از رها کم نداره. یزیچ طنتیش یچند، اونم تو
 هست؟ ی. گفت از رها راضدیگفت: اتفاقن حال تو رو هم پرس نفس
آهنگ  انی"مبارک باد" را زد. نفس م تاریمبارکه!" و با گ گهیبلند شد " پس د آرمن

 .دیپر
 بشه! دینو کنه زن ی! صد سال رها قبول نمرینه خ -

 دستش را به کمر زد. کی آرمن
 چرا مثلن؟! دلش هم بخواد! -

 آزاد بزرگ شده... یخانواده  هی یگفت: رها تو نفس
 در آورد. ییادا دینو
 حاال زن قحطه؟! -

 دستش را دراز کرد. نفس
 بده مجله مو! -
 نشست. نی. نفس کنار آرتنیتمر یو آرمن دوباره نشستند پا دینو
 !؟ییکجا -
 نگاهش کرد. نیتآر
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 .نجایهم -
 زد. یبه مجله نگاه کرد و لبخند محو نفس

 دن؟یحقتو م ؟یبود یگفت: از قراردادت راض نیآرت
 نفس رنگ گرفت. لبخند

 !دنیکردم حقمه م یکه فکر م یاز اون شتریب یلیخ -
 شد. رهیخندان نفس خ یبه چشمها نیآرت
 نفس. ریخودتو دست کم نگ -

 آمد. نیبه نظرش امگ نیمهربان آرت یاسر تکان داد. چشمه نفس
 بلند شد. نیآرت
 رم باال. یمن م -
 رفت. و

رد شد. بعد سرش را بلند ک رهیرفت کنار بااچه. به خاک خ نی. آرتستادیا نفس
 و از پله ها باال رفت. دیکش شیبه موها یو زل زد به آسمان. دست

 باز کرد. اول است. نشست و مجله را نیامگ یزیاز چ نیمطمئن شد آرت نفس
را آورد و مش  غول  یراه یخودش را دوباره تماش  ا کرد، بعد مقاله  یعکس  ها

 خواندن شد.
 ادیبه  گریاز هر وقت د شیو نفس و ش  کوفه، ب دینو ل،یو س  ال تحو دیع روز

آن س  ال که پدر با ابرو و س  ر ِ کم پش  ت و رنگ و  دیع ادیافتادند. به  یپدر م
در را کنار تخت پ نیهفت س یبود و سفره  دهیتخت دراز کش یرو ده،یپر یرو
 بودند. دهیچ
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 س  ال کیبچه ها متوجه درد وحش  تناک پدر نش  وند، نزد نکهیا یبرا ش  کوفه
سرمش خال نیمرف ل،یتحو شر یرا به هم م شیکرده بود و مدام لبها یرا در  د ف

 تا بغضش نترکد.
دانس  ت  یم یخواس  ت بس  ته ش  ود ول یحال م یپدر، خس  ته و ب یچش  مها

فت س   نیو آخر لیس   ال تحو نینوروز و آخر نیآخر  ی. مندیب یرا م نیه
گ*ن*ا*ه  ینگاهِ  ب دنید یبرا یدارد ول ادیز دنیخواب یدانس  ت فرص  ت برا

 است. متیلحظه ها ان نیهم د،ینفس و صورت نوجوان ِ نو
 یش  ده. م میش  وهرش چقدر وخ تیدانس  ت وض  ع یم هیبهتر از بق ش  کوفه

که نه فقط  یص  ورش او را از دس  ت خواهد داد. مردزودتر از ت یلیدانس  ت خ
گاه و پدر و مادر و خانواده را داش ت؛ بعد از  هیهمس ر بود، که حکم تک شیبرا

 .یبیوار یکس یسالها ب
شه  دینو صدا یگو سته بود و به  ش د، ش یپخش م ویکه از راد ییدعا یاتاق ن

 پتو بود. ریبه بدن الار پدر، ز رهیخ یکرد ول یگوش م
آش  نا از پدر ِ  یکنار تخت، س  ردرگم در ص  ورت پدر، به دنبال نش  انه ا نفس،

د؛ بالش کر ی. به سرم نگاه مردیتوانست آرام بگ یگشت و شکوفه نم یسابق م
ست م شوهرش را د سر  شت  ش یپ سبزه را عوض م یتنگ ماه یجا د؛یک  یو 
 داد. یکرد و تند تند بغضش را فرو م

 ...شهیم لیوداره سال تح گهیبود: د دهینال پدر
 دستش را دراز کرده بود و دست هر سه را گرفته بود. بعد

 ... نفس بابا؟ تو شروع کن.میبا هم دعا کن نیایب -
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 معصومانه گفته بود. نفس
 ... مامان خوشحال بشه.ادی... موهات دوباره در بیکنم تو خوب ش یدعا م -
 .میخوا یخدا متو رو از  یدو رگه اش گفته بود: فقط سالمت یبا صدا دینو

 شوهرش نگاه کرده بود. یقهوه ا یمات زده به چشمها شکوفه،
 کند. ییدانست چه دعا ینم

.. .میباش   گهی... مراقب همدمیباش   یقو میحال گفته بود: دعا کن یب پدر
مامانتون گفت گوش  ی... بچه ها، هر چمیرو دوس  ت داش  ته باش   گهیهمد

چند ماه،  نیمث ا دیبا ش   هیهم... یجان، تو هم که مرد ش   د دی... نونیکن
 ...یمراقب مامان و خواهرت باش

 ود.ب ختهیبود و آرام اشک ر دهیعرق کرده اش دست کش یشانیبه پ شکوفه
با بغض و اخم دینو س  ر تکان داده  ردیاش را بگ هیگر یکه بتواند جلو یهم 

 مرگ را بفهمد. یتوانست از پشت حرفها، بو یبود. اما نفس، نم
 یگرفته بودند. هر دو م هیبزرگ هد یس   ال، از پدر دو بس  ته  لیاز تحو بعد

ستند پدر، توان رفتن و خر شته اما د هیهد دیدان شان یدیع دنیندا  ها خوشحال
 کرده بود.

 را به اتاقش شیها هیبود، نفس و هد دهیپدر و مادر را شن یزمزمه ها یوقت دینو
د که در ش  انزده مادر بو یص  دا یتمام حواس  ش به هق هق ب یبود ول دهیکش  

 دهد. یکرد تنها پشتوانه اش را از دست م یکاملن حس م ،یسالگ
 پدر زنده مانده بود. گریفقط ده روز د و

*** 
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شب ِ ژانو نیروال ا طبق بودند و روز  انیعابد یآنها مهمان خانواده  هیسالها، 
 مهمان آنها. انهایاول نوروز، عابد

 نفس از صبح سرگرم درست کردن ن،یهم یبود. برا مارستانیتا ظهر ب شکوفه
بود که ش  کوفه  دهیچیخوش ا،ا در خانه و راهرو پ یبود. بو یپلو ماه یس  بز

. رفت ادشیو پختن ا،ا  دنیزودتر رس یپله ها، عجله اش برا انیو از م دیرس
ثل م یدختر کهاز پله ها باال رفت و فکر کرد چه خوش  بخت اس  ت  نهیبا طمان

 نفس دارد.
سته و نفس، ستگ آرا شکوفه خ ستقبالش رفت.  اموش کرده را فر یبا لبخند به ا

 بود.
 ا،ا درست کنم. امیب دیکردم تازه با ی! فکر میراه انداخت یخوب یچه بو -

 .دیشکوفه را به اتاقش کش نفس
ه آماد زینباش. همه چ یچیو آماده شو. نگران ه ریدوش بگ هی. یشما خسته ا -

 س.
با حوله اش  ش  کوفه که  مانطور  مام مه  دی: نودیرفت، پرس   یبه طرف ح
 کجاس؟

 کنن. یم نی. دارن تمرنیی: پادیشن و
*** 

کارها ش  کوفه با ل*ذ*ت  ینفس راض   یانقدر از  که   یبرا کیبه  کیبود 
شت و لحظه ا زیم یظرفها را رو نیشمرد. آرت یم سیکالر ه و ب ستادیا یگ،ا

 زد و به آشپزخانه برگشت. یشکوفه نگاه کرد. لبخند آرام
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 !؟یخند یم یگفت: به چ نفس
بود نه خنده؛ دومن خوشحالم که خاله شکوفه سرحاله  تیاولن لبخند رضا -

شو م فیتعر ینطوریو داره ا مامان ِ من، از فرداس که بهونه  یکنه... ول یدختر
 هیگه اگه منم  یم یه م؛یبد ریهاش ش  روع بش  ه! خدا نکنه جوابش  و د یریگ

 دختر داشتم مثل شکوفه...
 .دیخند نفس

 تو هم بگو خب نفس دختر تو هم هست. -
صف کرد و کنار ماه مویبا همان لبخند و بدون جواب، ل نیآرت شها را ن ا ه یتر

 گ،اشت.
 .انیو آرمن بگو ب دیبه شکوفه گفت: به نو نفس

شت. کالر شکوفه س زیکنار م سیتلفن را بردا  کیدرفت که ا نیکوچک هفت 
 کرد. یم یز تنگ ِ بزرگ با ِیداشت با سه ماه

نگاه کرد و از سرش  سیو نوازش ِ دست ِ کالر کیچند لحظه به لبخند اد نفس
 مامان". چارهیگ،شت " ب

شت و با نگاه نتیکاب یظرف ا،ا را رو نیرا که گرداند، آرت سرش اف، ن یگ،ا
شستادیکنارش ا سبا ش ِی. آرام و با محبت گفت: خانوم عکا شپز با  کدبانو!  ِی آ

خاطرات بد  دیکم کم با ،یبزرگ و خانوم شد شهیباورشون م حاال که همه داره
ب،ار یکن رونیرو از س  رت ب جاش  به  تازه رو  خاطرات  لبخند  نی... همیو 

 .اسیدن ریتصو نیمامانت قشنگتر ِقیعم
 رفت در را باز کرد. نیآمد. آرت یاز راهرو م دیآرمن و نو یو صدا سر

 ار!ناه دییکرد و گفت: بفرما زیبه م ینگاه نفس
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*** 
 بلند شد. نینفر از کنار هفت س نیاول کیاد ل،یاز سال تحو بعد

 را داد. شانیها هیو هد دیو نفس را ب*و*س دینو
 .نیو هست نیقدرشناسانه گفت: ممنونم که کنار ما بود یبا نگاه شکوفه

. یکتریکرد گفت: تو از خواهر به من نزد یهمانطور که ب*غ*لش م سیکالر
 واهرم دور باشم؟!تونم از خ یچطور م

 .دیرا ب*و*س دیخندان نو آرمن
 مبارک! دتیپسرخاله! ع -

 دست نفس را فشرد. بعد
 مبارک باشه دختر خاله جان! -

 با لبخند دست نفس را گرفت. نیآرت
 سال نو مبارک. -

 زد. یهم لبخند م نفس
 شما هم مبارک استاد! دیممنون... ع -

 نفس را نگه دارد. گرم ِ نباریخواست دست ِ ا یدلش م نیآرت
 .دیتر از معمول شده و دلش لرز یهم حس کرد دست دادنشان طوالن نفس
 لیم یب نیب*غ*ل گرفتن نفس دراز کرد، آرت یکه دو دس  تش را برا سیکالر

 دستش را عقب برد.
 یاما از اضطراب دیزنگ تلفن، همه را متعجب کرد. شکوفه هم دلش لرز یصدا

 ناشناخته.
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 !ه؟یک -
 شانه باال انداخت. ینیریدهان پر از شبا  دینو

 بگه. کیخواد تبر یهست، م یگفت: هر ک سیکالر
 را برداشت. یگوش نفس
 را با "الو" گفتن شناخت. یگرم ِ راه یصدا

 و جواب سالمش را داد. نشست
 گه! یم کینفر باشم که سال نو رو تبر نیگفت: خواستم اول یراه

 لبخند زد. نفس
 ممنون. سال نو شما هم مبارک. ی! ولنیستیکه ن یاول -

 تشکر کرد. یراه
ز ِ چند رو نی... اشی. هر روز موفق تر از پنیداشته باش یسال خوب دوارمیام -

سال، انقدر همه گرفتار بود شر میآخر  شما ت شت فیکه هر بار اومدم،  . نیندا
 دفتر، من کم سعادت بودم... نیشما هم که اومد

 چطوره؟ کنم... رها یگفت: خواهش م نفس
را نخورده در  ینیریزند. ش   یتلفن حرف م یآن س  و یمطمئن ش  د راه نیآرت

 شد. رهیخ شیبشقاب گ،اشت و به انگشتها
ه!... کن یرد و بدل م کیاتاقش داره با دوس  تاش تبر یگفت: خوبه... تو یراه

صوص م سالم مخ  هیگن... پدرم که با  یم کیرسونن و تبر یپدر و مادرم هم 
 شما شده. ی فتهیشکوتاه،  دارید

 دستپاچه شد. یکم نفس
 .دیبگ کیو تبر دیلطف دارن... سالم منم برسون -
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سون یراه سالم بر شما هم  شم...  سفردیگفت: چ شب عازم  به  یول می. ما ام
 رسم. یخدمت م یحضور ک،یتبر یمحض برگشتن، برا

 باز تشکر کرد. نفس
 بهش... خداحافظ. دمیرو م ی... گوشنجاستیا دینو -
 کنارشکوفه نشست. سنف
 گفت. کیبود. سالم رسوند و تبر یمهندس راه -
 لبخند زد. کیاد
 !کیموز یعضو ِ چهارم دسته  -

 یقهوه ا ،ییچا هی یخوا یگفت: ص  داش محش  ره!... دختر خاله؟ نم آرمن
 !م؟یبخور ینیریش نیبه ما با ا یبد

 گفت: چشم! نفس
 پسرها. ی هیافتاد و بعد هد ی"چشم" گفتن راهادیشد.  وبلند

 نو را به بچه ها داد. یمثل هر سال، اسکناس ها شکوفه
 !اسیدن یها هیهد نیخاله شکوفه، خوشگلتر یها یدیگفت: به! ع آرمن

 سالم رسوند. یدوباره گفت: راه دینو
 گفت: سالمت باشه. سیکالر

 م؟یبا معرفته... آرمن بر یلیخ -
 سر تکان داد. آرمن

 !ن؟یگفت: بازم تمر شکوفه
 !ن؟یکن نیبا دسته تون تمر دیگفت: شما مگه نبا سیرکال
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 زد. یلبخند آرام نیآرت
 ارکستر! -

 اخم کرد. سیکالر
 !یهر چ -

 .دهیاز قطعات کنسرت، دوئت من و نو یکیگفت:  آرمن
 .دیلب ورچ سیکالر

 !ه؟یدوئت چ -
 بزنن. تاریدوتا گ نیفقط ا یعنیگفت:  نیآرت
 !م؟یایب میتون ی: ما هم مدیپرس کیاد
 یرو در نظر م ژهیو یمخص  وص مهمونها یگفت: بله! اص  لن براتون جا دینو
 .میریگ

 را تمام کردند. شانیو آرمن قهوه ها دینو
 باال. میایشام م یبرا -

 .یگوشتا رو کباب کن یایب دیگفت: با شکوفه
 ...کارمیکنم... ب یگفت: من درست م عیسر نیآرت

 ن؟یآرت نییپا یایگفت: نم آرمن
 تکان داد. سر نیآرت
 .امیقهوه مو بخورم، م -

 !امیگفت: منم م نفس
 اش را جمع کرد و به اتاقش برد. هیو سه پا نیدورب

 رفتند. یداشتند م نیو آرت کیکه برگشت، اد رونیب
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 !ن؟یایشما هم م ک،یعمو اد -
 لبخند زد. کیاد
 برسن! بتشونیخانوما به ا نیتا ا نییپا رمینه... م -

 پسرها را برداشت. یها هیش برگشت و ساک ِهددوباره به اتاق نفس
 .قهیدق هیتو  ایبود. گفت: ب ستادهیکنار در ِ خانه شان ا نیآرت
باز کرد و از رو در تاقش را  را  ییتخت، عروس   ک خرس بزرگ پش  مالو یا

 .دیبرداشت و به نفس داد. نفس بلند خند
 چقدر قشنگه! -
 عروسک را ب*غ*ل گرفت. و
 چقدر بزرگه! -

 شد. نهیدست به س نیآرت
 .رمیبگ دتیعکس از تو و دوست جد هیبهم،  یداد یم نتویحداقل دورب -

 گرداند. نیسرحال، عروسک را به طرف صورت آرت نفس،
 !نیدوستش دارم... ممنونم آرت یلی... خیریدم بگ یشب م -

 چسباند. نیبه صورت آرت دن،یرا جلو برد و مثل ب*و*س عروسک
 !؟میب،ار یحاال اسمشو چ -

 زد. یبدون جواب فقط لبخند م ب،یدستها در ج ن،یآرت
 به صورت عروسک نگاه کرد. نفس

 پسر؟! ایدختره  -
 .دیلرز نیآرت دل



 127 همسفر گریز

 باشه؟! یچ یتو دوست دار -
 گفت: دختر! عیسر نفس

 افتاد. نیآرت ی هیهد ادی بعد
 فکر کنم... دیحاال با -

 داد. نیآورد و به آرت رونیاز ساک ب یا بسته
 من. یها هی. برعکس ِ هدرهینظ یبزرگ و ب شهیتو هم یها هیهد -

 جا خورده بود. نیآرت
 ...یول ی... مرسیرینظ یتو خودت ب -

 شم! یناراحت م یبگ یگفت: هر چ عیسر نفس
 .دیوئو ب دیکش رونیادکلن را ب یسر تکان داد و کاا، را باز کرد. جعبه  نیآرت

 .یلخ دوست داردونستم ت یکنجکاو گفت: بوش چطوره؟! م نفس
 ... دستت درد نکنه.هیگفت: عال نیآرت
 جعبه نگاه کرد و لبخندش کمرنگ شد. به
 .ارهیم یگفت عطر دور یمادربزرگم م -

 !؟یباال رفته، گفت: تو قبول دار یبا ابروها نفس
 منتظر ِ نفس و آرام گفت: نه! ینگاه کرد به چشمها نیآرت

 خرافاته! نایگفت: ا مطمئن شود، نکهیا یبرا یراحت شد ول نفس
 دوباره لبخند زد. نیآرت
 شهیافتاد که هم سیحرف کالر ادیو  دیتر بوئ قیعطر را درآورد؛ عم ی شهیش

 طال نوشت." یرو دیمادرمو با یگفت " حرفا یم
 ! بازم هست؟!نم؟یها را کنار زد و گفت: بب دیفکرها و ترد یهمه  عیسر
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 .دینگاه کرد. نفس خند سهیبه ک طنتیش با
 .دهیآرمن و نو یتو! برا یهست اما نه برا -

 کرد. یاخم آرام نیآرت
 ها؟! شهیم میاگه از مال من بهتر باشه حسود -

  در سرش را گرداند. ِانیرفت. در م رونیبا عروسکش ب نفس
 !یبهتره... چون خودت از اونا بهتر شهی! مال تو همرینه خ -

 رفت. رونیهم ب نیآرت
 فقط از اونا بهترم؟! -

 .یجد ایبود  یدانست سوالش شوخ یهم نم خودش
 ها! یلیگفت: از خ طنتیبا ش نفس

 نفس باز کرد. یرا برا در
 !ستم؟یبهتر ن ایها... از ک یلیاز خ -

 رفت. نییاز پله ها پا نفس
 ؟یش یمغرور نم ،یاگه بگم از همه بهتر -

الش دنبو با لبخند  دیکش   ی. نفسِ  راحتس  تادیپله ها ا انیم یلحظه ا نیآرت
 رفت.

 و آرمن، هر دو را به شوق آورد. دینو یهمرنگ و دکمه سردستها یکراواتها
 گفت: حاال چرا همرنگ؟! آرمن
 .دیکاناپه لم یعروسک به ب*غ*ل رو نفس
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 یاز رو د،یرو گم کرد گهیبعد از هزار س   ال، همد ،یروزگار یکه اگه روز -
 .دیکن دایجور دوباره همو پ هی یکراواتها

 .دیخند دینو
 ؟یتو هم کراوات گرفت ن؟یآرت -

 لبخند زد. نیآرت
 !یرنگ نینه ا ی! ولبنیتقر -

 گه؟ید دینیمنم بب یگنده  ی هیگفت: هد نفس
 گفت: ِا ... چه بزرگ شده! یساختگ یو تعجب طنتیبا ش دینو

 داد. نیاش چ ینیبه ب نفس
 مزه! یب -
 نقدر بزرگ نبود.رفت. همانطور گفت: آخه او کخانهیبلند شد و به تار دینو
 جانیآمد. نفس ه رونیکوچکتر، ب ی آن که نفس داشت ول ِهیشب یبا عروسک و

 زده، عروسک دوم را هم گرفت.
 همن! هیکه درست شب نایِاه! ا -

 عروسک را برداشت. نیو کوچکتر نیسوم تور،یاز پشت مان آرمن
 رشدشون خوبه! نایانگار ا -

 .دیخند یبلند م نفس
 نید تا ابو نییپا یلمبرداریف نیدورب ،یعکاس   نینه دوربدلش خواس  ت  نیآرت

 ضبط کند. شهیهم یخنده ها را برا
 هر سه عروسک را در دست گرفت. نفس

 !ن؟یکن تمیاذ نیخواست -
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با... آرت آرمن با نه  عروس  کو دس  تش  ی. وقتمیدید دیدر حال خر نویگفت: 
 .میبکن نکارویبه سرمون زد ا م،یدید

 د.نگاه کر نیبه آرت نفس
 آره؟ -

 او، سر تکان داد. یهنوز ارق خنده  ن،یآرت
 کنم. دایسه تا اسم پ دیسرحال گفت: حاال با نفس
 خودمونو روشون ب،ار! یگفت: خب اسما آرمن
 گفت: از کجا معلوم پسر باشن؟ نفس

 پسرن. میکن یگفت: فرض م دینو
 فکر کرد. یکم نفس

 و آرمن. دیو نو نیگفت: قبوله! آرت بعد
*** 

و  سیآماده کردن شام، با عروسکها باال رفتند، کالر یبرا نیه نفس و آرتک شب
 عروسکها را گرفتند. جانیشکوفه هم با ه

 گفت: چه خبره؟ چند تا؟ شکوفه
 !یکیپسراس. هر کدوم  ی هیهد -

 .ستنیاندازه ن هیگفت: خوبه  سیکالر
 لت.بم یرو ب،ار رو یکی نیخوره. ا یم نیبه درد ماش کهیگفت: کوچ شکوفه

ل ب*غ* دیرو با یکی نیعروس  ک بزرگ را فش  رد و با خنده گفت: ا سیکالر
 .یبخواب یکن
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که از آن  فکر کرد دهی تازه از راه رس ِنیصدا به آشپزخانه رفت و به آرت یب ن،یآرت
 .دیخواب ینفس م یدستها انیشب م

بعد  د،یکش   اطیرا به ح دیو نفس، اول آرمن و نو نیآرت یو ص  دا و خنده  س  ر
 را. کیاد

و  و شکوفه هم به بالکن آمدند سیدوم رفت، کالر یکباب، تا طبقه  یبو یوقت
 د.رفتن نییبا اصرار ِ آرمن که ه*و*س کرده بود شام را در بالکن بخورند، پا

شکچه ها سیکالر سرگرم  یفلز یها یصندل یرو یت بالکن را آورد و انقدر 
 شب بهار را حس نکردند. نی اول ِیشدند که خنک

ه ساز ب یپسرها جمع شدند و ساعت یویبار در استود نیاول یاز شام هم برا بعد
 و آواز آنها گوش کردند.

 خواند و نفس تند تند عکس گرفت. یهم همراه بچه ها چند آهنگ ارمن کیاد
*** 
 .دندیو چند بسته سواات از راه رس ینیریش یو رها با جعبه ا یراه

 شده بود. داریتازه ب شکوفه
 یدو نفره  ناتیکرد و پس  رها با آن تمر یرا چاپ م دیکس  هاس روز عع نفس

 اش کرده بودند. وانهیسخت، د
 گرید یوقت یرا برا وهاینگات دنیکه به در اتاقک خورد، باعث ش  د بر یض  ربات
 بگ،ارد.

 یمداو یذوق زده گفت: ِک  د،یرها را که د یبرگش  ته. ول نیکرد حتمن آرت فکر
 !دم؟یکه من نفهم

 *لش کرد.ب*غ رها
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 مبارک خانوم سخت کوش! دتی... ع؟یدیسر و صدا چطور نفهم نهمهیبا ا -
 بود. ستادهیا قیعم یو با لبخند پیخوش ت شگاه،یمثل روز نما یراه

 م؟یسال نو مبارک... مزاحم کارتون شد -
 تشکر کرد. نفس

 از اارم دور نمونم! نکهیا ی. فقط براستیکه ن ینه... اصلن... کار -
 کرد. یم آراماخ یراه

 اار؟! -
 .دیخند نفس

 اار منه. نجایگه ا یم نیآرت -
 باال رفت و انگار حرفش را نزد. یراه یابرو کی

 باال... سفر خوش گ،شت؟ میبر ن؟ییپا نیگفت: چرا اومد نفس
 می. ما هم اومدننیی... مامانت درو باز کرد، گفت بچه ها پایگفت: عال رها

 .نجایا
 !دهیع یناسالمتباال.  میگفت: بر دینو

تار نفس نهیبه  خا خال ک چه را  خاموش.  یبرگش   ت. حوض   مپ را  کرد و ال
 رفت. رونیآماده را برداشت و ب یعکسها

 نم؟یگفت: عکسهاتو بب عیسر رها
 .ستادندیو آرمن هم کنارش ا دیو نو یراه

 چه بامزه شده! یکی نیا -
 !؟یاز من عکس گرفت ینطوریکشمت! چرا ا ینفس! م -
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 معلومه خوش گ،شته ها؟ ده؟یع همش مال -
مگه اون  ؟یقائل ش  د ضی... چرا تبعیهم عکس گرفت نتیکه با آرت نمیب یم -

 دل ندارن؟! گهید یدوتا
 هیس  ه تا عروس  ک  یدیرفتند، گفت: بچه ها برام ع یهمانطور که باال م نفس

شونم پ سمها شنهادیشکل گرفتن؛ خود شونو رو یکردن ا سکها  یخود عرو
 ب،ارم...

 مامانم. شیپ رمیگفت: من م آرمن
 دستش را گرفت. دینو
 باال خودتو لوس نکن! ایب -

 زنگ بزنم. نهیبه لوس یب،ار دیگفت: پس با آرمن
 گفت: سرت خوب شد؟ د،یتا شکوفه را د نفس

با س  ر جواب داد و به مهمانها خوش آمد گفت. رها با ذوق کنار هفت  ش  کوفه
 .ستادیا نیس
 !یخوشگل نی! چه هفت سیوا -

 .دهیرفت، گفت: نفس خانوم زحمت کش یهمانطور که به آشپزخانه م شکوفه
 !یهنرمند یلیگفت: بابا دختر! تو خ رها

. رها به دیو آرمن پرس   دینو یو اجرا نهایاز تمر یرفت. راه دیبه اتاق نو آرمن
 خواهند به باغ کرج بروند. یبرگشته اند و فردا هم م شبینفس گفت د

 .دیحوال پدر و مادر رها را پرسآورد و ا یچا شکوفه



wWw.Roman4u.iR  134 

 

 یه بااچ هیکرج.  میس  الم رس  وندن... اتفاقن فردا قراره بر یلیگفت: خ یراه
فت حتمن دعوتتون کنم میدار کیکوچ با گ با خدمتتون  یدو روز یکی.  در 
 .میباش

 ه.آخر کارم ی... روزامارستانیبرم ب دیمن با ی. ولنیگفت: لطف دار شکوفه
شحال گفت: دو ه نفس سته م گهید یفته خو ش  گهیروز د 14شه. فقط  یبازن

 مونده.
 .یگفت: به سالمت یراه

 شد. دیدوباره سرگرم حرف زدن با نو و
 آمد. رونیسرحال از اتاق ب آرمن

 ن؟یایما م یاجرا یشما برا -
 ؟یگفت: کجا؟ ِک  رها

 .نیفرورد 15و  14گفت: تاالر وحدت.  آرمن
 .کهیکالس یقی...عاشق موسادیبشه م گفت: حتمن... پدرم هم اگه خبردار رها

بش   ه. هرچند ش  ش ماهه حرف و  یخوب یدعوتن. به نظرم اجرا ش  ونمیا -
 درموردش هست... عهیو شا ثیحد

 اجراتونه؟ یبرا نیکرد یم نیکه تمر ییاونها -
 بار. نیاول ی... براتارهیدوئت گ هیگفت: آره...  دینو

 یقیموس   دیاس   ات ی. همه ..رانیا یقیموس   یگفت: اونم کنار بزرگا آرمن
 جمعن. کیکالس

 هم هست؟ نیگفت: آرت رها
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 کلن کار کردن با ارکسترو دوست نداره. نینه... آرت -
 و آرمن. نیبا آرت د؟یایب دیتون یگرفتارن. شما که م یگفت: خانوم لواسان یراه
ستش د دینو  شمیکالفه م نیتمر نهمهیخودمم دارم از ا گهیگفت: قربونت... را
 یول ادیتونه ب یم کاره،یخواد، ب ی. نفس اگه ممیهفته رو وقت دار هی نیهم یول

 بعد. یدفعه  شاالیما... ا
 کرد و نفس به هر دو. ینگاه م دیمتعجب به نو شکوفه

فت: م رها باور کن خوش م؟یایگ گ،ره. فقط دو روزه. دور هم  ی... نفس 
 .ستین

 همانطور با تعجب، چانه اش را باال برد. نفس
 دونم! ینم -

 .دیخند آرمن
 !نه؟یعروس رفته گل بچ -

 راحت باشن... نیگفت: ب،ار یراه
 هست. رودخونه، کوه، اسب، باغ پر از شکوفه... یبخوا یگفت: هر چ رها

 باز شد. تیشکوفه هم با رضا یلبخند زد. لبها نفس
 !ادیم -

*** 
 کرد. یعکس را با دقت نگاه م ک،یاد
 شنگ شده.... قرمیقاب براش بگ هی دیبا -

عکسها قشنگ شده.  یگفت: شام آماده س... آره قشنگ شده. همه  سیکالر
 .ینیبب ارهینفس ب گمیم
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 عکس را گرفت و با لبخند نگاه کرد. نیآرت
 داد. نیبه آرت یبسته ا زیم یاز رو سیکالر

 برات آورده. یراه نویا -
 سرش را بلند کرد. نیآرت
 اومد؟ ی... ِک ؟یراه -

فت: نم سیکالر مده بودن ع یگ به آرمن. او با  یدنید دیدونم... داده بود 
 خواهرش.

 بسته را گشود. نیآرت
 کارش داشتم. -

فردا هم  ،یگفت: اگه کارش دار د،یچ یش   ام را م زیهمانطور که م سیکالر
 دنبال نفس. انیم

 را نگاه کرد. راهنیو پ یرنگ یشکالتها نیآرت
 دنبال نفس؟! -

 لبخند زد. سیکالر
خودش گفته بره چند روز آب و  دیبا خودش  ون ببرن بااش  ون. نو خوان یم -

 هوا عوض کنه.
 و متعجب گفت: چند روز؟! جیگ نیآرت
 کمک کند. سیبه آشپزخانه رفت تا به کالر کیاد
تا ِک  دایهمزبون پ هیدختر  نیباالخره ا -  یابه حرف ییخواد تنها یم یکرد... 

 شما گوش بده؟! بااشون کجا هست؟ یپسرونه 
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 جان، آرمنو صدا بزن. نیگفت کرج... آرت یآرمن م -
 رفت. رونیبدون حرف ب نیآرت

ته ا دی" از نو ند وق گه چ ند روز؟! م نداش  تم... چ  یخانواده رو م نیتوقع 
 سال نشده..." کیشناسه؟... هنوز 

 نگاه کرد. السیگ یشکوفه ها به
رگ ش  ده؟ نفس بز یگ یمگه نم ؟یناراحت نبود دیاز رفتار نو ش  هی" مگه هم

 بد." یخوبه، چ یدونه چ یپس خودش م
 .دیکش یآه

 ره." یباره نفس تنها داره م نیچند روز... اول ی" آره... ول
صدا ستادیپله ها ا کنار صدا زد.  شنوند. دوباره  یو آرمن را  شد ن سازها باعث 

 رفتن نداشت. نییپا یصدا زد. حوصله 
 یبد ی... اونا هم بچه هاعوض کنه ییهوا هیخواد بره  ی! م؟یش   د وونهی" د

 ... دست بردار!"ستنین
 رفت و در زد. نییها را پا پله

 آرمن... شام. -
 دست تکان داد که " سالم". دینو
 هم سر تکان داد و باال برگشت. نیآرت

*** 
 و رها آمدند. یراه م،ینه و ن ساعت

 .بود، دست تکان داد ستادهیباال ا یشکوفه که در بالکن طبقه  یبرا نفس
 خواب آلود کنار شکوفه رفت و گفت: مواظب باش. د،ینو
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 رفت. رونیسر تکان داد و ب نفس
را که بس  ت، با لبخند گفت: س  الم...  اطیش  ده بود. نفس در ح ادهیپ یراه

 .دییبفرما
 گشود. نفس سوار شد و سالم کرد. رها کاملن به عقب برگشت. شیرا برا در
 !یشد یسالم خانوم! باالخره راه -

 نشست. یراه
 !؟یچ یراه -

... نفس، لباس گرم میزود برس   میخوا یکه م ری. گازش  و بگیچیگفت: ه رها
 .شهیاروبا هوا سرد م ؟یبرداشت

 سر تکان داد. رها ضبط را روشن کرد. نفس
 یسفارش کرده راه یکنن... مامان کل دیخواستن خر یمامان و بابام رفتن. م -

 یداد تیبعد از چند ماه، باالخره رض  ا ندیفهم ایدن یبرونه... همه  اطیبا احت
 !رونیب یایباهامون ب

نخواس  ت به  یرم" ول یم ییو مامان جا دیباره بدون نو نیفکر کرد " اول نفس
هم باورش شده بود نفس  دیکرد. باالخره نو ی. احساس استقالل مدیآنها بگو

 بزرگ شده.
 یخوش م شتریب یاومدن... اونطور یهم م دیگفت: کاش مادرتون و نو یراه

 گ،شت.
 !ومده؟یکه دوستت ن یگفت: به فکر خودت رها
 کرد. ینگاه میبه نفس ن نهیاز آ یراه
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ستت همراهمون م یدفعه  یخوا یاگه م - شه که دو از حاال  اد،یاول و آخر نبا
 رو شروع نکن! یپر حرف

 به عقب برگشت. رها
 آره؟! ؟یش یم تیساکت باشم نفس جون؟! اذ -

 لبخند زد. نفس
 نه... راحت باش. -

*** 
 .دندیکرد، رس یخلوت بود و زودتر از آنچه نفس فکر م جاده

 ود.درختها ب انیم ییالیبلند و و یشهر، با در و حفاظ رونیسزاوار، ب یآقا باغ
 .دنیکه در را باز کرد، گفت: سالم... خانوم و آقا هم تازه رس داریسرا
 .دندیدو یم نیبلند دنبال ماش یسگ بزرگ، با پارسها دو

 شناسن. یم نویماش یگفت: صدا رها
د. ش  د و س  گها را آرام کر ادهیبزرگتر از تص  ور نفس بود. رها زودتر پ یلیخ باغ
 نگاهش کرد. یراه

 ندارن. یکار -
سگها دوباره پارس م ادهیبدون حرف پ نفس سگها نگاه کرد.  ردند ک یشد و به 

 خوردند. یتکان نم شانیاز جا یول
 شد. شانکیآرام نزد نفس

 !سیمحکم گفت: ه یراه
 و آرام دستش را جلو برد. ستادیساکت شدند. نفس کنارشان ا سگها

 و آرام دم تکان داد. ستادیا یدوم یعقب رفت ول یاز سگها، قدم یکی
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 .دیلبخند زد و دستش را به سر سگ کش نفس
 .دینفس را بو کش یهم جلو آمد و پاها یشد. سگ اول شتریدم ِ سگ ب تکان
سگ او را بو م نفس ش یسر او را هم نوازش کرد. هر دو   یو دم تکان م دندیک

 دادند.
 کردند. رها کنار سگها نشست و لبخند زد. یو رها به هم نگاه یراه

 !یفکر کردم بترس -
 گفت: چرا بترسم؟ نفس

انقدرام  یو گفت: باهوش و خوش اخالقن ول دیگردن سگها را دست کش یراه
 شن. ینم ها دوست بهیزود با ار

 .ستادیا رها
 فعلن که شدن! -

 در بودند. یسزاوار و همسرش جلو یبه ساختمان کرد. آقا ینگاه یراه
ش نفس شت و همراه راه یکوله  ن،یاز ما سنگ فرش  یبزرگش را بردا و رها از 

 گ،شت. ی کنار استخر خال ِکینمدار و بار
 !نیبا سگها زود دوست شد نمیب یسزاوار گفت: م یآقا

 بخند زد و سالم کرد.ل نفس
 .نیسزاوار گفت: سالم. خوش اومد یآقا

 همسرش را گرفت. یها شانه
 .زیهم نفس خانوم ِعز شونیخاتون، همسرم... ا -

 .دینفس را ب*غ*ل کرد و ب*و*س یبه نرم خاتون
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 .بودم دنتیکه مشتاق د دمیشن دیو تمج فی... انقدر ازت تعریخوش اومد -
 ا از دستش گرفت.کوله ر یتشکر کرد. راه نفس

 .دییبفرما -
کمتر  یلیخ یکوتاه مشک یو موها بایز یساده ول یو لباس نیبا شلوار ج خاتون

 آمد. یاز سنش به نظر م
داش  ت و نفس احس  اس کرد  یو مهره ا یچوب یرها، گردنبند و النگوها مثل

قدر گرم و ص  م یرها و راه س   تین خودیب پدر و  یبرخورد م یمیان ند.  کن
 بودند. یخوش برخورد و مهربان یآدمها مادرشان هم

 را باز کرد. یدر رها
 .دییاتاق ماس... بفرما نجایا -

 از تختها گ،اشت و پرده را کنار زد. یکیکوله را کنار  یراه
 ی... تومیبخور یزیچ هی نیایب نیاز کنار در گفت: لباس  تونو عوض کن خاتون

 رون؟یب ای دینیش یسالن م
 .رونیگفت: ب عیسر رها

 لبخند زد و رفت. اتونخ
 .اریداشتن براشون ب اجیاحت یگفت: رها، نفس خانوم هر چ یراه
 یزیچ هیخودتون راحت باش...  یتنها ش   دند، گفت: مثل خونه  یوقت رها

 کنار رودخونه. میبعد بر م،یبخور
 را گشود. پنجره

 .ادیپشته... صداش م نیهم -
*** 
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 گرم را به نفس داد. یقهوه  ریش خاتون،
 اجرا دارن. گهیچند روز د یلواسان یبچه ها گفتن آقا -

 .ارنیشما رو هم براتون ب یها طیگفت: بله... قرار شد بل نفس
 .نرفتم یکنسرت درست و حساب هیوقته  یلیسزاوار گفت: من که خ یآقا

 .دیکش ینفس بلند خاتون
ص  حنه  یروز رو هیهس  ت  یدیام یبه راه یکنه. ول یم طنتیش   ادیرها ز -
 بزنه؟! لنویو

 .دیخند طنتیصدا و با ش یب یراه
 نفس خانوم معتقدن بهتره بخونم تا بزنم! -

 خوب شده! یلیزدنتونم خ ولنیبا خجالت گفت: نه!... و نفس
ساز زدن عابد رها  یم سهیو با اونها مقا دهیو برادرشو د انهایگفت: خب نفس، 

 .میاونطور بزن میتون یهم نم گهیکنه. معلومه ما ده سال د
صلن تو نفس س یگفت: من ا شته ندارم که نظر بدم. فقط خوب  یقیمو سرر

 کنم. یگوش م
 گفت. یقیموس ینفس و صدا ی کخانهیاز تار رها

 یته مبازنشس ی. نفس گفت همه خوشحالند که به زوددیاز شکوفه پرس خاتون
 شود.

 گفت. مارستانیکار در ب یاز سخت خاتون
 کرد. دییبا سر تا نفس
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 یلیمونده. خ یش  ب م فتیس  الها، ش   نیا ش  تریمانم که بمخص  وص  ن ما -
 شکسته شده.

 ماه و مهربونن. یلیخ یگفت: ول رها
شون پ خاتون شدن؟ چرا انقدر داسیگفت: از دختر ساله مرحوم  ... پدر چند 

 رفتن؟ ایزود از دن
 گفته بود. ییزهایچ دیدانست. نو یم یراه

 ان داشت.سال... سرط ازدهی شهیم گهیگفت: چند روز د نفس
 آرام سر تکان داد. خاتون

 یزندگ یتنه اداره  هیمادرت سخت بوده؛  یخدا رحمتشون کنه... چقدر برا -
 .یماه نیبه ا یو بزرگ کردن بچه ها

کهیبا ا نفس قت در ا چیه ن ما رو  یباره حرف نم نیو ها  فت: واقعن تن زد، گ
 ییداقل از تنهاسر راهمون گ،اشت که ح انویعابد یبزرگ کرد... خدا خانواده 

 .میایدرب
 گفت: اقوام چطور؟ خاتون

فام نفس مادرم  پدر یلیگفت:  باهامون  ینداره. اقوام  پدرم،  بل از فوت  هم ق
 قطع رابطه کردن.

 ساکت شد. و
 کرد پنهان کند. یم ینفس شد که سع یمتوجه ناراحت یراه

سه تا دو  لمونیفام ی. همه ستیشلوغ ن ادیزد و گفت: ما هم دورمون ز لبخند
 کنن. یم یخانواده هستن که اونهام خارج از کشور زندگ
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گفت: به جز پدربزرگم که اونم بعد از سالها، چند ماهه رفته به پسر بزرگش  رها
 سر بزنه.

شان بودند و چشم دهیلم یکنار استخر خال ه،یبه سگها نگاه کرد که در سا نفس
 به آنها بود.

 .مشونیببند میو مجبور ش کنن یبیسزاوار گفت: فکر کردم ار یآقا
 نگاهش کرد و لبخند زد. نفس

 خوش اخالقن. نایتره. البته ا یژرمن بر خالف دوبر، اجتماع -
 طایح یاالن که تو د؟ی: قبلن س  گ داش  تدیپرس   یمطمئن ش  ده بود ول یراه
 .ستین یسگ

ون کرده بزرگش   یکه از تولگ میدوتا ژرمن داش  ت میکه بود کیگفت: کوچ نفس
ست باهاش ون دو یحس اب نهیرو بب نایهم ا دیبداخالقتر بودن! نو نایا. از میبود

 .شهیم
 ببنده. ارهیتاب مونو ب میبگ رخدایگفت: به ش رها

 .میکباب کن میگرفت یناهار ماه یگفت: برا خاتون
با  ی! آش پزرمیگ یم یمن مرخص  م،یایکه م نجایداد: ا حینفس توض  یبرا بعد

 بچه هاس.
ناهار و تاب با  ؟یکنار رودخونه... راه میبر میخوا یگفت: من و نفس م رها
 تو!

*** 
 باغ را پر کرده بود. یرها ، همه  یخنده  یصدا
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سگها باز یراه شت با  ساختمان ب یم یدا رفت، رها از  رونیکرد. نفس که از 
 .دیپر نییتاب ِ بلند، پا

 م؟یبر -
بها و با چو دندیو دوباره چوبها را پرتاب کرد. س گها دو س تادیبا لبخند ا یراه

 بر گشتند.
 .دیبه سر سگها کش یدست نفس

 !د؟یسالم پسرا!... خسته نشد -
 دادند. هر سه از در خارج شدند. یدم تکان م زان،یآو یبا زبانها سگها

 .زیزحمت براشون آب خنک بر یب رخدا،یگفت: ش یراه
 سرسبز رفتند. یکوچه  یبه انتها ادهیپ

ر را باز د یرمردیتا پ دیطول کش   ی. مدتدندیس  ر یگریبعد به باغ د قهیدق چند
 کرد.

 سالم کرد. یراه
 مش افور؟! ییکجا -
 .دیاصطبل بودم... ببخش یگفت: تو رمردیپ

 کجان؟ نایگفت: بابا ا یراه
 کنن... اون طرفن. یم یگفت: دارن سوار رمردیپ

 ساعت قبل آمده بودند. کیسزاوار و خاتون  یآقا
 کردم.شمارم آماده  یآقا، اسبا -

تش  کر کرد و جلوتر به طرف اص  طبل رفت. رها گفته بود چهار تا اس  ب  یراه
 .یکیهرکدوم  م؛یدار
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 !... نفس؟زمیگفت: سالم عز جانیبا ه د،یرا که د دشیو سف یاسب قهوه ا رها
 .یشونیاسب منه... ماه پ نیا

 لبخند زد. نفس
 سرش را تکان داد. یراه

 !ندرالیس -
 آورد. رونیرا گرفت و ب یخاکستر یاسب یرفت و دهانه  بعد

 .هیلیدختر خوب هم شا نیا -
 .دیپر نیز یپا در رکاب گ،اشت وچابک، رو رها

  من! ِیشونیماه پ میبزن بر -
 .دیاسب کش الیبه  یدست ی. راهستادیکنار اسب ا نفس

 !ن؟یاسب که نداشت یبچگ یتو -
 لبخند زد. نفس

 نه! -
 را آورده. نشیچه خوب شد دورب نگاه کرد و فکر کرد یلیشا یچشمها به

 بدن اسب را نوازش کرد. یراه
 ن؟یش یسوار م -

 کنم بتونم!... تا حاال امتحان نکردم. یمردد گفت: فکر نم نفس
 .! من مراقبمست؟ین یزیکه چ نی. انیسخت تر و انجام داد یگفت: کارا یراه

 نه. دیخواست بگو یم نفس
 دارم. یگفت: من نگهش م یراه
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 یرا از گردنش خارج کرد. راه نی. دوربدیدن اس   ب دس   ت کش  به گر نفس
 شانه اش انداخت. یرا گرفت و رو نیدورب

 پا. نیرا نگه داشت و گفت: اول ا اسب
 .دیترس یخواست خودش را باال بکشد ول نفس

 نفس گ،اشت. یپا ریاصطبل آورد و ز یاز گوشه  یا هیچهارپا یراه
 حاال بهتر شد. -

 اسب را گرفت و به راه افتاد. یدهنه  یلبخند زد. راهنشست و  نیز یرو نفس
 .دیاسب دست کش الیزده به  جانیه نفس

 کجان؟ هیبق -
 رو به رو را نشان داد. یراه

 ...رهیاون طرف، بعد از درختها، فضا بازتره... بابا تاخت م -
 نفس نگاه کرد. به
 ن؟یخوبه؟ راحت -

 با لبخند سر تکان داد. نفس
 د برم.دوست دارم تن -

 اسب را به نفس داد. یهم لبخند زد. دهنه  یراه
اقب کنه! مر یترمز م دی. دهنه رو بکش  رهیم عتریبه پهلوش س  ر نیبا پا بزن -

 .دیباش
 ود.ب کشینزد یهنوز ترس داشت. راه یبه سرعتش اضافه کرد ول یکم نفس

 ره! یم جیکنم سرم گ یگفت: احساس م یاز مدت بعد
 .نیاسبه. عادت ندار یتکونها یگفت: برا یراه
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را نگه داش  ت. دس  تش را دراز کرد تا به نفس کمک کند. نفس بدون  یلیش  ا
 را کنار زد. شیبا دو دست نگهش داشت. نفس موها یآمد. راه نییتعادل پا

 .ستین یخوبم... مشکل -
 !د؟یگفت: مطمئن یراه

 سر تکان داد. نفس
 ممنون. -

 .دیبه سر اسب دست کش بعد
 !یداد یکه بهم سوار یلیشا یمرس -

 لبخند زد. یراه
 تون خوب بشه. جهیسرگ مینیبش میبر -

 د؟یکن ینم ی... شما سوارستین یزیگفت: چ نفس
 را برگرداند. نیدورب یراه

 .ستین یهم اومدم... عجله ا روزید -
 .رمیخوام از حرکتش عکس بگ یگفت: م نفس

 .دیخند یراه
 تازه؟!... چشم. یتجربه  هی -
 رفت. ورتمهینشست و  نیز ی، روحرکت کی با

. دو پس  ر جوان با اس  ب دیبه طرف در باغ دو عیدر، س  ر یافور با ص  دا مش
 وارد شدند. کنار نفس، اسبها را نگه داشتند.
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سر کنجکاو ینگاه سوال به نفس انداختند و  یاز  شان گفت: تا حاال  یکیو 
 !د؟یاسب دار نجایا دمتون؛یند نجایا
 شد. رهینفس خ نیبه دورب و

 گفت: نه... نفس
. پسرها سالم دیپر نییاز اسب پا یسرش جا به جا کرد. راه یرا رو یروسر و

 کردند.
 نا؟یبابا ا شیپ میداد و به نفس گفت: بر یجواب کوتاه یراه

 ینفس نگاه کرد و لبخند پهن یاز پس  رها به س  رتا پا یکیس  ر تکان داد.  نفس
 ها دور شد.از آن یزد.نفس سرش را گرداند و همراه راه

س منطقه هر ک نیا یاس  ب داره. تو ونیحالت پانس   بنیتقر نجایگفت: ا یراه
 ن؟یمش افور نگهداره... خب، عکسهاتونو گرفت نجا،یا ارهیاسب داره م

 گفت: بله. نفس
 بدن براق اسب را نوازش کرد. و

 یرفت و بر م یکنان م حیباز، تفر یدر محوطه  ،یشونیهنوز سوار بر ماه پ رها
 کنار ش  ان،یش  ده بودند و اس  بها ادهیس  زاوار از اس  بها پ یت. خاتون و آقاگش  

 ترسو؟! یپس؟! سوار نشد ییخوردند. رها بلند گفت: کجا یرودخانه آب م
 گفت: سوار شد. یراه
 کنارشان توقف کرد. رها

 .یرو بچش یسوار یاسب ِ چموشو سوار شو تا مزه  نیا -
سب، سب ِ رها هم مثل خودش برد. نف یم نییسرش را باال و پا ا س فکر کرد ا

 رم سوار بشم؟ یکی نیگفت: ا یاست! به راه گوشیباز
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 هم مثل صاحبش رهاس! ندرالی. سنیرو سوار ش یلیگفت: شا یراه
بهش  یحساب یسوار هی ن،یآورد نجایسزاوار بلند گفت: نفس خانومو تا ا یآقا
 .نیبد

 شد. ادهیپ رها
 !یازبا اسب خوشگل من بت دمیافتخار م -

 داد. یرا به راه نیدوباره دورب نفس
 گفت: با اون؟! یراه

 لبخند زد. نفس
 کنم. یامتحان م نمیا -
 .دیزحمت خودش را باال کش به

 ؟یکن کاریچ یدون یگفت: م رها
 دهنه را به نفس داد. و

 گرفتم. ادی ییزایچ هیگفت:  نفس
 !یپر ی! نشونش بده چطور میشونیگفت: پس پرواز کن ماه پ رها

 اسب زد. یبه پهلو و
ت دانس یدستپاچه شد. نم اد،یبه سرعت حرکت کرد. نفس از سرعت ز اسب،

شت "بهش بزنم؟!... گفت چطور ترمز  سرش گ، سب را مهار کند. از  چطور ا
 کنه؟!" یم
ه شد. نفس محکم دهن شتریاسب زد، سرعت اسب ب یکه به پهلو یضربه ا با

 را بست. شیاو چشمه دیچسب نیرا در دست فشرد ؛ به ز
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 .بود و پشت سرش بود دهیپر یلیشا یرو ی. راهدی"نفس" گفتن را شن یصدا
 زد: نفس... دهنه رو بکش... ادیفر

به هم خورد و اس   ب که  دیدهنه را کش   نفس به عقب نگاه کرد. تعادلش  و 
 افتاد. نیزم ینفس هم رو ستاد،یا

 شد و هراسان کنار نفس نشست. ادهیپ یراه
 از خاک و خون بود. یند، صورتش مخلوطرا که برگردا او
 وحشت سرش را نگه داشت و بلند گفت: نفس!... نفس چشماتو باز کن... با

 .نددیدو یاز پشت م هیشد. بق یرا از صورتش کنار زد و دستش خون شیموها
 ...اریکم آب ب هیزد: رها  داد
 به صورت نفس. دیآمد. دست کش ینم رونیترس، نفسش ب از
 ...یرو خدا جواب بده... وا نفس... تو -

 را بازکرد. شیپلکها یکرد و ال یفیضع یناله  نفس
 آرام گفت: خوبه... آروم باش... ُمردم از ترس... یراه
 نشست. نیزم ی. رها رودندیسه نگران رس هر
 شده؟! سرش شکسته؟! یچ -

 .مشیوحشتزده گفت: پروردگارا... کمکمون کن... بلندش کن ببر خاتون
 دست بلند کرد. یرا رو نفس یراه

 در. بدو! یجلو اریبردار ب نویرها با اسب برو ماش -
 .مارستانیب مشیسزاوار گفت: بدش به من... ببر یآقا

 رفت، فقط سر تکان داد. یم عیهمانطور که سر یراه
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سزاوار پشت فرمان  یرا آورده بود. آقا نیرها هم ماش دند،یدر باغ که رس یجلو
 عقب خواباند و کنارش نشست.نفس را  ،ینشست. راه

 بابا... می... برنیایب نیخاتون و رها گفت: شما با اون ماش به
 شده بود. زمزمه کرد: من خوبم... ارتریهش نفس

 سرد نفس را گرفت. یدستها یراه
 ...مارستانیب میر یم میدار -

 فقط سرشه؟ نیسزاوار گفت: به هوشه؟... بب یآقا
 ی... دستت، پات، کمرت... کجات درد م؟یارآرام گفت: نفس... درد د یراه

 کنه؟
 زمزمه کرد. یزیچ نفس

 ... آروم باش.یگ یم یفهمم چ یفهمم... نم یکالفه گفت: نم یراه
نفس. س  رش را خم کرد و انگش  تانش را  فیو ظر یخاک یکرد به دس  تها نگاه

 .دیب*و*س
 .میرس ی... االن ماریطاقت ب -

 را عقب گرفت.کوچک دستمال  یسزاوار جعبه  یآقا
 .یزیخونر یجا یسر و صورتشو پاک کن... چند تا بردار ب،ار رو -

شکوفه را م نفس، شدت درد ناله م یفقط  ست. از  ست  یکرد و نم یخوا توان
 را باز نگه دارد. شیچشمها

 .دیسزاوار را شن یآقا یصدا
 بند اومده؟ شیزیخونر -
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 را جا به جا کرد. شیموها یدست
 نه... کم شده. -
شود. رو از شم گ شمش را  یها یتخت بود و نور مهتاب یتکانها چ سقف، چ
 زد. یم

 اش کرد. نهیمعا دکتر
 گفت: سرم. آرام

 .دیچیپ یدکتر در سرش م یصدا
 ؟ی... حاال چ؟یکن یفقط سرت؟... االن دردو احساس م -

 جواب بدهد حتا با تکان سر. نتوانست
 چشم گفت نه. با

شد. کاملن حو دوباره سجا به جا  شته بود که  سش برگ ش یت یا سکن تمام  د. ا
 آمد و برگشتنش ... یم ادشیسرعت وحشتناک ِاسب 

 کرد. یم هینگران. رها گر یآشنا اطراف تخت بودند. همگ یچهره  چهار
 من بود... ریتو رو خدا منو ببخش نفس. تقص -

 فشرد. یدستش را م خاتون
 بدم؟! پروردگارا... یچ دخترم؟... سرت بهتر شده؟... جواب مامانتو یخوب -

 جواب اسکن آماده شد؟ نمیگفت: من برم بب یراه
 گفت: خوبم... دردسر درست کردم. آرام
 با دکتر آمد. یزد. راه یتخت قدم م نییسزاوار پا یآقا

 ست؟ین یگفت: دکتر حالش خوبه؟ خطر خاتون
 نفس کرد. یبه سر پانسمان شده  ینگاه دکتر
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 ؟یو تهوع ندار جهی... سر گمدهوین شیپ یخدا رو شکر مشکل -
 گفت: نه. نفس
 خواد... فقط تا فردا تحت نظر باشه، بهتره. یگفت: بخیه نم دکتر
 خونه... مامانم هست. میگفت: بر نفس

از  رمیم ی! من میحال... وا نیبا ا ؟یش   ه بر یکه نم ینطوریگفت: ا خاتون
 خجالت.

نکرده در  یش،خدانیبر ی. اگر هم مس   تیبه موندن ن یگفت: اص  رار دکتر
 .نشیاریب عیو تهوع و استفراغ سر جهیصورت سرگ

 کنار نفس نشست. خاتون
ستراحت کن، خ مینفس جان، بر - شب ا شه فردا م المونیباغ؟ ام  یراحت ب
 کنه. ی... مامانتم هول مزم؟یتهران. باشه عز میر

 زمزمه کرد: شرمنده... نفس
 .دیاش را ب*و*س یشانیپ خاتون

 مون... یمهموندار نیبا ا میما شرمنده ا -
صبر کن دکتر شه، بعد م دیگفت:  فقط تا فردا  .دشیببر دیتون یسرمش تموم ب

 نخوره. یزیچ
سر باند پ صبح، شمش به  شمها ری ز ِیشده و کبود یچیرها تا چ  نفس یچ

ضش ترک سته بود و کنار پنجره ادیافتاد، دوباره بغ ش صورتش را   ستادهی. نفس 
 بود.
 راستشو بگو! ؟یدگفت: بهتر ش رها
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 لبخند زد. نفس
 !؟یکن یم هیگر یدار شبیبله! تو از د -
 منه با اون اسب چموشم. ریتقص -

 ؟نشده ی... حاال هم که طورگهیکس د چیخودم بود نه ه ریگفت: تقص نفس
ها رها فت: وقت سینگران و خ یبا چش  م نت و نو یبر یگ ما ما نه،   دیخو

 .امیبذارن طرفت  ینم گهید ننت،یبب ینطوریا
 .دیحال خند یب نفس

فاق - با یات گه تو یم دیکه  تاد، ا تاد... ول یخونه هم بودم م یاف گه م یاف  یا
ها رو بس کن! به خدا من حالم خوبه...  یلوس باز نیا ام،یبازم طرفت ب یخوا

 گرسنمه! یفقط بدجور
 .دیکش شیبه چشمها یدست رها

 .یآماده کنم بخوربرات  یدوست دار یهر چ میبر ایقربونت برم... ب -
قا  یبرگش   ت؛ جواب س  الم نفس را داد و گفت: بهتر رونیس  زاوار، از ب یآ

 دخترم؟
 تشکر کرد. نفس

 .نیبش ایگفت: ب رها
 . نفس لبخند زد.دندیو خاتون هم حالش را پرس یراه

ع،رت بخوام. حس   اب یخوبِ  خوبم! فقط نم -  یتو یدونم چطور ازتون م
 دردسر انداختمتون.

سزمیحرفا رو نزن عز نیا گفت: خاتون  ستانماریکه راه ب میبود دهی... انقدر تر
 رفته بود. ادمونی
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 دم.شرمنده ش ی... کلنیسرم بود یشدم باال داریهر بار ب شبیگفت: د نفس
 .ختیگرم ر ریش وانیل کی یراه

چرا  نهیزنگ زد بب دینو شبی... ددییگ،شت... بفرما ریخدا رو شکر که به خ -
 .مینرفت

 کرد. یخم آراما نفس
 شرمزده بر لب آورد. یلبخند یراه

نگفتم؛ نخواس  تم نگرانش کنم... مجبور ش  دم به دروغ بگم خوش  یزیچ -
 !میمون یم شتریشب ب هیگ،شته، 

 کجاست؟ سالمه؟! نمیافتاد و به رها گفت: دورب روزید ادی نفس
 .دیخند خاتون

 !یسالمه... الحق که عکاس هست -
 .دینوش ریاز ش یکم نفس

 شم! یسوار اسب نم گهیتا زنده ام، د یول -
 نباشه! یشونیخوام سر به تن ماه پ یگفت: من که م رها

داره که من  یچه گ*ن*ا*ه چارهیب وونی! اون حاد؟یگفت: دلت م عیس  ر نفس
 گاز و ترمزشو فراموش کرده بودم؟! یجا
 اش را گرفت. یشانیپ رها

 ارق خون بود... یراه یاسا!... لب؟یدیند یو خون هوشیتو که خودتو ب -
 هم فشرد. یرا رو شیپلکها یراه
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 شیپ یکه مش  کل میکرد ازین،ر و ن یگفت: بس  ه! حرف خوب بزن! کل خاتون
 باشه. ومدهین

 تا میداش  ت یخودمون نگهت م شیش  د چند روز پ یس  زاوار گفت: اگه م یآقا
 ما. شیپ یامانت هست ی... نا سالمتمیبهت برس یحساب

 را به نفس تعارف کرد.ظرف خرما  یراه
 .کیوتیب ی. مسکن و آنتنیدارو هم دار یسر هی -

 یرم، شخصن از مادرش مع،رت خواه یگفت: من همراه نفس جان م خاتون
 کنم.

 د!بع م،یکم به نفس خانوممون برس هیسزاوار گفت: بعد از ناهار. ب،ار  یآقا
*** 
عد ند. راه ب نه رفت خا به  خاتون  ماش   رون،یو رها ب یاز ظهر، نفس و   نیدر 

 نشستند.
 !امیبعد م یگفت: من از مامانت شرمنده ام... دفعه  رها

 بدون حرف لبخند زد. یراه و
 باال رفت. یکه همراه زن دینفس را د یلحظه ا دیآمد. نو یساز پسرها م یصدا
 بود؟ یگفت: ک آرمن

 .بهیخانوم ار هیبا اخم گفت: نفس با  دینو
 هم اخم کرد. نیآرت
 د؟!رها نبو -
 سر تکان داد و گفت: برم باال... دینو
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سمان را از رو دهیرنگ ِ پر شکوفه، سب پان سر یو چ ستپاچه  د،یکه د یرو د
 شده؟! ینفس؟ چ یوا یگفت: ا
 سالم کرد. خاتون

 گفت: مامان، خانوم سزاوار؛ مامان رها. نفس
 حواس کرد. یب یکرد حواسش را جمع کند. سالم و تعارف یسع شکوفه
 سرزده اومدم... دیگفت: ببخش یشرمندگبا  خاتون
 توجهش به نفس بود. یهمه  شکوفه

 افتاده؟! ی... منزل خودتونه... چه اتفاقکنمیخواهش م -
 .دیخند نفس

 کردم! یکنم، خودمو زخم طنتی! اومدم شیچیه -
 گفت: از اسب افتاد. خاتون
 سالم کرد. بانهیآمد و ار دیدهانش گرفت. نو یدستش را جلو شکوفه

 .دیگفت: برادرم، نو فسن
 و رها هستم. یگفت: سالم... من مادر راه خاتون

 سرت اومده نفس؟! یی... چه بالنیخوشبختم... خوش اومد -
 کردم، سرم شکست! طنتیلبخندزنان گفت: ش نفس

 ؟یگفت: االن حالت خوبه؟! آخه چطور حواستو جمع نکرد شکوفه
 .ستین یشکر مشکل. خدا رو میاسکن کرد نانیگفت: محض اطم خاتون

 .میاومد یما م نیزد یگفت: شما چرا؟ زنگ م دینو
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مون  ینفس جان مهمون ما بود... فقط اومدم ش  خص  ن به خاطر کم توجه -
 کنم. یع،رخواه

 .دیی... بفرمامیشما شد ی... ما شرمنده نیدار اریگفت: اخت دینو
که  ینیب یکرد گفت: مامان! م یبه ش  کوفه که هنوز نگران به نفس نگاه م بعد

ش ستانیب یعمره تو هی! مامانم دیسالمه!... ببخ ار سر و ک ضهایبا انواع مر مار
 داخل. دیی! بفرمادهیباره سر ِشکسته د نیداره اما حاال انگار اول

 یبه خدا از رو یکنه... خانوم لواس  ان یآدم با همه فرق م یگفت: بچه  خاتون
 ...یول دمیکش یشما خجالت م

 ع کرد.حرفش را قط شکوفه
ساب یخواهش م -  انقدر ن؟ینیش ی... چرا نمنیزحمت افتاد یتو یکنم... ح

 رفته. ادمی زیهول کردم همه چ
نه... د خاتون  نیماش   ی... بچه ها توگهیوقت د هی یباش   ه برا داریگفت: 

 .دنیخجالت کش دیمنتظرن... از شما و آقا نو
 .دیخند دینو
 ریکه افتاده... به خ هیتفاقکش  ه؟! ا یخجالت م یهم هس  ت؟! از چ یراه -

 گ،شته...
ه مون ... هممیدر خدمت باش نیاریب فیسر فرصت، تشر شاالیگفت: ا خاتون

 .میدختر ماه شما شد نیعاشق ا
 .دیتا کنار در همراهش رفت. خاتون نفس را ب*و*س شکوفه

 ... مراقب خودت باش.زمیاستراحت کن عز -
 نفس را درآورد. یو و روسررفت. شکوفه مانت نییهمراه خاتون پا دینو
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 !؟یچرا خبرمون نکرد -
 نشست. نفس

 ن؟ینشده بود! طفلکها انقدر دلشوره داشتن که شما ناراحت نش یزیچ -
 به پانسمان انداخت. ینگاه شکوفه

 مارستان؟یکدوم ب مارستان؟یب نیکرج رفت -
 .مارستانیدونم کدوم ب یگفت: نم نفس

 کنارش نشست. شکوفه
 !ن؟یکجا رفت یدیبود که نفهم انقدر حالت بد -

 کرد. یاش را مخف یدستپاچگ نفس
 حالم بد نبود... اونجاها رو بلد نبودم! -

 تلفن را برداشت. شکوفه
 رم. یب،ار خبر بدم امروز نم -

ندارم...  ازیهم ن یچیگفت: مامان! من حالم خوبه! ناهارمم خوردم. به ه نفس
 به خاطر من از کارت نزن.

شت، گفت: مامان راه نییکه پا دینو شم ب یبرگ شم یتو رون،یبود... خود  نیا
 بود.

 داشت؟! کاریگفت: مادرش چ آرمن
 سر تکان داد. دینو
 خانوم دسته گل به آب داده! -

 ساز را کنار گ،اشت. نیآرت
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 !؟یچ یعنی -
 مبل لم داد. یرو دینو
 از اسب افتاده، سرش شکسته. -

 همانطور که نشسته بود جلو رفت. نیآرت
 نفس از اسب افتاده؟! -

 گفت: سرش شکسته؟! آرمن
 .دیچیپ یدر سرش م شیزد که صدا یانقدر تند م نیآرت قلب

شته... چ ریگفت: به خ دینو ش چارهیب نی... استین یزیگ،  دنیها خجالت ک
 تو. انیب

سکوت  یهم لحظه ا دی. بلند شد و باال رفت. آرمن و نوندینتوانست بنش نیآرت
 فتند.کردند و پشت سرش ر

 در را باز کرد. شکوفه
 گه؟! نفس چش شده؟! یم یچ دیگفت: نو نیآرت
 اتاقشه. ی... توایسرش شکسته... ب -

 به اتاق رفت. نفس متعجب لبخند زد. عیسر نیآرت
 سالم! -

 .دیچرخ ینفس م ی دور ِچشمها ِیپانسمان و کبود نیب نیآرت نگاه
 نفس؟! یکرد کاریگفت: با خودت چ آرام

 !؟یاز مامان هول کرد شتریور متعجب گفت: تو که بهمانط نفس
 .دیشده دور سرش دست کش دهیچیآرام به باند ِ پ نیآرت
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حال  نیبا ا ینطورینفس و گفت: بعد از س   ه روز، ا یکرد به چش  مها نگاه
 !؟یبرگشت

 و آرمن هم آمدند. دینو
 ل؟!صاز ا ای، نفس  یبا خنده گفت: از اسب افتاد د،ینفس را که سرپا د آرمن

 نیآرت ی دهیترس یحواسش به چشمها یداد. اما نفس همه  یسر تکان م دینو
 .دیلرز یدر دلش م یزیاز حدش. چ شی ب ِیبود و نگران

 س؟!" گهیجور د هی نی آرت ِزیداره؟! چرا همه چ یلیچه دل ینگران نهمهی" ا
 و نفس را هم مبهوت کرد. نیحتا آرت د،یآرمن و نو یخارق العاده  یاجرا

سرت، راه عدب ش یکه برا یاز کن از همه آمده بود و فقط  رترید نیپارک کردن ِما
 .دیبه همه سالم کرده بود، سراغ نفس رفت و حالش را پرس عیسر

 شم! ینم نیسرحال گفت: خوبم! بهتر از ا نفس
 سزاوار از همه دعوت کرد پنج شنبه شب به منزل آنها بروند. یآقا
 ی.. آقا.نیبرامون بنواز نیخوام افتخار بد یب مکرد: اون ش   دیتاک نیبه آرت و

 کردن. خکوبیو برادرتون که ما رو م یلواسان
 !ارهیکه نفستونو بند م نیبابا! آرت یگفت: وا رها
 زد. یلبخند آرام نیآرت
 چشم. یول ستین یفیانقدرام تعر -

ست،یکه به جمع پ آرمن س ادیز و سراغ لو  یو خانواده اش ول نهینماند و رفت 
ساز رو ییبا گلها دینو ض یکه گرفته بود و  شش، را ، شب اجرا نیاز اول یدو

 بدرقه شان کرد. نیسزاوار تا ماش یکنار خانواده 
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س ا،یمار سرش با اد نهیمادر لو س سیو کالر کیو هم و  نهیگرم گرفته بودند. لو
بودند. نفس و ش  کوفه منتظر  نیهم کنار آرمن و آرت س  ایخواهر بزرگترش الر

 .اوردیب نگیرا از پارک نیماش دیشدند نو
م با آرمن جفت نشده! خواهرش نهیبا لبخند و آرام گفت: انگار فقط لوس شکوفه

 !نهیچشمش دنبال آرت
حساس نشده بود؛ هر چند در شب سال نو و  سایتا آن وقت ، نفس به الر دیشا

از آن ش   ب  یبود ول دهیاو را همراه مادر و خواهرش د س،یکالر یچند دوره 
 شد. قیدق نیاو و آرت یرو
کت بود و آرت نه،یبر خالف لوس   س   ایالر به  یکه حرف م نیآرام و س   ا زد، 

 شد. یم رهیخ شیچشمها
 کرد. یآشکار که در خودش سراغ نداشت، به آنها نگاه م یبا حسادت نفس
 !؟یسادیکه شکوفه را صدا زد، آرمن به نفس گفت: چرا تنها وا سیکالر
 .ارهیب نویفته ماش. ردمیگفت: منتظر نو نفس

ن، بعد . ب،ار بزرگترا برمیمخصوص بخور یفالوده  یبستن هی میبر میخوا یم -
 .میریما م

م؛ تون یکنه...نم یمخص  وص  ن گفت: س  رم درد م د،یرا که د نینگاه آرت نفس
 .نیشما بر

 ینگاه کرد. کم ابانینگران ش  دند. نفس به خ نیآرت یچش  مها یلحظه ا یبرا
 متر شده بود.حسادتش ک یشعله ها

 آمد کنارش. نیآرت
 کنه؟! یدرد م یچ ینفس؟! سرت برا -
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 نگران تر از تصور نفس بود. نیآرت
 چانه اش را باال برد. نفس

 دونم... تازه دردش شروع شده. ینم -
 داره؟! یا گهید لیدل ایشه  یشکستگ یگفت: برا نیآرت

 سر تکان داد. نفس
باش   هیم دترایکنم داره ز یدونم... فقط حس م ینم - قرص بخورم و  دی. 

 بخوابم.
 هم آمد. سایالر

 شده؟! یزیچ -
 کنه. یگفت: سرش درد م یبه ارمن نیآرت
 ؟یگفت: مسکن ندار سایالر
 بره خونه بخوره. خوادیگفت: نه... م نیآرت
 آمد. نیبا ماش دینو
 را باز کرد و نگران گفت: قرصتو بخور و زود بخواب. باشه؟! نیدر ماش نیآرت

 سر تکان داد و دوباره از حسادت گر گرفت. نفس
 هم آمد و سوار شد. شکوفه

 !ن؟یبا بچه ها بر نیخواست یشما نم -
 گفت: خسته ام... نفس هم سرش درد گرفته. دینو

 !ادهیز یگفت: به خاطر سر و صدا عیشکوفه سر یفرار از سوالها یبرا نفس
 !"یکرد " حقت بود نگران بش فکر
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 آورد. ادیبه  هیرا در شب ژانو نیآرت و سایالر دنیر*ق*ص و
 !؟یگفت: چ عیو سر دیشن مهیشکوفه را نصفه، ن حرف

 سرش را به عقب گرداند. شکوفه
 س. نهیآرمن و لوس یروزا نامزد نیهم گمیم -

 داد. هیگفت " آها" و تک نفس
خوره بهش مادر رها باشه.  ی! اصلن نمهیچه زن باحال یگفت: مامان ِ راه دینو

 واهرن!انگار خ
 .انیم یخوب یگفت: به نظر آدما شکوفه

 شون؟! یهنوز نشناخت یعنیگفت: به نظر؟!  دینو
شو چرا. ول شکوفه شو با دو تا برخورد کوتاه که نم یگفت: بچه ها شه  یخود

 شناخت؟
 یمیفهمه خونگرم و ص  م یکوتاهم آدم م یبرخوردا نیهم یگفت: تو دینو

... چه ی... عمه ایخاله ا هی! م؟یتداش   ینجوریا لیفام هیش  د  یم یان... چ
 دونم... یم

 به نقطه ضعف مادرش اشاره کرده. دینو دیفهم ،یفکر ِیریدرگ یبا همه  نفس
 اخم کرد. دیبه نو نهیساکت شد و نفس از آ شکوفه

کرد که به نظرش داش   ت کم کم خودش را به  یفکر م س   ایهنوز به الر نفس
 کرد. یم کینزد نیآرت

سرت، وقتشب ِ نیدوم یفردا سها یکن شده بود، الر شیچاپ عک و  اسیتمام 
 برگشته بود. اهیبودند و نفس دوباره به اتاقک س دهیرس نهیلوس
 !"ست؟ین ریگفته بود "به نظرت برام د سایالر
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 "ستین ریوقت د چیگرفتن، ه ادی یگفته بود "برا نیآرت
 زنه" یهم مهربون حرف م ساینفس فکر کرده بود "داره با الر و

 اش را نشان دهد. یتینارضا نیخواست با نگاه و حرکاتش، به آرت یم شدل
 !"؟یا کارهی! اصلن تو چست؟ین یبچه باز نیا ی" ول
 نشسته بود. هیچهارپا یرو

 کردم دوستم داره" ی" فکر م
 .نیسرش افتاده بود و نگاه آرت یچیباند پ ادی. ستین نطورینبود ا مطمئن

 آمده بود. نیآرت یصدا
 .میریگ یم تاریگ هی میر یا با هم مخب فرد -
ش و ش   س  تیبراش مناس  ب تره... ب س  ایخودش گفته بود " معلومه که الر به

شه... ارمن سال ازت بزرگتره... ب نی... آرتی...تو بچه اهیسال شت  اگه  !چارهیه
 ..."ستیخاطر خودش ن یبرا ،یکنه که بزرگ شد یرفتار م یدائم طور

سالم رونیب شده بود و  یکوتاه که رفته بود، با  شته بود. آماده  شان گ، از کنار
 زده بود. شیصدا نیرفت که آرت یداشت م

 شده نفس؟! یطور -
 دوباره احساسش را پنهان کرده بود. نفس

 شده. رمینه... د -
 را باال گرفته بود. چیزده بود و سوئ یلبخند مهربان نیآرت
 حاال اخماتو باز کن! -

 لبخند زده بود. نفس
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 ن.ممنو -
سوئ نیآرت ستش را گرفته بود و  شته بود و آرام گفته بو چید شتش گ،ا د " را در م

 خورده؟!" یسرت به چه سنگ
 رفته بود. و

 بود. دهیرا نفهم نیسوال آرت یهر چه فکر کرده بود معن نفس
*** 

 سزاوار بودند. یشب، مهمان خانواده  آن
 کرد. یس نگاه مبه سر نف دیرها و خاتون نشسته بود. رها با ترد انیم

 شه. یگفت: زخمش داره خوب م نفس
 یبه سر نفس نگاه کرد و لبخند آرام یکرد، لحظه ا یم ییرایکه داشت پ، یراه
 زد.
 بلند شد. یکمک کردن به راه یبرا رها

 ! چه خبر از عکسهامون نفس؟!ی... راستارمیم یمن چا -
 آمد. ادشی نفس

 فت: همه شو چاپ کردم.آورد و گ رونیعکسها را ب یدسته  فشیک از
 دوباره نشست. رها

 !نم؟یبب -
 داد. یم حیو رها توض دیچرخ یدست به دست م عکسها

 کرد. یکباب م یماه یشب اوله. راه نجایا -
نفسن! جالبه از همون اول شروع کردن به دم تکون دادن.  دیجد یدوستا نایا -

 هم نکردن. یبیحتا ار
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 برامون. دیچ یم یسبز. داشت دارمونهیسرا رخدا،یش نیا -
 . یاسب راه هیلیشا ن،یا -

 جدا کرده بود. یمعمول یرا از عکسها یو هنر دیوسف اهیس یعکسها نفس
 داشت. یحس بد ند،یب یعکسها را م هیاو هم با بق نکهیاز ا نیآرت
ها یراه قدر ا یبه عکس   فت: چ به نفس گ گاه کرد و  قت ن با د  نیاس  بش 

 هیمحو باعث شده  یها هیسا نیب شده... اخو نیگرفت یلیکه از شا ییعکسها
 !ست؟یسرعتش ن می... به خاطر تنظادیو توهم به نظر ب ایرو نیب یزیچ

 با لبخند سر تکان داد. نفس
 خوب شده؟! یهست یلیگفت: چون خودت سوار شا رها

 .دیخند و
 نی! ایدخترم... خانوم لواس  ان یس  زاوار با ل*ذ*ت گفت: واقعن هنرمند یآقا

 اعث افتخار و ارورن.بچه ها ب
 شدم. ینم دهیراه کش نیوقت به ا چینبود، ه نیگفت: من که جدن اگر آرت دینو

 هنوز هم معلم ماست. نیگفت: آرت عیهم سر آرمن
 زد. یرنگ یمتعجب، لبخند ب نیآرت
ا ... نفس هم مونده تنیو استعدادشو دار یی. خودتون تواناستمین یمن کاره ا -

جا به عن گاهیبه  کاس بزرگ برس   ه... ا هیوان خودش  مه  نایع بخش از  هیه
 .شهیعکاس
صدا نفس ه لهجه با اون ت یرو نداره ول یراه ییرایگ نکهیبا ا نیآرت یفکر کرد " 

 و آرامبخش!" نی... دلنشنهیچقدر نرم و دلنش ،یارمن ی
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 رفت. یآوردن چا یبرا رها
ستون یالهایو یسزاوار گفت: چند تا پروژه  یآقا سها.میدار یتاب  ی.. اگر عک

. فقط میبد بیترت شگاهینما هیفکر کنم تا آخر تابستون بشه  ،یاونهارم آماده کن
هم  شه،یعکس تو م شگاهی... هم نمایداخل یو فضا یطراح یمخصوص کارا

 ما. یکارها یارائه 
 سزاوار نگاه کرد. یبه آقا یبا خوشحال نفس

 .شهیک ست؛ین نجایگفت: پروژه ها ا یراه
 داد. هیبه پشت مبل تک دیناام نفس
فاقن قراره  سیکالر فت: ات به تو ی! نفس هم مشیک میس  فر زنونه بر هیگ نه 

 کاراش برسه...
 !م؟یایما هم ب میباش دواریشه ام یم نکهیا یعنیگفت: زنونه،  خاتون

گفت: چرا که نه؟! ش  کوفه بعد از چند س   ال راحت ش   ده . قرار  سیکالر
 دی... ش  ما هم اگه دوس  ت دارادیس  الها درب نیا یتا تالف شیک میبر میگ،اش  ت

 .دیاریب فیتشر
 در دست، گفت: منم هستم؟! یچا ینیبا س رها

 لبخند زد. شکوفه
 .یشما هم هست -

کارها  یسزاوار گفت: نفس خانوم با شرکت قرارداد داره. اگه قرار باشه برا یآقا
 کنه. یم نیسفرشو تام ی نهیشرکت هز ش،یبره ک

 گه؟یند شرکتم دگفت: منم کارم رها
 .دیخند و
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 !ن؟یر یدل ندارن؟! فقط خودتون م ونیگفت: مگه آقا دینو
 را به او تعارف کرد. یچا رها

که گفتن؟ س  فر زنونه  سیتونن با هم برن س  فر... خاله کالر یهم م ونیآقا -
 س!

 ن؟یگفت: شما که کالس دار طنتیبا ش دینو
 لبخند زد. رها

 .میکن یهفته کالسو کنسل م هی -
 .میر یم یطرف هیما هم بزرگه! ما هم  یجان، خدا دیسزاوار گفت: نو یآقا

 دست نفس را گرفت. رها
 اتاقم؟ یتو میبر -

 کرد. جیاول، نفس را گ ی قهیشلوغ و رنگارنگ ِ رها، چند دق اتاق
 یتوجه نفس را جلب کرد. از عکس  ها هیاز بق ش  تریعکس رها، ب یآلبومها

 یلیو ش  ا یش  ونیکه رها گفت همان ماه پ ییبهاتا کره اس   یرها و راه یکودک
 .ریشدن رها از صخره تا نان پختن کنار چادر عشا زانیهستند. از آو

 .یعکس تاپ داشت یاالن کل ،یکرد یم یگفت: اگه عکاس یبا شگفت نفس
با هم م نیا یکار توئه... همه  یلبخند زنان گفت: عکاس   رها  یجاها رو 

کارها  یالملل نیب شگاهینما یتو یمجبور بش که یریگ ی... انقدر عکس ممیر
 .ادیجا کم ب دی! تازه اونجا هم شایبد شیتو نما
 .دیخند نفس

 همه شان کوتاه بود. یبلند شد. موها د،یرها را که د یمیقد یعروسکها فیرد
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 عروسکهات کوتاهه؟! یهمه  یچرا موها -
 تخت لم داد. یرو رها

شکل روان هیبچه که بودم، . انگار مهیدونم! همش مال بچگ ینم - شتم!  یم دا
 کردم. یموهاشونو کوتاه م

 .دیبلند خند و
کردم و  یعروسکهامو شونه م ی! من همش موهاوونهیخنده گفت: د انیم نفس

 بودم! ی! منم وسواسیشستم ... وا یلباسهاشونو م
 با چند ضربه باز شد. در،
 گ،ره؟! ی. خوش مدیگفت: ببخش یراه
 ن نفس نگاه کرد.صورت شاد و خندا به

 ؟یدار ی! کارهیگفت: عال رها
 .یاریب تارتویبابا گفت گ -
 !؟یمگه خودت ندار -

 لبخند زد. یراه
 خوام. یدو تا م -

 بلند شد. رها
 گ،اشت. شانیعروسکها را در جا نفس

 گفت و رفت. یزیبا چشم به رها چ یراه
 رفت. یم ادمیگفت: آهان! داشت  رها

 داد.به نفس  چیکادوپ یا بسته
 .میبرات گرفت یمن و راه نویا -
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 .اوردیسردر ن نفس
 به چه مناسبت؟! -

 باغ پاره شد. یکه تو ییگفت: لباسها رها
 لباسو داشتم؟! هی... مگه همون نیرینبود شما بگ یازین یگفت: ول نفس

 ...یجور ابراز شرمندگ هی... دیدونم... شا یگفت: م رها
 او را ب*غ*ل کرد. نفس

 !؟یرنداشتهنوز دست ب -
 را برداشت. تارشیگ رها

 گفت: ممنونم رها. نفس
 لبخند زد. رها

 .میبر -
 زد. لبخند د،ید هیرفت. نفس را که با هد یم نییپا تارشیو گ ولنیبا و یراه

 !رم؟یبراتون لباس بگ دیگفت: منم با نفس
 .ستادیپله ها ا انیم یراه

 !؟یچ یبرا -
 شده بود. یگفت لباسهاتون خون یرها م -
 !نیریکم دل و جرات بگ هیبرام  شهیاگه م -

 خون هول نکنم! دنیکرد و ادامه داد: که با د یمکث
 را گرفت. ولنیو نیآرت

 گفت: کاش ساز خودت بود. نفس
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 زنم. ی... برات بم تر مکهیخوبه... صداش نزد نمیگفت: ا نیآرت
 ؟یبخون یدار یرو آمادگ یگفت: چه آهنگ یبه راه بعد
 ن؟یو بخون نیبزن نیخوا یت: به به! مسزاوار گف یآقا
 گفت: ما که گوشمون پره! کیاد

 خونم. یبزن، من م یخوا یم یگفت: هر چ یراه
 کرد. شانیرا برداشت و همراه تارهایاز گ یکی دیسر تکان داد. نو نیآرت

 رهیگ یتن شکسته، داره کم کم جون م نی" با تو ا
 رهیم یرگهام نم یذرات موندن، تو نیآخر

 و انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم منت با
 ترسم، عاشق شهامتم من یاز مرگ نم گهید
 تو مرگ موج تو ساحل یب ام،یدر یتو شاه ماه با
 کالم باطل کیتو  یحماسه، ب کیتو شکل  با
 که دو روزه یعمر نیخوام، از ا ینم یچیتو من ه یب

 عزا بدوزه..." رهنیتا ام واسه قلبم، پ نرو
 اول از همه شروع کردند به دست زدن. س،یرو کال شکوفه

 یخواندند. راه یزدند وم یگ،ش  ت. پس  رها با هم م یقیش  ب با موس   تمام
با هم از آن قطعات س  خت اجرا کردند.  دی. نوتاریزد. رها گ ولنیو و آرمن 

اص  رار  نیس  زاوار را هم به ه*و*س انداخت. به آرت یخواند و آقا یارمن کیاد
 دارد. یشخو یاو هم صدا دندیبخواند و همه فهم گنیز وبزند تا ا تاریکرد گ
 هی نیافتخار بد دوارمیبود... ام یش  کوفه گفت: ش  ب خوب ،یخداحافظ وقت

 .میشب ما در خدمتتون باش
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 .میخوا یگفت: حتمن... ما که از خدا م خاتون
 و آرمن زد. دینو یبه شانه ها یسزاوار دست یآقا
 یرو از دس  ت نم یخوب نیدوس  تان به ا یراحت نی... ما به ادیمطمئن باش   -
 .میکرد دای... تازه شما رو پمید

 داشت. یباز حس بد نیآرت
شد؟!... فقط م بیخودش نه به شروع   ... خودتیبباف یمنف یخوا یزد " باز 

امش  ب چهار کلمه هم با نفس حرف  یخانواده خوش  ت اومده. راه نیهم از ا
چه فرق ینزد! اگر هم م که  یی. توهیپس  ر خوب و مودب یکرد؟ راه یم یزد 

 فکرت مسمومه."
 سرش را باال گرفت. ،یراه یصدا با

 کردند. ینگاهش م همه
 جان؟ نیآرت میخسته ت کرد یلیسزاوار گفت: انگار امشب خ یآقا
 .دیجواب داد: نه... نه... ببخش نیآرت
 اومده؟! شیپ یآرام کنار گوشش گفت: مشکل یراه
 لبخند زد. نیآرت
 نه... -
 م؟یگفت: بر دینو

 کردند. یهمه با هم حرف زدند و خداحافظ دوباره
 حالت خوبه؟! ن؟یگفت: آرت سیکه شدند، کالر نیماش سوار

 عقب را نگاه کرد. نهیاز آ نیآرت
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 خوبم... خسته ام. -
 گ،شت. یاز کنارشان م دینو نیماش

باره زمزمه کرد  یبه نفس کرد که ب ینگاه حواس، عقب نش  س  ته بود؛ و دو
 ته ام""خس
*** 

 ادامه داشت. یبه طور جد سایالر آموزش
 .ویرفتند تا استود یکالریس م یبه خانه  نه،یمثل لوس شتریب

نم! از ک ینفس م یاحس  اس تنگ نجایش  رمنده گفته بود " ا یبا لبخند س  ایالر
کوست  ."کهیکف تا سقف آ

 باال." میر یگفته بود" خب م نیآرت و
رگرم س   شیلمهایبود وخودش را به ظهور فرفته بودند، نفس بغض کرده  یوقت

 بود. یعصب یکرده بود ول
ند تند ت ن،یبه س   از آرت رهیرا که ش  س  ته بود، کار را رها کرده بود و خ لمهایف

 را خشک کرده بود. شیچشمها
 رفتن سر ِ کارشان آمده بود. یبرا یساعت بعد، راه مین

ضر م نفس سود نیآرت یعنیکرد "  یشد، فکر م یهمانطور که حا  یم یهم ح
 اومد!" یو حرصش در م دید یرو م یکنه؟! کاش من و راه

 میرفت ینوش  ته بود " من و مهندس راه دینو یبرا یادداش  تینبود،  یکس   چون
 گردم." ی. تا اروب بر میعکاس یبرا

 !"ن؟یبود " ناراحت دهیبود، مردد پرس دهیدر تا نفس را د یجلو یراه
 تعجب کرده بود. نفس
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 ؟یچ یبرا ناراحت؟! -
 گشوده بود. شیدر را برا یراه

 گه. یدونم... چشماتون م ینم -
 بود. دهیخند خودیب نفس

 بودم... کخونهیتار یگه! چند ساعت تو یچشمام دروغ م -
*** 

مخص  وص  یس  اده و راحت. و کم کم ِاِلمانها د؛یپس  ند یرا م یراه یکارها
سکرد. در  ینم فیوقت تعر چیه یشناخت. ول یرا م یراه کرد  یم نیدل تح

 شد. یم قیها دق یکار زهیبا ل*ذ*ت به ر نیدورب ی چهیو از در
شه ا یراه شا م ستادیا یم یگو سواس ِ نفس را تما  نورها را، رییکرد. تغ یو و

همان طور  زیهمه چ یرا، وقت تشیروشن ها را و لبخند رضا هیدرست کردن سا
 شد که دوست داشت. یم

ستفاده  ولنشیو و ارتینفس، گ شنهادیروز به پ آن سها ا را هم آورده بود و در عک
 کرده بودند.

 مبل لم داده بود و یافتاد که رو یچش  مش به راه ن،یدورب میدر حال تنظ نفس
 کرد. لبخند زد و گفت: حوصله تون سر رفت؟! ینگاه م

 راست شد. یراه
 نه... -

 سرش را برگرداند. نفس
 !نیکناز سازتون استفاده  ن،یاگه حوصله دار -
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 .دیآرام خند یراه
 کار کردن براتون بنوازن! نیح نینبود شما عادت دار ادمی -

 به طرفش کرد. ینگاه مین نفس
 و بخونن! -

 را برداشت. تارشیبلند شد و گ یراه
 چشم سرکار خانوم! -

 خواند، نفس نگاهش کرد. یکه م یراه
کرده بود باعث  جادیا واریمبل و د یکه رو یا هیسا یشد؛ ول شیمحو صدا اول

 کرد. ینگاه م مهایبه س یاز سرش بگ،رد. راه یشد فکر
شد که رو به رو آهنگش شد، تازه متوجه نفس  نده شکاف یبا نگاه شیکه تمام 

 بود. ستادهیا قیو عم
 دستپاچه شد. یا لحظه
 ن؟یهم برام بکن گهیلطف د هی شهیگفت: م نفس

 به خودش مسلط شد. یراه
 ر شما رو اطاعت کنم.هستم تا اوام نجایمن ا -

 عقب رفت. یمتفکر قدم نفس
 !رم؟یتا ازتون عکس بگ دیبمون نطوریشه هم یم -

 تعجب کرد. یراه
 از من؟! -

 لبخند زد. نفس
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سان تو یم - ضاهام... ا یخوام امتحان کنم. وجود ان شن ها که  هیسا نیف رو
 خوبه... دوستشون دارم. یلیخ نیشما درست کرد

 .دیخند یراه
 و تابلو هم بشم. زیتونم براتون گلدون و م ی! مچیکه هانسان  -

 رفت. نشیسراغ دورب نفس
هم  زدن... اگر تاری! در حال گهیکاف نی! فقط خودتون باش  نیلطف دار یلیخ -

صحبت م یخوب یتجربه  شما هم قرارداد ببندن؛ به  یشد، با پدرتون  کنم با 
 عنوان مدل عکسهام.

سرحال، با نفس نیکرد و به تفاوت ا یبا لبخند به نفس نگاه م یراه  ی ب ِنفس ِ 
 کرد. یآمد فکر م رونیحوصله که از خانه ب

 از کارش گفت: ممنون... تموم شد! یچند عکس گرفت و راض نفس
 بلند شد و سازها را جمع کرد. یراه

خودتونو داش  ته  ی! آهنگهاد؟یبش   یحرفه ا یخواننده  هی دیفکر کرد چیه -
 د؟یدرست کنو مثلن آلبوم  دیباش
 دیخوام... اتفاقن نو یدلم م یرو برا یقیبدون مکث گفت: نه! من موس   یراه

ل بود. مث نیکه حرف منو حس کرد، آرت یکردن... تنها کس شنهادیو آرمن هم پ
 خواد. یدلش م یرو برا زایچ یلیخودش که خ

 را برداشت و کمکش کرد. هیسه پا یرا جمع کرد. راه لشیوسا نفس
 نشنوه. یصدا رو کس نیا فهیآخه ح -

 دوباره لبخند زد. یراه
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 .هیکنن، برام کاف فیتعر نطوریبشنون و ا انمیاطراف نکهیهم -
 چانه اش را باال برد. نفس

 !نیبیعج یلیشما مردها خ -
ها یراه گاهش کرد و چ یبا ابرو ته ن فت. نفس وس   ا یزیباال رف را  لینگ

 برداشت.
 انیپا یامتحانا گهیماده کنم؟ از دو روز دآ رتریعکسها رو د نینداره ا یاشکال -

 .شهیترم شروع م
له ا - ما، توس   تین ینه... عج با ش   با طبق قرارش  با پا ی...   ییفکر بر

شه، پروژه ها ی... فکر کنم تا امتحاناشگاههینما ده هم آما شیک یشما تموم ب
 .دیبر دیتون یشده. م

 !د؟ینه برزنو دیخوا ی: هنوز مدیپرس طنتیرا باز کرد و با ش در
 آسانسور را زد. یدکمه  نفس

 کنم عوض بشه. یبود... فکر نم سیخاله کالر شنهادیپ -
 .ستادیآسانسور ا یدرها را قفل کرد و جلو یراه

 !شهیتر م یمثلث شون داره هر روز قو -
 لبخند زد. نفس

دو ماه که از  نیس  الها فقط کار کرده... ا نیا یمامانم خوش  حالم... تو یبرا -
ستگبازن شده. هر چند اوا هیروح یلیگ،ره، خ یش م یش به کار  لیش خوب 

شت و انگار چ شما، دائم تو یگم کرده ول یزینکردن عادت ندا  یحاال به قول 
 گ،رونه و خوشحاله. یمثلث شون وقت م

 طبقه. تازه هشت بود. یکرد به شماره  نگاه
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 سیله کالرخا یها ینیریسرگرم شده. عاشق ش یگفت: مامان منم حساب یراه
 ...رهیگ یم ادیشده و داره ازش 

خوش بگ،ره. مثلث مادرها به  یحس  اب دیحس  اب، س  فر زنونه مون با نیبا ا -
 .میش یمتوجه زمان نم میبا هم یکنار، من و رها هم وقت

 زد. یتیلبخند رضا یراه
 یه : "طبقدیچیزن در اتاقک پ فیظر یباز شد و صدا یآرام نگیبا د آسانسور

 ."ستمیب
شم انداز ِ د فسن سور نگاه کرد و گفت: هم یا شهیش ی وارهیبه چ سان  هشیآ

هرو روشن ش یبرج بلند باشه تا شبها چرااا هی یدوست داشتم خونه مون باال
 .میدوم باالتر نرفت یتا حاال از طبقه  یاز باال تماشا کنم... ول

 لبش بود. یهنوز لبخند رو یراه
 !نیپسند یپس پنت هاوس م -

 هش کرد.نگا نفس
 اگه بشه... ک؛یبالکن کوچ هینه ضرورتن... باال باشه با  -

 .دیخند بعد
 ها شد! یو معامالت امالک یحرفامون مثل مشتر -
 یخونه  ایپس  ندن  یپنت هاوسِ  برج م اینه... آخه خانوما دو دس  ته ان؛  -
 سنگ فرش. اطیبا بااچه و درخت و ح ییالیو

 نگاه کرد. نییبه پا نفس
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شهرو از باال دستین مهم نم یبرا - شه  ... حاال نه دی. فقط همون پنجره که ب
 شو! یقسمت هیشهر؛  یهمه 

 شد. رهیو به کف آسانسور خ دیکش یقینفس عم یراه
 به ساعتش نگاه کرد. نفس
 حتمن تا االن رفته" سایبود. و فکر کرد" الر میو ن هفت

*** 
ساکت بود. نفس کم کیتار ن،یرزمیز شکوفتعجب کرد. ب یو  ه، اال که رفت، 

 رفت. یم نییآماده داشت پا
 ن؟ییپا یریگفت: م نفس

 دمی... نومیمهمون داره. گفته ما هم بر سیکالر ؟یدیس  ر و ص  دا رو نش  ن -
 .ای. لباستو عوض کن، بنهییپا
 !ایمهمون؟! حتمن باز مار -

 لبخند زد. شکوفه
 صحبت کنن. ینامزد یخوان درباره  یانگار م -
 .کتابم باز نکردم یافتاد، گفت: من پس فردا امتحان دارم. ال که سایالر ادی

 در را باز کرد. شکوفه
 بعد ازشام زود برگرد. یول ایدنبالت. ب انیهم م یاین -

*** 
 آمد. نیساعت بعد، آرت مین
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که در را باز کرد، دس  تش را به چهارچوب زد و به کتاب ِ نفس، که قبل از  نفس
ست گرفته بو شباز کردن در، د سبا ! ید، نگاه کرد و با لبخند گفت: خانوم عکا
 !؟یشما که درس ِ نخونده نداشت

 هم لبخند زد. نفس
 شام آماده س. م؟یگفت: بر نیآرت

 کتاب را باال آورد. نفس
 !ستمیبلد ن یچیو پنجاه صفحه س. ه صدیس ن؟یبب -

 کتاب را گرفت. نیآرت
 نداره! یحتا اگه هفتصد صفحه هم باشه، فرق -

 .امی. تو برو، منم مستمیدد گفت: آماده نمر نفس
 شد. نهیگ،اشت و دست به س زیم یوارد شد. کتاب را رو نیآرت
 مونم! یمنتظر م -

سش را عوض  صداش صمم بود. نفس دوباره لبخند زد و به اتاقش رفت. لبا م
 م؟یگفت: بر نیکرد و برگشت. آرت

 رفت! ادمی یزیچ هینه!...  -
 به اتاق رفت. دوباره

گاه کرد. نفس فرچه ا نیآرت تاق نفس ن به ا به گو یگردنش را خم کرد و  نه را 
 نشست. نیآرت یلبها یرو ی. لبخند محودیمال یم شیها

 .دیکش شیرژ لب را برداشت و به لبها نفس
 نداشته باش! یبا چشمات کار -
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 س  ایخواس  ت در مقابل الر ی. مدیمتعجب نگاهش کرد و خجالت کش   نفس
 رفت. رونیادکلنش زد و باز  یباشد. کم بایز

 نفس شود. یپر از بو شیها هیتا ر دیکش یقینفس عم نیآرت
 یباعث ش   ده بود حتا نگاهها و لبخندها ن،یبه آرت س   ایالر ِ یکیو نزد توجه

سنگر  د،یحتا نو ایکنار شکوفه  ،ییخواست جا ی. دلش مندیرا نب نیمهربان آرت
سادتش پ ردیبگ شود ول دایتا ح سراغ آرتدائم از  دینو ین رفت  یم نیکنار آرمن 

 زد. یم شیصدا سینشست، کالر یو شکوفه تا م
 دیپرس رتایو آموزش گ سایالر یدرباره  نیکه از آرت نه،یپدر لوس ان،یاوانس یآقا

ت "، نفس دوباره از حس  ادیعال ش  رفتشیبا اس  تعداده و پ یلیگفت "خ نیوآرت
 سوخت.

 !"رمیبگ ادیزدن  تاریگ نیخوام از آرت یسرش گ،شت" اصلن منم م از
 جواب خودش را داد. عیسر و

 یورنطی... من چرا اای... خدارهیاستعداد نداشته باشم آبروم م سای" اگه مثل الر
 شدم؟!"
 را جمع کرد و به آشپزخانه برد. فنجانها

 پشت سرش رفت. نیآرت
س یلیتو خ نکهیو آرام گفت: مثل ا ستادیا نتیکاب کنار ... یتنگران امتحانت ه

 .یبهم بگ یخوا یو نم یناراحت یزی... از چای
 کار، نفس را برده بود. یکه برا یو چند ساعت یذهنش رفت طرف راه عیسر و

 .تسین میزیگ،اشت، گفت: من چ یم نکیهمانطور که فنجانها را در س نفس
 ماند؛ نفس مشغول شستن شد. رهیرخ ِ نفس خ مین به
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 ه؟!گفت یزیچ یفت: نفس؟ کسآب را بست و گ ریزد. ش ایدل به در نیآرت
 .دینگرانش را دزد یچشمها نیبا اخم و سوال نگاهش کرد. آرت نفس
. ..یش  ده... درباره  ی... قبل از اومدن ِ من، حرفهیفکر کرد" حتمن خبر نفس

وجه مت نیباش  ه و ... آرت نطوریممکنه؟! اگه ا یعنی! ای... خداس  ایو... الر نیآرت
 ."کشم یبشه، من خودمو م میحسود

 فنجانها نگاه کرد. به
 نه... چطور؟! -

 !؟یگفت: مطمئن نیآرت
 باشد. الیخ یکرد ب یسع نفس

 بخواد بهم بگه؟! یشده که کس یزیآره... مگه چ -
 خیار... مثل تمیخون یجواب گفت: فردا ازص  بح با هم کتابتو م یبه جا نیآرت

 .رستانیدوم دب
 زد. یلبخند محو نفس

 باشه. -
فکرتو  یا گهید زیچ ش  میمطمئن م ،ینش   یش  گینفسِ همحاال اگه بازم  -

 .یگ یمشغول کرده که بهم نم
 ام؟ یشگیگفت: من که نفس هم عیسر نفس

 ..."یستیسر تکان داد و در دل گفت " ن نیآرت
*** 
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ر که اگ دید یانقدر کم او را م ن،یامتحانات نفس ش  روع ش  ده بود و آرت دوباره
واد م یخورد. دلش بو یبه هم م شیالسهاتمرکز ک نیزد، آرت یسر م نییهم پا

 ینفس را، پش  ت در ِ بس  ته  یخواس  ت و س  کوت ِ چند س  اعته  یظهور را م
 اارش.

با ا کیآرمن  ینامزد  خواس  ته بود نهیاز لوس   سیکالر نکهیهفته بعد بود و 
به ک ند یآرمن م یبرود ول شیهمراهش   ان  عد از  یو م دیخ فت: دو روز ب گ

 !؟یکجا ببر نامزدمو یخوایم ،ینامزد
شن شان برگزار م یدر خانه  ج ستپاچه و ه س،یشد و کالر یخود زده،  جانید

 کرد.. یم یزیبرنامه ر زیهمه چ یهمراه شکوفه برا
 .دیکه از دانشکده برگشت، رها را د نیآرت

 و بلند شد. دیکش تاریسرحال، دست از نواختن گ رها
 جواب سالمش را داد. نیآرت
 کجاست؟ دیپس نو -
 دونم... من کالس ندارم امروز... منتظر نفسم. ینم -
 را نشان داد. کخانهیتار و

 به در بسته نگاه کرد و لبخند زد. نیآرت
 امتحانا تموم شده؟! -

 داده. شوی... نفس صبح آخرشهیگفت: مال من فردا آخر رها
 !؟یساعت، نفس... زنده ا مین یپشت در رفت و گفت: تو گفت بعد

 بشمار، اومدم! 50بلند گفت: تا  نفس
 را در کاورش گ،اشت. تاریگ رها
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 سرتون شلواه ها؟ یحساب -
 دوباره لبخند زد. نیآرت
 من که نه؟ -

 .دیخند رها
 !شهینوبت شما هم م شاالیا -

 نینگاهش را مهار کرد تا دوباره به در ِ بسته نگاه نکند و آرام تر گفت: به ا نیآرت
 .ستیهم ن یراحت

!" ؟یکن ینداره؟ " با من ازدواج م یکنه... کار یم آدم خودش کاراشو سخت -
 دختر خوب! ادهیکه ز یزینه... اگه بله که مبارکه! اگه نه، چ ایبله،  ای

 .دیآرام خند نیآرت
 شه؟! یم یعشق چ ِفیتکل -
ره ... دوبانیکن یدوباره تقاض  ا م ن،یدی"نه" که ش  ن ن،یخب اگه عاش  ق باش   -

سنیکن یتالش م ست ِ  ی... اگه ک سد شما بزنه، به نظر من  ی نهیرد به  شق  ع
 ه.کن یطرفه، فقط خود آدمو نابود م هیاصلن ارزش تالش کردن نداره!... عشق 

 آمد. رونیب نفس
 !؟ید یم ادیکار  نیبه آرت یدار -

 گفت: نه... فقط نظرمو گفتم. رها
 .نگاه کرد نیزد و به آرت یرنگ یهم فشرد. لبخند ب یرا رو شیدندانها نفس

 طرفه باشه! هی ادیه نظر نمب -
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نفس از  یآمدنها رونیب یهم دلش برا د،یفهم یحرف او را نم یهم معن ن،یآرت
 تنگ شده بود. یکیتار
 .میشد... بر ریگفت: د رها

 .دیمانتو پوش عیپاکت بزرگ را کنار گ،اشت و سر نفس
 .رمیاز مامانم بگ چمی.سوئارمیب لمویگفت: ب،ار وسا رها
 کرد. شیا صداپله ه انیم نیآرت
 .نیمن بر ِنیبه نفس، با ماش دمیم چویسوئ -

 سر تکان داد و رفت. رها
سر نفس ش یرو سر کرد و گفت: خودت به ما رها با مامانش  ؟یندار ازین نیرا 

 .میخاله خاتون بر نیبا ماش میتون یاومده. م
 دادم... خدا رو شکر امتحانا تموم شد؟! یداشتم، نم ازین -

 لبخند زد. نفس
 .میریلباس بگ میر یبا رها م میهستم. دار یآره... حاال به فکر نامزد -

 را برداشت. فیرا به نفس داد. نفس پاکت و ک چیسوئ نیآرت
 ممنونم استاد! -

صدا نیآرت ست جلوتر برود ول نی. آرتستادیزد. نفس کنار در ا شیمردد   یخوا
 شده بود. نیسنگ شیپاها

 بود؟! یچ یکه زد یمنظورت از اون حرف -
 کدوم حرف؟! -

 داد. هیجلو رفت و به در باز تک نیسنگ ن،یآرت
 .ستیطرفه ن هیعشقم  یگفت نکهیا -
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 کرد حسادت را پس بزند. یدوباره داشت تالش م نفس
 طاقت گفت: جوابمو بده! یب نیآرت

 نشان دادن ِ صورتش، لبخند زد. الیخیب یبرا نفس
سفانه به خاطر رشته م ن ایخوشبختانه  - شو م! دو طرفه بودنهیزبیگاهم تمتا  ین
 نکهیا یبرا یخوا ی! حتا از اون طرفش مطمئن تر هم هس  تم! اص  لن منمیب

 راحت بشه، ازش بپرسم؟! التیخ
ش   د. اگر منظورش  ینفس نم یس  ردرگم نگاهش کرد. متوجه حرفها نیآرت

 گفت " ازش بپرسم"؟! یخودش بود، پس چرا م
 م... فعلن...کن یمطمئنت م ،یگفت: اگه خواست نفس

 تر از قبل نشست و سرش را گرفت. جیگ نیآرت
*** 
آماده ش  ده را  یرها و نفس که تمام ش  د، به ش  رکت رفتند تا عکس  ها دیخر

 بدهند. لیتحو
 در اتاقش مشغول بود. یراه یسزاوار نبود ول یآقا

 گرفت و آرام در را باز کرد. ینیب یانگشتش را جلو رها
 را بلند کرد.سرش  وتریاز پشت کامپ یراه
 بلند شد. یو نفس لبخند زنان وارد شدند. راه رها

 !ن؟یریمچ منو بگ نی... خواستنیصدا اومد یسالم... ب -
 .دیسرک کش وتریبه کامپ رها

 گرفت. شهیسر ِ کاره. نم شهیتو مچت هم -
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 به نفس لبخند زد. یراه
 .دییچه عجب! بفرما -

 نشست. نفس
 عکسها رو آوردم. -

 .میو بر میعکسها رو بد می. سر راه اومددیخر میگفت: رفت رها
 نشست. یداد. راه یپاکت را به راه نفس

 !ن؟یبر -
... از میاومد نیآرت نیخاله شکوفه س. ما هم با ماش یگفت: مامان، خونه  رها

 !میریم یم میهم دار یگرسنگ
 و به عکسها نگاه کرد. ستادیا یراه کنار

 !یدش یخارج ی! مثل مدلها؟ییتو نیا -
 کرد. یبا دقت عکسها را نگاه م یراه

 شده... یعال یلیخ دیجد یها دهیا -
 هی ایب ؟یکن یرو تجربه م یخندان گفت: نفس، تو که همه مدل عکاس   رها
 مدل. میکن یرو م ی. راهریهم عکس فشن بگ یسر
 بلند شد. یراه

 ومدا یاتاق پدرم وقت یذارم تو یعکس  ها رو م نیدس  تتون درد نکنه... من ا -
بد نه؛یبب خار  گه افت عد ا تا ن،یب هار میا،ا بخور میبر ییس   ه  نا . منم هنوز 

 نخوردم.
 .میطاقت ندار گهیگفت: فقط عجله کن که ما د رها
 را خاموش کرد. وتریکامپ یراه
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 ندارم. ی... من کارمیبر -
 را برداشت و پاکت را برد. لشیو موبا چیو سوئ فیک

*** 
 تند.پنج بود که دخترها برگش ساعت

هم  س  ایو الر نهیبدهد، آرمن و لوس   نیرا به آرت چیرفت تا س  وئ نییکه پا نفس
 بودند.

 .نیکرد و گفت: ممنون آرت ی. سالم کوتاهستادیدر ا کنار
 بلند شد. نیآرت
 تموم شد؟ دتیخر -
 آره. -

 لبخند زد. نیآرت
 !؟یدیخر یچ -

به آرت یدلش م نفس  میس*تقنگاه م* ینش   ان دهد ول نیخواس   ت لباس را 
 دوباره دااش کرد. سایالر

 !... من رفتم. رها منتظرمه.ینیب یم یزد و گفت: شب نامزد یلبخند
 رفتنش را نگاه کرد و با حسادت زمزمه کرد: رها... رها... رها! نیآرت

*** 
 .دندیخند یته فنجان بودند و م یسرگرم تفاله ها س،یو شکوفه و کالر خاتون
 کرد.نگاه  دیخر یبه ساکها شکوفه

 !نیدست پر برگشت -
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 .دیکش رونیرا ب راهنشیبالفاصله پ رها
 من بندازم مامان! یتو بد یاون گردنبند آب نکهیمال منه. به شرط ا نیا -

 .دیخند خاتون
 ؟ینفس جان؟ گرفت یباشه... تو چ -

 را در آورد. یمانتو و روسر نفس
 بله... -

 لباس نفس را هم باال گرفت. رها
 چشممو گرفت. یکیاون  یول رمیمثل نفس بگ خواستم منم یم -

 کفشها را نشان داد و نشست. بعد
 ن؟یخور یگفت: قهوه م سیکالر
 گفت: نه... گرمه. نفس

 لبخند زد. شکوفه
ستونا از راه که م - صلن طاقت گرما رو نداره. تاب سه، آب خنک م ینفس ا  یر

 دوش. ریخوره، بعد ز
 گرم نبود. ادیز م،یرفت نیآرت نیگفت: با ماش نفس

 اونجا که االن جهنمه. ش؟یک یایب یخوا یگفت: پس چطور م خاتون
 لبخند زد. نفس

 !نیرم به کارام برسم تا شما بر ی! مامیگرمش نم یجاها -
نامزد میکه چقدر خس  تگ یگفت: وا سیکالر انقدر دردس  ر داره،  یدربره! 

 !هیچ یعروس
 ها نبودم. یکدوم از مراسم ارمن چیه یگفت: من تا حاال تو رها
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 یعروس   گهی. چند ماه دینیب یبا خنده گفت: پس چند تا مراس  مو م سیکالر
 شه. یم نیشونه. بعد هم نوبت آرت

 کن! یبعد خوش اره،یگفت: ب،ار اول به زبون ب شکوفه
 فنجانش را بلند کرد. سیکالر

 به گهیازدواج کنه... د نی! دو تا عروس افتاده! من دوست داشتم اول آرتناهایا -
خودش  سایانگار الر ی. بهم نگفت ولدهیهم فهم ایخواد! مار یزبون آوردن نم

 به مادرش زده. یحرف
 گرفت. سیفنجان را از کالر شکوفه

 ش عروس من باشه. یکی دیاز کجا معلومه دو تا عروس مال توئه؟! شا -
 .دیخند خاتون

 عروس من! دمیشا -
 !از پسراشون آرزو دارن شتریسه نفر، ب نیو به نفس گفت: ا دیبلند خند رها

 .دیهم خند شکوفه
 شما بازتر بشه؟! یزودتر برن، جا برا میخوا یَبده م -

 بلند شد. نفس
 خواد؟ یشربت م یکس -

 خوام. یگفت: من م رها
 به آشپزخانه رفت. نفس

زل زده بود به من!...  س  ایاالن اون طور الر نیهم ی!... براهیجد هی" پس قض  
شد س یکتریازش کوچ نهمهیبا تو که ا ادینم نیآرت یحاال مطمئن  نه؟! ک یعرو
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 یکله  یفکرو تو نیا یدونم ک یاحمق!... آخه من نم ه،یحیمس   نیاص  لن آرت
... یودب ششونیپ یدوستت داره چون از بچگ نیپوک ِ تو گ،اشت؟!... بله! آرت

 ..."کیمثل خواهر کوچ
 .دیلرز یم شیآب خورد. دستها یکرد. کم یداشت خفه اش م بغض
 !؟یهنوز بچه ا یدیکرد: حقته! د زمزمه

 .دیخورد و شکست. شکوفه به آشپزخانه دو یزیبه چ دستش
 شد نفس؟! یچ -

 بغضش را پس زد. نفس
 ...یچیه -

 .نیت نکنه؟... برو بش یها زخم شهی. شرونیب ایگفت: ب شکوفه
 شد نفس؟ یاز کنار در گفت: چ رها

 نفس داد.آب به  یوانیسر تکان داد. شکوفه ل نفس
 !؟یدیبخور... ترس -

 را گرفت. وانیل نفس
 نه. -

 لرزه؟! یگفت: دستت چرا م رها
 مبل نشاند. ینفس را رو سیکالر

 ؟یجان؟... نکنه گرما زده شد زیشده عز یچ -
 ره؟! یم جیگفت: سرت هم گ خاتون

 داد فکر کنند گرما زده شده. حیکه نفس درست کرده بود، ترج یافتضاح با
 کم! هی گفت: آرام
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 به آشپزخانه رفت. سیکالر
 .یشیکنم بهتر م یدرست م مویاالن برات شربت ل -

 ها را جارو کرد و کنار نفس نشست. شهیش شکوفه
ش  ربتو بخور، بعد  نیبود... ا تیزیچ هی یاومد ی... از وقتدهیرنگت هم پر -

 برو دراز بکش.
 گفت: نه... راحتم. نفس

 .ستمیانقدرام حساس ن یول گفت: منم طاقت گرما رو ندارم رها
 زد. یرنگ یلبخند ب نفس

 فیض  ع ،یگفت: حتمن به خاطر امتحانا هم به خودت فش   ار آورد خاتون
 .یشد

حواسش به  یآورند. همه  یم لیحالش دل یخوشحال بود همه دارند برا نفس
 .سایو الر نیبود و آرت ی لعنت ِنیزم ریز

تموم  یحاال به بعد، همه چرا بس  ت و آمرانه به خودش گفت" از  شیچش  مها
 ."لیتعط یاپردازیو رو الیشد!... فکر و خ

شده؛ همه چ یچیبارها به خودش گفته بود" ه نفس ط مثل قبله... فق زیعوض ن
ست از رو دیکه با ییتو سابقه؛ تو ِنیهمون آرت ن،ی. آرتیبردار اهاتید که  یی 
 ."یباش نیواقع ب دیبا
 د.کر یفرار م نیاز برخورد با آرت یول

 بود. ویدر خانه و استود شتریب نیشده بود و آرت لیتعط دانشگاهها
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ه س   سیکرد و چش  مش همه جا به دنبال نفس بود که کالر یکمک م هیبق به
 گفته بود گرمازده شده. شیروز پ
شکوفه پا یروز نامزد صبح  ینیریش دنیچ یرفت تا برا نییآرمن، نفس همراه ِ
 ه کمکشان کند.ماند یباق یها و کارها وهیها و م

 گ،اشت. زیم یرو سهیچند بسته و ک سیکالر
 عروس خانومو کادو کن... یها هیهد نیا ایب ،ینفس جان، تو که هنرمند -

 و نشست. دیکش رونیرا ب یصندل نفس
 آمدند. ینیریش یبا جعبه ها نیو آرت آرمن
 !؟تو ییگفت: به به! دختر خاله! کجا د،یدر را باز کرد و نفس را که د آرمن

 و وارد شد. دیکش یقیپشت در خشکش زد. نفس عم نیآرت
 گفت: شما سرت شلواه آقا داماد! نفس

 .ادستیا زیزد و جعبه ها را به آشپزخانه برد. آرمن کنار م یلبخند محو نیآرت
 !میتون جبران کن یعروس یبرا شاالیدست شما درد نکنه! ا -

 .ستادیکنار آرمن ا نیزد. آرت یپوزخند نفس
 م عرض شد!سال -

 با همان لبخند، جوابش را داد. نفس
 و نشست. دیکش رونیرا ب یصندل نیآرت
 !؟یخوب -

ها رو که آوردن، بهم  ی. من رفتم... ص  ندلش  هی من نم ِیگفت: به خوب آرمن
 .نیزنگ بزن

 گفت: ممنون. نفس
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ده... عوض ش یزیبفهمه چ دیمتوجه بشه... نبا نیآرت دیبه خودش گفت " نبا و
 باش!" شهیمثل هم

 !؟یاینم رونیسرتو گرم کرده که حتا از خونه ب یآرامتر گفت: چ نیآرت
 لبخند زد. نفس

 !نیآرت -
 گفت: عروسکم! د،ی"خودت". نگاه سرگردان او را که د دیبگو خواست

 نفس نگاه کرد. یبه حرکت دستها نیآرت
 که حالتو بپرسم. دمتیحتا ند یول یگفت گرمازده شده بود یمامان م -
 لبخندش را تکرار کرد. سنف
 !یحالمو بپرس یاومد یخب م -
 !"یومدیفکر کرد "چه خوب شد ن و

 چانه زد. ریدستش را ز نیآرت
 .ینیمنو بب یخوا ی... درواقع حس کردم نمامیب یخوا یحس کردم نم -

 نتوانست نگاه متعجبش را مهار کند. نفس
 پوزخند زد. نیآرت
 خنده داره؟! خب حس کردم... -

 برد. نییرا پا شیصدا هدوبار
 ... آره؟!ومدمیکه چرا ن یحاال هم دلخور -

که برا نفس حت کردم  حالم خوب نبود. اس  ترا نه...  فت:  کاملن  یگ امروز 
 سرحال باشم.
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 اصه دارش کرد. شتریب ن،ی نگران ِآرت ِنگاه
 کولر نداره آخه؟ ،ی کوفت ِنی! مگه اون ماش؟یاالن هم خوب یمطمئن -
ش  ده بودم. به خاطر امتحانا حواس  م به  فیافتاد و گفت: ض  ع هیبق لیدال ادی

 خودم نبود.
 !ستین یچکیگفت: موقع امتحانا حواست به ه نیآرت

 بلند شد. نفس
 .ارمیبگو من برات ب ؟یخوا یم یگفت:چ نیآرت

 لبخند زد. نفس
 .ارمیروبان ب یسر هیخوام برم باال  یم -

 یم یاحس  اس ِ لعنت نیدوباره ا رفتنش را تماش  ا کرد و به خودش گفت " نیآرت
 "یکن یازم فرار م یگه دار

*** 
 بودند. نهیمهمانها هم از اقوام لوس شتریشلوغ شده بود و ب یحساب خانه

. بعد دندیو آرمن ر*ق*ص   نهیکه ش  روع ش  د، اول لوس   یقیو موس   ر*ق*ص
 را گرفت و وسط برد. نیو آرت سایدست ِ الر نهیلوس

 که رها از پشت، او را گرفت.آمد  ی نفس داشت در م ِاشک
 سالم خوشگل خانوم! -

 و لبخند زد. دیکش یآه نفس
 شما؟! نییسالم... کجا -

 تعارفشان کرد. سیو کالر دیهم آمد. نفس را ب*و*س خاتون
 هستن! یاز ما، همه ارمن ریکنار گوش نفس گفت: خدا منو بکشه! ا رها
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 سر تکان داد. نفس
 !ینیبب یخواست یکه م یجشن ِ ارمن نمیآره. ا -

که  نهیآرت نیا شهینگاه کرد و متعجب زمزمه کرد: باورم نم سایو الر نیبه آرت رها
 ر*ق*صه! یم
 آمد و به خاتون هم سالم کرد. نیسالم کرد. آرت نیسر به آرت با

 شما! یعروس شاالیگفت: ا خاتون
 انداخت. نییو با خجالت، نگاهش را پا دیدلش لرز نیآرت

 کشد. یم غیج ای ردیگ یاش م هیگر ایبماند  فکر کرد اگر نفس
 ...امیرها گفت: االن م به
 کرد، خبر داد خاتون و رها آمده اند. دایرفت شکوفه را پ و

 ؟یو پدرش چ ی... پس راه؟یگفت: دو نفر شکوفه
 تنها نمونن. ششونیدونم... برو پ یگفت: نم نفس

 شد و باال رفت. مانیپش یبرود ول نیرزمیبه ز خواست
 .دیکش قیرا ب*غ*ل کرد و تند تند، نفس عم روسکشع

 نفس! یباش فیانقدر ضع دیگفت: تو نبا بلند
 .ستادیا نهیآ یتخت انداخت و جلو یرا رو عروسک

 شیتاپابود، با لبخند به سر دهیبا لباس تازه اش او را د نیکه آرت شیساعت پ کی
! یسباشود "خانوم عکاباال رفته گفته ب یابرو کیکج و  ینگاه کرده بود و با سر

 !"؟یرو ببر یدل ک یخوا یم
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ش نیمن؟"، آرت ؟یکه گفته بود "ک نفس خودتو  نهیآ یتو چیگفته بود"ه طنتیبا 
 !"؟ینگاه کرد

 اشکش را پاک کرد و گفت: لعنت به من! عیسر
 را باال گرفت. سرش

... بخند و خوش باش... تو که عاش  قش لهی. چند روزه که تعطلهیتعط هی" گر
 ..."دیلرز یاواخر با کاراش دلت م نی! فقط ا؟یدنبو

کن بتونم تحمل کنم... همش  ی! کارایبه س  قف گفت: خدا رهیکرد و خ یمکث
 چشمم یجلو دیبا

تموم  ینفهمه... امش  ب ِک  یزیچ یباش  ه تا کس   ادیتحملم ز دی... باباش  ن
 !شه؟یم

 در زدن از جا پراندش. یصدا
 !"نه؟یکرد "نکنه آرت فکر

 .ستادیدوباره مردد ا یق کرد ولذو یا لحظه
 دوباره زده شد. در،

 در رفت و گفت: بله؟ پشت
 باعث شد نشنود. ن،ییو دست از پا یقیموس یصدا

و  یاسی کراوات ره؛یت یبود با کت و شلوار ستادهیبا لبخند ا یرا باز کرد. راه در
 تر از کراواتش. رهیت یراهنیپ
 .ردیعکس بگ یراه حرف رها افتاد که به عنوان مدل، از ادی

 زد و سالم کرد. لبخند
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شناختمتون... خ یول نیباال اومد دمیلحظه د هیگفت:  یراه شت ن ... یلیاز پ
 ...نیعوض شد

 !مویترش و گرم بود؛ مثل ل ن،یبر خالف آرت عطرش
 داخل؟! امیب نید یگفت: اجازه م مردد
 .دیاش کش یشانیبه پ یدست نفس

 ..دیی! بفرمادیببخش -
 ن؟یستیسرحال ن ادیگفت: انگار ز قیدق یبا نگاه شد و وارد

 چانه اش را باال برد. نفس
 کم خسته شدم... هیچرا...  -

 بود. ستادهیهمانطور ا یراه
مزاحمتون بش  م. دلم  ادیخوام ز یکه مبل را تعارف کرد، گفت: نه... نم نفس

 .دیکنه... مخصوصن نو یو فکر نهیاومدن ِ منو بب یخواد کس ینم
 !"ن؟یست بپرسد " پس چرا اومدخوا نفس

 خواستم باهاتون صحبت یو گفت: راستش... م دیکش شیبه موها یدست یراه
 .رمیگ یوقتتونو نم ادیکنم... ز

 دلشوره گرفت. نفس
 "؟یچ ؟یک ی... رها؟... درباره ن؟ی... آرتد؟ینو ی" درباره 

 مضطرب نفس کرد. یبه چشمها ینگاه یراه
 انتخاب نکردم... رو یانگار وقت مناسب یول -

 .دییبا دلهره گفت: نه نه... امرتونو بفرما نفس
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ضطرب بود. با د یراه ش ِشانی حال ِ پر ِدنیهم م شد.  مانی نفس، از آمدن پ
 شد. رهینفس گرفت و به فرش خ ینگاه از چشمها

 ...دیفرصت بهتر... ببخش هی یباشه تو -
 شد. ریسرازبه داخل  ادتریز رون،یب یرا باز کرد. سر و صدا در

 ...یگفت: آقا راه نفس
 سرش را گرداند. یراه

 ...دینگرانم کرد -
بود تا به ش  کوفه خبر ِ افتادن  دهیبه خانه دو یافتاد که با خوش  حال یروز ادی

 شیآزما یبود؛ با برگه ها دهید انیدندانش را در مدرس  ه بدهد و ش  کوفه را گر
ست چ یکه آن زمان نفس نم شد ادی... ستیدان ن برگه ها افتاد و حرکات پاره 

 یهمان شب که صدا ادی... اندپاره شده را سوز یوار ِ شکوفه که برگه ها وانهید
شکوفه و پدر،  شکوفه م کدفعهیآرام  شده بود و    هق هق، داد زده بود " ِانیبلند 

 ... دروغ گفتن... اشتباه شده"یتو سرطان ندار
 "؟یچ ینعیسرطان  د؟یود " نوب دهیبود و پرس دهیچسب دینفس با ترس به نو و

 دانست. یرا نم لشیکه دل یزیاز چ یهم همان حس را داشت؛ نگران حاال
 داد. هیدوباره در را بست و به آن تک یراه

 خواستم نگرانتون کنم... ینم -
 و جراتش را جمع کرد. دیدست کش شیبه موها دوباره

شت و رو به رو یقدم ش ی. نفس بلندستادینفس ا یبردا سع دیک رد آرام ک یو 
 باشد.

 تقاضا... هی... یعنیسوال داشتم...  هیفقط  -
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ست زودتر هر چه در فکر ِ  ینفس، انقدر ناف، بود که انگار م ی رهیخ نگاه خوا
 بکشد. رونیبود، ب یراه
شمها یراه ست و دوباره نفس عم شیچ ش قیرا ب ش چی. هدیک  هیوقت اهل حا

 رفتن نبود.
 ؟یکن ینفس... با من ازدواج مچشم گشود و آرام گفت:  مصمم

 هم باال نرفت. شیانقدر شوکه شده بود که حتا ابروها نفس
 ازدواج. شنهادیبود، جز پ ی. منتظر هر حرفدهیکرد اشتباه شن فکر
 راحت شده بود. الشیحرفش را زده بود و خ یراه
 ... فقط بهش فکر کن.یخواد بگ ینم یچیگفت: ه آرام

 زد. یرفتن، به نفس نگاه کرد و لبخند گرم رونیطرف در رفت و قبل از ب به
ست و به روبه رو خ نیاول یرو ج،یگ نفس، ش  ایدن یشد. انگار همه  رهیمبل ن

 ادشیکرد تا  ی. حتا مغزش کار نمدیشن ینم ییصدا چیساکت شده بودند. ه
 کرده. یچطور با او رفتار م یچند ماه ِ گ،شته، راه نیدر ا دیایب

 م بود!"همش توه دی" اصلن شا
 .شد و فکرش را متمرکز کرد رهیبه آسمان خ یشد و کنار پنجره رفت. مدت بلند
آمد حتا  ینم ادشی چیمحترمانه و مودب رفتار کرده بود؟ ه ش  هیکه هم یراه

ود بودنش باعث شده ب نیسنگ نیبا محبت نگاهش کرده باشد. هم یراه کباری
 نفس با او راحت باشد.

 آورد. یسردر نم یزیو از چ بود ستادهیهمانطور ا یمدت
 سکوت ِ دو آهنگ. انیرها م یدر زدن آمد و بعد صدا یصدا دوباره
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 ؟یینجاینفس؟... ا -
 در را باز کرد. رفت

 یس  اعت. همه س  رااتو م کیش  د  ام،یاالن م یبابا؟! گفت ییگفت: کجا رها
 .رنیگ

 گفت: اومدم... نفس
 برگشت. رونیو ب به خودش نگاه کرد نهیبه اتاقش رفت و در آ خودیب

 صداها برگشته بودند. دوباره
 رد شدند و نشستند. دندیر*ق*ص یکه م یکنار ِ کسان از
 زدند. یسزاوار داشتند حرف م یو آقا یو راه دینو گر،ید یگوشه  در
دوباره  دیکش یخجالت م یسزاوار هم سالم کند ول یخواست برود به آقا یم

 رو به رو شود. یبا راه
 آمد دستش را گرفت و وسط برد. نیکه آرت دودل بود هنوز

 تو؟! یشد بیدفعه ا هیکجا  -
 گفت: رفتم باال... د،یر*ق*ص یحواس م یکه ب همانطور

 .دید یرا نم نیبار، آرت نیاول یبرا
 کند. یدانست نگاهش م یبود که م یحواسش به راه ی همه

 لبخند زد. نیآرت
 !؟یبونمونم بلدز ،یما بود نی! تو که ب؟یکن یم یبیار یدار -

 هم لبخند زد. نفس
ص یهم کنارشان م سایو الر رها شد، طرف نودندیر*ق* و  دی. آهنگ که تمام 

 رفت. هیبق
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 سزاوار بلند شد. یسزاوار سالم کرد. آقا یهم کنار همسرش بود. به آقا خاتون
 ...زمیسالم عز -

 نفس جان؟ ینیش یگفت: م خاتون
 ود.نفس باز ش یکنارتر رفت تا جا برا و

 لبخند بر لب داشت. یراه
باره فکر کرد " اص  لن چ نفس اتفاق افتاده؟! اگر نه، پس چرا لبخند و  یزیدو

 شده؟!" نطوریامشب ا ینگاه ِ راه
 .دیر*ق*ص یهنوز م رها

 کنه! یم یبگیآرام گفت: آدم احساس ار خاتون
 !ادیگفت: رها که به نظر راحت م یراه

ست خانواده  ینم یاز طرف نفس  گر،یسزاوار را تنها بگ،ارد، از طرف د یخوا
س  رش را بچرخاند. مع،ب و س  اکت بود. مگر  یتوانس  ت کنار راه یحتا نم

 گفت. یم یزیخاتون چ
را به آنها داد و  شیکنارش  ان بمانند، نفس جا یکه آمدند کم سیو کالر کیاد
 خوردن آب، به آشپزخانه پناه برد. یبرا

زد، گفت:  یدس   ت، خودش را باد م هم همراهش رفت و همانطور که با رها
 شده؟! تیزینفس... چ

 .ختیرها آب ر یبرا نفس
 نه... -

 .دیآب خنک را سرکش رها
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 !؟یشد ینطوریپس چرا ا -
 طاقت شدم. ینشدم... فقط گرمه... ب یطور -

 نفس امشب چشه؟! ن،یگفت: آقا آرت رها
 به نفس وارد شد. میبا لبخند و نگاه م*س*تق نیآرت
 بپرسم. نویوام همخ یمنم م -

 ... فقط گرممه.ستین میزیدوباره گفت: چ نفس
 !؟یشیم یشگینفس ِ هم ،یاگه خنک بش یعنیآرامتر گفت:  نیآرت

 بالکن هوا بخور. یتو میبر ایگفت: ب رها
 ... شما هم گرمتونه؟!ارمیحالشو جا م یا قهیگفت: نه... االن چند دق نیآرت

 .شمیم یکفر نمشیب یکه من م نیاریا ب... شما حال نفسو جادیگفت: نه ز رها
 مادمازل! مینفس را گرفت و گفت: بر یبازو نیآرت

 نشد. نیدر دست آرت شیحواس بود که متوجه بازو یانقدر ب نفس
 بود باز کرد. ختهیشلوغ و به هم ر شه،یدر اتاقش را که برخالف هم نیآرت

 باد کولر گ،اشت. یو رو به رو دیکش رونیرا ب یصندل
 !دییمابفر -

 را به زانو زد. شیخم شد و دستها نینشست. آرت نفس
 خوبه؟! -

 سرش را تکان داد. نفس
 اوهوم! -

 نفس را از شانه اش کنار زد. یدستش را باال آورد و موها کی نیآرت
 سرته؟! یتو ینگاهش کرد و گفت: گرما بهانه س... چ دوباره
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 شد. رهیخ نیآرت یبه چشمها نفس
 .رهیم نییباال و پاعالمه فکر که  هی -

 نفس نشست. یپا یجلو نیآرت
ستها شدن که خوب ن ِزیرا گرفت و گفت: همه چ شید کر ف نی! است؟ی بزرگ 

و افکارش   اریموفق و راحته که اخت یکس   یها رم داره... ول یو آش  فتگ الیو خ
وان خ یخودش  و به دس  ت فکراش بس  پره تا هر جا م نکهی. نه ارهیدس  تش بگ

 ببرنش.
 فکر کردنو گرفت؟! یجلو شهیمگه مگفت:  نفس

 سر تکان داد که " آره" نیآرت
 !؟یتون یگفت: تو م نفس

 .یجز فکر تو" و با لبخند گفت: به سخت یدر دل گفت" هر فکر نیآرت
 گفت: چطور؟ نفس

 بلند شد. نیآرت
 ریدرگ ذهنتو یچ یو برام بگ مینیبش   دیبعدن با یول میکن یبا هم امتحان م -

 .میروشن کن رن،یم نییفکرا که باال و پا نیا فیکرده و تکل
 !"ییدر دل گفت " نصفش تو نفس

فت: اول نیآرت ناراحتمون م یچ مینیبب میکار؛ بگرد نیگ نه... م یداره  ثلن ک
ناراحت عث فکر و  با ناراحتمون م یزیکار؛ چ نیتوام... دوم یاالن، من   یکه 

. ین بهم نگاه هم نکناصل یکن یسع دی... مثلن بامیکنه رو از خودمون دور کن



 207 همسفر گریز

که نتونه بره  میدارکار؛ انقدر فکرمونو مش  غول نگه  نی... س  ومیجوابمو ند
 ...یرو بخو یبر*ق*ص ،یبخند یخودیو ب یبد... مثلن با رها بگ یزایسراغ چ

 زد. یرنگ یلبخند ب نفس
 !؟یر*ق*ص یم یامشب انقدر دار نیهم یبرا -

 برادرمه! ینامزد یمتتعجبش را پنهان کرد و گفت: نا سال نیآرت
شت فکر م نفس جون هم همش کنارت...  سایبرادرته و الر یکرد " نامزد یدا

 بر*ق*صه؟!" یک یتو نر*ق*ص
 بلند شد. عیسر

 !میامتحان کن میخب... بر -
 با لبخند در را گشود. نیآرت

بخندش دوباره ل د،یرا که د سایرا صدا زد. نفس الر نیآرت یکه رفتند، کس رونیب
 رفت.

 گفت: برو مشغول شو! نیآرت
 با حرص سرش را گرداند و دنبال رها گشت. نفس
بودند  سرگرم صحبت یو آرمن نشسته بود. شکوفه و خاتون حساب نهیلوس کنار
 .دادندیگوش م یگریسزاوار به مرد د یو آقا دیو نو
 بود. رهیخ نیزم یرو ینشسته بود و به نقطه ا انشانیم یراه

اون حرفو زد؟! اونم با  ینشست و فکر کرد " چرا راهخلوت تر سالن  ی گوشه
 ..."یاونهمه دستپاچگ

 کیکرد.  یچند نفر صحبت م ینگاه کرد که با حرارت، برا نهیپدربزرگ لوس به
 خورد. یدر هوا تکان م گرشیبود و دست د شیعصا یدسته  یدستش رو
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 .دندیخند یم شیفهایبلند بلند به تعر هیبق
قدر دوس  ت  نیگفت: پدربزرگ منم هم ید و راهص  ورتش آم یجلو یوانیل

 !هیداشتن
 را گرفت. وانیصدا ل یزد. لبخندش رفت و ب ینفس تند م قلب

 !نم؟یبش نییفرما یگفت: اجازه م یراه
 نگاه کرد. شیو عصا رمردیکنم" و دوباره به پ یگفت "خواهش م نفس

 نطوریکنه که همه ا یم فیداره تعر یس  اکت ماند؛ بعد گفت: چ یکم یراه
 خندن؟! یم
 و فرمانده شون... گهیش م یاز دوران سرباز -

 دوباره ساکت شد. یراه
 گ،اشت. زیم یرا گوشه  یخال وانیل نفس

 ی". عص  برفتن نییرفتند. نفس فکر کرد "حتمن پا رونیاز در ب س  ایو الر نیآرت
 را عقب زد. شیموها

 گفتم. ینم یزیآرام گفت: کاش امشب چ یراه
 شد. رهیخ یهبه صورت را نفس

سرش پا نی" ا شب چرا انقدر  شخص با اعتماد به نفس باال، ام سر ِ مت و  نهییپ
 دزده؟!" یانگار خطا کرده، نگاهشو م

 نگاهش کرد. یپر از سوال بود که راه صورتش
 !نیکردم انقدر شوکه بش یفکر نم -

 فهمم. یکارتونو نم یارق فکر گفت: معن نفس
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 گاه کرد.گره خورده اش ن یبه دستها یراه
 .دیباش دهیشن گهید یها یلیاز خ دیکه شا شنهادهیپ هی -
 یعمل م دهیکاراتون عاقالنه و س  نج یتو ش  هیتا اونجا که ش  ناختمتون، هم -
 ...دیکن

 آرام و شرمنده زد. یسرش را بلند کرد و لبخند یراه
نده دار بود... ول یم - نه و خ گا  یتو گهیکنم د یفکر نم یدونم حرکتم بچ

ودت اول خ ز،یخواس  تم قبل از هر چ یرفتار کنم... م نطوریا ادیب شیپ میزندگ
 . ینظر بد

 گفت: همش برام سواله! نفس
 لبخند زد. یراه

دم تا همش برطرف بشه  یجواب م یکه داشته باش یدم! هر سوال یجواب م -
 کلمه بمونه... خب... شروع کن! هیو فقط 

 گ،را به اطراف کرد. ینگاه نفس
 !نجا؟یاالن؟! ا -

ته اش،  یراه بازگش   به نفس  نداخت و  یگرید یرا رو شیپا کیبا اعتماد  ا
طاقتم!... حتمن از رفتار  یب یلیبهتر؟! در ض  من من خ نیگفت: فرص  ت از ا

 !نیامشبم متوجه شد یدستپاچه 
 .دیدانست چه بگو یکرد. نم یم یجیاش را باال برد. هنوز احساس گ چانه
کار درس  ت فکر مان بگم؟... نو یم یکرد " دارم  ما به   دیکنم؟! بهتر نبود اول 

ستم دارم باهاش ؟یچ نیکنه؟... آرت یم کاریبفهمه چ ش صلن چرا االن ن ... ا
 واد؟!"خ یفکر کن؟ اصلن فکر کردن م شنهادمیزنم؟ مگه نگفت به پ یحرف م
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 خم کرد. یسرش را کم یراه
 من منتظرم! -

 کند. یاش را مخف یکرد نا آرام یسع نفس
با  یمسخره باشه... ول دیکرد و مردد گفت: شا شیموها یرا ال به ال انشانگشت

 بپرسم. ایبگم  یدونم چ یسرم شلواه، نم یتو نکهیا
 سر تکان داد. یراه

به چش  م دوس   ت برادرتون...  یم - به من فقط  مالن  برادر  ایفهمم... احت
 ...دیکرد یدوستتون نگاه م

 کرد. قیعم ینفس نگاه یبه چشمها بعد
شم بگم ول دیشا - شم... ممکنه  یراحت نبا ست با ست دارم باهاتون رو را دو
شه... ول دتونید سبت به من عوض هم ب ساس  یخوام از حاال بدون یم ین اح

 ...هیمن چ
 آنرا شل کرد. یکراواتش و کم یبرد به گره  دست
 دستپاچه شده بود. دوباره

گاهش فت: بر عکسِ  تو، من  دیرا از نفس دزد ن زود... همون  یلیخو آرام گ
 اول... توجهم بهت جلب شد. یروزا

تاد و  هوشینفسِ  ب ادینفس نگاه کرد؛  فیظر یبه دس  تها مردد خون آلود اف
 انگار خواست مطمئن شود نفس حالش خوب است، به صورتش نگاه کرد.

 نفس، دوباره مات و متعجب شده بودند. یچشمها
 داشت. خجالتش مقابله کرد و نگاهش را باال نگه با
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ستم نو ینم - ساس کنم...  دیخوا ش ایرو ح ... دیو ازم فرار کن دیشما متوجه ب
به خواهر دوس  تم دل ببندم...  نطوریبه دوره که ا یاز جوانمرد دیفکر کن دیش  ا

 .فکرم، سوء استفاده نکردم.. یحتا تو تم،یوقت از موقع چی... باور کن... هیول
 گ،اشت. یراه یشانه  یدست رو آرمن

 شام؟! همه رفتن. یبرا نیارینم فیشرت -
 لبخند زد. یراه

 !میکه ما متوجه نشد نیگفت یحتمن به ارمن -
ش آرمن س طنتیبا  حرف  ی... نفس هم مثل بلبل ارمنمیهم گفت یگفت: به فار

 زنه! یم
 ...میکراواتش را مرتب کرد و گفت: گرم صحبت شده بود یراه

 .اطیح یتو نیایگفت: ب آرمن
 رفت. و

 .امیمنم م د،ییفت: شما بفرماگ نفس
 رفت. رونیسر تکان داد و بدون عجله ب یراه

 اطرافش نشسته بودند. شانیبا بشقابها ینفر چند
شا کرد و با ناباور یراه رفتن شش اومده  یِک  یفکر کرد" راه یرا تما از من خو

 !"؟یِک  یعنیاول  ی!... همون روزادم؟یکه من نفهم
 زدند. ینم یحرف ،یو خداحافظ از سالم ریآمد ا یم ادشی فقط

 یشده بود، چه خودش بود، چه نه، نفس م یهم صحبت از نواختن راه هربار
خوش  ش آمده بود. حتا  شیزنه!"... از اول، فقط از ص   دا یگفت " خوب نم

 هم توجه نفس را جلب نکرده بود. ینقص راه یظاهر ب
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 !"یداده بود نیدل گفت" چون احمقانه دل به آرت در
 پر آمد. یوانیا،ا و ل یبا بشقاب نیآرت

 زد. یم لبخند
 شدم! یاز جام بلند نم ارهینفر برام ا،ا م هیدونستم  یمنم اگه م -

 نفس نشست و ادامه داد. کنار
 !؟یکدوم مرحله ا یتو -

 گفت: کنترل فکر! د،ی سردرگم نفس را که د ِنگاه
 !میه کنبه وسط فکرا حمل میم*س*تق نکهیکردم. ا دایپ گهیراه د هی -

گفت:  داد، یرا باال برد و همانطور که بشقاب را به دستش م شیابرو کی نیآرت
 !؟یاالن در حال حمله ا

 لبخند زد. نفس
 ندارم... لیم ادیآره... راستش ز -

 کرد. یاخم آرام نیآرت
هم برات دارم؛  گهیزحمت د هی... یکم بخور هی دی... با؟یناهارم که نخورد -

 ؟یریگ یم نهیند تا عکس خوشگل از آرمن و لوسچ ،یاگه حوصله دار
 گفت: حتمن... چرا که نه؟ نفس

 نگهش داشت. نیخواست بلند شود، آرت تا
 بعد از ا،ا! -

 به بشقاب نگاه کرد. نفس
 چه دوست داشت در بشقاب بود. هر
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هر  ای س  ایمال الر یمال من بود، راه نیحس  رت به خودش گفت " کاش آرت با
 ..."گهیکس د

 !؟یت چخود -
 خورم. یرم م یمنم م ،یخور یم یگفت: هر وقت مطمئن شدم دار نیآرت

 چنگال را در گوشت فرو کرد و به دهان گ،اشت. نفس
 بلند شد. نیآرت
 رون؟یب یایب یخوا ینم -

 زد. یسرسر یلبخند
 کنم! یراحت تر حمله م ینطوریا -

 زد. یمیصم یلبخند نیآرت
 حمله کنم! یقو تونم کمکت یمنم م ،یاگر دوست دار -
 کنم" و فکرش را به زبان آورد. یخودش گفت " دارم به تو حمله م با
 !؟یاگه به تو حمله کنم چ -

نه نگاهش کرد و گفت: فکر م نیآرت من  فکرت نیخطر تر یکردم ب یمظلوما
 کنم! یکمکت م ،یبه منم حمله کن یباشم. اما اگر بخوا

 آمد. رها
 نبالت.د امیشده؟ نفس، همه گفتن ب یچ -

 : همه؟!دیپرس نفس
 هم جزوشان بوده؟ یفکر کرد راه و

 ...سیگفت: مامانم و بابام و خاله شکوفه و خاله کالر رها
 نگاه کرد . نیبه آرت نفس
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 رفت. رونیشد و همراهشان ب بلند
 پر از مهمانان بود. اطیبالکن و ح یها یصندل
 .ستادیا زیکنار م رفت
 نفس جان... نیگفت: بش سیکالر

 گ،شت. زیاز کنار م نیتآر
 انداخت. یبه راه ینگاه میکنار شکوفه نشست و ن نفس

س سا،یدورتر، کنار الر یکم نیآرت ست ول نهیلو ش  نگاهش به نفس یو آرمن ن
 بود.

 داد. یم حیسزاوار توض یبه آقا ویاستود یداشت درباره  دینو
 بودم! دهینر*ق*ص نهمهیوقت بود ا یلیگفت: خ رها

 ...دیل*ذ*ت ببر یاز زندگ دی. بادینگفت: جوو شکوفه
 !رهیبگ ادی دیدم. نفس با یلحظه رم از دست نم هیگفت: من که  رها

 لبخند زد. خاتون
که رفت - ند روز حس   اب ش،یک میپس فردا  ها چ با ر  یخوش م ینفس هم 

 گ،رونه.
 .دیخند سیکالر

 !میما هم قراره خوش بگ،رون -
 گفت: چند روز؟! یراه

 !مینک یم شترشیخوش بگ،ره، ب ادیفته... البته اگه زه هیگفت:  سیکالر
 .دندیو شکوفه هم خند خاتون
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 شد. شیبا ا،ا یسرگرم باز زان،یآو یبا صورت یراه
 خنده اش را مهار کرد. نفس

 گرم شد. د،یلبخند نفس را که د نیآرت
 گوش داد. سایالر یو به حرفها دیکش یبلند نفس

قا جان، فردا ا یآ فت: نفس  دفتر، آدرس و  ایب یگر فرص   ت کردس  زاوار گ
 و آپارتمانها رو بدم بهت. الهایو یدهایکل

 زد. یبرق م شینگاه کرد که چشمها ی" چشم" گفت و به راهنفس
 باال رفت. نشیبرداشتن دورب یو برا دیاز همه دست از خوردن کش زودتر
شت. ا یبیار حس س یم نکهیدا ست ک ست و مثل  یهمه  یدان سش به او حوا

 .کند ینگاهش م یکس رد،یگ یم یانرژ ند،یب یرا م نیآرت یوقت خودش که
 "یبود، نه راه نینفر آرت هیآرزو کرد " کاش اون  دوباره

 را نگاه کرد. اطیباال، آرام ح یبالکن طبقه  از
 بودند. دنیدر حال خند ن،یآرت یچهارنفره  جمع

 شد. رهیخ نیآرت به
. و کرد یگوش م هیو به بق دیکش   یدس  ت م شینا آرام بود. دائم به موها انگار

 زد. یم یکوتاه و عصب یضربه ها زیم یخنده، آرام رو انیم
 نا آرامش کرده بود؟ نطوریا سایالر

 رو نه؟" نیآرت یرو جلب کنم ول ی"چطور تونستم توجه راه
 رد.ک یداده بود و فقط گوش م هیتک ینگاه کرد که به پشت صندل یراه به
 .دیکش یآه

 .دی نگاهش را حس کرد که نگاهش را باال کش ِینیگانگار سن یراه
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 شد. ریاافلگ نفس
 را نگاه کرد. نییزد و دوباره پا یلبخند محو یراه
با حرص گفت: گند زد به تاق برگش   ت و  نه ک ی!... االن فکر می!... لعنتیا

 نفس! ی... گند زدیبزن دیاونو د یواشکیباال که  یاومد
 رفت. نییدرش انداخت و پا یتازه ا لمیرا برداشت. ف نیدورب
 کامل از همه شد. یحلقه  کیبه  لیتبد نه،یعکس از آرمن و لوس چند

 کنارش رفت. یبا شرمندگ نیآرت
دردس  ر  یخواس  تم انقدر تو یچاپش  ون کمکت کنم! نم یدم تو یقول م -
 .یفتیب

 زد. لبخند
 ...یایگم ب یچاپ، حتمن م یدرباره  یکارم! ول نیکه عاشق ا یدون یم -

 هم لبخند زد. نیآرت
 !رم؟یبگ ادیکم  هیتو بکنم تا  یشاگرد یشد یباالخره راض -

 .دیخند آرام
 هستم ها؟! یبداخالق یحواستو جمع کن! اوستا -

به خنده  نیآرت به  رهینفس خ یبا ل*ذ*ت  باالخره منم  ش   د و در دل گفت " 
 !"یبر یاارت م

 .دیطول نکش ادیز ینامزد مراسم
 را هم تمام کرد. ملیدوم ف یحلقه  نفس
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 یحرفه ا رم؛یعکس هم من از ش  ما بگ هی نیاز پش  تش گفت: اجازه بد یراه
 امشب. یعکسها یتو تونهیخال یبهتر از جا یول ستمین

 .ستادیکنار نفس ا رها
 .ریبگ یاز ما دو نفر -

 داد. یرا به راه نیدورب
ل تر س  رحا ،یبه نفس کرد که بعد از عکاس   یبا دقت نگاه چه،یاز در یراه

 شده بود.
ردا ف دوارمیگرداند، آرام گفت: حرفامون نا تمام موند... ام یرا که بر م نیدورب

 .میتمومش کن
 سر تکان داد. فقط

زنبور احاطه  یکه خس ته به تخت رفت، احس اس کرد مغزش را دس ته ا ش ب
 فکر کرد تا خوابش برد. نیو آرت یانقدر به راه یکیکرده اند. در تار

 کرد. یو آرمن کمک م سیبه کالر دیمراه شکوفه و نوتا ظهر، ه نفس
 از صبح شاگرد داشت. نیآرت

 رفت. نییسزاوار برود، آرام پا یکه خواست به دفتر آقا ظهر
 در را باز کرد. نیآرت
 ... تموم شد؟یخسته نباش -

 خوام برم تا شرکت. یکم مونده... م هیگفت: هنوز  نفس
 من برو. نیبا ماش -
 بردارم. لمهامویداد. اومدم ف چشویسوئ دینو -
 صدا به اتاقک رفت. یب و
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 بودند. دهیدست از نواختن کش دخترها،
 کمکت کنم. ینره گفت ادتیگفت:  یبه ارمن نیآمد، آرت رونیکه ب نفس
 لبخند زد. نفس

 گردم. یامروز! زود بر م نیهم -
*** 

انوم خ نفس، بدون سوال گفت: ِدنیبا د یساکت بود و منش شهیمثل هم شرکت
 .دیآورد فیمهندس اطالع بدم تشر یبه آقا دیاجازه بد ،یلواسان

سافر! د د،یسزاوار نفس را که د یآقا سالم خانوم عکاس م   ِوقت شبیگفت: 
 یم یبیاحس  اس ار یکه بدون ش  ما بدجور میبرگش  ت، همه متفق القول بود

 !دیی... بفرمامیکرد
 نشست. نفس

 هستن. یمهربون یفقط به خاطر زبونشونه وگرنه آدما -
نقدر چرا ا تهایاقل دمی! تازه فهممیبود تیما در اقل ندفعهیس  زاوار گفت: ا یآقا

قرار ناهار  هی یبرا دیدخترم... با یدیرو دارن!... به موقع رس   گهیهمد یهوا
 بسپرم. یو آدرس ها رو به راه دهایخواستم کل یرفتم. م یم رونیب

شت - صبح دا ضع خونه به میکرد یکمک م میاز  د ش یبرگرده. نم یعاد تیو
 .دیتنهاشون ب،ارم. ببخش

 زد. یسزاوار لبخند با محبت یآقا
 .زهیبرانگ نیکارهات تحس ینقطه ضعف ب،ار! همه  هیجا،  هیحداقل  -

 خجالت زده ساکت ماند. نفس
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ست. به هر برگه، کل یآقا ش س یدیسزاوار چند برگه آورد و کنار نفس ن بانده چ
 شده بود.

 ی... مهی... کار راهیکن دای هر واحد جداس  ت که راحت پ ِیروکآدرس و ک -
*تقل، راحت و م*س ینطوریگفت ا یول یریبگ شیرو از دفتر ک دایکل یشد بر

 .یبر یتون یم یو فرصت داشت یهروقت خواست
 گ،اشت. فشیبرگه ها را در ک نفس

 ست؟ین یا گهیامر د -
 سزاوار به ساعتش نگاه کرد. یآقا
 برسونمت؟ ییجا هیتا  یخوا یم نه دخترم... -

 بلند شد. نفس
 .دیاومدم... سالم برسون نینه... با ماش -

 سزاوار در را باز کرد. یآقا
 ... سفر به سالمت... خوش بگ،ره. تو هم سالم برسون.زمیممنونم عز -

 از اتاقش خارج شد. یراه
 اومد" یآرزو کرد " کاش نم نفس
 کرد. سالم

 کارتون تموم شد؟ -
 لبخند زد. نفس

 بله. -
 چند لحظه هم من در خدمتتون باشم. دیگفت: اجازه بد یراه

 در اتاقش را باز نگه داشت. و
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 رم... خدانگهدار. یسزاوار گفت: خب بچه ها... من دارم م یآقا
 وارد شد. لیم یکرد و ب یخداحافظ نفس

 مبل را تعارف کرد. یراه
 !دیخسته نباش -

 نشست. نفس
 .دیششما هم خسته نبا -

 لبخند زد. یراه
 ن؟یردا لیم یرو فراموش کردم... چ یخستگ شبی! از دستمیاصلن خسته ن -

 تشکر کرد. نفس
 ...ی... مرسیچیه -

 !ن؟یگفت: خب... فکراتونو کرد طنتیبا ش یراه
 نفس باال رفت. یابروها

 و لبخند زد. دیکش شیبه موها یدست یراه
 کردم! یشوخ یطاقتم؟... ول یگفتم که ب -

رو تا  هینبود هم قض   س  ایبا الر نینگاه کرد و فکر کرد " اگر آرت نیبه زم نفس
 ی!... وادم؟یچ یدمش  و نم دیمثل ام ش   ب،یدادم؟! همون د یامروز کش م

 یا یمنف ینقطه  چیه یلعنت نیکجا؟ ا یکجا و راه دی! ام؟یگ یم ینفس! چ
 بدم!" رینداره که بخوام بهش گ

 عالمت سوال بود... هیبراتون  زیهمه چ بشیآرامتر از قبل گفت: د یراه
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 یکاف نیکند. مبارزه با خودش و آرت دایادامه پ هیقض   نیخواس  ت ا ینم نفس
 بود.

 برام روشن تر شد. هیقض ن،ی: خودتون که حرف زدگفت
 که باهاتون رو راست و صادقم. نیخوام مطمئن باش یم -

 آرام سر تکان داد. نفس
شکر، هم خو یراه س یدمو مگفت: خدا رو  هم خانواده مو... رها که  ن،یشنا

 پدر و مادرم هم عاشق شما هستن... چ،یه
 .دیدانست چطور حرفش را بگو ینم نفس

 بفهمه... دیاگه نو دیکرد و گفت: فکر کرد مکث
 زد. یلبخند مهربان یراه

خوب و  . پس  رس  تیقابل نفوذ ن ریو ا دهیچیپ دیکن یاونقدرا که فکر م دینو -
 یم یش  تریب تیچون پدرتون زود مرحوم ش  دن، احس  اس مس  ئول ...هیمهربون
 کنه...

صم یاز وقت - شما  شده ول یلیشده، خ یمیبا  سر ا یبهتر  سائل  نیهنوز  م
 حساسه.

شکوفه مرحله  دیحق داره... گفتن به نو یتا حدود - بعده... به اونم  یو خاله 
 .میرس یم

ستاو یراه دیکه د نفس شارگ،رد،  یاولش راحت م زیاز د  یگفت: ول یبا پاف
 .شهیم یشاک ن،یمتوجه بشه قبل از همه با من حرف زد دینو یوقت
 باز لبخند زد. یراه
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داره. رگ  یبعده... نگران نباش... هرکس رگ خواب یگفتم که؟ اون مرحله  -
 مشخص شده. یمن تا حدود یهم برا دیخواب نو

 افتاد. نیآرت ادی نفس
 !د؟یگفت: فقط رگ خواب نو مردد

 .دیخند یاهر
 نه! -

 به اطرافش انداخت. ینگاه
 .نیهست ییایتالیا یعاشق ا،اها دمیشن م؟یبا هم ناهار بخور میبر نیموافق -

دار از مق هیگردم... هنوز  یگفتم زود بر م نایگفت: نه... به مامان ا عیسر نفس
 .گهیوقت د هی یرو هم آوردم... باشه برا دینو نیکارها مونده. ماش

 .دیکش یبلندنفس  یراه
 هفته... کیسفر... اونم  نیر یفردا هم که م -

 !اده؟یهفته ز کیگفت:  نفس
 لبخند مهربانش را تکرار کرد. یراه

 نه... من کم طاقتم! -
... به نظر من، یچند لحظه دنبال کلمات گش   ت و مردد گفت: آقا راه نفس

 ...ی... ولنیندار یمشکل یعنی... نیآل هست دهیشما از هر نظر ا
 نفسش را حبس کرد. یراه

 نگاه کرد. نیبه زم نفس
 ... من قصد ازدواج ندارم...یول -
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 .یا شهیجمالت کل نیاست نه ا یمنتظر جواب منطق یدانست راه یم
کنم ازدواج برام  یاز اون، حس م ریکرد: من دو سال از درسم مونده... ا اضافه
 زوده.

 !؟یهنوز بچه ا یکن یکر مف دیراحت گفت: پس خودتم مثل نو یآرام ول یراه
فکر کرد " نقطه ضعف منم  یراه یبه چشمها رهیسرش را باال گرفت و خ نفس

دانه خوام آزا یکه درسم تموم بشه، تازه م گهیدو سال د ی!" وگفت: نه... ولیبلد
شه ها دارم... و م یلیکار کنم... خ سئول ینق شه  یازدواج، باعث م تیدونم م

 دل بکنم. یکی یکیفکرام  یاز همه 
حرفا برات  نیبود، ا نیآرت ،یراه یکرد " اگه به جا یوقت داش  ت فکر م همان

 نداشت!" یمعن
 زانو ها گ،اشت و جلوتر آمد. یرا رو شیآرنجها یراه

 یرو نم یا گهی!... مرد دنیهس  ت یدونم چقدر عاش  ق عکاس   یمن خوب م -
 نیا نیش   دحتمن متوجه  ن،یاگر من و خانواده مو ش  ناخته باش   یدونم، ول
ش  ما وجود نداره... درس خوندن و رفتن به دانش  گاه، چه از  یبرا تهایمحدود

شه، چه از خونه  یخونه   ینداره... قول م ی... تفاوتدمونی... جدیخودتون با
 .یکن یعمل یکی یکیتالشمو بکنم تا نقشه هاتو  یدم همه 

 یبود و راه دهیداش  ت. رها را د نانیاطم یراه یبه حرفها زیاز هرچ شیب نفس
مسائل را  نیا یشناخت و داداه  یپدر و مادرشان را م دیشناخت. عقا یرا م

 .یرد کردن راه یبود برا یبهانه ا نهایا ینداشت ول
 زد. لبخند
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! قانون هم ه؟یچ فیتکل ن،یحرفها ش  د نیا یاگر بعد از ازدواج، منکر همه  -
 ده! یکه حق رو به شما م

 هم لبخند زد. یراه
ن مطمئ نکهیا یهمش بهونه س... برا ای ،یاونطور که هس  تم نش  ناخت منو ای -

ش سان نایا یهمه  ،یبا شه... خانوم لوا ضمن عقد با شروط  ! من نینازن ِیجزو 
 !یاز سرت بازم کن یراحت نیکه به ا ستمیدانشگاه ن یهمکالس

 .دینگاهش را دزد نفس
 "بهش گفته. دیخبر داره! حتمن نو زیاز همه چ نی! اای" خدا

 .ستادیهم ا یاراده بلند شد. راه یب
 را کنار گ،اشت. دیرا فشرد و ترد فشیک بند

 دیکه با یکه... اون احس  اس   نهیدارم... اونم ا لیدل هی... من فقط یآقا راه -
 داشته باشم رو ندارم.

 نگاهش کرد. رییبدون تغ یراه
 ها؟ اد؟یلبخند زد و آرام گفت: ازم بدت که نم بعد

 سوالش. سرش را تکان داد که "نه" نیافتاد و هم نیآرت ادی نفس
ت که بد نیهم ی... ولیگرم گفت: توقع نداش  تم عاش  قم باش   یبا نگاه یراه
 .هیدواریام یهم جا ادینم

شر یگفت: برا عیسر شم... نم یزندگ کیمن مهمه که  شته با ست دا  یمو دو
 تونم بدون احساس شروع کنم.

 فکر کرد. یکم یراه
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 شن. ینگران م نایرم... مامان ا یم هگیگفت: من د نفس
مونم تا اون  یمنتظر م یبرام س  خته ول نکهیخوام... با ا یمن االن جواب نم -

 بشه! دایحس پ
 نشد...؟! دایمردد گفت: اگه پ نفس

 زد. یلبخند مطمئن یراه
 شه. یم دایپ یو زود داره... ول رید -

 دوباره کلمات را گم کرده بود. نفس
 ...دیهم فکر کن گهید یبود... به هر حال... شما به موردها فقط حرف نایا -

 در را گرفت. ی رهیدستگ یراه
 !گه؟ید یموردها -

 ...گهید ینگاهش کند گفت: خانوما نکهیبدون ا نفس
 لبخند زد. یراه

 وجود نداره! یا گهیمورد ِ د -
 .دیکن اطی. احتیخانوم لواسان دیرا گشود و گفت: مراقب خودتون باش در

 نگاهش کرد. یرنگ یبا لبخند ب فسن
 .ستیبد ن میرانندگ -

 رفت. رونیهمراهش ب یراه
 .وننمتیب یفرودگاه م یدونم... سفر رو گفتم... هر چند فردا صبح تو یم -

 کرد. یخداحافظ یاز منش نفس
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س یقلبتونو رو ی چهیکنم در یآرامتر گفت: خواهش م یراه  یکیدر تار یعکا
به مش  کل !* و در مورددیکن میتنظ ها، اگر  ماس  د،یبرخورد یپروژه  هام ت با
 . من در خدمتم.دیریبگ

 لبخند زد. یزورک نفس
 ممنون... خداحافظ. -

کرد، فکر کرد "  یرا حس م یکه نگاه راه یآس  انس  ور را زد و در حال ی دکمه
 دونه!" یم زویبشر ،همه چ نیا

*** 
باز  یتر یت طوالنمد یبرا نیلنز دورب ی چهیدر ،یکیدر تار یعکاس   ی* برا

 .نهینور بب شتریب لم،یمونه تا ف یم
***** 

 ود.نب یخبر یختگیو به هم ر یشده بود و از شلوا شهیمثل هم اط،یو ح خانه
 نییرا برداش  ت و پا لمیف یس  ر زد. بعد باال رفت و حلقه ها هیاول به بق نفس
 برد.

 کردند. یکار م نیآرت دیجد یقطعه  یرو نیو آرمن و آرت دینو
 ؟یعکسها رو چاپ کن یخوا ی: مدیپرس نیآرت
صت نم - شو فر شو قبل از رفتن ،  ییچندتا یکنم امروز چاپ کنم ول یهمه 

 دم! یآقا داماد م لیتحو
 نیاز ا رشتیهم چاپ کنه تا ب یعکاس میبد شهیگفت: دستت درد نکنه. م آرمن

 .یفتیزحمت ن یتو
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 .ستادیکنار در ا نفس
 نشه. در ضمن استاد هم قراره کمکم کنه!ل*ذ*تش به چاپ کرد یهمه  -

 لبخند زد. نیآرت
 ام؟یچشم! االن ب -

 را باال برد. شیابرو کی نفس
 یایدس  ت و پام م یظاهر کنم، بعد! االن تو لمهاش  وینه پس  رجون. ب،ار ف -

 !یکن یکارمو خراب م
 را به هم فشرد. شیبا ل*ذ*ت لبها نیآرت
 بگو. یواست! کمک خگهیخندان گفت: پررو نشو د دینو
 .رمیبگ ادیخوام  یگفت: خودم گفتم... م نیآرت

*** 
و  ددنیرفت، هر س  ه دس  ت از نواختن کش   رونیآماده ب یوهایکه با نگات نفس

 در نور پنجره شدند. وهاینگات یسرگرم تماشا
 بگو امروز چاپ کنم. یگفت: آرمن، هر کدومو دوست دار نفس

 !میکرد: چاپ کن دیتاک نیآرت
 آوردند. تزایدند پزنگ ز پسرها

 استاد؟! میکه خوردند، نفس گفت: بر ا،ا
همراهش به اتاقک رفت. در را که بس  ت، گفت: تو ش  روع کن، من نگاه  نیآرت

 .رمیبگ ادیکنم  یم
 حوضچه ها را از مواد ظهور و چاپ پر کرد. نفس

 کنه؟ ینم تتیاذ نایا یبو -
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 سر تکان داد که "نه" نیآرت
س یکاا،ها نفس شت. نگاترا ک یعکا ستش گ،ا را در قاب جا داد و  وهاینار د

گراند ا ر نهیآرمن و لوس یدو نفر یاز عکسها یکیرا روشن کرد.  سمانیالمپ آ
 کرد و المپها را خاموش کرد. میانتخاب کرد. لنز را با وسواس تنظ

 که؟ تسین دایپ یزی! چ؟یکارها رو بکن یکیتار نیا یتو دیگفت: با نیآرت
 زل زد. یکیه کنارش در تارلبخند زد و ب نفس

س دیبا - سفیبه اندازه نور بد یبه کاا، عکا نور  ادی. زشهیم دی. کم نور بخوره 
 ...اهیبخوره س

گراند یصفحه  یکاا، را درآورد و رو یکیتار در  گ،اشت. سمانیآ
گراند المپ  روشن و دوباره خاموش کرد. هیرا چند ثان سمانیآ

 !هیحس خوب یلیتو چاپش کن... خ -
 داد. نیکاا، را به آرت ،یکیدر تار عدب

 .یاول یحوضچه  نیا یب،ار تو -
 کاا، را در آب فرو برد. نفس المپ قرمز کوچک را روشن کرد. نیآرت
 !ده؟یکه سف نیگفت: ا نیآرت

 لبخند زد. نفس
 محلول حرکت بده. یکم کاا،و تو هی ره،یگ نیشه. با ا یاالن درست م -

 جان گرفتند و پر رنگ شدند. کاا، یرو یها یکم خاکستر کم
 لبخند زد. نیآرت
 !یکن یم یاارت جادوگر یپس تو -
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 .دیخند نفس
، مواد ثابت کننده  یکی نیحوض  چه... ا یکیاون  یب،ارش تو ار،یدرش ب -

 داره.
و  دیکش   یس  رخ رنگ نفس نگاه کرد. با ل*ذ*ت نفس بلند مرخیبه ن نیآرت

 .دیکش رونیعکس را از آب ب
 به برق زد. خشک کن را نفس

 خشک بشه. نجایب،ار ا -
 !ن؟ی! عکسهامو خراب نکنن؟یبلند گفت: موفق شد رونیاز ب آرمن
 گفت: همش خراب شد! نفس

 .دیخند طنتیبا ش و
 شو خودت چاپ کن. یبعد -

 !؟یبهم اعتماد کن یزود نیبه ا یخوا یگفت: م طنتیهم با ش نیآرت
 .ستادیا نهیدست به س نفس

 .یعتماد دارم... مطمئنم از من باهوش تربه تو ا شهیمن هم -
عکس داش  ت؛ کنار رها. که  کیرا نگاه کرد. نفس فقط  وهاینگات یهمه  نیآرت

 گرفته بود. یراه شبید
 آن را انتخاب کند و نفس مشکوک شود. دیترس

فته... گر یراه نویگفت: ا د،ید ویآن نگات یرا رو نیمکث آرت ینفس، وقت خود
 .ارهیبلده اما صداشو در نم یاز عکاس ییزایچ هی

 کرده! کاریچ مینیبب میچاپ کن نویگفت: پس ب،ار هم عیسر نیآرت
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و ر یروز برس ه که من راه هیش ه  یافتاد و فکر کرد " م یراه یحرفها ادی نفس
 "ره؟یبگ نویآرت یتونه جا یم یدوست داشته باشم؟! کس

 نور بدم. بهم بگو. دیدونم چقدر با یگفت: نم نیآرت
 ر تکان داد.س نفس

 ش  هیمن هم یافته ول ینم یالمپو خاموش کن. قرمزه روش  ن باش  ه هم اتفاق -
 کنم. یاونم خاموش م

 اومده! یک نیبلند گفت: بب آرمن
 آمد. سایو الر نهیلوس یاحوالپرس یصدا بعد

 .دندیرا شن نهیلوس یصدا
 و جمع ی! ِک فتادهین یاتفاق نجایا ش  بیکمک! انگار اص  لن د میمثلن اومد -

 !ن؟یجور کرد
 شد. رهیکاا، انداخت خ ینفس و رها را رو ریکه تصو یبه نور نیآرت

 کادره. یگفت: انگشتت رو نفس
 کرد. ینگاه م ریبا لبخند به تصو نیآرت

 را کنار برد. نیدست آرت عیسر نفس
 دستش زد و گفت: حواست کجا رفت پسر؟! یرو آرام

 ."دهیکه از راه رس سای... به الررونیخودش در دل جواب داد " ب و
 .دیکش یقیعم نفس

 .هیکاف -
گراند نیآرت  * را خاموش کرد و کاا، را در آب انداخت.سمانیالمپ آ
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 دوباره المپ قرمز را روشن کرد. چند ضربه به در خورد. نفس
صورت ِ نفس که رو نیآرت ماند و فکر کرد "  رهیشد، خ یکاا،، پررنگ م یبه 

 !"یمنم اومد یزندگ یتو ،یایکاا، م یکه رو یآروم نیبه هم
دوم انداخت و دوباره فکر کرد " بدون مواد ثابت کننده  یرا در حوضچه  عکس

 !"یهم سر جات موند
 !یزمزمه کرد: تو معجزه گر و

عکس   ت بدک  نی!... انگار اولیکن یمعجزه م یگفت: فعلن که تو دار نفس
 نشد!

 عکس را باال گرفت. نیآرت
 شاهکاره! شده! اصلن یقشنگ نیبه ا -

 در زده شد. دوباره
 .دیحوصله خند یب نفس

 باشه. شاهکاره! -
 عکس را در خشک کن گ،اشت و عکس اول را برداشت. نیآرت

 !نیبگ یزیچ هی نیبلند گفت: اگر هنوز زنده ا آرمن
 رفت. رونیدر را باز کرد و ب نفس

 عکسهات؟! ای یینگران ما -
 .ستادیا کنار در نیمبل نشست. آرت یکرد و رو سالم

 شه درو باز کرد؟ یوسط ِ کار که نم -
 و نفس نگاه کرد. نیبه آرت سایالر

 ن؟یکرد یچاپ م شبوید یگفت: عکسها نهیلوس
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 !؟یگفت: مگه تو بلد سایالر
 .دیپرس نیاز آرت یبا لحن خاص سایحس کرد الر نفس

 عکس. نیاول نمیده... ا یم ادیجواب داد: بله! نفس خانوم داره بهم  نیآرت
 با ذوق، عکسشان را گرفتند و تماشا کردند. نهیو لوس آرمن

 !ییشو خودم به تنها یدوم یول میمشترکن چاپ کرد نویگفت: ا نیآرت
 کو؟ یگفت: دوم آرمن
 .شهیگفت: داره خشک م نفس

 اشه.ب نایکردم سخت تر از ا ی! فکر م؟یگرفت ادی یزود نیگفت: به هم دینو
 باهوشه. نیگفت: آرت نفس

 .دیندخ نیآرت
روز اول  یبرا یش   د... ول یاگه نفس نگفته بود چقدر نگه دارم، خراب م -
 بود! زیانگ جانیه یلیخ

 کنم. یکنم. معمولن ده تا ده تا چاپ م یگفت: من تک تک چاپ نم نفس
 !یهست یحرفه ا ِیگفت: آخه تو عکاسباش نیآرت
 م؟ینیعکستو بب اریگفت: ب دینو
 با لبخند گفت: شاهکارمو! نیآرت

اهش نگ س  تاده،یهنوز ا س  ایبه اتاقک رفت. نفس که س  رش را گرداند، الر بعد
 کرد. یم

 ... خشک شده...ارشیگفت: ب مع،ب
 با عکس آمد. نیآرت
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 !انیعابد نیاز شاهکار آرت یپرده بردار نمیا -
 .دیبلند خند آرمن

 شاهکارت عکس نفس و رهاس؟! -
 زد. یپوزخند ِ آرام سایالر

 را گرفت.عکس  یگوشه  نهیلوس
 قشنگ شده. -
 !؟یخودت چاپ کرد یشوخ یگفت: حاال ب دینو

 را تحمل کند. سایالر نیسنگ ینتوانست نگاهها نفس
 گه؟یخودش چاپ کرد د م؟یدار ی: مگه شوخگفت

 مامانت. شیباال پ میگفت: بر نهیلوس
 رفت. کخانهیبه تار نفس

 عکسها رو چاپ کنم. ی هیخوام بق یمن م -
 ؟!من یگفت: ب نیآرت
 !گه؟ید یگفت: تجربه کرد سایالر
 .ستادیکنار در ا نیآرت
 .میکن یبا هم چاپ م میبرگشت یباال، وقت ایتو هم ب -

 زد. یزورک یلبخند نفس
 یشو با هم تموم م یدوم یحلقه چاپ کردم. اگر دوست داشت هی ،یتا برگرد -
 .میکن
 سر تکان داد. نیآرت
 .یمرس -
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 هم سر تکان داد. نفس
 د.درو ببن -

را  شیلحظه بعد، همه جا ساکت شده بود و نفس با پشت ِ دست، اشکها چند
گراند یپاک م  کند. میرا تنظ سمانیکرد تا لنز آ

سم تو نی* ا ستم  یا ستان قبال هم اومده. خوا ض هیدا  یرابدم ب کیکوچ حیتو
ندارن. تا موضوع براشون  ییکه با روند ظهور و چاپ عکس آشنا یاون دوستان
 .گنگ نمونه

 .نهیریل*ذ*ت بخش و ش یلیو چاپ عکس به روش مونولوگ، خ ظهور
و جا  می،اش  تیم نیدورب یمطلق از قرقره ش )که تو یکیدر تار لمیف ی حلقه

رار کنس  رو ق یقوط یاندازه  یکیکوچ یتانکها ی. تو ش  هی( خارج ممینداختیم
ثابت کنندنیو تکون م زنیریو توش مواد ظهور م رهیگ یم  ده و. بعد هم مواد 

 .شهیعکسها م ویکه در واقع نگات یلمیف یشستشو
 یوبزرگ بش  ن و بعد ر میخوا یکه م یو به اندازه ا ویتیپوز دیبا وهاینگات نیا

 .انیکاا، ب
گراند  دیاسال هیشب یزیچ هیکنه.  یرو بزرگ م وهایدستگاهه که نگات هی سمان،یآ

 شو .
 پوشش خارج بشه وکامل از  یکیتار یتو دیحساسه و با یلیخ یعکاس کاا،

گراند ریز صو هیو چند ثان رهیقرار بگ سمانیآ ابه و بعد کاا، بت یرو و،ینگات ریت
 و شستشو بشه. تیمحلول ها ظاهر و تثب یتو

**** 
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 در زد. یاز گرما و شرج کالفه
 در را باز کرد. رها

 .دندیخند یزدند و م یو خاتون طبق معمول حرف م سیکالر شکوفه،
 نفس گرفت. را از هیسه پا رها

 !؟ینکرد دارمیچرا ب -
 ...ومدیگفت: دلم ن نفس
 همه به طرفش برگشت. نگاه

 نفس؟! یرفت یتو ِک  -
 مبل افتاد. یرا در آورد و رو یمانتو و روسر عیسر نفس

 ساعت شش. -
 خنک را به نفس داد. ی وهیآبم یقوط رها

 .یبرد یم لویچرا انقدر زود؟! حداقل موبا -
 بخوابد. شتریو نا آرام بوده و نتوانسته ب دهیآشفته د یهاخواب شبینگفت د نفس

 خواستم از نور طلوع آفتاب استفاده کنم. یم -
 ؟یخورد یزی: چدیپرس شکوفه

 را باال گرفت. یقوط نفس
 خورم! یدارم م -

 گفت: تموم شد؟ خاتون
 بود. شیبله... آخر -

 یزی*س ده*و سی... خاله کالریرس  توران س  نت میبر میخوا یگفت: م رها
 کرده! یسنگ
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 بلند شد. نفس
 .میبر میکشم تا بخوا یمن دراز م -
 .تا چشمش گرم شد دیشن یحرفها را م یتخت افتاد. صدا یاتاق رفت و رو به
 و نهیبچه ها! لوس   یبرا رهیگ یداره بهونه م یمنو نداره. ه یطاقت دور کیاد -

 یده از راه که مهمش اونجان ها؟... دستپخت شونم خوبه... عادت کر سایالر
 .نهیرسه، منو بب

 !یافت یم ادشی یخور یم یخودت هم دلت تنگ شده! هر چ -
سرشون گرم م - شون بد بگ،ره! فقط  ی. فرامرز نمشهیامروز رفتن کرج  ذاره به

 آرمن بد شد که از نامزدش دور شده! یبرا
 خواد تنها باشه. از یاز خدا م دینو ست؟ین یزیو چهار ساعت که چ ستیب -

دل  یهم نبوده مزاحم دل ا یرس  ه. کس   یهم به خودش م یاوناس که حس  اب
 شون بشه!

 لوسه! یلی... اما فرامرز خستین ریهم بهونه گ یراه -
 !؟یآرام گفت: نفس؟... خواب رها

 را به طرفش گرفت. لیموبا یچشم گشود. رها گوش عیسر نفس
 کارات. ی. صبح هم زنگ زد براهیراه -

 ا گرفت.ر ینشست و گوش نفس
 رفتن، گفت: حرفت که تموم شد، کم کم حاضرشو خانوم. رونیدر حال ب رها

 گفت: سالم. نفس
 گرم و ج،اب آمد. شهیمثل هم یراه یصدا
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 .دیسالم... خسته نباش -
 .دی... شما خسته نباشیمرس -

 .دیخند یراه
سته ن یشما رو که م یصدا - صبح زنگ زدم، رها گفت ستمیشنوم، خ  ...

 .نیرفت لتونیبا وسا یِک  تسیمعلوم ن
 خواب بودن. هیصبح زود رفتم. بق -
که رفته،  لشیرفته سراغ کاراش؟ رها گفت با وسا دینگران شدم. گفتم مطمئن -

 کنه... حاال چرا انقدر زود؟! یم یمعلومه داره عکاس
 اتاقها رو به طلوعه. خواستم وقت طلوع برم. یپنجره ها دمید روزید -

 مکث کرد. یراه
 گ،ره؟ ی... خوش م -
 !هیعال زیبله... همه چ -
و آخر هفته ر میکرد ش  نهادیپ م،یقرار ش  د یدلتنگ و ب یحس  اب میدیما هم د -
 کرج. میایب

 افتاد. نیآرت ادی نفس
 !؟ی! با کن؟یدید -
 و... نیمن و آرت دیبگو یمنتظر شد راه و

 جواب داد: من!... خودم... یراه
 .دیکش یآه

 ،ینه س  از ن،یدار یاومدم... اونجا نه مدل یهمراهتون ممنم  دیگفت: با یراه
 ...ینه نوازنده ا
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 لبخند زد. نفس
 . به نظرم خوبدیاستفاده کردم! اصلن نگران عکسها نباش یمحل یاز مدلها -
 .شنیم
 ... نگران شما هستم.ستمینگران عکسها ن -

 شد. بدجنس
 !میواد برگردخ یو دلمون نم میگ،رون یخوش م میچرا نگران؟! ما دار -
 شده. یشنبه اوک یبرگشتتون برا یطهایخدا رو شکر که بل -

 .دیخند نفس
 نداره! یکنسل کردنش کار -

 .دیم*س*تاصل به سر سگها دست کش یراه
 از گرما و رطوبت؟! دینه... خسته نشد -
و س  احل و  ایبه کنار، در حی! گردش و تفرد؟یش  د یخس  ته م دیش  ما بود -

 !شه؟یاروب، خسته کننده م
 !ن؟یفکر هم بکن نی... اصلن فرصت کردینه... ول -

 سفر که فکرش آروم بشه... رهیگفت: نه... آدم م یبا همان بدجنس نفس
 او لبخند زد. طنتیبه ش یراه

 !نیدون یفکرتون م یممنون که منو عامل نا آروم -
 زدم؟! یحرف نیمن همچ -
آدم، واقعن ارزش تحمل  نیا دیکرد یفکر م ،یحیتفر ،ینطوریهم ینه... ول -

 کردنم نداره؟!
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 .دیدوباره دراز کش نفس
 یچیخوام به ه یاحساس کششه که تا نباشه من نم هی...ستیمسئله تحمل ن -

 فکر کنم.
صبح ب یآخه نم - شه؟ با دارکهیشه که آدم  شده با شق  کم کم به  دیشد، عا

بدم...  یخوا یکه م یتونم اون حس   ی... نفس! من مادیوجود ب هت   یولب
ام خو یتا مسئله رسمن مطرح نشه، نم یعنیخوام...  یکه نم هیطور طمونیشرا

ت راح المیبشه، خ یو موضوع علن یکنم... اگه جواب مساعد بد یکار یپنهان
 یخاله ش  کوفه، از همه جا ب ای دیع،اب وجدان ندارم که نو گهیش  ه. د یتر م

به من اطم ند  یداش  تن... قول م نانیخبر،  ماه، خودت هم دم در عرض چ
 ...یکرد دایباورت نشه چطور احساستو پ

 کی... دوست داشتن ؟یچ نیاگر نشد... اگر بر عکس شد و شما دلزده شد -
 ره. یم نیطرفه زود از ب

 شد. رهیخ دهیلم یداد و به سگها هیبه درخت تک یراه
 ره. ینم نیوقت از ب چیباشه، ه یاگر واقع -

کنم...  یموض  وع فکر م نیمن دارم به ا دیکن ... باورد؟ینیناچار گفت: بب نفس
 یظر ممنت دی. ش  ما گفتزمیر یبه هم م ش  تریب د،یکن یتکرارش م یوقت یول

 .دیمون
 ...گمیاالن هم م -
 برسم... جهیبدون دلهره به نت دیپس اجازه بد -

 .دیکش یقینفس عم یراه
 چشم... -
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 لبخند زد. نفس
 ممنونم... -
 شم. ی... مزاحمتون نمرونیب نیبر نیخوا یرها گفت م -
 کنم. یخواهش م -
 .نیخوش بگ،ره و مراقب خودتون باش -

 کند. یدوباره تشکر کرد و خواست خداحافظ نفس
 گفت: نفس! عیسر یراه

 کنه!" یآرام گفت "بله؟" و فکر کرد " چه قشنگ اسممو صدا م نفس
به اروب و در یمن برا - هت،  حل احت ایفکر کردن ب . ندارم.. اجیو س   ا

 خدانگهدار.
 .دندیدو نیبه طرف آرت سگها

 گ،اشت و سالنه سالنه به طرفش رفت. بشیرا در ج یگوش یراه
 بلند شد. نفس

 ."ساستیو الر نیو چشمم به آرت نمیب یاحساسو نم نهمهی" لعنت به من که ا
 .ستادیا نهیآ یجلو

تا ِک  نگ ش   ده...  قدر دلم براش ت تا وقت؟یبهش فکر کن یخوا یم ی" چ  ی! 
س یحرفا شه؟  یشون جد یعرو س یتو سا،یکنار الر یوقت ایتر ب ون ش یعرو

 "ش؟ینیبب
 آمد. رها
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شد!... من امروز م یزید - سک یتموم   گهی. تو که دیسوار یخوام برم جت ا
 ؟یایم ؟یندار یکار

 آب باشم. یخوام تو یدو روز فقط م نیگفت: آره. ا نفس
 .دیخند رها

 تا آخرش باهات -
ص یبسزاوار، ال یآقا صا ستاره را برا یاز هتلها یکی یاخت   ِگاهشینما یپنج 

 عکس نفس در نظر گرفته بود.
 ییاش در چنان جا یانفراد ش  گاهینما نیکرد اول یتص  ورش را هم نم نفس

ستادان و همکالس شود. عالوه بر ا سزاوار و  ینفس، مهمانان آقا یها یبرگزار 
 آمدند. یم هیشرکت هم در روز افتتاح

 یکرده بود، با نورپرداز یطراح یکه راه یدمانیابعاد بزرگ و با چ در عکس  ها
 آماده شده بود. رینظ یب

و  دیایس  اعت زودتر ب مینفس حق دارد ن ه،یدس  تور داده بود روز افتتاح نیآرت
 رفته بود. یخودش همراه راه

 و شکوفه به هتل رفت. دیبا وسواس آماده شد و همراه نو نفس
 رفتند. سایو الر نهی، دنبال لوسو آرمن کیو اد سیکالر

ش رها شد و به راه عیسر د،یرا که د دینو نیما گفت: اومدن!  نیو آرت یداخل 
 !نیبجنب

 زد. یمطمئن به راه یلبخند نیآرت
 !میایراحت باشه. خوب از عهده ش بر م التیخ -

 .دیبه کراواتش کش یدست یراه
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 !ستمیاز خودم مطمئن ن ادیتو که آره! ... من ز -
 آرشه اش را برداشت. نیرتآ

 ... دو... سه... چهار...کی ؟ی!...آماده ایمن مطمئنم! نقص ندار یول -
 یاه هیپا ینرگس رو یکه گ،ش  ت، با انبوه گلها یا ش  هیاز در بزرگ ش   نفس

س  ل و  ولنیس  الن با هم و یکه در گوش  ه  یو راه نیبلند رو به رو ش  د و آرت
 نواختند. یم ولنیو

 است. داریچند لحظه باور نکرد ب شوکه شد که انقدر
سراز دینو شکش  شوق ا شکوفه که خندان او را به جلو بردند، از  شد. هر  ریو 

 چه تالش کرد، نتوانست خودش را کنترل کند.
سرها  دیدور، دور خودش آرام چرخ کیدر حال نواختن به نفس لبخند زدند.  پ

 و دوباره به آن دو نگاه کرد.
 نفس را ب*غ*ل کرد. رها

 دنید یبرا انیآدم کله گنده دارن م یخوش  ت اومد؟! اش  کاتو پاک کن! کل -
 !؟یبهشون خوش آمد بگ هیبا گر یخوا یکارات! م

 صورت نفس را خشک کرد. اط،یبا دستمال، با احت و
 سراغ نفس آمدند. ،یو شگفت تیو با رضا دندیسزاوار و خاتون هم رس یآقا
 بودن! زیکر همه چکه بچه ها ف نمیب یگم... م یم کیتبر -

 .دیزده بود. خاتون او را ب*و*س جانیهنوز ه نفس
 .زمیاومد عز یدر م شیهم انقدر خوب به نما دیبا رتینظ یب یکارا -
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ر ذوق س شتریسزاوار را ب یکردند، آقا یاجرا م یو راه نیکه آرت ییبایز ی قطعه
 .دیچرخ یآورده بود و سرحال در سالن م

 سراغ پسرها رفت. نفس،
ست چه بگو ی. نفس نمستادیهم ا نیآورده بودند. آرت نییها را پا شهآر . دیدان

 دهانش گرفت. یکف دستها را به هم چسباند و جلو
 یه مک یزیبه اون چ کینفس، با لبخند گفت: نزد سیخ یارق چشمها نیآرت

 شده؟! یخواست
س، نف دنیرا فراموش کرده بود و از د بهیاجرا در حض  ور جمع ار نیاول ،یراه

 آنطور بهت زده، زبانش بند آمده بود.
قت و چیتونم بگم ه یکرد خودش را کنترل کند و گفت: فقط م یس  ع نفس

 . از هردوتون ممنونم.مهیروز زندگ نیکنم. امروز قشنگتر یامروزو فراموش نم
 .دیکش ینفس بلند یراه

 بود. نیآرت ی دهیا -
فت: ا نیآرت گه نم ی دهیگ ما نیاول یخواس  ت یخودت بود! م هتین گا  ش  

 باشه؟! ینطوریا
 ناباور سر تکان داد. نفس

 و نازوک... ولنیآره... گل نرگس و و -
 سالن اشاره کرد. ی گوشه  ِییرایپ، زیبا چشم به م نیآرت

 .دیاش کش یشانیبه پ یشده، مبهوت، دست دهیچ ینازوکها دنیبا د نفس
 بهت گفته باشم. ادینم ادمی... یخدا... ول یوا -

 .دیندخ نیآرت
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 !ستیکه فقط چاپ عکس ن یجادوگر -
د ح نیاش به نفس تا ا یکینزد ،یراه یبا تمام وجود خوش  حال بود که برا و

 مشخص شده.
 سردرگم به هر دو نگاه کرد. نفس

 !ن؟یکرد دایفصل سال، چطور پ نینرگس، ا نهمهیا -
 لبخند زد. یراه

 نبود. یشما کار سخت شگاهینما یکردنشون برا دایپ -
 .دید یرا م یفتگیش ،یبار در نگاه ِ راه نیاول یبرا نفس

 .دیو نگاهش را دزد دیکش خجالت
 ...استیمثل رو زیهمه چ یول ارمیسر در نم یچیاز ه نکهیبا ا -
 هم کنارشان آمدند. هیبق
ستادا نیکنم بزرگتر یگفت: فکر نم دینو س یا  یگاهشینما نیهم همچ یعکا

 .نیوم گ،اشتبرگزار کرده باشن... واقعن سنگ تم
 سزاوار تشکر کرد. یاز آقا دیگفت: با نیآرت
 سزاوار به نفس لبخند زد. یآقا
و ر یش  گاهینما نیهمچ اقتیفوق العاده ش ل یاولن که نفس خانوم با کارا -

ثان ئه  یچند منظوره س! منم م ش  گاهینما نیا ،یداره. در  با ارا  یکارا یتونم 
 فخر بفروشم! ینفس، حساب

 .یخودتون و مهندس راه یاصل کارا گفت: در شکوفه
 را فشرد. یراه یشانه  خاتون
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 زنه. یهمه م یبار داره سازشو برا نیاول یبرا یراه -
نه  رم،یکردم س   ازمو دس   ت بگ ینبود، نه من جرات م نیگفت: اگه آرت یراه

 شد. یم یخوب نیبه ا نجایا
زحمتو  نهمهیا. دائم داره تهیپسر متواضع و با شخص نیفکر کرد " چقدر ا نفس

 کنه." یم نیمتوجه آرت
 بیترت نجایامشب رو هم هم ی هیشام و جشن افتتاح ایسزاوار گفت: گو یآقا

 داده.
 .دیخند نیآرت
 !رمیتقص یکاملن بدون حضور من بوده! من ب گهید نیا -

 سازش را کنار گ،اشت. یراه
 و ییهنمادست به ساز نشم!... را گهیدر حضور همکارا و شرکا د نیاجازه بد -

 !نیو روح سالن با آرت یقیبا من، موس یپرچونگ
 در سالن مشغول شدند. هیشد و نشست. بق دهیکش نیکنار آرت نفس،

 !؟یمن خبردار شد یاهایگفت: حاال بگو جدن چطور از رو کنجکاو
 لبخند زد. نیآرت
 خورم؟! یم یمن اگه تو رو هم نشناسم به چه درد -

 را تنگ کرد. شیچشمها نفس
 !؟یشناس ینو مم -

 سر تکان داد. نیآرت
شت ،یشناخت یدر دل گفت " اگه م نفس شایحتمن از دلم هم خبر دا  دمی... 

شایکن یرفتار م نطوریو عمدن ا یخبر دار  یم یکار ِ درست رو تو دار دمی... 
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شتن، با وجود  نیآخر ا یدون یتر... که م نی... عاقل تر و واقع بیکن ست دا دو
متوجه  دمیارس   ه... ش    ینم ییهامون به جا نیف دو اختال یاختالف س  ن
 ..."ید یبا رفتارت راه درستو نشونم م یو دار یاحساسم هست

 !؟ییگفت: کجا نیآرت
 باشم. یخوا یزمزمه کرد: همونجا که تو م نفس

 کرد. ی. اخم آرامدیدلش لرز نیآرت
 کجا؟! -

 به سالن نگاه کرد. نفس
 .تیواقع یتو -

 ن،ی. آرتس  تادیآمدند. نفس ا یگل م یها، با س  بدو بچه  کیو اد سیکالر
 سالن مبهوت بودند. دنی. همه از ددیسرگردان نگاهش را به سالن کش

 .دیکش یآرام سوت آرمن،
 .دمیدر چند تا خبرنگار د ی! جلویشیمعروف م ینفس! از امشب کل -

همراهش در س  الن گش  تند و  کیو اد سیبه همه خوش آمد گفت. کالر نفس
 ماندند. نینار آرمن و آرتدخترها ک

با  ،یراه مه خوش پوش و متش  خص،  نانش برد. ه ما به جمع مه نفس را 
 .نیسرشار از تحس ینگاهها

 یم دییکرد. مردها با سر تا یفضاها گوش م یدرباره  یراه حاتیبه توض نفس
 زدند. یکردند و زنها به نفس لبخند م

 واخت.ن یم نیبم و دلنش ییبا صدا نیکردند و آرت یم ییرایسالن، پ، ی خدمه
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 نفس گرفت. یقهوه برا یفنجان ،یراه
 ...یبه اطرافش کرد و آرام گفت: خسته شد ینگاه
 لبخند زد. نفس

 زحمت. نهمهیبا ا نیشما خسته شد -
 اش را به نفس دوخت. فتهیدوباره نگاه ش یراه

 دنینبود... فقط ل*ذ*ت و ش  وق بود... مخص  وص  ن با د یاص  لن زحمت -
 خودت محشر بود. یکه مثل عکسها یزده اصورت بهت 

 حس کرد گر گرفته. نفس
شب برا نهمهیهمانطور آرام گفت: ا یراه شن ام ست...  یگل و نور و ج شما
 بهانه شه! شگاهینما

به ا ش   هی! مگه میبه فنجان نگاه کرد و فکر کرد " لعنت نفس همه  نینس  بت 
ت... گرف یگرم نم س   ایاونطور با الر نیتفاوت بود؟! آخ که اگه آرت یمحبت ب

 !"؟یچرا گر گرفت ،یندار یدوست نداشتم... اگه احساس نوینه... اگه آرت
کردند و با  فیتعر یها آمدند. کل ینفر از اس  تادان نفس با همکالس   چند

نفس، همه  یکردند. ول یرا تماشا کردند. نظر دادند و شوخ زیل*ذ*ت، همه چ
 .یر حرارت ِ راهبود و نگاه پ سایو الر نیحواسش به آرت ی

*** 
 رفت. نهیو لوس سا،آرمنین،الریسراغ آرت یراه م،ینه و ن ساعت

 شام. یرستوران برا یتو دییبفرما -
بود... دس  تت درد  یعال زیگفت: همه چ یس  ازش را جمع کرد و به راه نیآرت

 نکنه.
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 لبخند زد. یراه
 بشه... دست تو درد نکنه. یکه عال یتو کمک کرد -

 راه افتاد. نیرتکنار آ سایالر
که تموم ش   د، باهات کار  ش  گاهینما نیگفت: ا نیمکث کرد و به آرت یراه

خوام  یم شهی... مثل هممیبا هم صحبت کن مینیبش م،یقرار ب،ار هی دیدارم... با
 .یکمکم کن

 را فشرد. یراه یبازو نیآرت
 من آماده ام. یحتمن... هر وقت بگ -

 گشت. ینفس مدر سالن به دنبال  نیرفت. آرت یراه
 نیا یکرد و به خود گفت " کاش تو شیدایبزرگ از نرگس  ها پ یدس  ته ا کنار

 ... با گلها و ساز بم محزونم..."میسالن، فقط من و تو بود
 انداخت. نیآرت یبازو ریدست ز سایالر

 ... گرسنمه.میبر -
 را هم به رستوران دعوت کرد. هیبق ،یراه
 فتن؟ نفس کجاست؟جان، همه ر یسزاوار گفت: راه یآقا

 کنم. یگفت: االن نگاه م یراه
 لبخند زد. خاتون

 قراره ازدواج کنه؟ تعجب کردم. یراه دیهمسر مهندس پاکزاد ازم پرس -
 ماتش برد. یلحظه ا یراه

 من؟! -
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 سر تکان داد. خاتون
 .یفکر کرده بود قراره با خانوم عکاس ِ با استعداد ازدواج کن -

 .دیدستپاچه خند یراه
 کردن؟! یفکر نیطور همچچ -

 .دیسزاوار هم خند یآقا
 گفت: چک کنم همه رفتن؟ عیسر یراه

 هم اشتباه فکر نکردن! ادیز نکهیگفت: مثل ا خاتون
شن یراه شانه ها یزد و رفت. آقا دنیخود را به ن ست دور  خاتون  یسزاوار د

 انداخت.
 کنه! یباالخره زبون باز م -

 زد. یند مخاتون ت یهنوز از حرفها یراه قلب
ار و فر یلبخند زد و با خود گفت " دو ماه فرص  ت داش  ت د،یو رها را که د نفس

 یکن یوسط. از دست اونا چطور فرار م انی. حاال مامان و بابا هم دارن میکرد
 نفس خانوم؟!"

*** 
 شده بود. یزییسبز دانشگاه، تازه پا یفضا
د، به آخر هفته و تولد نفس زرد که همه جا را پر کرده بودن یبه برگها رهیخ یراه

 کرد. یفکر م
ش  ده بود. خاتون از نفس که حرف  ادیبود ص  حبت نفس در خانه هم ز یمدت

 یفهایوقت ِ تعر ش  هیس  زاوار که هم یداش  ت و آقا یدار یزد، لبخند معن یم
با راه یمورد نظرش برا یخاتون از دخترها با مجالت  ،یازدواج  خودش را 



wWw.Roman4u.iR  250 

 

سرگرم م یمعمار گفت " نفس و  یداد و م یسر تکان م تیبا رضاکرد،  یاش 
 یکردم انقدر رو یهمه رو انگش  ت به دهن گ،اش  تن. فکر نم ش  گاهش،ینما

 گ،ار باشه." ریشرکت و رقبا تاث
 گم." یزنم. از خودش م یگفت " حرف از کارش نم یم خاتون

 .دیخند یسزاوار آرام م یآقا
 خودشم مثل کارش! -

 یساکت م شه،یشد و برخالف ِهم یم رهیخ یاهگرد شده به ر یبا چشمها رها
 ماند.
ست م ینم یشام بودند و راه زیسر م اکثرن چه  دیفهم یرا ترک کند. نم زیتوان

 .ندیرا نب چکدامیکرد تا ه یخورد؛ فقط به بشقابش نگاه م یم
"  گفت یرفت، آرام به خاتون م یاز ش  ام، رها که با ظرفها به آش  پزخانه م بعد

 !"د؟یگه؟! شما مطمئن یمن یچیپس چرا ه
 داد. یسر تکان م خاتون

 کرد. یرا جمع م زیبا شوق، م رها
 ،یبه راه یچشم ریز یکرد و با نگاه ی بعد از شام را آماده م ِپیسزاوار پ یآقا
 به که افتد!" لشیکه را خواهد و م اریگفت " تا  یم

شکوفه زنگ زد و آنها را برا ِشب شنبه به تولد ن ی قبل که  کرد،  فس دعوتپنج 
کردند، دس  ت دراز کرد و  یتماش  ا م یکه همگ یالیحواس به س  ر یخاتون، ب

 برداشت و گفت: آخر هفته تولد نفسه. زیم یرا از رو یسبز بیس
 گفت: مبارک باشه. ونیزیبه تلو رهیسزاوار خ یآقا
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 را در دست چرخاند. بیس خاتون
 دعوتمون کردن. -

 .ادیمربوط باشه تا خوشش ب یعکاس به دیبا م؟یریبگ یگفت: براش چ رها
اگه اونطور  م؛یهم مطرح کن یا گهیص  حبت د میخواس  ت دیگفت: ش  ا خاتون
 .میریهم بگ یا گهید ی هیهد دیباشه با

 گرید دیگفت، ش  ا یهنوز نگران ِ جواب نفس بود. اگر به آنها هم "نه" م یراه
ش  د که  یم مطرح یموض  وع، خانوادگ یوقت دیزدند. با یباره حرف نم نیدر ا
 از نفس مطمئن شده باشد. یکم

 "نه" گفت
 سه نگاهش کردند. هر

 نه؟! یآرام گفت: چ یبا اخم خاتون
 به خودش آمد. یراه

 ...یچیه -
 شد. وبلند

صحبت کن یآقا شون  شنبه باها ستش را گرفت و آرام گفت: پنج   میسزاوار د
 پسرم؟
 را باال برد. ونیزیتلو یصدا خاتون

 سزاوار هم بلند شد. یپدرش نگاه کرد. آقا مردد به صورت ،یراه
 م؟یکم حرف بزن هی میبر -

 ...گهیوقت د هیگفت: امشب نه بابا...  یراه
 جان؟! یراه ینگران یسزاوار آرام گفت: از چ یآقا
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 ."یچیسر تکان داد که "ه یراه
 سزاوار زمزمه کرد: از جواب نفس؟! یآقا
 با لبخند افزود: و
 !گهید نهیهم یگارخواست یمزه  یخب همه  -

نه و ه یفکر کرد " حتمن وقت یراه فت  هایهم گ مه چ جان  زیفروکش کرد، ه
 تموم بشه"

 خوام از دست بدمش. یمن نم یو مردد گفت: ول آرام
 کرد. یسزاوار اخم مهربان یآقا
 !ش؟یدیگفته از دست م ی... حاال کمیخوا یما هم نم -

 ساکت ماند. یراه
 م؟یپنج شنبه مطرح کن :دیسزاوار دوباره پرس یآقا

 مطمئن بشم. دیگفت: نه... با یراه
 سزاوار دوباره لبخند زد. یآقا
باش ه مطمئن باش  نی! ... پس رم، اگه قس متتون ا؟یچند ماهه مطمئن نش د -
 کنه. یعوضش نم یچیه

 فکر کرد " اگه نباشه..." یراه
 بعد. م،یآرام گفت: چند روز صبر کن و

 نشست.سزاوار سر تکان داد و  یآقا
 را گرفت. نیآرت یباال رفت و شماره  یراه

 پسر؟! ییکجا
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 نگاه کرد. نیو به آرت دیجا پر از
 لبخند زد. نیآرت
 ؟یوقته اومد یلیخ -

 بلند شد. یراه
 نه... کالست تموم شد؟ -

شمیگفت: آره... بر نیآرت شب کالس داره. ما شنبه ها تا  سه  بهش  نوی... نفس 
 دادم راحت برگرده.

 پارک کردم. کینزد نیهم نویدي... ماشخوب کر -
 شرکت؟ ینرفت -
 .رونیچرا... زود اومدم ب -

 رفتند. نیتا کنار ماش ساکت
 دنج... یجا هی میپشت فرمان نشست و گفت: بر یراه
 کمربندش را بست. نیآرت
 خونه؟ یایچرا نم -

 راه افتاد. یراه
 خونه نه! -

 .ویگفت: خب استود نیآرت
 .میراحت حرف بزن م،ینیبش یجا که دو نفر هیاونجا هم نه...  -

 لبخند زد. نیآرت
 شدن؟! بهیو آرمن ار دینو گهیحاال د -

 .یباش انیخوام فعلن تو فقط در جر یگفت: نه... م یراه
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 صبور بود. نیآرت ،یخالف راه بر
ر د یگوش دادند تا جلو یراه یمورد عالقه  یقیساکت شدند و به موس دوباره
 کافه.

 و کم نور نگاه کرد و نشست. یهنر یضابه ف نیآرت
 دارم. اجیبه کمکت احت شهیبا لبخند گفت: مثل هم یقهوه دادند و راه سفارش

 جلو آمد. یکم نیآرت
 ه؟یچ هیباشم... قض دیمف دوارمیام -

 مردد گفت: نفس و خانواده ش. یراه
 به خودش گفت " نفس و خانواده ش... نترس..." عیسر یوحشت کرد ول نیآرت

 کیباش  ه... من فقط  یبهش  ون کس   کتریکنم از تو نزد یگفت: فکر نم یاهر
شون... ول یساله م سمو سالهاس دار یشنا شون زندگ یتو  و  یکن یم یکنار

 .یحتا از فکراشونم خبر دار
 کرد آرامتر باشد و سر تکان داد. یسع نیآرت

شون  یتازه داره... م یبرنامه  هی" حتمن  شه. خواد باز از کارها و فکرا خبردار ب
 ."شگاهیمثل نما

 به اطرافش نگاه کرد. یراه
 پنج شنبه تولد نفسه. -

 اش را هم گرفته بود. هیدانست و هد یم نیآرت
 .میگفت: ما هم دعوت شد یراه

 آمد. یفش فش ِ بخار دادن ِ قهوه ها م یصدا
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 مردد لبخند زد. نیآرت
 فکر تازه؟! هیبازم  -

 هم لبخند زد. یراه
 ...ستیتازه ن -
 آورد، نگاه کردند. یکه فنجانها را م یپسر به

 سه تا مادر شده فال قهوه و خنده. نیا حیگفت: تفر یراه
ست ست تازه وارد بودن ِ راه ی خودش نبود؛ م ِد و خانواده اش را به رخ  یخوا
 بکشد.

صن از وقت ِیمیقد حیتفر - صو شکوفه بود؛ مخ شکوف ی مامانم و خاله  ه خاله 
 ال مامان ِ تو هم بهشون اضافه شده.بازنشسته شد. حا

 گ،اشت و رفت. زیم یجوان، فنجانها را رو پسر
 داد. هیتک یراه

 خوام با نفس ازدواج کنم. ی... منیآرت -
 بدهد. رونیتواند ب یکرد نفسش را نم حس
 نظر داشت. ریکنار نفس بود و ذره ذره، بزرگ شدنش را ز سالها
قه نفس متوجه عال نکهیباش  د. بدون اکند و مراقبش  تشیکرده بود حما یس  ع

ش  ده  یاریخودش خانوم ِ کامل و تمام ع یاش بش  ود. حتا حاال که نفس برا
کرد، هم باز  یو هم اخالق و ظاهرش توجه همه را جلب م ش،یبود، هم کارها

 منتظر بود...
ست نفس چ ینم هنوز سرها یسخت یبا همه  یبداند ول یزیخوا  ییها و درد
دانس  ت. حق خودش  یخودش م ی رو دارد، نفس را برا ِشیدانس  ت پ یکه م
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ست. چرا که ه یم ش چیدان سکوت نکرده  دهیکس آنهمه انتظار نک بود. آنهمه 
شت... حاال راه یبود و آنهمه نفس را نم ست ندا سال  کیکه  یشناخت و دو

به هم دهیاز راه رس   بود فت " م یم یراحت نیبود،  با نفس ازدواج  یگ خوام 
 کنم"؟!

شه، بعد ازدواج کنه... م یس منف - شق ب  هیهم اول  دیدونم نو یخواد اول عا
سته  لیشه. منم اوا یم یرتیکم ا ش ینه؟ هر چ اینگران بودم که کارم در ه، با

فکر  مدیترس یانقدر بهم اعتماد داشته که به خونه شون رفت و آمد کنم. م دینو
ه مئن تر شدم کارم اشتبامط ،فکر کردم یهرچ یکنه در موردم اشتباه کرده... ول

از خواهر  یکه خواس  تگار س  تین شیپنجاه س  ال پ گهی... االن که دس  تین
 یباش  ه؟ مگه آدم چند بار فرص  ت ِ زندگ یقیو نارف ینامرد تینها قش  ونیرف

 شه؟ یداره؟ مگه آدم چند بار عاشق م
 .دیاز قهوه اش چش یکم یراه
 .شهی. مثل همکرد آرام شود. آرام و خوددار یفقط تالش م نیآرت

شتنت رو از خود ِ نفس هم مخف نهمهی" مگه ا ست دا  ن،ی! ا؟ینکرد یسال دو
 از اون سخت تره؟!"

 مشکل من در واقع خود نفسه و فکرش. -
 مسلط شود. یتا کم دیکش یقینفس عم نیآرت
 دونه؟ یم یزینفس چ -

 به فنجان، سر تکان داد. رهیخ یراه
 دونه. یم زویهمه چ -
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 .دیپرسبا ترس  نیآرت
 ه؟ینظرش چ -

 چرخاند. یقاشق را را در قهوه م ،یراه
خوام  یاون احس  اس ِ دوس  ت داش  تنو ندارم. بدون احس  اس هم نم گهیم -

هم  شبیزنن. د یطرفم، مامان و بابا دائم دارن حرفشو م نیازدواج کنم... از ا
... من کنن یم یآخر هفته تولد نفسه، گفتن همون شب، خواستگار دنیتا فهم

ند س   ال منتظر بمونم؛ ولح گا یم شیکه پ نطوریا یاض  رم چ نفس  رره، ان
توداره؛ احساسشو  یلیاحساسشو باز ب،اره... نفس خ یخواد جلو یخودش نم

 ده. یبروز نم
شو به زبون م یگفت: نفس همه  عیسر نیآرت س سا شتباه مارهیاح ! ینک ی... ا
 کنه. یرو مخف یزیتونه چ ینم

 مطمئن نگاهش کرد. یراه
رو  قلبشه یکه تو یزیچ ی. ولشهیده، احساسات سطح یکه نشون م ییاونا -
 ده. یبروز نم چوقتیه

 وحشتش را پس زد. نیآرت
 ؟یخودت باهاش صحبت کرد -

آورد. در  یم یا ش   هیکل یگفت: آره... دو، س   ه ماهه... دائم بهونه ها یراه
ان، کنم از اون زم ی... خودم حس میهم حرف از احس   اس زد... ول تینها

 .نهیب یحداقل داره احساس ِ منو م یول ادیانگار نرم تر شده... به چشم نم
 زد. یمحو لبخند
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دوس  ت داش  تن  نی... اگه اهیرینظ یو ب بیچه موجود عج یدون یخودت م -
تفاوت بود، بازم دوس  تش  یبهم ب نطوریبراش مهم نبود، تا آخر عمر هم اگر ا

 کردم... یم یداشتم و باهاش زندگ
 کس را به عشق ِ خودش نداشت. چیه یتحمل ابراز عالقه  نیآرت
 یدانست نفس، راه یبود و م یو ناچار یدیاز سر ناام ،یراه یحرفها نکهیا با

 از هر زمان وحشتزده. شیبود، هم ب یهم عصب یرا دوست ندارد، ول
 داشتند. لیازدواج تما نیهم به ا یراه یخصوص که خانواده  به

با یزبان مزه مزه م یقهوه را رو یس  اکت دانه ها یراه زنگ  نیآرت لیکرد. مو
 زد. یم

 ؟یدیگفت: جواب نم یراه
 به خود آمد. نیآرت
 لبخند زد. یراه

 کردم... ریفکر تو رو هم درگ -
 آمده و منتظرش است. سایبود. گفت الر سیرا باال آورد. کالر یگوش نیآرت

 حوصله، اخم کرد. یب
 !؟یچ یبرا سا؟یالر -

 گه کارت داره. یدونم... م یت: نمگف سیکالر
 "امی" باشه، م گفت

 !"یشکنجه آور ِ راه یفرار از حرفها یراه، برا نیفکر کرد " بهتر و
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 بود، لبخندش را تکرار دهی" را فهمس  ایفقط "الر ن،یآرت یکه از ص  حبتها یراه
 کرد.

 قهوه ت سرد شد. -
 ره.اومده خونه؛ کارم دا سایگفت: مامانم بود... الر نیآرت
 گفت: تو هم؟! مانهیبا صم یراه
 زد. یرمق یبه زور لبخند ب نیآرت
 دوسته. هیفقط  سایالر -

 اش را خورد. قهوه
 ندارم. یرسونمت... کار یگفت: من م یراه
 طول راه، دوباره هر دو ساکت بودند. در

 ،نیهم یدر حال ِ فکر کردن به مش  کلش باش  د. برا نیکرد آرت یفکر م یراه
شق یفقط به نفس فکر م نیت. آرتگف ینم یزیچ سالها د یکرد. به ع ر دل که 

شمها شق به چ شت. از ع شت و عم یدا شه گ ِقیدر تا ل*ذ*ت ِ  ر،ی نفس ِ گو
 .یکاا، ِ عکاس یظاهر شدن ِ لبخندش رو

 بودند. دهیمتوجه اطراف شد. رس نیکه ترمز کرد، آرت یراه
 شد. لیبه طرفش متما یراه

 ینم کار گهیواقعن فکرم د یکنم. ول رتیدرگ نطوریخواس  تم ا ی... نمنیآرت -
 هیه بش   ی... راض  ییکنه، تو ینفر باش  ه که بتونه نفس  و راض   هیکرد... اگر 

ت تر راح یاونطور دیتر بش  ه... ش  ا کیکم روابط، نزد هی م،یبکن ییص  حبتها
 متوجه دوست داشتنم بشه.

 بشه؟ ی: پنج شنبه قراره صحبتدیآرام پرس نیآرت
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 ن داد.سر تکا یراه
 نه؟ ایکنن  یدونم گوش م ینزنن... نم یبه بابام گفتم فعلن حرف شبید -

 به کوچه نگاه کرد. یفقط سر تکان داد. راه نیآرت
ش دی... تو بانیآرت - شناخته با ست ندارم برایمنو  ست آورد ی... من دو ن ِ به د

سبز بشم و قرار مدارا یواشکیدل ِ نفس،  ن و وب،ارم. من ن یپنهان یسر راهش 
بهم  دینو ایخاله ش  کوفه  ،یزمان هیخوام  یخانواده رو خوردم... نم نینمك ا

 داد. یم تینا رضایبگن سوءاستفاده کردم؛ وگرنه نفس راحت تر از ا
 " باش  ه. باهاش دیتوانس  ت به دروغ بگو ی. نمدیدانس  ت چه بگو ینم نیآرت

 کنم" یصحبت م
 را باز کرد. در
 .میب،ار فکر کن -

 را دراز کرد.دستش  یراه
 تو شدم. یممنونم. بازم شرمنده  -

 را فشرد. یمردد دست راه نیآرت
 ه؟یچه حرف نیا -

 لبخند زد. یراه
 جبران کنم... سالم برسون. شاالیا -

 .ستادیکنار در ا یرا تماشا کرد. مدت نیدور شدن ِ ماش نیآرت
 کرد. یم یجیو گ یچارگیب احساس

 ... کمک کن."ایرد " خدازنگ گ،اشت و زمزمه ک یرا رو دستش
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شتها سر به ز انگ  یسال قبل افتاده بود. جلو ادیبه  ر،یرا در هم گره کرده بود و 
 خواست واردش شود. یصبرانه دلش م یکه نفس، ب یا کخانهیدر تار

 یکند؛ ول یتواند عش  قش را مخف ینم گریبار، حس کرده بود د نیاول یبرا و
 هجوم آورده بودند. ها به مغزش تیواقع یمثل حاال، همه 

 شد. یمسلمان م دیازدواج، با یداشتنش، برا یمسلمان بود؛ برا نفس
که با خودشان بزرگ شده  یدادند با دختر یم تیخانواده اش رضا دیشا د،یشا

شان را م سا لیفام یداند، ازدواج کند ول یو زبان ست و هم  یها را چه م هیو دو
 کرد؟

ست ب یخبرش م دنیشن د، تا شناختن یشناختند و نم یکه م یاارامنه  نیتوان
ز ا د،یرس   یم یگر فهیباش  د و اگر خبر به خل یداغ و جنجال یمدتها موض  وع

 شد. یهم طرد م سایکل
 ود.مهم نب شیبرا یگری د ِزیچ چیمهم نبود، اگر نفس را داشت ه شیبرا نهایا

ض یخانواده اش را چه م یول دتها، تا م دیشدند با یم یکرد که اگر، اگر هم را
 دوستان و بستگان باشند. یها یسوالها و کنجکاو یجوابگو
شکوفه و نو ینفس را چه م ی خانواده ض دیکرد؟  شدند؟! به او، انگ ِ  یم یرا

 زدند؟ ی"نظر داشتن به دخترشان" را نم
 داشت، نفس بود! تیکه اهم یزیهم مهم نبود... چ باز

ها جار رفته بود و به تنبود که س  الها با تک تکش  ان کلن یپر از افکار س  رش
 بود. شیو حرفها یراه یها یکرد، نگران یکه فکر نم یموضوع
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 دانست یم یبه خودش هم داشته باشد ول یچند مطمئن نبود نفس احساس هر
با او ازدواج کند،  ،یس خت نهمهینفس به او اعتماد دارد و اگر بخواهد با وجود ا

 بوده. وبا ارزش زیعز نیآرت یفهمد چقدر برا ینفس م
کرد. ص  حبت با نفس... ص  حبت با  یراهها فکر م یروز بود به همه  س   ه

 خانواده... فرار... مهاجرت...
 نداشت. یفرصت یسردرگم بود ول هنوز

زدند،  یم یآمدند و حرف یم ینیریبا گل و ش   یراه یآن ش  ب ، خانواده  اگر
 کرد. یم یشکوفه، نفس را راض دیشا

خواس  ت بعد از  یواده را دوس  ت دارد. نمخان نیدانس  ت ش  کوفه چقدر ا یم
 بزند. یبه نفس حرف یراه
 رند؛یبگ یمیتوانس  تند هر تص  م یش  د، بعد م یبه ازدواج م ینفس راض   اگر

ض صلن از ا یبمانند، خانواده ها را را ض رانیکنند، ا د ش یم یبروند... نفس را
 برود؟ نیرا رها کند و همراه آرت یمادر و برادر و درس و زندگ

 نیکرد آرت یکرد؟! فکر نم یم یچه فکر د،یفهم یرا م انیجر یراه یوقت
 کرده؟ ینامرد
ض یکرد " بهش م فکر شمو کردم... نه...  یگم را شد. من تال به ازدواج با تو ن

سال پ گهیاالن د یگم مگه خودت نگفت یم آدم  یمگه نگفت ست؟ین شیپنجاه 
ست یبار فرصت ِ زندگ هی شدن داره؟! منم نخوا شق  ست نیم او عا  فرصتو از د

 بدم."



 263 همسفر گریز

گاه مه  ن به محراب و مجس   که مس   میمر یکرد  قدس   کودک را در  ِ حیم
 آ*غ*و*ش داشت.

شب باایکرد " خدا زمزمه ض دیبا نفس حرف بزنم... با دی! کمکم کن. ام  شیرا
شکالتو  یسخت یبا نفس ازدواج کنم. با همه  دیکنم... با هاش... کمک کن م

ندم... فقط تو م یدون یکس م حل کنم... تو بهتر از هر قدر منتظر مو  یچ
 چقدر دوستش دارم." یدون
 و بلند شد. دیکش یبیاش صل نهیس یرو

شمعها نگاهش شتند به انتها م ییافتاد به  شن کرده بود و دا س یکه رو و  دندیر
 .حیبعد، تمثال ِ مس

 خارج شد. سای مصلوب گرفت و از کل ِحیاز مس نگاه
*** 
 .دیکه به خانه رسشده بود  کیتار هوا

 خوشحال شد. د،یسزاوار را در کوچه ند یآقا ای ی راه ِنیماش نکهیا از
 داشت. استرس

 دوش گرفت و آماده شد. عیباال بودند. سر همه
خواس  ت بعد از  ی. مدیلرز یرفت. دس  تهاش م نییاش را برداش  ت و پا هیهد

 سال، به عشقش اعتراف کند. ازدهی
 را در دست گرفت. یگوش مردد

 رسن... زود باش!" ی" االن م
 گرفت. شماره

 را برداشت. ینفس گوش خود
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 !ن؟یتو آرت ییکجا -
 را بست. شیچشمها

 ن؟ییپا یایب قهیچند دق یتون ی... نفس مویاستود یتو نم؛ییپا -
 .دیخند نفس

 !؟یدرست کرد گهید ی کخونهیتار هینکنه  -
 لحن ِ شادش لبخند زد. به
 ... کارت دارم.ایب -

 گفت: باشه. اومدم. نفس
 را کنار گ،اشت و با دلهره قدم زد. یگوش
 شد. شترینفس که آمد، ضربان قلبش ب یپا یصدا
 او کرد. یبه سر تا پا ینگاه

 .نیبود و شلوار ج دهیپوش یشرت ِ آسمان یت
 داشت. شیآرا یبلند و صافش را ساده بسته بود و کم یموها

 نفس محو شد. لبخند
 !ن؟یآرت یخوب -

 زد. یرنگ یلبخند ب نیآرت
 آره... چرا خوب نباشم؟! -

 اخم کرد. نفس
 .دهیرنگ و روت پر -

 .دیکش یقینفس عم نیآرت
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 خوبم. -
 را برداشت. هیهد ی بسته

 تولدت مبارک! -
 دوباره لبخند زد. نفس

... دستت درد یبد نییمنو پا ی هیهر سال، هد ی... فکر کنم عهد کردیمرس -
 نکنه.

 مبل نشست. یمقش را خم کرد و رور یب یپاها ن،یآرت
 .نیبش -

 کاا، را باز کرد. جان،یهم نشست و با ه نفس
 استرس، ساکتش کرده بود. یبعد" ول ی" ب،ار برا دیخواست بگو یم نیآرت

 سزاوار وارد شدند. یآمد و بعد، خانواده  اطیدر ح یصدا
 هم اومدن. هیگفت: انگار بق نفس

 ..گفت: ب،ار برن باال. عیسر نیآرت
 ی! وان؟یو با ذوق گفت: دورب دیکش   رونیرا ب تالیجید نیدورب یجعبه  نفس

 !؟یکرد کاری! چنیآرت
 کرد آرامتر شود. یسع نیآرت

 زد. لبخند
 س؟ هیهد نیاول -

 سرحال سر تکان داد. نفس،
 .یهست یتو اول شهیهم -

 !ز؟یهمه چ ی: تودیپرس نیآرت
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 .دیخند
 وب...خ یزای چ ِشتری!... بزای چ ِشتریب -

 نگاهش کرد. قیرا از جعبه خارج کرد و دق نیدورب
  تازه تو ب،ار بعدن نگاه کن! ِیکالفه گفت: اسباب باز نیآرت

 را روشن کرد. نیو دورب دیباز خند نفس
 نیو هم ن؛یآرت ی هیاز هد س  ا،یاز نبود ِ الر ن؛یحال بود. از بودن کنار ِ آرت س  ر

ام ِ به حض  ور مد ایران ِ فردا باش  د؛ نگ نکهیبود. بدون ا یاش کاف یخوش   یبرا
 فکر کند. نیآرت ِیدر زندگ سایالر

ست و گفت: با اول نیآرت کنار ش سو دو نفر نیتولدم، اول ی هیهد نین  یم یعک
 !میریگ

 شم! یرا به طرف خودشان گرداند و گفت: اخم نکن، دلخور م لنز
 دو، سه! ک،یخم کرد و گفت: آماده؟  نیرا به طرف آرت گردنش

 م*س*ت از عطر نفس، لبخند زد و حس کرد آرامتر شده. نیتآر
 را نشانش داد. عکس

 زمی... بازم س  ورپرانیآرت یکه چاپ کردن نداره... مرس   فیخوب ش  د! ح -
 !یکرد

 نشست. نیآرت یرو به رو دوباره
 رم؟یازت بگ گهید یکی -

 .بگم یزیچ هیتو بدم، هم  هیگفت: نه، نفس... صدات کردم که هم هد نیآرت
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صورت جد نفس صورت ِ  ِادیشد.  رهیخ نیآرت یبه  سال قبلش افتاد و   تولد ِ 
 خانه اش. کیدر تار یهمانجا؛ جلو ن،یمهربان ِ آرت یو چشمها یجد

 !؟یچ یدرباره  -
 شد و آرام گفت: ازدواج. رهینفس خ یبه چشمها نیآرت

 ماتش برد. نفس
 !"؟ی" ازدواج؟ ازدواج با ک

 !؟ی ک ِهم آرام گفت: ازدواج او
 لرزانش را به هم قالب کرد. یدستها نیآرت
 ...یعنیخودم...  -

 بد گفته. یلیفکر کرد خ د،یرنگ ِ نفس را که د ی ب ِصورت
 ."یگفت یم دینبا کدفعهی" 

 تا بر دلهره اش البه کند. دیکش ی بلند ِنفس
 !؟ینفس... تو تا حاال عشقو تجربه کرد -

 دوخت. نینگاهش را به زم نفس
 ی افهیق یازدواجشو بگه ول می... حتمن خواست تصمدهیم فهم افهیاز ق"حتمن 
 ."دیفهم زویهمه چ د،یمنو که د

 !؟یگفت: تو چ آرام
 .دیلرز یسرش را تکان داد. صداش هم مثل دستهاش م نیآرت
وقتش  ه بگم... فکر کنم  گهیکنم د یوقته... حاال هم... حس م یلیآره... خ -

ته دارم بهش فکر  یلی... نفس... خیدرک کن منو یتون یخوب م گهیاالن د وق
 ...گهی... دمیتون یم نکهیکنم... به ا یم
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 پله ها، ساکتش کرد. یپا رو یصدا
 تهوع داشت. نفس

 چند ضربه به در زد؛ سرحال وارد شد و سالم کرد. یراه
 .دیاش دو کخانهیبه تار عیآرام جوابش را داد و سر نفس

 ه هم نگاه کردند.متعجب و نگران ب نیو آرت یراه
 .ستادیپشت در ا نیآرت
 نفس؟!... درو باز کن... -

 به زور گفت: خوبم... نفس
 حالش به هم خورد. ییدر دستشو و

 شده؟! ینگران گفت: چ یراه
 سر تکان داد و در زد. نیآرت
 !؟ینفس... چرا درو بست -

 آب را باز کرد. ریحال، ش یب نفس،
 گفتم که؟ خوبم... -

 گفت: حالش چرا به هم خورد؟... چش شده؟! دستپاچه یراه
 نشست. هیچهارپا یرو نفس

. تو ..ی... لعنتی... حاال فقط مطمئن شد؟یدونست ی! تو که مفی" احمق! ضع
 ..."یدونست یم

 ... درو باز کن نفس...؟یگفت: بهتر شد نیآرت
 گفت: برم خاله شکوفه رو صدا بزنم؟ یراه
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 ...رونیب ایدونم... نفس ... ب یگفت: نم نیآرت
و  در را باز کرد ه،یآب به ص ورتش زد و از ترس ِ خبردار ش دن ِ بق یمش ت نفس

 رفت. رونیب
 دو نگران جلو رفتند. هر
 شانه اش را گرفت. نیآرت
 ...نیبش ایب -

ا کت اسپرتش ر یب*غ*ل برد. راه ریرا ز شی. نشست و دستهادیلرز یم نفس
نداخت. عطرِ   یدر آورد و رو و  دیچیگرمش در مش   امِ  نفس پدوشِ  نفس ا

 حالش را دگرگون تر کرد.
 نفس نشست. یجلو نیآرت
 مارستان؟یب میبر یخوا یشده؟ م ی... چ؟یخوب -

 سر تکان داد "نه". نفس
 .یباال گرمتر بش میگفت: پاشو بر نیآرت

 جمع تر شد. نفس
 .نیب،ار بهتر بشم... شما بر -

 هم بخورد.دوباره حالش به  دیترس یکرد. م ینم نگاهش
 براش. فشارش افتاده. میکم آب قند درست کن هیگفت:  یراه
 را پر از آب و شکر کرد و هم زد. یوانیبلند شد. ل نیآرت

 هم آمد. رها
 نگاهشان کرد و خنده اش رفت. متعجب

 شده؟!... نفس چش شده؟! یچ -



wWw.Roman4u.iR  270 

 

 انداخت. شینفس نشست و دست دور شانه ها کنار
 گفت: فشارش افتاده. یراه
 گرفت. نیرا از آرت وانیل ا،ره
ست نجای... چرا ایش یخوب م یبخور نوینفس... ا ایب - ش  نشیآورد یم ن؟ین

 باال خب.
 خورد. وانیاز ل یکم نفس

 .دیشلوغ نکن خودی... بستین میزیچ -
 راحت تر شد. لبخند زد. الشیخ یانگار کم رها

 ...فتهی! کم کم همه جات از کار مهیریهمه از عوارض پ نایا -
 حال لبخند زد. یب نفس

 !یرتریخودت که پ -
 .دیخند رها

ش  م! االن به خاطر کهولت همه جام از کار  یم ینطوریچند بار ا یمنم روز -
ستم... با دارو ا سر پا ه شروع  نی... از همنطورمیافتاده. نگاه نکن  شب ِ تولد 

 !یعادت کن دی... باشهیم
داد  یسردش را ماساژ م ی. رها دستهارا تا آخر خورد وانیبه اصرار ِ رها، ل نفس

 و پسرها ساکت نشسته بودند.
 .دینفس را محکم دست کش یگونه ها رها

 باال. میبر نیپاش ومدن،ین هیلپهاش! حاال تا بق یقرمز نمیا -
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س که امشب تولدش بود پ رزنهیپ نیا گنیشد و گفت: همه باال نشستن م بلند
 کجاس؟!

 را برگرداند. یکت ِ راهگرمتر شده بود. بلند شد و  نفس
 .نینگ یزیچ نایممنونم... به مامان ا -

 را گرفت. شیبازو رها
 کنن! یم یاریتا دست و پات  میبر -

 تا آنها باال بروند. ستادندیا یو راه نیآرت
 کرد. نیقدرشناسانه به آرت ینگاه یراه

 ...یزد یباهاش حرف م یدونم داشت یم -
 حرفمو بزنم." ید... ن،اشتدر دل گفت " نا تموم مون نیآرت
 .ستادیکنار در ا یراه

 نگن... عجله نکن. یزیصحبت کردم که امشب چ نایبا بابا ا -
 راحت تر، المپ را خاموش کرد. الیآرام تر شد و با خ نیآرت

*** 
 شیلبها یداد و لبخند را رو ینش   ان م الیخ یتوان، خود را ب یبا همه  نفس

 کرد. یحفظ م
خواس  ت ازدواج کند، نه  یکه م نیفکر کند؛ نه آرت زیچ چیخواس  ت به ه ینم

 "ن؟یندار ی... مشکلن؟یبود " بهتر دهیکه تا وقت شام، سه بار پرس یراه
 آرمن را داد. یو جواب ِ سر به سر گ،اشتن ها دیرها خند یها یشوخ به
شتها کم یب س یا سوال خاتون که پر " نفس جان چرا  دیا،ا خورد و در جواب 

 بخورم! کیخوام ک ی"، گفت: م؟یورخ ینم یزیچ
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 .دیخند دینو
 هست؟! کیگفته امشب ک یحاال ک -

 .دمیسرک کش خچالی یگفت: تو نفس
 !م؟یگه که عصر گرسنه مون بود خورد یرو م یگفت: اون دیبه نو آرمن
 .دیننک تشی! حداقل امشب که تولدشه انقدر اذدینکن تیگفت: اذ سیکالر

شه هر کس نفس  یم تیاذ یسزاوار با لبخند گفت: ک یآقا ستون با کنه؟! حوا
 جواب پس بده ها؟! دیکنه، بعدن با تیخانومو اذ

 به پدرش نگاه کرد. عیسر یراه
 .ارهی! نفس کم نمنیمهندس، نگران نباش یگفت: آقا شکوفه

 بلند شد. زیاز پشت م کیاد
م ک هی نیخوا یشده! پسرا؟ شما نم یبه سه بودن، نفس قو کی شهیچون هم -
ه باهاتون مسابق میخوا ی! امشب من و مهندس من؟یسازتون امشب شلوغ کن با

 .میبد
 .دیسزاوار خند یآقا

فت: پس ب آرمن مت ا یگ تا پ نیزح هه  یتو دیببر رمردویدو ! خودتون یجب
 ساکتن. یلیخ نیو آرت یامشب راه

 گروه شما! یگفت: من تو رها
 مال شما... هیو آرمن، بقبا من  نهی! تو و لوسکهیگفت: آره. رها انرژت دینو

 بلند شد. آرمن
 ارم؟یبرات ب ولنیو ؟یراه ارم؟یب یچ -
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 صفا نداره. یراه یو صدا ولنی... بدون واریگفت: ب کیاد
 را جمع کرد. زیم نفس

به آرت نیآرت جه  بدون تو ند. نفس  رها و  انیم ،یو راه نیو رها کمکش کرد
 زیبا لبخند نشان داد همه چ نگاه کرد و هیشکوفه نشست و به زدن و خواندن بق

 خوب است.
 همه را ساکت کرد تا فقط گوش کنند. یراه یصدا دوباره

 داد. یچشمش را بسته بود و آرام سرش را تکان م کیاد
 تمام شد، دست زد و گفت: باور کن روحم تازه شد! یهم آواز راه یوقت
 روشن را آورد. یو شمعها کیک دینو

 نره نفس! ادتیگفت:آرزو  رها
 نمانده بود. ییآرزو چیچشم بست. ه نفس
 آرزو نفس! چه خبره؟! هیگفت:  آرمن
 آرزو شمعها را فوت کرد. یلبخند زد و ب خودیب نفس
 برگزار شود. شگاهشیقبل، آرزو کرده بود نما سال

 را که یبود و راه رهیآرام، به دودِ  ش  مع ها خ یرا نگاه کرد که با لبخند نیآرت
 بود و لبخندش گرم. زیدوباره نگاهش لبر

 داد و از همه تشکر کرد. لشانیتحو یسرسر یلبخند
*** 
 ظهر، آماده شد تا به شرکت برود. شنبه

 دارد. تاریآن روز کالس گ سایدانست الر یم
 رفت. ابانیگ،شت و قدم زنان تا خ اطیاز ح ت،یاهم بدون
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 .زد یداده بود، دست و پا م نیکه آرت یروز بود در کاب*و*س ِ خبر دو
 کرد. یم یحماقت و بچگ احساس

 یبافالیخودش خ یکه گ،اش  تم دلم برا ش  تر؛یمتنفرم... از خودم ب س  ای"از الر
 خودم بود." ری! همش تقصستمیهم... نه! از اون متنفر ن نیکنه... از آرت

 داد. رونیو بازدمش را با آه، ب دیکش یبلند نفس
 گرفت. یتاکس نیاول یرا بلند کرد و جلو دستش

*** 
به دس  تش داد و گفت:  ش  هیس  زاوار، چک ِ حقوقش را در پاکت، مثل هم یآقا

 ؟یناهار که نخورد
 نه... -
 ما بمون. شیپ نجایپس هم -
 کنم. دیقدم بزنم و خر یخوام کم یممنون. م -

سونمتون... با ییجا هیمن تا  د،یگفت: اگه اجازه بد یراه شگ دیبر اه. برم آموز
 د؟یاوردیکه ن نیماش
 مخالفت کند.کرد  یسع

 شم... یکنم... مزاحم ِ شما نم یرو ادهیخواستم پ ینه... م -
 لبخند زد. یراه

 .دیکنم که به قدم زدنتونم برس یتون م ادهیسر راه پ -
 بگو برسوندت. ،ی... هر جا خواستزمیسزاوار گفت: باهاش برو عز یآقا

 رفت. رونیب یهمراه راه نفس
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 !د؟یکن یدعوت ِ منم رد م آسانسور را زد و گفت: یدکمه  یراه
 نگاهش کرد. جیگ نفس

 لبخند زد. یراه
 دم خوش بگ،ره. یدعوت ناهار... قول م -

 افتاد. سایو الر نیآرت ادی نفس
 را کنار گ،اشت و او هم لبخند زد. دیترد

 کجا؟ -
 سرحال شد. یراه

 !دیرستوران ِ ... اصلن هر جا که شما دوست دار -
 تون چطوره. قهیسل نمیبب دی: خودتون انتخاب کنگفت

 برق زد. یراه یچشمها
 ...نمیسخت شد که؟! ب،ار بب یلی! ... خش؟یآزما نیاول -

 .نی: هر جا که خودتون دوست دارگفت
 رفت. رونیسر تکان داد و بعد از نفس ب یراه

*** 
 .دیشد و متعجب خند ادهیپ

 !؟ینیرستوران چ -
 !ن؟یبا لبخند گفت: دوست ندار یراه

 اش را باال برد.چانه  نفس
 با چوب ا،ا بخورم. ستمیبگم بلد ن دیتا حاال نرفتم... و با -

 گشود. شیهمراهش رفت و در را برا یراه
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 .میخور یخب با چنگال م -
 داد چوبها را امتحان کند. حینفس با وجود ِ چنگال، ترج یول

 .دیخند یتوانست و م ینفس نم یول ردیداد چطور دست بگ یم ادی یراه
 ؟یگفت: دوست دار یراه

 را به دهان گ،اشت. یاز ماه یبا زحمت، کم نفس
! تا به حال انقدر از ا،ا خوردن ل*ذ*ت نبرده بودم و حرص  م هم در یلیخ -
 بود! ومدهین

 کرد. یبا ل*ذ*ت نگاهش م یراه
 اومدم؟! رونیامتحان سربلند ب نیخب... از اول -

 لبخند زد. نفس
 !دینکن فیتعر یکس ی منو، برا ِیزیآبرور نکهیصد در صد! به شرط ا -

 را کنترل کرد. جانشیه یراه
 خودمون نگه دارم. یلحظه ها رو فقط برا نیا یدوست دارم خاطره  -

 چوبها را کنار گ،اشت. نفس
 بود... ممنونم. یخوب یتجربه  -

 فقط لبخند زد. یراه
 ن؟یکن دیخر نیخوا یگفت: کجا م یرستوران که خارج شدند، راه از
خوام  یرم. م ینم یبه خص  وص   یش  م. جا یم ادهیر راه ِ آموزش  گاه پس   -
 رو تماشا کنم. نهایتریو

 همراهت باشم؟ یمنم کم ید یمردد گفت: اجازه م یراه



 277 همسفر گریز

 نگاهش کرد. نفس
 شه؟ ینم ریآموزشگاه؟ د دیبر دیخوا یمگه نم -

خوام باهات ص  حبت  یو آرمن تا عص  ر اونجان... م دیگفت: نه... نو یراه
 کنم.
 ساکت ماند. ی!" ول؟یقبل یخواست بپرسد "همون حرفا نفس

 صدا راه افتاد. یهم ب یراه
!... واقعا دوست ؟یشی!... چرا ساکت م؟یای" چرا سفت و سخت جلوش درنم

 !"؟ی...لج کرد ایکنارت باشه  یدار
 خودش را داد. جواب

 همن." شیپ سایو الر نی" االن آرت
 در هم رفت. اخمش

 اده لوح! ازت متنفرم!""نفس ِ احمق ِ س
پارک نیماش   ،یراه  نیبخوا یپارک کرد و گفت: هر چ دیمرکز خر نگیرا در 

 شه. یم دایپ نجایا
ست  یکرد. م یرا نگاه م نهایتریزد و و یقدم م یساکت، همراه راه نفس، خوا

 اجناس ِ فروشگاهها. یفکر نکند اال تماشا زیچ چیبه ه
 آن را بپوشد و بخرد. یت با راهخواس ینم یچشمش را گرفت ول ییپالتو

 !؟یدی: مگه اون پالتو رو نپسنددیپرس یراه
 کرد. یرا مخف تعجبش

 چرا... -
 چطوره؟ ینیبب ،یبپوش یخوا یگفت: نم یراه
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 برگشت و در فروشگاه را باز کرد. و
 کشه! یطول نم ادیز -

 را باال برد. شیابرها یراه د،یرا که پوش پالتو
 تن... خوشت اومد؟خودت دوخ یانگار برا -

 انداخت. یگریبه خودش نگاه د نهیدر آ نفس
 کرد. یبا لبخند نگاهش م یراه

 گفت: خوبه؟! دیترد با
 خوبه... مبارک باشه. یپوش یم یهر چ ،یگفت: چون خودت خوب یراه
 یداش  ت کنار ص  ندوق حس  اب م یرفت، راه رونیبا پالتو از اتاق پرو ب یوقت

 کرد.
 !ن؟یکن یم کاریچ نیگفت: دار کنارش رفت و آرام عیسر
 دوباره لبخند زد. یراه

 !یآبرو دار -
 .دیتونم اجازه بدم شما حساب کن ینم -

 طرفش و زمزمه کرد. دیچرخ یراه
شت ن د،یخر یبرا نیآقا اومد هیبا  یوقت - ساب کن ستیز قا و اون آ نیشما ح

 خجالت بکشه؟!
 کنم! یهم آرام گفت: پس منم با شما حساب م نفس

 ساک ِ پالتو را از فروشنده گرفت و در را باز کرد. ،یراه
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 راحت ینطوریکنم. ا دیخواس  تم خودم خر یرفت و گفت: من م رونیب نفس
 .ستمین

  نفس نگاه کرد. ِی ناراض ِمرخیبه ن یراه
 .یکرد دیاالنم خودت خر -

 خودم. دیخر شهیحساب کردم، م یگفت: وقت نفس
 فت.ر نییهمراه نفس از پله ها پا یراه

صلن ا -  هیو آرمن بهت هد نیتونم مثل آرت یتولدت بود... من نم ی هیهد نیا
 بدم؟!
 ن؟یداد هی: شما که شب تولدم هدگفت

 لبخند زد. یراه
شو نزن. ب،ار  گهیکنم د یاون از طرف رها و مامان و بابا بود! خواهش م - حرف

 بشه. شتریب هیامروزم با دادن هد یخوشحال
با یبود. من دیفکر خر گرید نفس  یع،اب بکش   د و از پسِ  راه دیدانس   ت 

 .دیایبرن
هایتریهدف و یب ماش   ا م ن با  یکرد. راه یرا ت بدون حرف، همراهش  هم 

 زد. یل*ذ*ت قدم م
 ها مکث کرد. نفس متعجب نگاهش کرد. یاز طال فروش یکی نیتریو یجلو
 !؟یبنداز ینگاه هی یخوا یبا لبخند گفت: نم یراه

 ال داد.چانه اش را با نفس
 !رمیخوام طال بگ ینم -
 فقط نگاه! -
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 هدف، جواهرات را تماشا کرد. یو ب ستادیکنارش ا نفس
شب، مامان ا یراه شنبه  ستگار یم نایآرام گفت: پنج  ستن حرف از خوا  یخوا

 بزنن.
 نگاهش کرد. عیسر نفس

 بود. رهیحلقه ها خ فیبه رد یراه
 !ن؟یشما بهشون گفت -
 .دنینه... خودشون فهم -

 دونن؟! یاونا هم م یعنیشب تولدش افتاد و آرام گفت:  ادی نفس
 نفس باور نکرد. یسر تکان داد ول یراه

 فشار ب،اره که جواب بدم." یگه تا منو تو یم ینجوری" حتمن داره ا
 نگاهش کرد. یراه

 نزنن تا من با خودت صحبت کنم. یازشون خواستم فعلن حرف -
 شد. رهیجواهرات خ یس ِ نور، روو به انعکا دینگاهش را دزد نفس

 نه؟ک رییتا احساس ِ من تغ دیکن یصبر م دیشما که گفت ؟یچه صحبت -
 .دیآرام تر پرس یراه

 کرده؟ یرییمدت تغ نیا یتو -
ود افتاد که راحت گفته ب نیآرت ی حرفها ِادیباز  ی"نه" ول دیخواس  ت بگو نفس

 عاشق شده و وقتش شده ازدواج کند.
 خت،ی خبرش اونطور منو به هم ر ِدنید و فکر کرد " ش  نحس  ادت داغ ش   از

 کنم؟!" کاریچ دیبا نمیو ازدواجشو بب ینامزد یوقت
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 یتیو مهربان و حما قیدق یبا نگاه د؛ید ی خودش م ِکیرا نزد نیآرت ش  هیهم
 ...سایدلگرم کننده که مخصوص خودش بود. اما الر

خود  یرا برا نی حض  ور آرت ِنانیاعتماد و اطم نیا یآمده بود و همه  یراحت به
 کرده بود.

صو ی همه س نی آرت ِییای رو ِریت سناک کرد یرا کنارش، مبدل به کاب*و* ه تر
 و توجهاتش گرم بود. نیشدن ِ پشتش که همواره به آرت یبود. کاب*و*س ِ خال

صل از راه دیهم نفهم خودش شق بعد از  دی: مطمئندیپرس یچقدر م*س*تا ع
 !اد؟یازدواج هم به وجود م

 زد. یلبخند محو یراه
 آره... ،یاگه خودت بخوا -

صو یم یسع نفس سب نیو آرت سای الر ِریکرد به ت ود، فکر ب دهیکه به ذهنش چ
صو سب نیآرت یکه بازو سایالر رینکند. ت شتر ازدواج دهیرا چ در  بود و برق ِ انگ

 زد. یچشمش را م ن،یتریدست ِ چپش، مثل ِ درخشش جواهرات ِ پشت و
 نگه داشت. یراه یشانه ها یباال گرفت اما رو یرا کم نگاهش

 کرد. یپناه یو ب ییدر روزگارش، احساس تنها نیتصور ِ نبودن ِ آرت از
 دارم. ازیگاه محکم ن هیتک هیبه  زیاز هر چ شتریمن... ب -

 دارم" ازیبه تو ن زیاز هرچ شتریدر دل گفت " منم ب یراه
 کردم؟ یآمادگ وقته اعالم یلیجواب داد: من که خ و

خواس  ت  یتوانس  ت. نم ینم یول دیخواس  ت حرف دلش را بگو یم نفس
 هم کوچک کند. یراه شیخودش را پ

 دوخت. ی سردرگمش را به راه ِنگاه
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حت حرفمو بزنم... هم یم - نه پش   نیخوام منم را  مونیحاال!... چون ممک
 نگم. چوقتیه گهیبشم و د

 کنم. یوجود گوش م یبا همه  کنارتر رفت و گفت: نیتریو یاز جلو یراه
 آرزو کرد حرف ِ آخر ِ نفس نباشد. و

از  گو، بیا ش  هیهم ِینگاه کرد تا راه نیگش  ت. به زم یدنبال کلمات م نفس
 گرفته. شیکلماتش، رازش را نفهمد. حس کرد صدا انیم
از  یاومد ول یازت خوشم نم ادمیز لیبهت ندارم... اوا یمن احساس خاص -

سوند اون روز که منو شکده، د یر صداتو  دمیتا دان شد...  سبت بهت عوض  ن
ارت، ... رفتیخوب یلیتو خ نمیب یکنم، م یدوست داشتم... فکر که م شهیهم

هات؛ ول کارهات، حرف ثل تو  یمن... نم یبرخوردت،  بدم م  بتونمتونم قول 
خوام که اگر  یم ییزایچ هیاما در مقابل،  ه؛یدونم خودخواه یمحبت کنم... م

 ره... یم نیاز مشکالت از ب یلیشه، فکر کنم خحل ب
باور گفت: نفس! منو نگاه کن!... حاال بگو چ یراه نا ... ؟یخوا یم یآرام و 

 !ه؟یچ یخوا یکه م ییزایاون چ
 نگاه کرد. یمنتظر ِ راه یبه چشمها ،یبا شرمندگ نفس

 یذهنم دارم که نم یتو یع،اب آور یرایتصو هی... من ستین یاصلن منطق -
سات هیبگم...  یچکیبه ه چوقتیوام هخ سا ست ندارم حتا درباره  یاح که دو

صحبت کنم... مطمئنم اگر ا شن، منم راحت تر م نایشون  م با تون یکمرنگ ب
 ی... مرماقدرت محو کردنشونو ند نمیب یوقتا م یبعض یول امیاحساسم کنار ب
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و*س  ها کاب* نیاز ا یکمکم کن یول ؟یدونم چطور ی... نمیخوام کمکم کن
 ندارم. یصورت منم حرف نیراحت بشم... در ا

 چند لحظه ساکت نگاهش کرد. یراه
 .دهیخودش تکرار کرد تا مطمئن شود درست فهم ینفس را برا یحرفها
 !نیبگ یزیچ هی: دینال نفس

جا، در ص  حت و س  المت عقل،  نیآرام گفت: هم یمبهوت و با لبخند یراه
سوال نیدر ا چوقتیدم ه یقول م سم و با تمام وجود و تا وقت یمورد  ده زن ینپر

ش  م.  یکنار بزنم... خس  ته هم نم دهیکه آزارت م زیکنم هر چ یام تالش م
 خورم! یشکست هم نم

 :دیکرد و آرام تر پرس یکوتاه مکث
 !؟یکن یحاال با من ازدواج م -

 با مامانم صحبت کنم. دیمردد گفت: قبل از همه، با نفس
 کرد. یهنوز باور نم یراه

صحبت کن ستین یازین - صحبت میتو  ... کنن ی. خانواده م با خانواده ت 
 جواب ِ خودتو بگو.

 افتاد. نیآرت ادیزد و سر تکان داد.  یرنگ یب لبخند
را بست. بازدم ِ کشدارش، مثل ِ آزاد شدن ِ  شیسرش را باال برد و چشمها یراه

 پرنده از قفس، سبک بود.
 .دیکش یرا به زحمت فرو داد و آه بغضش

 !اینگو و ب یچیخندان گفت: حاال ه یراه
 خانوم! دییرا باز کرد و گفت: بفرما یطالفروش در
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 شد. جیگ نفس
 !ن؟یبکن نیخوا یم کاریچ -

ا مگه آدم ب نم؟یچند لحظه قبل، " تو" ش   ده بودم! بب نیآرام گفت: تا هم یراه
 زنه؟! یحرف م ینطوریش ا ندهیهمسر آ

 لبخند زد. نفس
 !؟یبکن یخوا یم کاریچ -

 کرد. تیرا گرفت و به داخل هدا شیبازو یبه نرم یراه
 !میریبگ ینامزد یحلقه  میخوا یم -

 اخم کرد. نفس
 چرا االن؟! -

 خودت ی قهیخوام با سل یسرحال به فروشنده سالم کرد و آرام گفت: م یراه
 دم بهت. خوبه؟ حاال انتخاب کن! یباشه... هر وقت، وقتش شد م

*** 
 قدر خوشحال بود که نفس تعجب کرده بود.ان یراه
 تدیخر ؟یندار اجیاحت یا گهید زیآمدند، گفت: چ رونیکه ب یطال فروش   از

 تموم شد؟
 سر تکان داد. نفس

 .دیکش ینفس بلند یراه
 شما رو برسونم، بعد برم دفتر، بعد هم خونه. میخب؛ بر -

 !؟یگفت: پس آموزشگاه چ نفس
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 .دیخند یراه
 نیبگم. هم هیبرم خبر خوش رو به بق دیاز آموزش  گاه دارم. با کار ِ واجب تر -

 !میش یهفته هم با خانواده مزاحمتون م
 .ستادیا نفس

 !ع؟یچرا انقدر سر -
 را باال برد. شیابروها یراه

. ستین عیهم سر یلیعقب انداخت! دومن خ یخودیب دینبا ره؛یاولن کار خ -
 سه ماهه منتظرم!

در  سر شیگ،اشت. نفس از کارها نیو در ماش دیخر ینیریراه، دو جعبه ش سر
 زنگ زد. لشیآورد. موبا ینم
 سالم بابا... -

... 
 نه آموزشگاه نرفتم... چطور؟ -
 لبخند به نفس نگاه کرد. با
 ...نمیماش یتون تو ندهیاالن... با عروس ِ آ -

 .دیخند بلند
 بع      له!... -

... 
 !رسم یخدمت م ینیرین، بعد با شرسونم منزلشو یعروس خانومو م ر؛ینخ -

... 
 مامان هم گرفتم! یبرا -
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... 
 .نیباشه. خودتون خبرشو بهش بد -

... 
 . خدانگهدار.نیممنونم. سالمت باش -

ش سوندن و تبر یرا رو یگو سالم ر سر حال گفت:  شت و  شبورد گ،ا  کیدا
 هستن! ینیریکه همه منتظر ِ ش میگفتن... بر

 رار کرد و ترس به جانش افتاد.سرش "عروس خانوم" را تک در
 یاالن همه ش  ون م یعنیکردم؟!... عروس؟!... به پدرش گفت؟!  کاری" من چ

 ! "دینو ی!... وا؟یچ نیشد؟!... پس آرت یجد یخودیفهمن؟!... چرا انقدر ب
 :دیپرس مردد

 !؟یچ دینو -
 حرکت کرد. یراه

 نباش! یچینباش... اصلن نگران ه دینگران ِ نو -
 هنوز مردد بود. یزند ول یحرف نم لیدل یب یراهدانست  یم

 کنم. یم یداد و گفت: سع هیو پر از حسرت و ترس. سرش را تک مردد
*** 

 آورد. یدر م ییشسته شده را از لباسشو یداشت لباسها شکوفه
 ...یکرد رید ؟یکه وارد شد، گفت: اومد نفس

 .دیسالم... رفتم خر -
 به بالکن رفت. شکوفه
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 ؟یشت اومد؟ با رها رفتخو یزیاز چ -
 .نشست

 .دمینه... رها نبود... آره خر -
 .یرفت ینخورد یزیچ ست؟یاز بالکن گفت: مبارک باشه... گرسنه ت ن شکوفه

 چوبها افتاد و لبخند زد. ادی نفس
 خوردم. رونی... برمیس -

 سیرکال ن؟ییپا یایو گفت: م دینفس را د یش  کوفه که تمام ش  د، پالتو کار
 ه.قهوه گ،اشت

شت... اما م یم ییتنها دلش صله ندا ست... حو سرش گرم  یخوا ست  خوا
 دانست... یباشد تا فکر نکند... نم

 رفت. نییشد و همراه شکوفه پا بلند
 خورد و باال برگشت. سیکالر ی خوشبو ِینیریاش را بدون ِ ش قهوه

ست درباره  ینم شنود. نم یزیچ نیآرت یخوا شد راه یب شته با  یشد انتظار دا
از  دیرا بکش   د. خودش هم با نیآرت یزحمتِ  پاک کردنِ  خاطره  ییه تنهاب

 کرد. یفرار م نیآرت زیهمه چ
 تولدش را تماشا کرد. یرا برداشت و عکسها نیدورب

 که رها گرفته بود. ییتا آنها ن،یشان با آرت یعکس ِ دونفر از
 نگاه کرد. د،یخند یکه م یراه به

.. با .نیبا آرت یلجباز س  ت؟ین یس  ر لجباز نفس؟! از یکن یم کاریچ ی" دار
هم خوبه... خانواده ش هم خوبن...  یلی... خهیپس  ر خوب یخودت... نه! راه

 ."شهیهم م شتری... کم کم بادی! ... ازش خوشم م؟یپس چرا دوستش ندار
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 را رد کرد. عکسها
 زد. یم تاریگ نیآرت

 زدند. یم تاریو آرمن گ دینو ،یبعد
 .دندیخند یو خاتون م سیرشکوفه و کال ،یبعد
 خواندند. یسزاوار م یو آقا کیاد ،یبعد
 زد. ینبود و با آرمن حرف م نیحواسش به دورب یراه ،یبعد
 .دیب*و*س یرها داشت نفس را م ،یبعد
 ...نیخودش به دورب یساختگ یخنده  ،یبعد

 .دیرا کنار گ،اشت و دراز کش نیدورب
صلن من ازِک  شق آرت ی" ا ش نیعا ستش شدم؟! عا شدم؟!... نه... فقط دو قش 

شتم... د ستش دا کردم،  دواریرو ام یاز حاال ندارم... حاال که راه گهیدارم. دو
 گ،شته." یرفت تو نیآرت

 . روز تولدش...دیبار، دلش سال قبل لرز نیآمد اول ادشی
 .دیکش آه

 ."ونریرفتن ب نیکه تموم شد، با آرت سایگفته بود " کالس الر سیکالر
 اشتباه نکردم شکوفه؟!" یدیبود " د دهیخند بعد

 به شرکت برود. ینیریخواست با ش یافتاد که م یراه ادی به
خوش  یکارمندها و مهندس  ها یبود و داش  ت به همه  دهیتا حاال رس   حتمن

 کرد. یتعارف م ینیریش ،یو منش پیت
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 ینیریگفت " ش   یو م دیخند ی"به چه مناس  بت؟" م دیپرس   یکس هم م هر
بود که چقدر  نی... مهم ازی" نه!... هر چینامزد ینیریگفت" ش ی! م" نهیعروس

 خوشحال بود.
 یرده بود مدرست ک یتاکس کیکه  یکیاز تراف یافتاد؛ وقت شیساعت پ کی ادی

 دینیب یم! مگه ندیگ،شتند، با خنده چند تا بوق زده بود و گفته بود " راهو باز کن
 !"نمه؟یماش یعروس خانوم تو

! االن خاله خاتون هم خبردار شده... یکنه؟... وا یم کاریر داره چسزاوا ی"آقا
 پره هوا!" یکشه و م یم غیرها حتمن دوباره ج

 زد و عروسکش را برداشت. یالت
مان و نو ما باره ا یزیآبرور دیگن؟!... نو یم یچ دی"  نه؟ دو باال  رتشینک

گه راه نه؟! ... م باش؟... آرمن حتمن وقت ینز فت نگرانش ن مه، ب ینگ فه
ساب ... حتمن توقع داره نیگه نفس که هنوز بچه س؟... آرت یخنده و م یم یح

نه! آرت بدم...  به اون خبر  بل از همه،  نداره  یتوقع چیه نیمنم مثل خودش، ق
تونم بگم... مثل  یخودم نم یش   ه اول بهش گفتم... ول یخوش  حال م یول

کنم؟!  یس  عرو یخوام با راه یخودش راس  ت راس  ت نگاهش کنم و بگم م
صلن م شدم! هول کردن و خرابکار یا شق  ست  ِیگم عا شنبه رو هم ما  پنج 

خاطر  هحالم بد ش   د، به خاطر اون نبود؛ ب یکنه وقت یکنم! فکر م یم یمال
 بود. یراه

 عاشق!" یزد و زمزمه کرد " آقا لبخند
خورم!... حاال با  ی. شکست هم نمشمیرا بم کرد " خسته هم نم شیصدا بعد

 "؟یکن یواج ممن ازد
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 زد." یحرفا رو م نیا نی" کاش آرت دیکش آه
 .ستادیا نهیآ یبلند شد و جلو یعصب

 هکطرفیس  ال عش  ق  کی یفدا یخوا یم تویعمر زندگ هی" تمومش کن نفس! 
 احمق؟!" یبکن

 .دیترک بغضش
 تونم... ینم -

 کرد تا آرامترشد. هیگر
شت به تار یحلقه  بعد شده اش را بردا سر خودش را ا کخانهیتمام  ش رفت تا 

 گرم کند.
صدا کی نور ِ قرمز رنگ، به  ریدر آمد. ز یساعت بعد، آرام و ارق کار بود که 

 ساعتش نگاه کرد. شش بود.
 آماده را از خشک کن برداشت و دسته کرد. یعکسها

 .دیرا د نیکه رفت، آرت رونیب
 کرده، قلبش تند زد. ییکه خطا یافتاد و مثل کس یراه ادی

شدن ِ در، بو را حس م عیسر نیکه آرت شهی هم ِبرخالف سرش  یبا باز  کرد و 
 گرداند، همانطور نشسته بود و با دو دست، سرش را گرفته بود. یرام

 زد. شیکنارش نشست و صدا مردد
 نکرد. نگرانتر شد. یحرکت نیآرت

 افتاده؟! یاتفاق ن؟یرا خم کرد و آرام گفت: آرت سرش
 آرام گفت: نه. نیآرت
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 ساکت ماند. یحرفت شده؟" ول سایواست بپرسد "با الرخ نفس
 انگار همانطور خشک شده بود. یبهتر شود ول نیمنتظر ماند تا آرت قهیدق چند

 سرش را خم کرد. دوباره
 بودمت... دهیند ینطوری... تا حاال ای... نگرانم کردنیآرت -

 چنگ زد. شیبه موها نیآرت
 مغزم فلج شده. یخوام فکر کنم ول ی... مستین یزیچ -

ا نفس چند ت ن،یتا فکرت باز بش  ه... راحت بش   یآروم باش   دیگفت: با نفس
 .یش یبلند بکش، بهتر م

 ؟یکم تنهام ب،ار هی شهیبدون ِ حرکت، زمزمه کرد: م نیآرت
 را برداشت و باال رفت. شیدلخور بلند شد. عکسها نفس

 کردند. یباال داشتند دلمه درست م س،یو کالر شکوفه
 ؟یبود نییگفت: پا هشکوف

 تکان داد و به اتاقش رفت. سر
 .دیشکوفه را شن یصدا

 کنه! یذوق م نهیدلمه ها رو بب ادیب دینو -
ال خوشح ادیه*و*س دلمه کردم. اونم ب گهیهفته س م هی کیگفت: اد سیکالر

 .شهیم
 زد. یپشت پنجره رفت. تلفن زنگ م نفس

 ر.رو بردا یگفت: نفس... دستم بنده. گوش شکوفه
را  یحوصله، گوش یکردند و ب یرا پارک م نیکه ماش دیو آرمن را د دینو نفس،

 برداشت. خاتون که گفت "الو" ، نفس هول کرد.
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 کرد. یآرام یخنده  خاتون
 خانوم؟! یسالم نفس جان... چطور -

 متوجه لحن شاد و خاص او شد. نفس
 خوبم... ممنون. -

 خوش اومدن... یمرز با خبراو فرا یبا همان لحن خاص گفت: راه خاتون
 .دیبگو دیدانست چه با یلبخند زد. نم دستپاچه

 برم!... شکوفه دم دسته؟ یعروس ِ خجالت نیگفت: قربون ا خاتون
 .دیبهش... سالم برسون دمیرو م یبله... گوش -

 خاتون صدادار شد. ی خنده
 !ه؟یبه بق ای یفقط به راه -

 دوباره ساکت شد. نفس
 .زمیعز یت باشگفت: سالم خاتون

 رفت. رونیب
 مامان؟ خاله خاتون. -

 را شست و خشک کرد. شیدستها شکوفه
 را گرفت. یو آرمن وارد شدند. شکوفه گوش دینو
 سالم خاتون جان. -

... 
 ن؟ی... شما چطوریمرس -

... 
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 .میکن یدلمه درست م میدار سینه، با کالر -
 نگاه کرد و لبخند زد. یرنگ یبه فلفلها دینو
 !سیخاله کالر یبه! دلمه! دلمه  به -

 حواسش به شکوفه بود. ی همه
 شده؟ یکنم... چ یخواهش م -

... 
 مبارک باشه... -
 "ه؟یاخم کرد و به نفس عالمت داد "ک دینو

 گفت: خاله خاتون. آرام
 ...ومدیامروز ن یگفت: راه آرمن

 شانه باال انداخت. دینو
 حتمن گرفتار بوده. -
 کنار آرمن نشست. و
 به اتاق رفت و در را باز گ،اشت تا صداها را بشنود. فسن

 نفس؟! -
... 
 ه؟یچه حرف نیراستش... نه، ا -

... 
 نه بابا... فقط تعجب کردم. -

... 
 حاال چرا نفس؟! -
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... 
 آخه... یبهتر از شما؟ ول ینه، ک -

... 
 خونه. ینه... آخه داره درس م -

 ساکت شده بودند. همه
 .دیشن یقلبش را م یصدا نفس

 صحبت کنه؟" دیخواست با نو ینم ی" چرا االن زنگ زدن؟! مگه راه
 تازه االن اومده. دینو -

... 
 .یباشه. چشم... گوش -
 را صدا زد. دینو

 .ندیخم شد تا آن دو را بب یکم نفس
 را گرفت. یگوش یبا اخم و کنجکاو دینو

 .یخواستگار انیخوان ب یگفت: م سیآرام به کالر شکوفه
 الم کرد.س دینو

 را در هم قالب کرده بود. شیدستها نفس
 گفت. ینم یزیکنم، چ یاز بله و نه و خواهش م ریا

زل زده بود و گوش  یقال یبه گلها د،یکردند و نو ینگاه م دیساکت به نو همه،
 داد. یم

 به حرف آمد. باالخره
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 .گهیم یخود نفس چ مینیواال... بب -
... 
 کنم. یخواهش م -

 زد. یآرام لبخند
 دونه. ی. خودشم مزهیعز یلیمن خ یبرا ی... راهنیشما لطف دار -

... 
زنم،  یبا خودش حرف م نیاگر اجازه بد یول میحرفا رو ندار نیما با ش  ما ا -
 .هینظرش چ نمیبب

... 
 .میدر خدمتتون هست -

... 
منم  الیخ ینطورینفس حساسم. ا یدونه چقدر رو یم ی... خود راهشاالیا -

 از خودش بپرسم. نیبازم اجازه بد یراحته ول
... 
 اگه خدا بخواد... -

... 
 چشم... -

... 
 ... خداحافظ.دی... شما هم سالم برسوندیمراحم -

 .دیسرش را دزد نفس
 نگاه کرد. هیرا گ،اشت و به بق یگوش دینو
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 .انیهفته م نیا یگفت تو -
 !؟یدونست ینم یزیگفت: تو چ شکوفه

 .دمیاله خاتون شنگفت: نه... االن از خ دینو
 ی. ک..یخوب نیپس  ر به ا ،یخوب نیبه ا یبا لبخند گفت: خانواده  سیکالر

صم ؟یبهتر از راه شکر خودت هم انقدر باهاش  ست یمیخدا رو  که همه  یه
 .شیشناس یجوره م

 .ختیآب ر یوانیل دینو
فهمن اگر پدر نداره، از من که برادرش  م هم اجازه  یانقدر ش  عور دارن که م -

 .رنیبگ
 زد. یلبخند کج آرمن

 ! مگه چند سالشه؟!ه؟ینفس؟! ازدواج مگه شوخ -
 .دیآب را سر کش وانیل دینو
س یوقت - ستگار ادیخواد ب یم یک شده د ،یخوا ... گه؟یحتمن اونقدر بزرگ 

 نزده؟! یتا حاال حرف یفقط من تو فکرم چطور خود راه
 دوباره مشغول شد. شکوفه

 خواهرت، یبازم روش نشده درباره  یول ن،درست؛یهست یمیصم ن،یدوست -
 از ادب و شعورشه. نمیخودش باهات حرف بزنه... ا

 همه ساکت شدند. دوباره
 نفس را لرزاند. د،ینو یصدا

 !؟یینفس؟ کجا -
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 داد و عروسکش را ب*غ*ل کرد. هیتک وارید به
 ...نجایا -
 .ستادیدر چهارچوب ا دینو

 به نفس کرد و وارد شد. ینگاه
 .ستین یعصب دیانست نود یم فقط

 را بست و لبخند زد. در
گار ب یپس فردا م - قت تو عروس   ک ب*غ*ل  اد،یخواد برات خواس  ت اونو

 !؟یکرد
 نگاه کرد. یجواب به روتخت بدون

 کنارش نشست. دینو
 !ه؟یچ انیجر یدیشن -

 تکان داد. سر
 دوباره لبخند زد. دینو
 س! گهید یکیخواستگار  ؟یکش یحاال چرا از من خجالت م -

 زد. یزورک یلبخند
 ان؟یگفت: ب دینو

 .دیوبگ دیتوانست به نو ینم یداده بود ول تیرضا ینداد. قبلن به راه جواب
و خانواده ش  ی. کار و زندگهی. پسر خوبمیشناس یرو همه م یگفت: راه دینو

صلن فکرشو  نیاز ا المونی... کلن خهیسالم یمعلومه... بچه  بابت راحته... ا
تو...حاال که اونا خواس  تن، من و مامان  یخواس  تگار ادیروز ب هی کردم ینم

 یبش   ه... ول لیمخواد باهاش  ون فا ی. مامان که از خدا هم ممیندار یحرف
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ص نی... فکراتو بکن، ببهیعمر زندگ کینظر ِتو، از همه مهمتره... حرف از  لن ا
 میتصم دیدونم... خودت با ی... نماد؟یخوشت م یاز راه ؟یشو دار یآمادگ

 میگ یم س   ت؟یکه ن یزور ،یاگه تو نخوا یول انیخوان ب ی. گفتن میریبگ
 ینم یخودش. باهم قاط یمس  ئله هم جا نیخود، ا یبه جا ینه... دوس  ت

 .یریبگ میو محکم تصم یجد دی... بایشد یخودت خانوم یبرا گهیشن... د
 شبه بزرگ شدم؟! کیکه بچه بودم؟  روزیمردد گفت: تا د نفس

 لند شد و لبخند زد.ب دینو
پاش  و بی! گفتم خانوم ش   د؟یگفته بزرگ ش   د یک - . ..رونیب ای!... حاال 

 خواستگار که خجالت نداره؟
 رفت و دوباره در را باز گ،اشت. رونیب

لوس  نی!... ا؟یخوا ینش   ده رونما م یزیبا خنده گفت: نفس! هنوز چ آرمن
 خره! یکه نازتو م یاون یها رو ب،ار برا یباز

 را کنار گ،اشت. عروسک
 دااش چسباند. یسردش را به گونه ها یو دستها ستادیا نهیآ یجلو

 لبخند زد. د،ینفس را که د شکوفه،
م فال یتو یش  کوفه؟ عروس  ها یدیس  رحال گفت: مبارک باش  ه... د سیکالر

 درست بود!
 .دینفس کش یبه شانه  یدست شکوفه

 بره که! ذارم ینم یزود نی! به ایاوووه! حاال کو تا عروس -
 .دیخند سیکالر
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 برنش که باورت نشه! یانقدر زود م -
 خنده، اخم کرد. انیم شکوفه

 بدم دستشون؟! ده،ی! حاال مگه دخترم رو دستم مونده که از راه نرسخودیب -
 .دیبلند خند سیکالر

گفت ته ِ من طالس؛ مالقه گفت فکر  گید گهیکه م میضرب المثل دار هیما  -
 !ام؟یممن از کجا  یکن یم

 .میمبارک باد بزن اری یعروس خانوم ا یکه برا نهییگفت: ساز ِمونم پا آرمن
 .نیبعد شلواش کن ان،یگفت: ب،ار ب دینو

 را باال برد. شیابرو کی آرمن
 نگو که من از دلت خبر دارم! یزیچ گهیتو د -

 عاشق شده؟! نمی! نکنه اه؟یگفت: ته دلش چ عیسر شکوفه
 .دیخند آرمن

فقط دوس  ت  نایا گمی... مدیش  ا گه،یطالس!... نه بابا... ده س  ال د ته ِ دلش -
 ادیهم بش  ن، خدا به فر لیخوان فام یبا هم بودن؛ حاال که م کس  رهیبودن، 

 خونه... یزنه، شوهرت م یداداشت م ینفس برسه... ه
 نفس را کنارش نشاند و به صورتش نگاه کرد. شکوفه،

 .دیخجالت کش نفس
 نگ فکراتو بکن.آرام گفت: قش شکوفه

 !"میحلقه هم گرفت یکرد " خبر ندار فکر
 م؛یدیخبر خوش هم که شن هی م،یگفت: شام مورد عالقه شونو که پخت سیکالر

 باال. میایما م ای ن،ییپا نیایشما ب دیبا ایامشب 



wWw.Roman4u.iR  300 

 

... انیهم ب نیو آرت انیعابد یآقا میگ ی. منیگفت: ش  ما که باال هس  ت ش  کوفه
 کجاست؟ نیآرت
 کنه؟!" یم کاریبفهمه چ یوقت نیکرد " آرت فکر باز
 بود. نییاومد؛ پا یسازش م یگفت: صدا دینو

 .شهیم دیو نو نینوبت آرت م،یگفت: آرمن و نفسو که رد کرد سیکالر
 تلفن نشست و شماره گرفت. کنار
 برسه. دیبا گهی.اومده... دستیمغازه ن کیلحظه مکث کرد و گفت: اد چند
 شد. بلند

 .ارمیخوردن داره. برم ب ینیریش نیدرست کردم... ا ینیریوز شخوب شد امر -
 !یخوردن داره... داماد ِ خجالت ارهیکه داماد ب یا ینیریگفت: ش دینو

سالمت سیکالر ش ،یگفت: حاال تا به   یمونو مخود ینیریش اره،یب ینیریداماد 
 .میخور

 از در خارج شد. و
 نفس خوش  حال ش  ده، از  ِیگفت: انقدر که مامانم از خبر خواس  تگار آرمن
  من خوشحال نشد! ِینامزد

 آماده س؟ یگفت: چا دینو
 یتا برا اریب یما چا یکن برا نیگفت: عروس خانوم! تمر طنتیبا ش   آرمن

 !یخودتو بسوزون یهول نکن ،یکه برد یراه
 همه را پراند. س،ی بلند ِ کالر ِغیج یصدا
 پشت سرش. هیرفت و بق رونیجلوتر از همه ب آرمن
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 خانه باز بود. در
 .دیکش یم غیپشت هم ج س،یکالر

 آخر همه وارد شد. نفس،
 .دیبا سرانگشت به گونه اش زد و جلو دو شکوفه

 مبل افتاده بود. یحال، کج رو یب ک،یاد
 .دندیو آرمن هم جلو دو دینو
 .دیدو نییاز پا نیآرت

 بلند داد زد: بابا... آرمن
 خشکش زده بود. نفس
 دایا پر کیکرد نبض اد یتالش م هیو ش  کوفه با گر دیکش   یم غیج سیکالر
 کند.

 ... نه..."یو مبهوت زمزمه کرد "وا ستادیکنار در ا نیآرت
*** 
 گفت: اوناهاشن. یو به راه دینفس را د هیزودتر از بق رها

 بود و اطرافش پر از گل. ی سنگ ِگاهیجا یرو ک،یاد تابوت
 ان ارامنه، پر بود از آدم.کوچک قبرست یسایکل یجلو ی دهیسرپوش یفضا
 بودند. ستادهیخواند و همه ساکت ا یدعا م شیکش

 ود.ب ستادهیا سایشکوفه و الر انینفس زد که م یآرام از پشت به شانه  رها،
 .دیرا برداشت و رها را ب*و*س اهشی س ِنکیع نفس،

 آرام به شکوفه هم سالم کرد. رها
 را گرفت. سیکالر یبا سر جواب داد و دوباره شانه ها شکوفه
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آرامش ش  دت  ی هیگر د،یکه خاتون را د سیهم کنارش  ان رفت. کالر خاتون
 گرفت.
 .تادسیگفت؛ بعد کنار شکوفه ا تیاو را ب*غ*ل کرد و تسل انیگر خاتون،

 بودند. ستادهیا دیو نو نیتابوت، آرمن ، آرت گریطرف د در
 سزاوار کنارشان رفتند. یو آقا یراه

 .بود رهیهنوز ماتزده، به تابوت خ نیآرت یرا داد ول تشانیجواب تسل آرمن
 به رو به رو نگاه کرد. یراه

 بود. ستادهیپوش ا یو سر تا پا مشک ریسر به ز نفس،
 خواست کنارش برود. یم دلش

 ماندند تا دعا تمام شد و تابوت به طرف قبر برده شد. منتظر
 یرفتند نگاه م یم که بعد از تابوت تیبودند و به جمع س  تادهیو رها ا نفس

 کردند.
 و سالم کرد. ستادیا د،یکنارشان که رس یراه

قرمز و وحش  تزده  شیرا برداش  ت و جواب داد. چش  مها نکشیدوباره ع نفس
 بود.
 ...یاومد یم دیآرام گفت: نبا یراه

 حق داشت. یلیگردنمون خ کیشد.... عمو اد یگفت: نم نفس
 ت.بدنش را گرف یفیشد و لرزش خف ریسراز اشکش

 انداخت. شیدست دور شانه ها رها
 .یلرز یم یآروم باش... دوباره دار -
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 زد. نکیو دوباره ع دیکش سشیخ یبه گونه  یدست نفس
 .میبر -

ش  د نگاه کرد و  ی بزرگ مخف ِنکیکه پش  ت ع شینگران به چش  مها ،یراه
 را به هم فشرد. شیلبها

کرد بتواند  یکرد. آرزو م یحالش را منقلب م ش،یکش   یکندر و ص   دا یبو
 خودش را کنترل کند.

 کرد یشناخت، فکر م یآنچنان درهم و ماتم زده بود که هر کس آنها را نم دینو
 هر سه برادر هستند.

 کرد. یرفت، نگاه نم نییتابوت که آرام پا به
 .ختیر یصدا اشک م یمظلوم و ب نه،یو لوس سایالر انیم کتر،ینزد س،یکالر

 کیچقدر اد سیدانست کالر ینفس نم یانواده خ یکس به اندازه  چیه دیشا
 را دوست داشت و چقدر وابسته اش بود.

 زد. یفقط زار م سیرو به رو شدند، کالر کیاد یشب که با جنازه  آن
داده بود علت مرگ،  صیاورژانس زنگ زده بودند. پزش  ک اورژانس تش  خ به
 بوده. یقلب ستیا

در رفت و آمد با اورژانس و  دیو آرمن و نو دیرس   یم سیدائم به کالر ش  کوفه
 ود.کرده ب هینشسته بود و گر کیمبهوت کنار ِ اد ن،ی. و آرتیقانون یپزشک
شده  رهینقطه خ کیبود و به  دهیمضطرب، لرز یشب، با چشمها مهیتا ن نفس
 بود.

که رو یتوده  نیاول تهیر کیتابوت اد یخاک  گار آرت خ هم فرو  نیش   د، ان
 .ختیر
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 نیآرت یکرد بلندش کند ول یسع دیخاک نشست. نو یوخم شد و ر شیزانوها
 شد. رهیخاک را مشت کرد و به تابوت خ

 کرد. نا متعادل، عقب رفت. یم یاحساس خفگ نفس
ستپاچه کمکش کرد از جمع رها شود. راه تید  یم نگاه نیبا تاثر به آرت یدور 

 .دیکش یکه م یکرد و رنج
صدا یآقا ش ییزد؛ جا شیسزاوار آرام  شان داد و زمزمه کرد: انگار را با چ م ن

 برو کمکشون. ست؛یحال نفس خوب ن
 .دیبا اخم دو یراه

شه ا نفس صل ،یگو ست و ره یکی یبزرگ باال یسنگ بیکنار  ش ا از قبرها ن
 شانه اش را گرفت.

 ؟یبکش... آخه چرا اومد قینفس ِعم -
 شده؟ یگفت: چ دهیهنوز به آنها نرس یراه
 لرزه. یگفت: م رها
 نفس نشست. یپا یجلو یراه

 ... حرف بزن...ه؟ینفس... مشکلت چ -
 .ادیزمزمه کرد: نفسم در نم نفس

 ؟یاریب ریکم آب گ هی یتون یم نیگفت: بب رها
 بلند شد و رفت. یراه
 رفت . نشیبه طرف ماش دیهم همراهش بود. نو دیبرگشت، نو یوقت
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آب  شنیماش   یتو دیرا برداش  ت و گفت: نو نکشیع س  تاد؛یکنار نفس ا یراه
 .ارهیداره؛ االن م

 دارو هم آورد. یا سهیکوچک آب، ک یهمراه بطر د،ینو
 رو دکتر داده... بده بهش. نایا -

 آب به نفس خوراند. یکم دیبه قرصها نگاه کرد. نو رها
 گفت: همش آرام بخشه. رها
 تا از قرصها را به دهان نفس گ،اشت. دو

ش یتو میگفت: بر یراه ش نیما ردت س شتریب نجای... ایلرز یم ی... دارنیب
 شه. یم
 پشت سرشان رفتند. د،ینو با

 آرام بخش داده؟ نهمهیگفت: چرا دکتر ا آرام
شه؛ لرز دینو صاب ... شیخواب یو ب شیو نفس تنگ دنشیهم آرام گفت: مال اع

شتدارهیب نطوریهم شبیاز پر شده... دا شوکه   م،یدیخند یو م میگفت یم می... 
له کالر غیبا ج هوی با اون  کیعمو اد میدید ن،ییپا میرفت سیخا تاده؛  اف

ضع شما ی... بنده تیو ست و پا یخدا... با چ صورت  یباز و د شده و  جمع 
 کبود...

 عقب نشستند. یصندل یو نفس، رو رها
 نفس؟ یگفت: بهترشد دینو

 سر تکان داد. نفس
 داد. یرا ماساژ م شیآرام، شانه ها رها
 سزاوار هم آمد. یآقا
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 صحبت کرد. دیبا نو ن،یدورتر از ماش یه کرد و کمنفس نگا به
ست و به نفس خ یصندل یرو یراه ش شمها رهیجلو ن از ترس  شیشد که چ

 درشت تر شده بود.
 کم بخواب. هیدلم ، چشماتو ببند،  زیگفت: عز رها

 چشمم. یجلو ادیم کیبندم، عمو اد یآرام گفت: چشممو که م نفس
 فکر کن. گهید یزای. به چبا محبت گفت: بهش فکر نکن.. یراه

 سر تکان داد. نفس
 سخت بوده... اونم تنها... یلیآخِرعمرش خ یمعلوم بود لحظه ها -

 یجور م هیرن؟ هر کس  ینم ایگفت: نفس جان... همه که مثل هم از دن رها
 .رهیم

 سزاوار، خم شد و آرام گفت: نفس جان، دخترم؟ یآقا
 کرد. نگاهش

دلش س  وخت. لبخند  د،یکرده اش را که دوحش  ت  یس  زاوار، چش  مها یآقا
 زد. یآرام

هم  دیبهت بد بگ،ره... نو میدم ن،ار ی رها؟ قول م ِ شیدو روز پ یکی یایم -
 .یایموافقه ب

فه و کالر نفس به آرت یفکر م سیبه ش  کو گاه؛  به دانش   حال  نیکرد؛  با 
 که داشت. ینامساعد

 را فشرد. شیشانه ها رها
 .ادیم -
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 کرد. یر نگاهش مسزاوار، منتظ یآقا
 تنهاس... ؟ی: مامانم چگفت

 کنارشه... نگران نباش. دیسزاوار گفت: نو یآقا
 سر تکان داد. باز
 سزاوار راست شد. یآقا
 .میر یم گهید ی قهیچند دق -
 .دینفس کش یبه موها یدست دینو
له خاتون. اونجا آرومتره. از ا شیبرو پ - بهتر  ،یفض   ا دور بش   نیرها و خا
ستم... برم پ شیفکر نکن. من پ یچیه ه... بیشیم الش ح ن؛یآرت شیمامان ه

 .ستیخوش ن
 رفتند. هیو نفس نشستند و بق رها

 شدند. یکردند و عضالت بدنش شل م یداشتند اثر م قرصها
 و پدر و مادرش آمدند. یبعد، راه قهیدق ده

 اشدنب یزیهم همراهشان بود. به نفس سفارش کرد آرام باشد، نگران چ شکوفه
 و رفت.

 .دید یم نهیرا از آ ینگران راه یخاتون و رها بود و چشمها انیم نفس
 زدند. ینم یاز مراسم و عزادار یکدام حرف چیه

 نه؟ ایخواهند به دفتر بروند  یمردها م دیپرس خاتون
 سزاوار لبخند زد. یآقا
 دونم. یرو نم یراه یمن که بله... ول -

 !ام؟ی: چرا نگ،را به پدرش کرد و گفت ینگاه یراه
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 به نفس نگاه کرد. نهیاز آ بعد،
 نفس خانوم قراره استراحت کنه. -

ست م رها  یکم بخوابه. بعد به جا هیتا نفس  میکن یگفت: من و مامان ا،ا در
 کنم... یم نیخواهرش تمر یکه کالسمو کنسل کرده، برا دینو
دا ابت نیهمصحبت کرد که کارفرما، از  یدیجد یپروژه  یسزاوار درباره  یآقا

 کرد. یم یناسازگار
سش به نفس بود که به جاده نگاه م نهیداد و از آ یم یگاه جواب یراه رد ک یحوا

 .دید یچشمش م یرا جلو کیو انگار هنوز اد
 ش؛یکش   یدعا یش  د؛ ص  دا ینفس تکرار م یص  حنه ها و ص  داها برا تمام
 آرمن... دایبا خاک؛ فر نیآرت یبرخورد ِ زانوها یصدا س؛یکالر غیج یصدا

آمد که چقدر آواز خوانده بود و سرحال  یم ادشی کیدو شب قبل از مرگ اد و
 بود.

شکوفه و کالر یم ادشی ست کرده بودند و م سیآمد  ستند دور  یدلمه در خوا
 هم باشند.

مه کرده بود... جر کی کیاد عمو ته بود ه*و*س دل گار انیهف را  یخواس  ت
 بود... دهینفهم

ر رفت و کنا یم کیعمو اد رگاهیتاد که از مدرس  ه، به تعماف یم ییروزها ادی به
 کرد. یشده نگاه م اهیس یو به او، با دستها ستادیا یبزرگ مغازه م یبخار

تا نفس برود برا یپول م کیاد ندو یداد  غازه،  ِ یچیخودش از س   ا نار م  ک
 یزد، م یگاز م چیبخرد و نفس همانطور که به س  اندو سیس  وس   چیس  اندو
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شتر دیخند یم کی... مامانم نفهمه؟!" ادکیدگفت " عمو ا  یم شیها یو به م
 دخترمه." نیگفت " ا
باور نم یمش  تر که  ند، اد یها  زد و نفس  یبا نفس حرف م یارمن کیکرد

ند م یداد. مش  تر یجواب م ند و ارمن یها لبخ ند " ا یم یزد دخترِ   نیگفت
 ..."تهیمسلمون ِ همسا

 مهربان، از او در مقابل س  ر به س  ر  ِکیاد افتاد که عمو ییس  الها ی همه  ِادی
افتاد که با  یپاک یدهایع یهمه  ادیکرده بود...  تیپس  رها حما یگ،اش  تنها

صور یتخم مرغ باز هیاز بق شتریب کیعمو اد ساده لوحانه ت * کرده بود؛ چقدر 
 شوند! شتریب شیشود تا تخم مراها یخودش برنده م شهیکرد هم یم
مه  و ها یه که اولس   ال نو یجش  ن خت  ِ ریز ی هیهد نیو بزرگتر نی،   در

ال س نیمهربان؛ از اول شهی هم ِکیمتعلق به نفس بود، از طرف اد سمس،یکر
 دهید کیرا از نزد یواقع س  مسیدرخت بزرگ کر کی ،یو ش  گفت جانیکه با ه

 که سال گ،شته بود. نشیبود تا آخر
 یاکرده بود، به ج را خراب یاضیبود و امتحان ر رستانیاول دب یآمد وقت ادشی

 به مدرسه رفته بود... کیمادرش، با اد
را  سیو کالر کیاد یدو نفره  یخنده ها یص   دا دنیآمد چقدر ش  ن ادشی

 گ،شت... یاز راهرو م یدوست داشت وقت
 تنها شده بود...مثل شکوفه. چارهی ب ِسیمرده بود و کالر کیاد حاال

 ...دیفهم یوب مرا خ سیسال بود تنها بود... کالر ازدهی شکوفه
مرگ  ایش  کوفه س  خت تر بوده  ی پدرش، برا ِ یجیدانس   ت مرگ تدر ینم

 .سیکالر یبرا کی اد ِیناگهان
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 شکوفه شده و درد مشترکشان. س،یدانست حاال، تنها همدم کالر یم فقط
را مثل خواهر ِ نداش  ته اش دوس  ت دارد؛ مثل  سیدانس  ت ش  کوفه، کالر یم

 نداشته اش. یو خانواده  لیفام
 دست نفس را گرفت. خاتون،

 .زمیعز میبر -
 بودند. دهیرس
 تو. میبر قهیگفت: چند دق یشد و به راه ادهیسزاوار هم پ یآقا

 و خاتون، همراه نفس باال رفتند. رها در اتاقش را باز کرد. رها
 .ی... خوش اومدیخودم شیپ -
 را از تن نفس در آورد. اهیس یو مانتو یروسر و

قا به ر یآ باهاش حرف بزن هیگفت: فکر کنم اگه  یاهس  زاوار  مطمئن  ،یکم 
 آرومتر شده، بهتره. یبش

 خاتون و رها را صدا زد. بعد
 سر تکان داد و باال رفت. یراه

 ود.مانده ب رهیمو کوتاه، خ یکنار ِ تخت ِ رها نشسته بود و به عروسکها نفس،
 زد. یو لبخند آرام ستادیکنارش ا یراه

 ؟یابکم بخو هی یخوا ینم -
 سر تکان داد. آرام

 تونم. ینم -
 پتو را کنار زد. یراه
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 یرو بخورم، دو روز م یکه خورد ییدراز بکش... من اگر نصف ِ اون قرصها -
 .یدراز بکش... خسته ا ا؛یخوابم.... ب

 بالش گ،اشت. یکه نشسته بود، کج شد و سرش را رو همانطور
 و کنار تخت نشست. دینفس کش یپتو را رو یراه

 کرد. یهنوز به عروسکها نگاه م فسن
 .هیبخش از زندگ هیگفت: مرگ هم  آرام

 ی... تو که اونطور؟یش  ناخت ینم کویفکر کرد " تو که مثل من عمو اد نفس
 " ش؟یدیند
 نداشت... یمشکل چیسالم بود... ه کیگفت: عمو اد و

ره باالخنداره... همه  یتیاهم گهید زایچ نیزمان ِ مرگ برسه، ا یگفت: وقت یراه
... فیو ضع یبود کی. مگه پدرت نبود؟ تازه اون موقع تو کوچرنیم یروز م هی

 هم مقاومتر. ،یاما حاال، هم بزرگتر
 شد. ریبالش سراز ینفس رو اشک

 ...دمیمن مرگ پدرمو ند -
 شینفس، برا یناراحت دنینفس نگاه کرد و فکر کرد چقدر د یبه اش  کها یراه

 سخت است.
 ؟یدیشو که د یضیخت مرس یگفت: روزا آرام

ابروهاش  یکردنش... همه  یم یدرمان یمیگرفته و با بغض گفت: ش   نفس
 ...دیکش یشده بود... سخت نفس م دیبود... رنگش سف ختهیر

 را در بالش فرو برد وبه هق هق افتاد. صورتش
 لرزانش را گرفت. یشانه  یراه
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 نفس... آروم باش... -
 راحت نشد؟ یمه درد و سختگرداند و گفت: مگه از اونه برش

 تکان داد که آره. سر
کنن و هر کس تخم مراش  یپخته رو رنگ م یپاک، تخم مرغ ها دیع ی* تو

زنه، مال هر کس نشکنه، برده و  یم گهید یکیرو از سر ِ اون، به سر ِ تخم مرغ 
 رسه. یتخم مرغ بازنده بهش م

***** 
 د.و به نفس دا دیکش رونیاز جعبه ب یدستمال یراه

 کنم... ینکن... خواهش م هیگر -
ست شکل نی نفس را ب ِگرید د ستش گرفت و آرام گفت: هر کس، به هر   یدو د

سه... با مرگ چ یبره، به آرامش م ایاز دن ه مرحل هیشه... فقط  یتموم نم یزیر
 هی ی... ولمیر یکجا م میدون یچون نم م،یترس یشه. ما م یشروع م گهید ی

ست که ف مرده ها  یکنه... ما برا یقط بعد از مرگ، آدم تجربه مآرامش مطلق ه
 یگخودمون و دلتن ی... برامشونینیب ینم گهیچون د میکن یم هیگر زامونیو عز

نا  میدون یوگرنه م میکن یم هیمون گر هس  تن...  ایدن نیبهتر از ا یجا هیاو
 بودن... یخوب یکه آدما کیمخصوصن پدرت و عمو اد

 ؟یترس یرگ نمآرام گفت: تو از م نفس
 لبخند زد. یراه
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ثل  ینه... چون م - با هیدونم م که  گ،ر دیَدره  به  یازش ب بهتر  یایدن هیتا 
 ادی... چون تازه تو رو پرمیترس  م؛ فقط دوس  ت ندارم حاال بم ی... نمیبرس  
 کردم.
 ...گرانی: مرگ دگفت

 سرش را تکان داد. یراه
 یکه م یمخصوصن وقت شم... یشم... ناراحت م یترسم... متاسف م ینم -

، فکر کردن به مرگش یکنم به جا یم یسع یبوده... ول زیشناختمش و برام عز
ش یبه حال خوب شدنش... به آرام سبک  رق که توش ا یکه داره فکر کنم... به 

 ت،یکه در آرامش و رض ا ی. حتا مرگ کس س تیقش نگ ن یمرگ چیش ده... ه
همون لحظه، انگار  ی.. ول.رهیخوابه و م یبنده و م یتخت، چش ماش و م یرو

شده... ا شون دار یمطمئنم که روح کسان نمیاز قفس آزاد  ست  هشیهم م،یکه دو
 ...نشونیتونه بب یماست. مشکل از چشمامونه که نم شیپ

 داد. یکرد و گوش م یآرام و ساکت نگاهش م نفس
 به دستش آورد. یفشار آرام یراه

 چشماتو ببند... -
 .نفس برگشت یبه چشمها وحشت

 با محبت لبخند زد. یراه
د به هم اعتما دی. بامیکن یعمر با هم زندگ هیبهم اعتماد کن... قراره من و تو  -
 .میکن

 مردد چشم بر هم گ،اشت. نفس
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 یشاخه، خودشو باال م یتصور کن... که رو کویکرم ِ کوچ هیآرام گفت:  یراه
 لهیدور خودش پکنه آروم  یچسبه... شروع م یقسمت از شاخه م هیکشه... به 
همون  یمونه. تو یمدتها اونجا م له،یکنه... بعد از تموم ش  دن پ یدرس  ت م

 هیش  ه و از توش ی...باز مش  هیس  وراخ م لهی... بعد آروم پکیتنگ و تار یجا
کشه  یپر م ،یسخت چیکنه... بدون ه یو پرواز م ادیم رونیخوشگل ب یپروانه 

 !ست؟ی... قشنگ ننهیب یرو از اون باال م ایآسمون و دن یتو
 سر تکان داد. نفس

 کرد. یبا انگشت، پشت دستش را نوازش م یراه
 کیکوچ یایدن هیدور خودش  ون  ،یس  خت یآدما هم مثل همون کرم، با کل -

 یپوس  ته  رن،یم یم یوقت یش  ن... ول یم یکنن و توش زندان یدرس   ت م
شون، تو شون مثل پروانه، آزاد م یم ایدن ی لهیپ یکرم  یم و پر شهیمونه و روح

 کشه...
 تر است. رایگرم تر و گ شهیاز هم یراه یحس کرد صدا نفس
ص شیانداخت که پدر با نوازش برا یم یدور یشبها ادینفس را  ش،یصدا ه ق

 گفت تا خوابش ببرد. یم
  آسمان و پروانه رفت. ِریکه باز کرد، تصو چشم

 ؟یدیسوراخ شده د ی لهیگفت: تا حاال پ یراه
 اد که "آره".سر تکان د نفس

 ناراحتت کرده؟ ایگفت: بدت اومده؟ حالت بد شده؟  یراه
 باز سرتکان داد که " نه" نفس
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 لبخند زد. یراه
 ...یبترس دیهم نبا دهیدورش باز شده و پر کش ی لهیکه پ یپس از آدم -

 چشم بست. دوباره
کرد. حاال  ی. احس  اس آرامش و خس  تگدید یو پروانه را م لهیش  اخه و پ هنوز

 خواست بدون ترس فقط بخوابد. یلش مد
 .یکرد به راه نگاه

 ... فکر کنم بتونم بخوابم.یمرس -
 راحت شد. الشیخ یراه

 فکر کن و پروانه شدن. یزندگ ی لهیبه پ ،یبترس یاگر بازم خواست -
 م؟یکرد یزندان یزندگ ی لهیپ یگفت: ما هم خودمونو تو نفس

 لبخند زد. یراه
س یهمه  - ستن... ول یزندگ ی لهیپ ریآدما ا شم کردم!...  یه  هیمن فکر اونجا
 .میباش یخوشبخت یکه کرمها میکن یدو نفره درست م ی لهیپ

 .دیشد و دست نفس را ب*و*س خم
 من! ی ندهیآ ی لهیاستراحت کن هم پ -

 شد و به طرف در رفت. بلند
 کرد. یساکت و سپاسگزار نگاهش م نفس،

 برود.بعد  ند،یخواست لبخندش را بب یراه
 را گرفت و دوباره لبخند زد. رهیدستگ

ست - شمتو که ب شد ،یچ صور کن، جمع   ی لهیپ هی یو تو میخودم و خودتو ت
 !میکن یم یزندگ میدار ک،یکوچ
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 رفت. رونیآزاد شد و ب لهیانگار از پ ،یلبخند زد و راه نفس
 ی... آروم و راحت ش   ده... فکر کنم تا وقتمیو گفت: بر دیکش   یراحت نفس

 بخوابه. میگردبر
 .ی طفل ِسیشکوفه و کالر شیرفتم پ دیگفت: عصر شا خاتون

 ... فعلن خدانگهدار.نیسزاوار سر تکان داد و گفت: مراقبش باش یآقا
*** 

و  حوصله، کالس آخر را نرفت یبعد از سه روز به دانشکده رفته بود، ب نکهیا با
 رو راه افتاد. ادهیقدم زنان در پ

 سزاوارها آرامتر بود. ینه و فکرش در خا اعصاب
به خانه برگش  ته بود، دوباره احس  اس  یقبل که همراه خاتون و رها و راه روز

 بود. نییکرده بود. شکوفه پا یخفگ
صدا یساکت و خال ساختمان، سازها ،ییاز هر  سرها بود که هم یحتا   شهیپ

 آمد. یم
 و رها همراهش باال. یو شکوفه رفت و راه سیسراغ کالر خاتون

  ِ سیخاله کالر و،یبود... خانه، اس  تود ش  هیمثل هم زیکرد کاش همه چ کرف
 ...ینیریش یخندان، بو شهیهم

 تنگ شده بود. یگریاز هر کس د شیب نیآرت یبرا دلش
بار که با هم حرف زده بودند، همان وقت بود که از نفس خواس  ته بود  نیآخر
 .هم که ساکت شده بود کیبگ،ارد. بعد از مرگ اد شیتنها

 دو روز خانه نبودند. نیو شکوفه هم ا دینو انگار
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آورد؛ خانه  یم ادشیاول مرگ پدرش را به  یروزها ر،یس  اکت و دلگ ی خانه
 درست کند. یچا شیمهمانها یرا. خواست برا یقبل ی

 ؟یکن یم کاریچ یگفت: دار یراه
 درست کنم. یچا -

 را از دستش گرفت. یکتر یراه
 خوره. ینم یچا ی... کس؟یک یبرا -

 ...یریدلگ یبود. گفت: چه هوا ستادهیپشت پنجره ا رها
 ساکت نشست. نفس

 ستن؟یداد و گفت: بچه ها خونه ن هیتک واریشانه اش را به د یراه
 شد. نیآرت دنی د ِییهوا شتریب نفس
 ن؟ییپا می: من حالم خوبه... برگفت

صابت به هم بر رها رمت ب یهفته م دارم دو یبه خدا برم زه،یگفت: اگه بازم اع
 خونه مون.

 .ستین میزیخوبم... چ -
 ده؟یآرام گفت: پس چرا رنگت پر یراه

 داد و بلند شد. لشیتحو یخودیب لبخند
 را دارد. نیآرت دنید یدلهره  دیخواست بگو ینم

 در را باز کرد و نفس را در آ*غ*و*ش گرفت. شکوفه
 ؟یبهتر شد زم؟یعز یخوب -

 .آن افتاده بود، نگاه نکرد یجان رو یب ک،یه ادک یسر تکان داد و به مبل نفس
 حال و افسرده نگاهشان کرد و جواب سالمشان را داد. یب س،یکالر
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 نشست. یآمد و کنار راه رونیصدا،از اتاق ب دنیبا شن آرمن
 از آشپزخانه خارج شد. نهیبود که لوس نیمنتظر آمدن آرت نفس،

 .دیرا پرس نیآرام از آرمن، حال آرت یراه
 مضطرب نگاهشان کرد. سنف

اومدن و  یهم آرام گفت: رفته قبرستان... از صبح همکارا و شاگرداش م آرمن
 رفتن... یم

 ؟یچا ای ارمی: قهوه بدیپرس نهیلوس
 .دی... زحمت نکشمیخور ینم یزیگفت: ممنون... چ یراه

 سکوت را شکست. آرمن
 نفس؟ یبهتر -

 سر تکان داد. نفس
 س تشکر کرد.نف یبه خاطر زحمتها شکوفه
 خودشه. یس؟ اونجا هم خونه  بهیگفت: مگه نفس ار خاتون

ستمال را تند تند به چشمها یم هیصدا و مظلومانه گر یب سیکالر  شیکرد و د
 .دیکش یم

 ینیریآوردن ش   یداش  ت برا یافتاد، وقت سیکالر یخنده ها نیآخر ادی نفس
 رفت... تالش کرد بغضش را فرو دهد. یم نییپا

 کجاس؟ دیو گفت: نو دیکش یبلند نفس
سها رو ب آرمن شگاه... کال سل کرد. جا ینم نیاز ا شتریگفت: آموز  یشد کن

 ؟یمنم رفته... تو هم دانشگاه نرفت
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 از فردا. -
 در بالکن بود. نهیرفت و لوس یداشت باال م سایکه شد، الر اطیح وارد
 را نگاه کرد. نییجلو رفت و از پنجره، پا آرام
 ته بود.تنها نشس نیآرت

 به تپش افتاد. قلبش
 رفت. شوقش را پنهان کرد و در را بست. نییرا کنار گ،اشت و پا دیترد
 نگاه ماتش، رنگ تعجب گرفت. د،یسرش را بلند کرد و نفس را که د ن،یآرت

 کرد و با مکث نشست. سالم
 ماند. رهیبدون جواب، به نفس خ نیآرت

 ؟ی: خوبچند روزه اش نگاه کرد و گفت یشهایبه ر نفس
شمها نیآرت سر تکان داد و نفس به چ ش یب یبدون حواس،  و ا یا شهیروح و 

 بودند. بهیار شینگاه کرد که برا
 شده بود. بهیار نیخود آرت اصلن

از  یرنگ چیه یهم ب نیبود، آرت یکه خال کیباز اد یمثلِ  چش  مها درس  ت
 کرد. یفقط نگاه م ،یزندگ

 تنهات ب،ارم؟ یخوا یسرما کرد؛ آرام گفت: هنوزم م احساس
 .یدونم... هر طور راحت یگفت: ها؟... نه... بمون... نم جیگ نیآرت

 نداش  ت. تا به حال یخوب یحال روح نیکمکش کند. آرت دیفکر کرد با نفس
مرده ن نیزنده بود. تا به حال پدر آرت کیبود چون تا به حال اد دهیآنطور او را ند

 .ندیبب نطوریبود تا او را ا
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فت کاملن درکت میاص   ه دار یلیدونم خ ی: مگ  دیبا یکنم. ول ی... من 
 .یباش یقو دی... بارفتیپ، طویشرا
ش نیآرت موندم... همون  ینبودم، زنده نم یگفت: اگر قو یا شهیبا همان نگاه 

 مردم... یم دم،ید یجون ِ پدرمو م یلحظه که تن ِ ب
 ه؟نشد کیبه اد نیآرت یعالقه  نهمهیمتوجه ِ ا چوقتیفکر کرد چطور ه نفس

 خم شد و با دو دست، سرش را گرفت. نیآرت
 بلند شد و کنارش نشست. نگران

 داد. یآرام خودش را به جلو و عقب تاب م نیآرت
 را گرفت. شیشانه ها نفس

 فهمم... ی... خودتو کنترل کن... به خدا حالتو منیآرت -
 ...ایفهمه... خدا یکس نم چی... هیفهم یگفت: نم یارمن ن،یآرت

 افتاد. هیبه گر نفس
باش... تو  هی... تو رو خدا یبر یم نیخودتو از ب ی... تو دارنیآرت - کم آروم 
 ...یباش سیگاه خاله کالر هیاالن تک دیبا

 سرش را فشرد و بغضش شکست. انهو*ح*ش*ی نیآرت
 خوام خالص بشم... ی... فقط میچیباشم... ه یچیخوام ه یمن نم -

 ماتش برد. نفس
 هشی هم ِنیبود، آرت دیکرد و انقدر ناام یکنارش مچاله شده، هق هق مکه  یکس

  مهربان و محکم و آرام نبود. ِنیآرت هیشب زشیچ چیاش نبود. ه
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شد و الر در  !... دوبارهنیبه محض ورودش، نگران و با اخم گفت: آرت سایباز 
 ؟یشد یکه عصب

ست و طور نیآرت گرید طرف ش ساک یسایکه از الر ین  دیبع شهیت ِ همآرام و 
 !؟یخوا یاز جونش م یبود، با پرخاش، به نفس گفت: چ

 فراموشش شد. هیگر نفس
 نکردم... یزمزمه کرد: من کار یناباور با

 !ست؟یحالش خوب ن ینیب یبا همان لحن گفت: راحتش ب،ار... نم سایالر
شد. به آرت نفس سرش نزد نیبلند  کدام،  چیبود، نگاه کرد. ه شیزانوها کیکه 

چنگ  شفی. به بند کساینه الر ن،یشناخت نبودند. نه آرت یکه نفس م ییدمهاآ
 رفت. رونیزد و از در ب

 کس را نداشت؛ حتا شکوفه را. چیه ی. حوصله ستادیا اطیح وسط
 شد. مانینرفتن سر کالس آخر پش از

 .دیچیپ یمثل ناقوس درسرش م سایالر یصدا
 یزندگ نیبر سر ِ نفس که سالها با آرتبود،  دهیکه تازه از راه رس یدختر سا،یالر

 که نکرده بود. یبود. آن هم به خاطر ِ کار دهیکرده بود، داد کش
نداد. فقط از حرص و  تیاهم کیسرد و تار یبغض از در خارج شد. به هوا با

 .دیلرز یبغض م
 نفس؟! -
 زند. یم شیصدا نیدانست محال است، اما باز فکر کرد آرت یم نکهیا با

 شد. ادهیپ نیماش از یراه
 !؟یریم یشده؟ کجا دار یزیچ -
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 سر تکان داد و اشکش در آمد. نفس
 !؟یکن یم هیگر ینگران گفت: نفس... دار یراه

جه به تو یب نیآرت دیبگو یخواس ت به راه یکند. نم هیخواس ت گر ینم نفس
 بفهمد. یزیاز احساسش چ یخواست راه یشده. نم وانهیاو، د

 گهیشده؟ مگه قرار نبود د یچ نمیو گفت: آروم باش ببرا گرفت  شیبازو یراه
 !؟ینکن تیخودتو اذ

 لرزان نفس نگاه کرد و نگرانتر گفت: بگو چه خبر شده؟! یچانه  به
مد باش... اون... او یو گفتم قو دمیگفت: من فقط حالش  و پرس   هیبا گر نفس

 سرم داد زد راحتش ب،ار...
 برد. نیف ماشراحت تر شد. نفس را طر الشیخ یکم یراه

 داد زد؟ یدرست بگو ک ن،یماش یتو نیبش ای... آروم باش... بشیه -
 را روشن کرد و به نیماش یخودش هم نشست، بخار یگشود. وقت شیرا برا در

 .دیطرف نفس چرخ
 ؟یاومد یِک  -
 .دمیتازه رس -

 دستمال به نفس داد. کی یراه
 ؟یرفت یم یپس چرا داشت -

 را پاک کرد. شیاشکها نفس
 متنفرم... سای... از الرنمیرو بب یخواستم کس ینم -

 زد. یلبخند محو یراه
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 ؟یچرا متنفر چارهی! از اون بسا؟یالر -
 زد. یبرق م یکینفس در تار یچشمها

 سرم داد زد... خودیب چارهیاون ب -
 تعجب کرد. یراه

 !؟یدعوا کرد سای!... با الرسا؟یالر -
ص  لن . اش  شینش  س  ته بود. رفتم پ نینداش  تم. آرت یحرص گفت: من کار با

شه... آرت دیحالش خوب نبود. بهش گفتم با  سایرکرد. ال یم هیگر نیمحکم با
مد ب ب،ار... من فقط  ؟یخوا یم نیاز جون آرت یداد زد چ یخودیاو راحتش 

 ...ادینداشتم... ازش بدم م یریبدم. تقص یدلدار نویخواستم آرت یم
 ام شود.چند لحظه ساکت ماند تا نفس آر یراه

 ینم که س  ایالر ی... ولیکمک کن نیبه آرت ی... خواس  تینکرد یتو کار بد -
سته؟...آرت شه... نبا نویدون ست داره؛ نگران  نویآرت ی... ناراحتیریبگ یجد دیدو

هرکس دیگه هم  دی... ش  ایبد تیاهم دیناراحت ش  ده... اص  لن نبا ده،یکه د
 برخوردو داشت. نی اون، هم ِطیشرا یتو

 نینبود. از ا س  ایدرون ِ خودش خبر داش  ت. فقط ناراحت ِ حرف ِ الراز  نفس
خودش، کس  یاش را باخته؛ به جا هیآنطور روح نیهم اص   ه دار بود که آرت

اهش با نگ ش  هیمثل هم ن،یآرت نکهیکند و ا یم تیاز او حما نیکنار آرت یگرید
 ته.گرف دهیعشقش او را ند نکهیجدا نکرده. ا هیو رفتارش او را از بق

ند؛ اگر م هیقض   نیو خودش را از ا یو خواس   ت راه دیکش   یآه  یدور ک
 توانست.

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -
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 راحت شد که نفس آرام گرفته. الشیفرمان گ،اشت و خ یدستش را رو یراه
 ...،یموقع کالس دار نیهوا سرده، تو هم تا ا دمید -

 برق زد. شیچشمها
. یومدیمنتظر شدم ن یدانشگاه دنبالت. هر چ دلم هم تنگ شده... رفتم دم ِ -

 .نجایمنم نگران شدم، اومدم ا
 اومدم... ادهیگفت: کالس آخرمو نرفتم. حوصله نداشتم... پ نفس

ش یراه س یوقت شهیگفت: هم طنتیبا  ه از خون یذار یسرت داد بزنه، م یک
 !؟یر یم

 نشد. یمنظور راه متوجه
 چطور؟! -

 لبخند زد. یراه
 یتنگ زندگ ی لهیپ هی یدوتا کرم گنده، تو یودمو آماده کنم! وقتخوام خ یم -

 .ادیم شیهم پ یو دلخور یکنن، باالخره ناراحت
 کرد. یاخم آرام نفس

 .ادینشون بده خوشم نم ادیکه زورشو با داد و فر یمن از مرد -
 پررنگ تر شد. یراه لبخند

 !اد؟یخوشت م یاز چه مرد -
 زنش ارزش قائل باشه... یو مهربون... که برا یآرامتر گفت: آروم و منطق نفس

 ".نیفکر کرد " مثل آرت و
 .دیخند یراه
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که  یینایاز ا ری! تازه من اادیراحت باش   ه که از من خوش   ت م المیپس خ -
 هم دارم! گهید تیخصوص هی ،یگفت

 نگاهش کرد. منتظر
 باال انداخت. طنتیرا با ش شیابروها یراه

... حاال تا خاله ش  کوفه نگران نش  ده برو یکن یم داشی!... خودت پگمینم -
 خونه.

 !؟یایتو نم -
بشن!... بعدن  مونینشده، از قبول کردن ِ من پش یچیترسم هنوز ه ینه... م -
 .امیم

 .یایب شنی! هردوشون دوستت دارن. خوشحال مه؟یحرفا چ نیگفت: ا عیسر
 دوباره لبخند زد. یراه

 برو به سالمت. ست؛یاالن درست ن یمنم هرسه تا شونو دوست دارم ول -
 سر تکان داد. نفس

 سالم برسون. -
 !یرس یهست، سر م اجیشد و مردد گفت: جالبه که هر وقت بهت احت ادهیپ

 ؟یدارم!... برو تو سرما نخور یبا سوپرمن نسبت اننیسرحال گفت: اح یراه
 در را باز کرد و دست تکان داد و وارد شد. نفس

با د،یرا که د اطیح  نییابه پ نکهیکرد. بدون ا ییو تنها یره احس   اس بدبختدو
 دزد!" یموش مرده  ینگاه کند، با اخم از پله ها باال رفت و زمزمه کرد " دختره 

*** 
 زد. ینم یحرف یکس یداد ول یهمه را آزار م ک،یاد یخال یجا
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 رد.ک یرا م کیاد یو دلش هوا دیترک یبغضش م ،یبا هر حرف س،یکالر فقط
با هم م ش  تریو ش  کوفه ب سیکالر ،یگریدون فکر دب حاال،  یوقت خود را 

 کردند. یم یبا هم همدرد اورند،یبه زبان ب نکهیا یگ،راندند و ب
 داد؛ یم یخودش به خودش دلدار س،یکالر

صه دار م یکه م کیاد ادیقهوه خوردن،  انیم  یشد، بدون مقدمه م یافتاد و ا
 ...یدیکش یاز من سخت شتریگفت: شکوفه، تو ب

 کرد. یبدون حرف، نگاهش م شکوفه
 گ،اشت. یم زیم یفنجانش را رو سیکالر

 ...یکه شوهرتو از دست داد یجوونتر از من بود یلیتو خ -
با یم ای فت: تو  هاتو بزرگ م ؛یکرد یکار م دیگ چه   نی... من ایکرد یب

 ها رو نداشتم... ینگران
 فشرد. یاش را م شانه ایگ،اشت  یم سیدست کالر یدستش را رو شکوفه

 نیداد هیو بهم روح نیشما، انقدر کمکم کرد شیپ میاومد یدر عوض از وقت -
ستم همه چ س زویکه تون شما ک شتم ا یتحمل کنم... من که جز   همه نیرو ندا

 سال؟
، خوب ی هیگفت: دوست و همسا یم ایکرد  یاگر بود، ساکت گوش م خاتون

 سوزتره.آدم بهتر و دل یاز خواهر و برادر هم برا
*** 

سالها آن شته، حال و هوا یسال، خانه مثل   سمسیو کر هیسال نو و ژانو یگ،
 را نداشت.
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 نبود. * یخبر سیکاج سبز کالر یدرخت و حلقه ها از
 گ،شت. یم کیماه از مرگ اد سه

دائم  اسیو الر نهیبرگشت. لوس یعاد یبه زندگ نیو آرت سیزودتر از کالر آرمن
ستها گریاز د شتریب ایماردر رفت و آمد بودند و  نجا به آ سیکالر یدوره ا یدو

 .ندیبب سیشکوفه را کنار کالر شهیآمد و عادت کرده بود هم یم
 یو شکوفه را مجبور م سیعضو گروه سه نفره شان بود که کالر نیسوم خاتون

 کرد به خانه اش بروند.
فه، که از رو ن،ید یادا ینه برا ش  کو مدرد یبل ها سیکالر ،یه  ینم را تن

 گرفت. یو به حرف م دیکش یم رونیروزانه ب یدهایخر یگ،اشت. او را برا
کرد. هرچند  یعادت م کیو نبودن اد دنیهم کم کم داش   ت به ند سیکالر

  تازه کنار آمده بود. ِطیبا شرا یآمد بخندد ول یم شیکمتر پ
 اول، هنوز افسرده و ساکت بود. یمثل روزها و هفته ها نیآرت فقط

صترم  آن شگاه مرخ شاگردها یرا از دان و  دیرا به همکاران و نو شیگرفته بود و 
 آرمن سپرده بود.

 دادند. یبودند که با اصرار، هنوز آموزش را ادامه م یتنها کسان سایو الر یراه
گش   ت، کم  یهم بر م یرفت. وقت یم رونیس   اعت از روز را از خانه ب چند

 شد. یم مسرگر شیحرف و در خود فرو رفته، با سازها
 گرفتند. یدورش را م یو راه دیو نو آرمن

 .ستیدانستند روحش آنجا ن یهمه م ینواخت ول یم همراهشان
 کرد. یم یرا عمل شیبا اصرار و التماس خواسته ها سایالر
 آمد. یفقط در مقابل او کوتاه م نیآرت
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 بدهد. رییرا تغ نیخوش بود که بتواند آرت سایهم دلش به الر سیکالر
ها رونیب نفس ها و حرف زدن ها یطوالن یرفتن  و  نی آرت ِ یطوالن یو آموزش  

شا م سایالر شده بود الر یرا تما صمانه نگاهش م سایکرد و مطمئن   یهنوز خ
 کند.
ش هم حس سایدانست الر یهر دو بود که نفس م ینگاهها انیمتقابل م ینفرت

 کرده.
ها تار ییوقت نهیبه  خا که آرت یاش م ک جا نبود  نیرفت  هم  هیاگر بود، بق ایآن

 بودند.
  ِیش  گیخورد، هم تحمل حض  ور هم یاص  ه م ن،یآرت یکردنها یاز دور هم
شت و هم قول ازدواج سایالر  یسع شدیداده بود، باعث م یکه به راه یرا ندا

 واحساسش حصار بکشد. نیکند دور ِ آرت
صحبت  نیآرت یدو بار، وقت یکی ل،یاوا سر  سرااش رفته بود و  ا باز رتنها بود، 

ش نیآرت یکرده بود ول سرد و  ساکت گوش داده بود و در  ،یا شهیبا همان نگاه 
به  دیارفته... ش    نیبا مرگ بابام، از ب زایچ یلیخ ون،یم نیگفته بود: ا تینها

 ... مثل آرامش من.ادیچشم ن
و دوباره آرامش  ت یتالش کن دی... تو خودت بانیگفته بود: آرت یدواریبا ام نفس

 و آرمن... سی... مثل خاله کالریاریبه دست ب
 کرده بود. هیگر نیآرت
 تونم آرامشم برگردونم... یتونم بابامو برگردونم، نم یهمونطور که نم -

 کرده بود. هیهم گر نفس
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 !؟یآخه تا ِک  -
 مجبورم نفس بکشم. یگفته بود: تا وقت هیگر انیآرام م نیآرت

*** 
نه، وقت خانواده رو از  یعض  و ی* ارام اون س   ال درخت  دن،یدس   ت ماز 

 .،ارنیخونه شون نم یتو سمسیکر
 نن؛یچ ینم نیهفت س یعزادار هستن، سفره  یها که وقت یرانیاز ا یلیخ مثل

 .رنیگ ینم دیع لیآج ای
شدند، کالر یوقت ه،یژانو شب سر م یب سیهمه دور هم جمع  شام  زیمقدمه، 

ت و نفس ص  حب یراه یره بره، قرار بود دربا ایاز دن کیاد نکهیگفت: قبل از ا
هم به اندازه  کی... اددیدست نگه دار کی... من دوست ندارم به خاطر ادنیکن
 .دیصبر نکن گهیمن، هردوشونو دوست داشت. د ی
 بود که حرف زد. یکس نیسزاوار اول یآقا
شونو کردن و د نیا م؟یستین بهیمادام! ما که ار - ش ریدو نفر، انتخاب دن ِ و زود 

صحبت یرو عوض نم یزیحرفا، چ سمن  سته ر شد، ول یکنه... در  حاال که ین
خانوم لواس   ان دینو ما نفس رو دختر خودمون م تیهم رض   ا یو   یدادن، 

 مون هم با همه. یو ام و شاد میخانواده ا هی... ما همه میدون
 احساس کرد فلج شده. نفس
 لبخند زد. سیکالر

و  ی راه ِیس  ال نو و ش  اد امش  ب، با نیبهتره هم م،یخانواده ا هیحاال که  -
 ...مینفس، ام مونو کم کن
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ست م یآقا س،یگفت: خاله کالر دینو خانواده  هیگن... ما همه  یمهندس در
 شه. یعوض نم یزیبشه هم، چ رترید ی... چند ماهمیا

دم... کر یکارو م نیو آرمن هم بودن، هم نیگفت: اگر آرت یبا پافشار سیکالر
همه  ،نیصحبتها رو بکن گمیم ن؟یراه بنداز یسحاال عرو نیمن که نگفتم هم

شه. ا یعلن زیچ شونویبچه ها تکل نیب ست ف صبر  دیبدونن. بعد هر چقدر خوا
 .یتا عروس دیکن
 سزاوار سر تکان داد و لبخند زد. یآقا
شم مادام... ول - سمون  میخوا ی!... ما مستین یصحبت یچ نفس خانوم عرو

ما  د؛ییمنت!... بفرما دهیم باش  ه، به ده یبش  ه، هر ش  رط و قرار و اما و اگر
 .میکن یاطاعت م

 هم لبخند زد. شکوفه
 دهیخوب و فهم یراحته. خانواده  المونیکه خ هیراه تیمهم اخالق و شخص -

... نین،اشته. خودشون هم که راض یشرط و شروط یمون هم که جا یو دوست
 ته.راح المونیما خ د،یدون یپدر ِ نفس. هرطور صالح م یشما جا

 ن؟ید یخان شما هم اجازه م دیسزاوار گفت: نو یآقا
 سر تکان داد. دینو
 .دیدار اریاخت -

 سزاوار دوباره لبخند زد. یآقا
پدر عروس  یمن جا د،ینفس دونس  ت امرزیپدر خداب یحاال که منو به جا -
ستور بد یس گم؛یم شما د سکه که  شرکت و هر تعداد  سهام  صد از   ن،یدر
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شه. الب هیمهر ه هم دیکرده! آقا داماد هم با شکشیکه پ یته جدا از دل ِ راهش با
در ش   ان دخترمون برش آماده کنه... عروس  یزندگ هیتالش  ش  و بکنه تا  ی

 !؟یندار یا گهیخانوم؟ شرط د
 .دییو کارشونم بفرما لی... تحصدیگفت: ببخش یراه
 سزاوار سر تکان داد. یآقا
 !دییخودتون بفرما -

و کار، آزاده هر طور دوس  ت  لیتحص   یگفت: درباره  به بش  قابش رهیخ یراه
 .رهیبگ میداره تصم

 زد. یلبخند آرام یبه راه نفس
 نمونده؟... نفس جان؟ یا گهیسزاوار گفت: حرف د یآقا

 نگاه کرد. هیبه بق نفس
 شد. یدورتر م نیباز هم از آرت ت،یرضا نیا با

 سزاوار لبخند زد. یبدون مکث به آقا د،یرا که د نیو سرد آرت یخال یچشمها
 سزاوار گفت: مبارک باشه. یآقا

 رفت. فشیبلند شد، سراغ ک زیاز سر م خاتون
 داد و دوباره نشست. یرا به راه یجواهر ی جعبه
شب در ا روزیگفت: من د سیکالر صحبت م نیبه خاتون گفتم ام کنم.  یباره 
 داشته باشه... مبارکتون باشه. یآمادگ

 ن؟ید یجعبه خارج کرد و آرام گفت: اجازه مآشنا را از  یحلقه  یراه
 ... مبارکه.یگفت: به سالمت شکوفه

 .ستادیرفت و کنار نفس ا زیم گریبه طرف د یراه
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شد و دوباره به آرت نفس شت با چنگالش و تکه ا نیبلند  کاهو  ینگاه کرد که دا
ستش را باال آورد و به حلقه که م یم یباز ست، نگاه  انیکرد. د ش شتش ن انگ
 د.کر

 کردند. شیهمراه هیشروع کرد به دست زدن و بق سیکالر
 داشت. یبرق شاد شیزد و چشمها ینگاه کرد که لبخند م یراه به

 آرام گفت: بخند! یراه
 زد و در آ*غ*و*ش رها رفت که بلند شده بود. یآرام لبخند

ثل بق نیآرت ند دیرا ب*و*س   یراه ه،یم با لبخ به هر دو تبر یب یو   کیروح 
 گفت.

 !نینامزدت بش شیپ گهینشست و گفت: حاال د یراه یصندل یرو اره
اشه ب یاز حاال به بعد، فقط شاد شاالیسزاوار به هر دو نگاه کرد و گفت: ا یآقا

 برنگرده. گهیجمع بره و د نیو اتفاقات خوب... ام از ا
 ...نیو گفت: آم دیکش یآه سیکالر
*** 
 باال رفت. کراستی یراه
 زد. شیا صداپله ه انیاز م دینو

 و خم شد. ستادیا یراه
 .امیسالم... االن م -
 اارشه! یگفت: تو طنتیبا ش دینو

 لبخند زد. یراه
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 سالم به خاله هیشه...  یاار ها هم که بره، اار، قصر م نیتر اهیس ینفس تو -
 .امیبکنم و ب سیشکوفه و خاله کالر

 شاره کرد.بود ا یکه در دست راه یلونیدر آورد و به نا ییادا دینو
 ...ایها رو... زود ب یلوس باز نیَاه... بس کن ا -

 نواخت. یارق در آهنگ، م نیآرت
 کردند. یرا عوض م تاریگ یمهایو آرمن، س دینو

 بعد برگشت. قهیچند دق یراه
 .ستادیا یسالم کرد و کنار بخار سرحال

 گفت: تو چرا سردت شده؟! آرمن
 سرده ها! رونیو استخونم! ب گفت: فکر کنم منم از گوشت و پوست یراه

 گرمت کنه. دیحرارت ِ عشق با ؟یگفت: تو که عاشق آرمن
 !؟یستیگفت: نه که تو ن دینو
 نگاه کرد. یبه راه نیآرت
 لبخند زد. یراه

 تشکر کرده بود. نیاز آرت یکردند، راه یم یخداحافظ یسال نو، وقت شب
 "؟یچ یگفته بود " برا جیگ نیآرت
 ."یکرد ینفسو راض نکهیکمکت... ا یاگفته بود " بر یراه
ند ب نیآرت کار یجان یلبخ باور کن!... نفس خودش  یزده بود " من  نکردم... 

 خواست."
 .نشست

 ؟یشد؟ باهاش حرف زد یچ -
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 جدا کرد. مهایآرشه را از س ن،یآرت
 آره... سه روزه قهر کرده. -

 .یکن یم وونهیمامانم د یدار ؛یشد وونهیگفت: تو د یبه ارمن آرمن
 کنم. یم وونهیحوصله گفت: اگه بمونم همه رو د یب نیآرت
عد عادت کنه؛ ب طیش  را نیبه ا سیمدت بگ،ره؛ خاله کالر هیگفت: ب،ار  دینو

 برو.
 را کنار گ،اشت. ساز

 کنه. یاگه بمونم، به موندنم عادت م -
 .یدیع،ابش م یچطور دار یفهم یگفت: نم آرمن

 چنگ زد. شیموها به
 یت... فقط تا وقستین ادی... زد؟ینیب ی منو نم ِدنیوم ع،اب کشکد چیچرا ه -

 ...یتو ازدواج کن
 م؟یبهت بگ دی. حاال ما بایتو خوب و بد رو به ما گفت شهیآرام گفت: هم آرمن
 کنه... یداره منو خفه م نجای ا ِواریشد و کالفه گفت: در و د بلند
 .ستادیکنار در او پشت به آنها،  دینمدارش دست کش یبه چشمها عیسر

 لحظه همه ساکت بودند. چند
 !م؟یگفت: شروع نکن دینو

 م؟یکن یم نیگفت: چرا... اول تمر یراه
 باز شد. کخانهیتار در

 .ستادیا یراه
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 .امیاالن م -
 در گفت: سالم خانوم! کنار

 کرد. یبا عجله عکسها را جا به جا م نفس
 ؟یسالم... خوب -

 هشیمگه م دم،یگفت: شما رو که د طنتیبا شسرش را داخل برد و آرام و  یراه
 بد باشم؟!

 لبخند زد. نفس
 ن؟یضبط کن نیخوا یم -

 ؟یبله! چرا انقدر عجله دار ن،یگفت: اگه شما اجازه بد یراه
 شه... عکسهام آماده نبود. یم ریگفت: امتحانم داره د نفس

 داد. یعکسها را به راه و
 پاکت؟ یتو ی،اریرو م نایا -

 .دیآمد و پالتو و مقنعه اش را پوش رونیب خودش
 . عجله نکن.یرس یزود م یر یم نیگفت: با ماش یراه
 بردار. چویگفت: برو باال سوئ دینو

 کار دارم. نجایمن برو... من حاال حاالها ا نیگفت: با ماش یراه
 دنبالم. ادی! قراره رها بعد از امتحان برمینم چکدومیه نیبا ماش -

 رسمونمت. یم یخوا یاگر م رون؛یب رمیارم مآرام گفت: من د نیآرت
 نزد. ی. حرفدیشن یقلبش را م یصدا نفس

 باال؟ یر یپاکت را به دستش داد و با لبخند گفت: نم یراه
 سر تکان داد. نفس
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 باالس. فمیک -
 تخت کارت داره! یگفت: عروسکت رو یراه

 باال رفته نگاهش کرد. یبا ابرو نفس
 !؟یچ یعنی -
 !شهیم رتیداره... زود باش! د کاریچ نیرو ببدونم! ب ینم -

 باال رفت. عیسر نفس
  گردن و فک ِ چپش گ،اشت. ِانیرا برداشت و م ولنیو یراه

 !؟یتختش گ،اشت یگل رو ؟یگرفت یگفت: چ آرمن
 دوباره ادا در آورد. دینو
 !یعشق و عاشق نیبا ا یحالمونو به هم زد یَاه! راه -

 .دیکش میس یرا روساکت لبخند زد و آرشه  یراه
 زد. شیصدا اطیاز ح نفس

 بلند شد. یراه
 !؟یکه کنترلم کن یگرفت نویبا خنده گفت: ا نفس

 خندان در را باز کرد. یراه
 !؟یگفت: چ آرمن

 .لیگفت: موبا یراه
 باال رفت. و

 .دیسازش را جمع کرد و کاپشنش را پوش نیآرت



 337 همسفر گریز

و دلم تنگ شد، صدات! گرفتم که هروقت ؟یچ یسرحال گفت: کنترل برا یراه
 بشنوم.

 لبخند زد و تشکر کرد. نفس
 .ستیگفت: تشکر الزم ن یراه

با اص  رار گفت:  یراه یبعد ول یآمد؛ خواس  ت بگ،ارد برا ادشی یزیچ نفس
 بگو بعد برو!

 یپارس  ال م ،یهمکالس   یآقا هیگ،اش  ت و گفت:  فشیرا در ک یگوش   نفس
ست ست باب دو ستم  یرو باز کنه. منم نم یخوا سرم بازش کنم. دون چطور از 

 دمی... نفهمی. منم گفتم تو نامزدمدیما رو د ،یبار منو رسوند نیاون روز که اول
کردم  ینمدرواو در آوردم و گفتم!... اون وقت اص  لن فکرش  م  نیاز کجا ا

 دروام راست بشه!
ه مطمئن بش نکهیا یرا باال داد و گفت: بعدش همون آقا، برا شیابرو کی یراه

!" ؟یی" ش  ما نامزد ِ اون خانوم ِ درواگو دیس  ته، اومد از خودم پرس  دروات را
گو دروا نکهیا یمنم نگفتم عاش  قش هس  تم. دروغ تو رو تکرار کردم! بعد برا

 !ینامزدم بش دیگفتم هرطور شده با م،ینمون
 تو؟! شیاومد پ ی: ثابتدیمتعجب پرس نفس

 باال آمد. نیآرت
 با محبت نگاهش کرد. یراه

 امتحانت باشه! حواست به -
 بود. نیحواسش به آرت نفس
 بدون کاپشن... خداحافظ. یخور ی: برو تو؛ سرما مگفت
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 رفت. رونیب نیهمراه آرت و
 داشت. یبعد از مدتها کنارش نشسته بود احساس خوب نکهیا از

 ساکت بود. نیآرت
 زنگ زد. دیجد لیموبا

 داد. جواب
 زنه!" ینفر باشم که زنگ م نیگفت " خواستم اول یراه

 قطع کرد. و
 کنارش، دوباره قلبش تند زد. ن،ی آرت ِیادآوریزد و از  لبخند

 ست؟یگفت: سردت ن نیآرت
 .نیاحساس آرت ی ب ِمرخیکرد به ن نگاه

 نه. -
 .یکرد گفت: کمربندتو نبست یهمانطور که به رو به رو نگاه م نیآرت

 کرد آرام باشد. یرفت" و سع ادمی" گفت
 د.بلند ش لیموبا یصدا

 نگاه کرد. یگوش به
 بود. دهیام اس رس اس

 !"دهیم غامیپ مینفر باشم که به نامزد ِ راس راَسک نی" خواستم اول
 .هیخوب یلیپسر خ یگفت: راه نیآرت

 نگاهش کرد. دوباره
 .گنیم نویهمه هم -
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 دوست داره. یلیگفت: تو رو هم خ نیآرت
 فقط نگاهش کرد. ساکت،

 .یمیراحت و صم م؛یمثل قد صحبت کند. نیخواست با آرت یم
 یچند کلمه حرف بزنم، برا نیخواد با آرت ی! انقدر که دلم مایکرد " خدا فکر
 گ*ن*ا*هه، منو ببخش!" نی... اگر استمیمشتاق ن یراه
 گفت: امتحانا چطورن؟ نیآرت

 جواب داد: خوب... کوتاه
 امغیپ نینوشت " اول یراه یاز احساس گ*ن*ا*هش کم کند، برا نکهیا یبرا و

 ! ممنونم."یبه نامزد راس راسک
با فرص   ت کوتاه را از  نیتواند ا یگ،اش   ت و حس کرد نم فشیرا در ک لیمو

 دست بدهد.
 ...ی... باهام قهریکنم ازم دلخور ی... احساس منیگفت: آرت مردد

شباهت نیآرت شت و یبا لبخند نگاهش کرد. هرچند لبخندش  شته ندا  یلبه گ،
 .دیمبودنش را فه یقینفس، حق

 قهرم؟! ایگفته دلخورم  یک -
 با خودم... یو ادامه داد: آره... قهرم ول دیکش ی بلند ِنفس

 !؟یبر یخوا یم یچ یگفت: برا نیاز لبخند آرت دلگرم
 به رو به رو اخم کرد. رهیخ نیآرت
 کشم فرار کنم. یکه دارم م یخوام از ع،اب یم -

سرها را که با آرت یصدا شن یصحبت م نیپ ست اگ یبود و م دهیکردند،  ر دان
 ".ادیکنار ب دی" با دیگو ی" م؟یبپرسد " پس مامانت چ
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 !ش؟یاز دست بد یخوا ی... چرا میدار یخوب تیموقع نجای: تو اگفت
 تیموقع ،یش   یهر روز و هر س  اعت ش  کنجه م یدار یآرام گفت: وقت نیآرت

 نداره. یمفهوم
 کند. کیرا تحر نیاحساسات آرت خواست

 شکننده شده... یلیکنه... خ یم هیمامانم گر شیروزه دائم پمامانت سه  -
تا  ش   هیهم یخوام برا یدونم... نم یکالفه گفت: م نیآرت تنهاش ب،ارم که؟ 
 بر ایخودم،  شیبرمش پ یم ایآرمن ازدواج نکرده کنارش   ه. بعدش هم  یوقت

 .م کن..کم درک هینباش...  هیمثل بق گهی... نفس، تو دششیپ نجایگردم هم یم
 شد. ساکت

 آتش زد. یکیدرآورد و  یگاریداشبورد، پاکت س از
 بود. دهیرا د نی آرت ِدنیکش گاریس یتازگ
از  شتریداد و آرام گفت: مامان ب نییرا پا شهیش یکرد؛ کم ادیرا ز یبخار نیآرت

 همه، به خاله شکوفه وابسته س.
 رو. گهیخواد نه کس د یهم آرام گفت: مامانت پسرشو م نفس

 را روشن کرد. نیتمام کردن ِ صحبت، دست برد ضبط ماش یبرا نیآرت
 شونمیخواستم ِبت بگم چقد پر ی" م

 تونم ینم دمید ه،یخودخواه دمید
 یتو به هر سخت یکنم ب یم تحمل

 یکه بدونم شاد و خوشبخت یشرط به
 آرومه اتیبشنوم دن یشرط به
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 از چشمات معلومه ،یدوسش دار که
 وونهید هی من،  ِهیاونجاس، شب یکی

 دونه یاز خودم، قدرتو م شتریب که
 که با قلبم یکرد کاریچ
 رحمم یخاطر ِ تو ب به
 !نهیریچه ش ،یخند یم تو

 فهمم" ی... تازه مگ،شتن
 شد. رهیزد و با اخم، به روبه رو خ گاریبه س ی محکم ِپک

 "نهیا میخوام، تموم ِزندگ یرو م تو
 نهیا میوونگیته ِ د رم،یم دارم

 من یبه تو حتا صدارسه  ینم
 من.."* یبسه برا نیهم ،یخوشبخت تو

شرد و ف یهم م یکه رو شیبود؛ به لبها رهیخ مرخشیبه ن یتیهم با نارضا نفس
 کرد. یکه با حرص، به سمت ِ پنجره فوت م یظیدود ال

 ...نیفهممت آرت یگفت: نم آرام
 روحش در آهنگ گم شد. یب یگ،را نگاهش کرد و صدا نیآرت
 مشغول نکن. خودی... فکرتو بستین دنیفهم یبرا یممه زیچ -

** 
 یریاحسان جان ِ خواجه ام ،ی* آهنگ خوشبخت

 داره... یسل خوشگل ولنیو توش
***** 
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 رفت. یجمعه شب م نیآرت
نه  رگیس   ت، د یرفتن جد یبرا نیآرت میبود تص  م دهیفهم یاز وقت سیکالر

دانس  ت اگر  یو مش  ناخت  یکرده بود، نه مخالفت. پس  رش را خوب م هیگر
 به رفتن شده، حتمن توان ِ ماندن را ندارد. یراض
 بودند. یراه یمهمان خانواده  یشنبه، همگ پنج

رفته بود  نیهم همراهش بود. به اتاق آرت س  ایآمده بود، الر نهیلوس   عص  رکه
 آمده بود. رونیاش ب هیگر یوصدا

 چیآمده بود، ه سایرال یبه هم نگاه کرده بودند و وقت سیو آرمن و کالر نهیلوس
 بودند. اوردهین شیکدام به رو

 رفت. یراه یهمراهشان به خانه  نهیلوس ینماند ول ادیز سایالر
باشد. خوب نگاهش کند  نیمانده را کنار آرت یباق یخواست ساعتها یم نفس

 .ندشیهم سرش را برگرداند و بب نیآرت دیو صبر کند تا شا
 در کار نبود. یشب، مثل دفعات قبل، ساز و آواز آن

س  زاوار از عش  ق و  یبرگردد. آقا رانیش  ب به ا مهیس  زاوار قرار بود ن ی آقا ِپدر
ارد دو دختر د سیبرادر ِ بزرگش در پار نکهیگفت و ا ی"پدرجان" به راه یعالقه 

سر یتنها نوه  یو راه ست و برا ِیپ شن نیهم ی پدرجان ا  یخبر نامزد دنیاز 
شده و از پ یراه شحال  شان را به  یلیسرش قول گرفته خچقدر خو س زود عرو

 ببرد. دنشید
 فرودگاه؟ یایآرام گفت: امشب م یراه
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سها فهایاز تعر نفس شتاق یپدرجان را تا حدود ه،یبق یو عک  شناخته بود و م
 بود. نیشب ِ بودن ِ آرت نینه آن شب که آخر یول ندیبود او را بب

 لبخند زد. یراه
سهاش، خ - ست دارمهرب یلیبر خالف ِ عک  ،یایب یون و خونگرمه... اگر دو

 فرودگاه. میبعد با هم بر ،یبا خاله شکوفه صحبت کنم شب بمون
ست د،ینفس را که د دیترد  یا هم بر مفردا ب ،یایب یگفت: فکراتو بکن، اگر خوا
 میر ینامزدم هستم، هم شب م شیپ ل،یخونه تون... هم تمام روز ِ تعط میگرد

 .نیآرت یفرودگاه بدرقه 
 سر تکان داد. نفس

 یگوش م هیکردند و بق یارمنس تان ص حبت م یدرباره  ن،یس زاوار و آرت یآقا
 دادند.
ستود نیبه آرت نفس س نیبدون آرت وینگاه کرد و فکر کرد خانه و ا اکت و چقدر 

 شود. یروح م یب
را، هر  نیتو آر دیایب رونیاش با گردن ِ خس  ته ب کخانهیاز تار یوقت نکهیا تص  ور
 اصه دارش کرد. ند،یثل چند ماه گ،شته، سرد، نبچند م

آرام بخشش را با ته  یسازش را با آن سوز بم خاص نشنود، صدا یصدا نکهیا
 سخت بود. شینشنود، برا یارمن یلهجه 

 نییخواس  ت حض  ورش را هم در آن خانه از دس  ت بدهد؛ هر چند پا ی! نمنه
 دنشید یو فرص  ت براآمد  یتازه داش  ت م ی. پدربزرگ ِ راهندشیباش  د و نب

 بود. ادیز
 که زنگ زد، نفس به خودش آمد. نیآرت لیموبا
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... ایب ... توستمی... نه... خونه ن؟یسالم کرد و گفت: چرا نموند یبه ارمن نیآرت
 . تا فردا.ایب یشد داری... بنییپا میریم ا،یخب ب

 بود. سایالر دندیهم فهم هیتنها نفس، بق نه
 ."نیبچسبه به آرت ادید بخوا یکرد " دوباره م فکر

 کرد. هول کرد. یبدون حرکت نگاهش م یرا گرداند. راه سرش
 ."باهوشه.. یلیخ یم متوجه شده... راه افهیبوده، از ق نی" حتمن حواسم به آرت

 هم با لبخند جوابش را داد. یزد تا بر خودش مسلط شود. راه یآرام لبخند
 شد و به آشپزخانه رفت. بلند
 .نیبود دستور بد یکاف ن،یخواست یم یسرش گفت: هر چاز پشت  یراه

 فرار کرده بود و حاال پشت سرش آمده بود؛ با همان لبخند گرم. یاز راه نفس
 خواستم. یم ی: چاگفت

 .دیکش رونیرا ب یصندل یراه
 .ارمیمن براتون م د،ییشما بفرما -

 گ،اشت. زیم یو رو ختیر یفنجان چا دو
نگفتن دل به دل راه داره؟! پس چرا دل ِ  میقد نش  س  ت و گفت: مگه از کنارش

 من و تو راه نداره؟
 باشد. دهیفهم یزیچ یدوباره شک کرد که راه نفس

 زد. یلبخند آرام دوباره
 گفته نداره؟! یک -

 و کم جون... کیراه بار هیمظلومانه گفت:  یراه
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 ...شهیکه داره بزرگ و بزرگتر م -
 برق زد. یراه یچشمها

 ز من فرار نکن.پس انقدر ا -
 به حلقه اش نگاه کرد. نفس

 فرودگاه، فراره؟! میخوام بمونم تا با هم بر یم نکهیا -
 .دیبا شوق دست نفس را بلند کرد و ب*و*س یراه

 .یایب یخوا یفکر کردم نم -
م خواست یزد ، نم یزنگ نم سای! اگر الریدر دل گفت " درست فکر کرد نفس

 ."امیب
 اه کرد.نگ یزد و به راه لبخند

 .یکن یم فیکه انقدر ازش تعر نمیپدرجان ِ شما رو بب نیا امیخوام ب یم -
 آمد و به هر دو لبخند زد. یخال یفنجانها ینیبا س خاتون

 فرودگاه. ادیگفت: مامان، نفس امشب باهامون م یراه
شق نفس م خاتون ... هم رها، شهیگفت: چه خوب... مطمئنم پدرجان هم عا

به  یحس  اب نهیتو رو بب یکه وقت نهی. اگوش  نیو باز طونیهم دختر عموهاش ش  
 ...ینیش یدلش م

 !دمی"رها" شن هی! انگار ن؟یزن یحرف م یاز کنار در گفت: از چ رها
 !هیکه چقدر از دست نوه هاش شاک گمیگفت: پدرجانو م خاتون

 .ستادیکنار نفس ا رها
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 ه،ریبگ ادی یدار و خونه یاول از همه آش  پز دیدختر با گنی! مگهید هیمیقد -
که مناس   ب دختر  یی! کارای. تازه اونم نه هر کارگهید یبعد بره س  راغ هنرا

 خانوما باشه.
شپز یشم! تو یمقبول نم ادیگفت: پس منم ز نفس ش یو خونه دار یآ ته سرر

 ندارم! یا
 کرد. یاخم مهربان خاتون

شپز بود ی... مگه همه یریگ یم ادی - به  دینقدر با! ام؟یکه ازدواج کرد میما، آ
 !یریبگ ادیتا  ینمک و سوخته و نپخته بد یشور و ب یا،ا یراه
. ا،اهاتم هر چقدر شور و سوخته باشه دوست ستمیگفت: من شکمو ن یراه

 دارم!
. باز من بگم بلد ش   هیو منظم م زیگفت: از اتاقتم که معلومه خونه ت تم رها

 .یزیچ هی ستم،ین
 .دی... نگران نباشرهیگ یم ادیگفت: به وقتش آدم  خاتون

 بلند شد. یراه
 .شیمن، خود ِ نفس مهمه؛ نه ا،ا و خونه دار یبرا -

 .دیخند رها
 گن! یم نویهم یدوران نامزد یمردا تو یآقا! همه  نمتیب یم گهیسال د هی -

 لبخند زد. یراه
مردا که نفس  و ندارن؟... رها خانوم!  یندارم! همه  یمردا کار یمن با همه  -

 ن مرد خودت باش!شما نگرا
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 .دیدوباره خند رها
 بده! ادی یبابا عاشق! نفس به ما هم دلبر -

 رفت. رونیب یهمراه راه خاتون
 نکن... تشیرها اذ -

گرفتدش!  ینش  س  ت و آرامتر گفت: پس  ره از حاال َجو ِ زندگ یراه یجا رها
 !تونهیعروس گهیماه د هیکنه انگار  یکار م نیهمچ
 لبخند زد. د؛یدانست چه بگو ینم نفس

 ؟یدیگفت: اتاقشو د رها
 سر تکان داد که "نه". نفس

اتاق نامزدش  و  ش  هی! آدم مگه مبی!... چه عج؟یدیگفت: آهان! کلن ند رها
 باشه؟! دهیند
 ما. یخونه  ادیم یراه شتریآخه ب -

 فنجان نفس را برداشت. رها
 نشونت بدم. میپاشو بر -
 دوست نداشته باشه... دینه... شا -

 در آورد. ییااد رها
 خواد. ی! از خدا م؟ی! راه؟یک -

 را بلند کرد و باال برد. نفس
سا یراه اتاق سه  کیمدرن بود.  لشیبزرگ و و ود کتابها ب یطرف، تخت و قف

 .وتریکامپ زیو م ینقشه کش زیم گر،یو طرف د



wWw.Roman4u.iR  348 

 

سک زیم یرو شه بود و دو قاب عکس از کارها سیکارش، پر از طرح و ا  یو نق
 .رواید ینفس رو

شت و گفت: برادر ب یاز کنار تخت، قاب کوچک رها شبا انقدر چارهیبردا به  م 
 بره. یکنه تا خوابش م یعکست نگاه م

 .دیخند
 بکنه... اونم تو! نکارویا یبتونه با راه یکردم کس یاصلن فکر نم -

 کرد. یبا ل*ذ*ت به همه جا نگاه م نفس
 مگه من چمه؟! -

 انداخت. شیدست دور شانه ها رها
 خوشحالم! یاز راه شتری! فکر کنم من بیانقدر ساکت و خانوم -

 سراغ نقشه ها رفت. بعد
صفه ها یخونه هم کار م ینگاه کن! حتا تو - صدا یکنه... تا ن آروم  یشب، 

 گوش یقی... مثل تو عادت داره وقت ِ کار کردن، موس  ادیاز اتاقش م یقیموس  
 بده.

 ایپس  رها ل*ذ*ت نبرده.  یزنده  یقیآورد چند ماه اس  ت از موس   ادیبه  نفس
هدف و  یزده؛ ب یخودش م یاگر بوده برا ایکرده،  ینم ش   انیهمراه نیآرت

 .یعصب
 آورد. رونینقشه ها ب انیرا از م یو عکس دیباز خند رها

 !نیرو بب نجایا -
 گرفته بود. شیک ینفس بود که رها کنار اسکله  یاز عکسها یکی
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 تاب داد. یبا صندل نشست و خودش را یصندل یرو رها
 یکنه و آه م ینگاه م یکش  ه هم، ه یداره نقش  ه م یوقت نجا،یا ،ارهیحتمن م -

 کشه!
 لبخند زد. نفس

 .می... اصلن پاشو برمینینخواد ما بب دیب،ار سر جاش... شا -
ست ب ینم دلش ست. ع،اب وجدان  زیعز یراه یبفهمد چقدر برا شتریخوا ا

 گرفت... یم
 !دنیفهم گهیگفت: همه د رها

ه ش  ده بودند. کنار پنجره، س   دهیکه مرتب چ ییبه کتابها نگاه کرد و نتها نفس
 بود. تارشیو گ ولنینت و و ی هیپا

س  ال،  کیدرعرض  یراه ی. ولهیس  از مش  کل ولنیگفت و یم ش  هیهم نیآرت
استفاده  یضبط قطعاتشان از راه یو آرمن، برا دیکرده بود که نو شرفتیانقدر پ

 را دوست داشت. یاز همه، آواز ِ راه شیحال، نفس هنوز ب نیاکردند. با  یم
 کم برامون بخونه؟! هی یراه یکن یرا تمام کرد و گفت: فکر م شیچا
 االن؟! یآره... ول ،یاگه بخوا -
 بسه!... االن نه... قبل از رفتن به فرودگاه. ی... فضولمیبر -

 ایخونه!... خبرداره  ی! به!... معلومه که م؟یبمون یخوا یسرحال گفت: م رها
 !؟یکن زشیسورپرا یخوا یم

 رفت. رونیجلوتر ب نفس
 دونه. یم -
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گفت: نفس؟... تو هم دوس  تش  یو کنجکاو طنتیهمراهش رفت و با ش   رها
 !؟یدار

 .دیاز درون لرز نفس
را دوس   ت  یبود که راه نیداداه اش هم یبود؛ همه  نیفکرش هم ی همه

کرد. که او هم  یرا وادار به دوست داشتن مو وجودش، نفس  نیندارد. فقط آرت
شت م سد راه نفس بود. فقط با  نیبزرگتر سایماند، الر یرفت. اگر هم م یدا

 .دیکش یع،اب م شتریب ش،یو محبتها یراه دنید
 و راهش را بست. ستادینفس ا یتر، رو به رو نییدو پله پا رها

 دم! یگم! قول م یبهش نم -
 کرد. یبا لبخند نگاهشان م یاه کرد. راهنگ یاز همانجا به راه نفس

 معلومه! -
 .دیخند رها

 چقدر خوشبخته که تو رو داره! یراه ی!... ولستینه! معلوم ن -
شت درباره  یراه ستند. آرمن دا ش شان داد. رها و نفس ن  یکنارش را به نفس ن
 گفت. یوانک اصفهان م یسایکل ی خچهیتار
 کنه؟! یم طنتیداره شبا همان لبخند، آرام گفت: رها  یراه

 تور برام گ،اشته بود اتاقتو نشونم بده. هیهم آرام گفت: نه...  نفس
 !یاز پشت ِ نفس، آرام گفت: خواستم باورش بشه عاشقش رها
 نبود! دریبه تور ل یازیگفت: ن یراه

 به نفس نگاه کرد. و
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 !؟یمگه تو باور ندار -
 هد.را بد یانست جواب راهنتو د،یرا که د نیحرکت آرت یو ب ینگاه خال نفس
 لبخند زد. فقط
 دست نفس را گرفت و گفت: من که قبل از همه به خودت گفتم؟ یراه

 کند؟ یهنوز نگاهشان م نینگاه کرد و فکر کرد آرت یبه دست راه نفس
*** 

کم  هی یمهمانها رفتند، خاتون گفت: نفس جان اگه خس  ته ا یوقت ش   ب،
 .میبر میبخوا یاستراحت کن تا وقت

 .میریم گهیساعت د کیسزاوار گفت:  یآقا
ستگ یگفت: راه خاتون سو ببر باال، خ شما هم  یجان، نف در کنه... رها جان، 

 .میرو جمع و جور کن نجایکم ا هیکمک من،  ایب
 کنم. ی. منم کمک مستمیگفت: خسته ن نفس

 .امی. چهار تا فنجون و بشقابه... برو االن منم مستین یگفت: کار رها
 بخند زد.ل یراه

 !ستمین ی بد ِدریمنم تور ل -
فردا از ص بح،  نهیلوس  یکرد فراموش کند قرار اس ت خانواده  یم یس ع نفس

 باشند. سیمهمان کالر
 خوام! ینم یگفت: تور معمول یراه به

 .دیی!... بفرماستین یمنم معمول یگفت: تورا طنتیبا ش یراه
 رفتند. باال

 ؟یخون یگفت: برام م نفس



wWw.Roman4u.iR  352 

 

 بخونم برات؟ یچشم... چ -
 شد. یوارد اتاق راه نفس

 آروم... -
 گفت: آروم و عاشقانه... یراه

 را برداشت. تارشیگ و
 گفت: اتاقتو دوست دارم. نفس

 نشست. یراه
 خودمو چطور؟! -

 و شروع کرد به نواختن. دیخند بعد
 چراغ ِ هر ترانه، از تو روشن از تو روشن ی" ا

 با منداده  یقشنگت منو آشت یکه حرفا یا
 عادتمونه دنتیخونه د یشکایو گنج من

 از تو لونه..." میریگ یتو پرم دنید یهوا به
 آرام وارد شد و کنار نفس نشست. رها

 ارم؟یب تارمویکه تمام شد، گفت: برم گ یراه آهنگ
 یگ،اشت؛ چانه اش را رو تاریگ یبدنه  یسر تکان داد. دو دستش را رو یراه

 دستها و به نفس لبخند زد.
 برات بخونم؟ یدوست دار یچ گهید -

 هم لبخند زد. نفس
 قشنگه. یبخون یهر چ -
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 ه؟یچ ینگاهت برا یآرامتر گفت: اون ام ِ تو یراه
 .دیکش یآه نفس

 ام؟! -
 .دیبه تارها دست کش یراه

 .یدونم چقدر دوستش دار یم -
لب تاد. اخم کرد و خ ِ ق به تپش اف  یعنیفکر کرد "  یبه راه رهی نفس از دلهره 

 نه!" ا،ی! خداده؟یفهم
 دوباره لبخند زد. یراه

ستته، هم حام نیتا بفهمم... آرت یبگ ستین یازین - اال ح یت... ول یهم دو
اه باشم... گ هیبره تا بهتر بشه، اجازه بده من به جاش برات دوست و تک دیکه با

 ...یکن ییذارم احساس تنها ینم
 دیوقتا از نو یگفت: بعض    خودش ِنانیاطم یبرا ینفس راحت ش  د ول الیخ

 بوده. کتریهم بهم نزد
ن خوام م ی... مامیبه من واگ،ار کن!... از پسشون بر م تهاشویاز حاال مسئول -

 .میباش کتریو تو، ازهر کس به هم نزد
گه خودم م یبه تو بدم؟! ول نویآرت یجا شهیم یراحت نیفکر کرد " مگه به ا نفس

 !"؟یگاهم باش هیازت نخواستم تک
 لبخند زد. یو به راه دیکش یگریآمد. نفس آه د تارشیبا گ هار
 واگ،ار شد! -

 .دیسرحال خند یراه
 ... شروع کن رها!یشینم مونیپش -
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 .ستادندیسزاوار و خاتون، کنار در ا یآقا
 !م؟یشما شرکت کن یبزم شبانه  یاجازه هست ما هم تو -

 .دی... خوش اومددییگفت: بفرما یراه
سزاوار و  یزد و آقا یخواند. به رها که م یزد و م یه کرد که منگا یبه راه نفس

 خاتون که سرحال نشسته بودند. احساس آرامش کرد.
 !"م؟یکرد " اگر بابا زنده بود، ما هم انقدر کنار هم خوشبخت بود فکر

 هانیتونم مثل ا یشم. پس م یخانواده م نیبه خودش گفت " منم دارم عضو ا و
همه شون خوبن...  ست؛یخوب ن یکنم. فقط راه یدو شا یاحساس خوشبخت

و حتمن پدرجان هم مثل پس  ر و عروس و نوه هاش انقدر گرم و با محبته... 
 "نه؟یاز ا ریا یزیچ تیو رضا یمگه خوشبخت

 لبخند زد. یراه به
 ... نه فقط با حرف؛ عمل!"یبه راه یواقعن واگ،ار کن دی" با
 .به نفس نگاه کرد و سر تکان داد یراه

 !"یشنو یکنم فکرامم م یوقتها فکر م یفکر کرد " بعض نفس
*** 

 ود.سر حال ب هیساعت بعد که به طرف فرودگاه رفتند، نفس هم مثل بق کی
مهربان گفت: رها  یخاتون با اخم ند،یبنش یراه نیخواست در ماش یکه م رها

 ننیش  ب میما. ب،ار حداقل تا فرودگاه راحت باش  ن. ما که ن،اش  ت شیپ ایجان، ب
 خلوت بزنن و بخونن؟ یتو

 .میما... ما راحت شیپ ادیگفت: نه... ب نفس
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 خندان سوار شد. رها
 خواهر شوهرشو دوست داره! -

 .یموند یکرد یبه نفس گفت: چه کار خوب تیبا رضا یراه
 خودم؟! ای یگیگفت: به خاطر پدرجان م طنتیبا ش نفس

 .دیخند یراه
 به خاطرخودم! -

 شاد ب،ار برامون. آهنگ هیگفت:  رها
 انتخاب کرد. ید یس کیچشم گفت و  یراه

 پدرجان! یبه سو شی! پدیکمربندها رو ببند -
" االن  نشود که دهیکش نیکرد تا فکرش به طرف آرت ینگاه م یدائم به راه نفس

 کنه؟". یم کاریداره چ
 کشه". ی گندشو م ِگاریتنها نشسته و داره س ویاستود ی" حتمن تو که
 تا حاال". دهیخواب دیا" ش که

 پدرجان نشست. نفس دسته یمایباالخره هواپ ر،یتاخ میساعت و ن کیاز  بعد
 رفت. هیگل را جا به جا کرد و همراه بق

بلند، در کت و شلوار و  یو قد دیکم پشت سف یهفتاد ساله، با موها پدرجان،
 آمد. یکراوات کرم و قهوه ا

 یچشمها و صورتش م یبود ول یگره خورده و جد شیمثل عکسها شیابروها
 .دیخند

 !نیگفت: عروسمم که آورد رایگ ییدور با صدا از
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 چمدانها را رها کرد. نفس بعد از همه س  الم کرد. پدرجان دو  ِیچرخ دس  ت و
 دستش را باز کرد.

 !نمتیتا بب ی! فکر کردم رونما بخواونیسالم... دختر شاه پر -
 و به آ*غ*و*شش رفت. دی پدرجان خند ِیاز شوق و مهربان نفس

 .نیخوش اومد -
ه ک یینگاهش کرد و گفت: تو قیدو دس   ت، ص  ورت نفس را گرفت و دق با

 دخترجان! یخوش اومد
 .دیاش را ب*و*س یشانیپ بعد
 .دیخند رها

 دخترجان نه پدرجان؛ نفس! -
 گفت: نفس نه دخترجان! نفس خانوم! پدرجان

 دسته گل را از نفس گرفت. بعد
 ادمیعروس خانوم  ینداره. رونما بیع یآوردم... ول یتو گل م یبرا دیمن با -

 نرفته!
 را ب*غ*ل کرد. یراه دوباره

سرجان... خ - شه پ شه!... خاتون؟ ا یلیمبارکت با  عروس خانوم، نیمبارک با
 بود؟ یک ی قهیسل

 .دیخند خاتون
 همه! -

 خاتون را گرفت. یشانه  پدرجان
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 خوش شانسه!و  قهیهم مثل فرامرز خوش سل یراه -
 ... سفر چطور بود؟نی... خسته شدمیسزاوار با لبخند گفت: بر یآقا

 شما. شیخواستم زودتر برسم پ یگفت: کشدار! م پدرجان
به طرف در رفت.  هیو همراه نفس، پش  ت س  ر بق دیرا کش   یچرخ دس  ت یراه

 کرد. یفکر م شیکرد و به صدا ینفس از پشت داشت به پدرجان نگاه م
 خم کرد.سرش را  یراه

 .ی. همه رو خوشحال کردیممنونم که اومد -
 نگاهش کرد. نفس

شدم زودتر پدرجانو د - شحال  گرم و خوش  یصدا دمی. و فهدمیخودمم خو
 !هیخاندانتون موروث یتو

 یکن یگفت: خاندان ِ ما خوش ش  انس  ه که تو فکر م طنتیآرام و با ش   یراه
 صداشون گرم و خوشه!

 وبه خانه برگشتند. پسرش نشست نیدر ماش پدرجان
! حاال خونه اومدن ص  فا داره! یپدرجان باز کرد و گفت: آِخ  یدر را برا خاتون

 پدرجان، بدون شما، خونه گرما نداشت.
 مبل نشست. یبه دور و بر نگاه کرد و رو پدرجان

 برام! نیکن فیتعر نینیخونه از تو و بچه هاس... بش یصفا -
 ن؟یستیسزاوار گفت: خسته ن یآقا
 کرد. یاخم آرام رجانپد
 ن؟یستیکنم... شما خسته ن یدر م یسال دارم خستگ هیبعد از  -

 کنارش نشست. یراه



wWw.Roman4u.iR  358 

 

 فراموشمون شده. ی؛ خستگ مینیب یشما رو م میسال دار هینه... بعد از  -
 ینش   اند و به رها گفت: دخترجان، زورت م گرشینفس را طرف د پدرجان

 !؟یاریب اهویرسه اون چمدون س
 .دیدخن رها

 ها؟! نیرسه! انگار سواات خوب خوب آورد یکه م نیدون یم -
ما ب یگفت: برا پدرجان که فراوون آوردم... ا  عروس  ِ یچش  م روش  ن اریتو 

 حاال بدم. نیخانومو هم
 رها، چمدان را آورد و باز کرد. یبه جا یراه

جان به  ل،یوس   ا انیاز م پدر باز کرد و  رونیب یکوچک یجع آورد. درش را 
 .دیلرز یم ی. دستانش کمدیکش رونیقلب ب زیبا آو یریزنج

 !نیرا کف دستش گ،اشت و گفت: بب قلب
 .دیدرخش یم انیبرل نیقلب، شش نگ یخم شدند. رو هینفس و هم بق هم

 یپنج تا نیعروس خانواده س؛ ا یوس  ط نی. انهیگفت: ش  ش تا نگ پدرجان
 اس دخترجان!خونه کج نیا یتو گاهتیخوام بهت بگم جا ی. ممییدورش ما

و نش  ناخته،  دهیمرد، چطور ند نیاز ش  وق بغض  ش گرفت. فکر کرد ا نفس
 کند. یدرباره اش صحبت م نطوریا

 یوس  ط نیجاها رو عوض کنم! ا ن،یرا پس زد و گفت: اگر اجازه بد بغض  ش
 دورش هم ما. یپنج تا ن،ییشما

 .. پدرجان سر تکان داددینفس دست کش یسزاوار با لبخند به موها یآقا
 ...یخوشبخت یعنیکه با شما هستم  نیشد و گفت: هم سیخ شیچشمها
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 از پشت ِ سر، پدرجان را ب*غ*ل کرد. خاتون
 به خاطر وجود شماس... م،یاگر ما خوشبخت -

 به گردن عروسش رویزنج یو گفت: ب،ار خود راه دیکش یقینفس عم پدرجان
 بندازه.

 ر، به نفس لبخند زد.و سپاسگزا یراض یرا گرفت و با نگاه ریزنج یراه
 با خنده گفت: خجالت نکش بابا! نامزدته! رها

 را جمع کرد. شیموها نفس
 .یرا بست و آرام گفت: مرس ریزنج یراه

 پاره نشه. چوقتیعشقتون ه ریزنج دوارمیگفت: مبارک باشه... ام پدرجان
 به رها داد. یداد. پدرجان بسته ا هیتشکر کرد و تک نفس

طاقت یدخترجان... م ایب - باش   ه برا هی!... بقیدونم کم  فردا... فعلن  یش 
 !نیکن فیتعر
 نشست. شیسزاوار رو به رو یآقا

 .امیدرست کنم و ب یگفت: من برم چا خاتون
 خاتون هم تنگ شده! دستت درد نکنه! یچا یگفت: دلم برا پدرجان

*** 
 روشن شده بود که پدرجان خسته شد و خواست بخوابد. هوا

 اتاقها. ی هیبود و م*س*تقل از بق نییپا یطبقه پدرجان،  اتاق
 همراه نفس باال رفت. یراه

 خونه تون. میریم یشد داریبخواب؛ هروقت ب -
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رود تا مهمانها راحت  ینم نییدانس  ت ش  کوفه پا یبود که زود برود. م مردد
ر اتاق باشد. کنار د نیخواهد با آرت یگفته بود م سایباشند. و اگر هم بروند، الر

 .ستادیا اره
 گ،ره. یخوش م شتریپدرجان ب شیپ نجای... امیخواد زود بر ینم -

 باال رفت. یراه یابروها
 .یخونه باش گهیدو ساعت د یخوا یفکر کردم م -

 خوبه. میخواد شب بره... عصر هم بر یم نیگفت: آرت نفس
 را فراموش کرد. یخستگ یراه

 !نویدختر شاه پر ی... خوب بخوابیهرطور تو بخوا -
*** 

 .دندیرس یتازه رفته بودند که نفس و راه سیکالر یمهمانها
ش  ده بود، کنار پدرجان نش  س  ته بود و به حرفها و خاطره  داریب یاز وقت نفس

 و خانواده اش گوش کرده بود. برزیو از پسر کوچکش فر میاز قد شیها
 .ودجا خورده ب یحساب شرفتشیبزند و از پ ولنیو یخواسته بود راه پدرجان

 ینفس خداحافظ یخوانده بود و وقت یمیقد یفهایاز تصن ،یهمراه ساز راه بعد
به زود ب ته بود: زود  پدرجان گف نگ م شیپ ایکرده بود،   یما... دلمون برات ت

 شه.
 !"ادیم شتریکمتر بره اونجا، نفس ب یبود که " اگر راه دهیخند خاتون

 چشمک زده بود. یراه
 .شتونیپ ارمیم، نفسو مهم بر یوقت رم،یچشم! کمتر م -
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 ها! نیبا پدرجان گپ زد یگفته بود: حساب طنتیدر راه با ش و
 لبخند زده بود. نفس

 خوبه. خوش به حالت! یلیپدربزرگ داشتن خ -
 گه؟یبا محبت گفته بود: پدرجان، پدربزرگ تو هم هست د یراه

ت... کس  و نداش   چیبه فکر رفته بود و آرام گفته بود: مامانم که طفلک ه نفس
... دمشیند ش  تری... چند بار بس  تین ادمی میهم از پدربزرگ پدر یادیز زیچ

 و کوتاه. یرسم یلیاونم خ
س یدرباره  د،یوقت نه از نفس نه از نو چیه یراه شان نپر  یبود ول دهیخانواده 

شکوفه برا صحبتها فیخاتون تعر یخود  ست یکرده بود و خاتون هم در  ه و ج
شده و وقت شبها، گفته بود ی ختهیگر شگاه بزرگ  سته با خ یشکوفه در پرور وا

به خاطر ازدواج  درشپدر ِ نفس ازدواج کند، خانواده اش مخالفت کرده اند. پ
 .شان را از صفر شروع کرده اند یخانواده را زده و با شکوفه زندگ دیبا شکوفه، ق

 بود. دهیآه کش نفس
 ش شدم.روزه عاشق هیشناسم...  یپدرجانو م یانگار از بچگ -

 را تنگ کرده بود. شیچشمها یراه
 یذره جا تو هیزدم  شیحس  ودم ها؟! چند ماهه خودمو به آب و آت یلیمن خ -

 !؟یشبه عاشق شد هیدلت باز کنم، حاال 
 بود. دهیخند نفس

 !یحسود ینگفته بود -
 بود. دهیکش شیبه موها یدست یراه

 عاشق باشه و حسود نباشه؟! یکس شهیمگه م -
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 سرحال بود.هنوز  نفس
رفته  سایخواست بداند الر یم زیاز هر چ شیب یدلهره اش برگشته بود ول دوباره

 نه؟ ای
 در را باز کرد. سیبودند. کالر نییپا دیو نو شکوفه

 .سیهم مثل نفس گفت: باِرو خاله کالر یراه
 لبخند زد. سیکالر

 تو. نیایگرفتم... ب ی... داشتم سرااتونو مزجانیباِرو عز -
 هم بودند. نهیو لوس آرمن

 گفت: مسافر ِ ما کجاس؟ یراه
 ...نییگفت: پا سیکالر
 دلخور است. سیحس کرد کالر نفس

 گفت: خوش گ،شت؟ شکوفه
 کنارش نشست. نفس

 مهربون و عشقه! یلیبود. پدرجان خ ی... واقعن جاتون خالیلیخ -
 نگاه کرد. یبه راه ز،یآم طنتیش یبا لبخند و

 نشست و به باال نگاه کرد.و آرمن  دینو انیم یراه
 هم بهتره! یگفت: تازه! صداش از راه نفس

 برات بخونه؟! یوادارش کرد دهیگفت: هنوز از راه نرس دینو
 یمیبا هم ص  م یلحظه از کنارش تکون نخورده خانوم. حس  اب هیگفت:  یراه

 خوند. ینفس م یهاش افتاده بود و برا یجوون ادیشدن. پدرجانم 
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 دخترجان!گفت: نفس نه!  نفس
 !ونیگفت: دختر شاه پر یراه

 لبخند زد. سیکالر
 بچه ها؟ نیخور یبه نفس!... قهوه م کالیبار -

 کردند. فیتعر یو نفس و راه دیگردنبند نفس را د شکوفه
و  صدا کن. بگو نفس نویساعت بعد، آرامتر گفت: آرمن، برو آرت مین سیکالر

 فرودگاه. میبر دیبا م،یباال و شام بخور انیاومدن. تا ب یراه
 است. با حرص به آشپزخانه رفت. نییهم پا سایالر دیفهم نفس
فت: م سیکالر فت و آرام گ که من  نهیاون آرت نینفس؟ ا ینیب یهمراهش ر

 بزرگ کردم؟!
 .دید یرا م سیکالر یبار، گلگ نیاول یبرا نفس

 جواب بدهد. دیدانست چه با یبود و نم یهم عصب خودش
 ش،یخوا یگفت: اگر م یزد، آرام به ارمن یبه ا،ا س  ر مهمانطور که  سیکالر

 ؟یریم یپس چرا دار
 را نوازش کند. سیکالر یبازو ،یهمدرد یفقط توانست برا نفس

 ...سیکه آمد، آرام گفت: کالر شکوفه
 .دیکش شیبه چشمها یدست سیکالر

 اضافه شد... نمیکم بود، آرت کیدرد اد -
 ...گهیرن د یمشون مهمانطور آرام گفت: بچه ها ه شکوفه

 نشست. سیکالر
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س  اعت حاض  ر بش  م باهاش برم... بره... اگر  هی... به خدا اگه ینجورینه ا -
ه گوش   هیکرد؟ از ص  بح دختره  دواریدخترو ام نیچرا ا یراحته، بره ول نطوریا

 ...نینشسته و زل زده به آرت
 هم نشست. شکوفه

ستگار یاالن عزاداره. نم - س یو نامزد یتونه خوا شا یو عرو  دیراه بندازه که؟ 
 ایرن، ب ایبرگرده ازدواج کنن.  یتا س  ال پدرش تموم بش  ه. وقت رهیاص  لن داره م

 بمونن. نجایهم
 اش گرفت. هیدوباره گر سیکالر

 ینداش  تم، مثل پروانه دورم م یاجیبود و من بهش احت کیاون وقت که اد -
 ُمردم... کیگشت... حاال انگار منم با اد

 نشست. یست بماند. برگشت به سالن و کنار راهنتوان نفس
 دستش را گرفت. یراه

 خانومم؟ هیچ -
 ناراحته. یلیخ سیآرام گفت: خاله کالر نفس

 با تاسف سر تکان داد. یراه
 آمد. آرمن

 .نی... شامو بکشانیاالن م -
 شده بود، آمدند. دهیشام چ زیم یوقت سایو الر نیآرت

ست الر یدلش م نفس س نکهیا یه کند. برارا خف سایخوا  یمتوجه ناراحت یک
 کرد کمتر سرش را بلند کند. یاش نشود، سع
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 ن؟یآرت یگرد یبر م دیع یگفت: برا یراه
 نگاه کرد و لبخند زد. یبه راه نیآرت
 زنم. یزنگ م -

 "نه" یعنی نیدانست ا یم نفس
ست ب آرمن س اد،یگفت: اگه نتون ستان هممیر یم نهیمن و مامان و لو  نی. ارمن

 !گهیب*غ*ل گوشمونه د
 .دیجرعه سر کش کیآب را  وانیو ل دیاش دست کش یشانیبه پ سایالر

کهیبدون ا سیکالر جا یبه کس   ن فت: من  ند گ گاه ک رم. هر کس  ینم یین
 .نهیمنو بب نجایا ادیدوست داره، ب

 .نیشد و نفس به آرت رهیخ سیبه کالر نیآرت
 گاه کرد.را به هم فشرد و به بشقابش ن شیپلکها نیآرت

 خدا بخواد... یگفت: هر چ شکوفه
 را آرمن با لبخند شکست. نیسنگ سکوت

 ...گرده یبر م گهیکه چند ماه د نیهم انقدر ساکت نبود! آرت حیشام آخر مس -
 هم لبخند زد. دینو
. میرو دار یدو تا عروس   یها یره! زحمتها و دوندگ یداره م یخوب موقع -
 که خسته نشه! رهیم

که باش  ه و س  اقدوش ما  نی. هممیخوا یزحمت نم یبرا نویما آرتگفت:  یراه
 .هیبشه کاف

 کمک کنه. نجایا مشیکشون یگفت: ِا؟ مگه دست خودشه؟! به زور م دینو
 فقط لبخند زد. نیآرت
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 ساقدوشت باشه؟! نیگفت: قراره آرت شکوفه
 لبخند زد. یراه

 کنم قبول کنه. یاالن خواهش م ی... ولمیقرار که ن،اشت -
 و نفس نگاه کرد. یبه راه نیآرت

شدن ِ ما برات خرج برم یگفت: راه آرمن ساقدوش  داره ها! مثل مال  یجان! 
 !ستیشما مسلمونا ن

 نگاه کرد. نیبه آرت یراه
 .ستیبه گردن ما حق داره. قبول کنه، خرجش مهم ن نایاز ا شتریب نیآرت -

 جان را تکرار کرد. یهمان لبخند آرام و ب نیآرت
 ... چرا قبول نکنم؟نیزیدوتون برام عزهر  -

ا،ا نفس خانواده  شیبا بغض  ثل  ما م مام کرد و فکر کرد " چرا   یراه یرا ت
 "م؟یآرامش ندار

 بلند شد و تشکر کرد. زیاز سر م نیآرت
 .دیش یهم معطل م خودیفرودگاه. هوا سرده. ب دیایب دیخواد زحمت بکش ینم
اول اس  فند هم  ی... هوایریکه م میمطمئن بش   میخوا یخندان گفت: م دینو

 نداره... یسرد
*** 

 .دیرا ب*غ*ل کرد، بغضش ترک نیآرت یوقت سیکالر
 خورم ها؟ ینکن مامان... اصه م هیآرام گفت: گر نیآرت
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... چطور ؟یمن چ یجدا ش  ود، گفت:اص  ه  نیاز آرت نکهیبدون ا سیکالر
 ؟یو تنهام ب،ار یبر ادیدلت م

 شد. یشده بود که داشت پر م رهیخ نیآرت یبه چشمها نفس
 راحت باشه؟ المینره؟ خ ادتیرا ب*غ*ل کرد و گفت:  آرمن

 بودند. ستادهیساکت ا سایو الر نهیلوس
 باشد. سیشکوفه را هم ب*غ*ل کرد و سفارش کرد مراقب کالر نیآرت

 . تو هم زود برگرد.میسر تکان داد و گفت: مراقب هیبا گر شکوفه
دورتر، آرام ص  حبت کرد. هر س  ه آرام س  ر  یکم یاهو آرمن و ر دیبا نو نیآرت

 کردند. یتکان دادند و خداحافظ
گفت: ما حرفامونو  س  ایکرد و به الر یکوتاه خداحافظ س  ایو الر نهیلوس   از
 راحت باشه. المی... ب،ار خمیزد

 سر تکان داد و اشکش را پاک کرد. سایالر
با من، هم نفس ندار نیفکر کرد "  تا فردا  ...یدو کلمه ص  حبتم  اونوقت من 

 برات حرف دارم."
 به نفس نگاه کرد و لبخند زد. نیآرت

 اش شد. یمتوجه لبخند ساختگ نفس
 دوارمیهم ادامه بده... ام یآرام گفت: مراقب خودت باش... به عکاس   نیآرت

 ...یاز حاال موفق و مشهور شده باش شتریب نمت،یب یبعد که م یدفعه 
 .دیآ ینم از بغض در شیحس کرد صدا نفس
 ...یگفت: تو هم موفق باش گرفته



wWw.Roman4u.iR  368 

 

برات  یچند ماه، دوس   ت خوب نیهمانطور آرام گفت: منو ببخش اگر ا نیآرت
 نبودم...

 ... طاقتیبمون یتون ی... تو نمنیپر از اش  ک گفت: آرت یبا چش  مها نفس
 ...یگرد ی... بر میارینم
 .دیاو دزد یلرزان و چشمها ینگاهش را از چانه  نیآرت
 .ارمیا کن طاقت بدع -

 ونه.خ یو باز برگرد یاریکنم طاقت ن یو بغض گفت: دعا م یبا لجباز نفس
 و دوباره لبخند زد. دیکش ینفس بلند نیآرت
 !؟یاالن ازم متنفر -

 سر تکان داد. نفس
 ...گهیاز هروقت د شتریب -

 آرام گفت: نباش... مجبورم برم... نیآرت
 نم.... مطمئیگرد یزمزمه کرد: بر م نفس

 را به هم فشرد. شیلبها نیآرت
 خداحافظ نفس. -

 .دیرا ب*و*س سیکالر دوباره
 را گرفت و رفتنش را تماشا کرد. شیاشکها یجلو نفس

. احساس کرد نه فقط عشققش گریکرد تنها شده. تنهاتر از هر وقت د احساس
 .دیگاهش هم رفته. پشتش لرز هیرا از دست داده، تک

 م؟یآرام گفت: بر یراه
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 انداخت. یراه یبار، دستش را دور بازو نیاول یتکان داد و برا سر
 .زمیعز شتمیگفت: من پ فتهیش یمحو و نگاه یبا لبخند یراه

پناه ببرد تا ترس از  یخواهد همانجا به آ*غ*و*ش راه یحس کرد دلش م نفس
 و سرما را فراموش کند. ییتنها
 را فشرد و آرام گفت: تنهام ن،ار. یراه یبازو
 دست نفس گ،اشت. یدستش را رو یراه

 .زمیذارم عز ینگران نباش... تا زنده ام تنهات نم -
*** 

 کرد. ینوروز را تماشا م یبا لبخند، عکسها پدرجان
 بوده... یخال یمن حساب یگفت: جا رها

بد  بهت ابونیکوه و ب ی... تو هم که تونیتو و آرمن و آرت یگفت: جا ش  کوفه
 نگ،شته؟

 .دیرسپ نیاز آرت خاتون
 سیزنه... اونجا هم داره تدر یزنگ م سیبه کالر کباری یگفت: هفته ا شکوفه

 کنه. یم
 آمد. کیکمر بار یو استکانها یچا ینیبا س نفس

 مخصوص پدرجان. کیکمر بار ی... چادییبفرما -
 نگاه کرد. ینیبه س پدرجان

 دخترجان. یزنده باش -
 !؟یکرد دایپ یچه جور رو یمیقد یاستکانها نیبا لبخند گفت: ا شکوفه

 تون بوده خاله! هیزیگفت: حتمن مال جه رها
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 بخوره. یچا نایا یگفت: پدرجان دوست داره تو نفس
 دست پدرجان گ،اشت و کنارش نشست. کیرا نزد استکان
 .ارهیدونه دل هر کس رو چطور بدست ب یگفت: نفس م خاتون

 .دیخند رها
 شه! یکم کم داره کدبانو م -

 برم؟! ایو بعد از دن نمیتا با چشم خودم بب یشیخانوم م یتو ِک گفت:  پدرجان
 ... رها که ماشاال حرف نداره پدرجان؟نیصد ساله باش شاالیگفت: ا شکوفه
پدرجان منم مثل رها ش   ادتونیگفت:  خاتون بودم؟ خود ش  ما  طونیرفته 

 .امیبر ب یروز از پس زندگ هی نیکرد یفکرشم نم
 لبخند زد. پدرجان

 هیبره تا  دیزودتر رها رو رد کن دیحس  اب با نی!... با ایاول خانوم بود تو از -
 .رهیبگ ادیرو  یکم هنر زندگ

 .دیپدرجان را ب*و*س رها
 براتون سخته. میو دور نیدونم دوستم دار یکه م فیح -

 .دیگفت: مخصوصن ع نفس
 عکسها را گرفت و دوباره نگاه کرد. رها

 بود؟ ومدهیآرمن چرا ن -
 رفت اصفهان. نهیلوس یآرمن هم با خانواده  ومد،ین نهیفت: لوسگ شکوفه

 در آورد. ییادا رها
 !لیچه زن ذل -



 371 همسفر گریز

 خوان با هم باشن. ی... مگهیگفت: جوونن د خاتون
 ؟یچ یعنی لیبه رها زد: ذل میمال یتشر و

 و با چشم به نفس اشاره کرد. دیدوباره خند رها
 دوتا تحفه! نیمثل ا -

! ش  ب دراز اس  ت و قلندر مینیب یباش  ه، تو رو هم م یمرگفت: اگر ع پدرجان
 دخترجان! دار؛یب

 و نفس به ساعت نگاه کرد. دندیو خاتون خند شکوفه
 !ادیگفت: دلت شور نزنه!... م رها

 بزنم... یزنگ به راه هیگفت:  نفس
 به اتاقش رفت. و

 هم بلند شد. رها
 .رمیمنم باهاشون م -

 با اعتراض گفت: رها! خاتون
 مظلومانه نگاه کرد. رها

 م!ر یهمراهشون نم ح،یخواستن برن گردش و تفر ی... وقترنیکار م یبرا -
رها  شیخواد پ یلبخند زد و به خاتون گفت: ب،ار بره... نفس از خدا م شکوفه

با نامزدش  ایس  ر کاره  ایتنها ش  ده. آرمن که  یتنها سیکالر یباش  ه... طفل
کرد  بد نی... آرتنهیب یکس رو نم چیاش  ه، هنب یهفته ا یدوره ها نی... ارونیب

 رفت.
چرت بهاره بزنم ش  کوفه  هیتونم  یرا خورد و گفت: کجا م شیچا پدرجان
 خانوم؟
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 آمد. رونیب هیو سه پا نیو دورب لیوسا فیبا ک نفس
 .دییاتاق من پدرجان... بفرما یتو -

 د.را به اتاقش برد. پتو را کنار زد و بالش را جا به جا کر پدرجان
 .دییبفرما -

 شود. کیتا اتاق تار دیرا کش پرده
 ...میر یم میبا اجازه ما دار -
 .دیاش را ب*و*س یشانیپ و

 ...زمیبا لبخند گفت: به سالمت عز پدرجان
 در منتظر بود. یجلو یراه
 مورد نظر؟ یپروژه  میر یگفت: م رها
 !ن؟یخانوم عکاس ما هست اریگفت: بله... شما دست یراه
 ... خوشبختم!ن؟یگفت: شما هم مهندس سزاوار هست طنتیبا ش رها
 لبخند زد. یراه

 بنده همسر ِ خانوم عکاس هستم. منم خوشبختم! -
ه !... بندندهی! همس  ر ِ آنیرو فراموش کرد ندهیآ هیگفت: به نظرم جس  ارتن  رها

 خواهر شوهرشون هم هستم. ار،یهم عالوه بر دست
 !ندهیگفت: جسارتن آ یراه

 .دیخند و
شندهیآ یگفت: آقا رها ضبط ما شاد  دیی! مرحمت بفرمانیکن شیآت نوی! لطفن 

 باشه!
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 ضبط را روشن کرد. یراه
 پدرجان هم اومده؟ -

 االن رفتن بخوابن. نیگفت: آره. هم نفس
 ؟یهست یچطوره؟ ازش راض ارتیگفت: دست یراه

 شد. یعکاس م دیگفت: کاملن... رها با نفس
 لبخند زد. یراه

 !شهیمسرگر نمیا -
 یهم بلد باش  ه. به عنوان رش  ته  یعکاس   دیمعمار خوب، با هیگفت:  رها

 .یلیتکم
 نگاه کرد. یبه راه طنتیبا ش نفس

 که بلده! یمثل راه -
 .دیدوباره خند یراه

 من؟! ؟یک -
 کنه راحت بشه! یعکاس ازدواج م هی! با ناسیزرنگتر از ا یگفت: نه! راه رها

 کرد. یپافشار نفس
 دونم! ی... میبلد -

 .دمیگرفتم، از تو شن ادی ی! هر چستمیگفت: من کار خودمم بلد ن یراه
 نگاهش کرد. رهیباال رفته، خ یابرو کیبا  نفس

 .دیبلند خند یراه
 کنم! که... یکارو خوب بلدم! اعتراف م هیمن فقط  -

 ِمرِنم! * دیخم شد طرف نفس و ادامه داد: جان یکم
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 .دیهم خند نفس
 نفس؟! یچ یعنی!... ؟یگرفت ادی یرو ِک  یگفت: ارمن رها
 !یگفتم که تو نفهم یگفت: مثلن ارمن یراه
 را نگاه کرد. رونینشست و ب نهیدست به س رها

رات ب رمیبم ایدوستت دارم  ای! گهیعاشقانه س د یها ینگو!... بازم لوس باز -
 عاشقتم!... ای

 !داریبا لبخند گفت: دخترجان! شب دراز است و قلندر ب نفس
جلو  یها یصندل ی لبه  ِلیدو دستش را حا یسرش را جلو آورد و آرنجها رها

 کرد.
کنم که حتا س  الم و  یازدواج م ییایتالیا هیرم با  یاز حرص ِ ش  ما دو تا، م -

 !دیهاشم نفهم یاحوالپرس
 که؟! یفهم یاز حرفاشو نم چکدومیگفت: اونوقت خودتم ه یراه
 .دیخند رها

 ِفک کن! -
باس   تین دیز تو بعگفت: ا یراه وتاه مدت ک هی یبرا یبهش بفهمون دی! فقط 

 ...ایتالیبرگرده ا دی... دلتو که زد بایکن یم یباهاش زندگ
 ما؟ یخونه  ادیشب ب یگفت: به پدرت گفت نفس

 زد. طنتیبرق ش شیاخم کرد و چشمها یراه
 !م؟یما؟! مگه خونه دار یخونه  -

 لبخند زد. نفس
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 نکن! تیاذ -
 خند زد.هم لب یراه

 چشم! بله، گفتم. -
 نگاه کرد. ابانیبه خ نفس

 م؟یر یکجا م -
 به رها نگاه کرد. نهیاز آ یراه

 مورد نظر! یپروژه  -
 ؟یچ یعنی -

 ...هیپروژه س که مورد نظره و نقشه ش مال راه هیگفت:  رها
 را زد. کیو  ستیب یدکمه  یآسانسور که شدند، راه وارد

 لبخند زد. نفس
 د.کاش شب بو -

 گفت: شب و روزش قشنگه. رها
 .ی. هر وقت خواستمیایم یعکاس یگفت: شب هم برا یراه

 آماده و مبله شده بود. خانه،
 از سالن و اتاق و آشپزخانه عکس گرفت. نفس

 گرفت. یم ادیو با دقت، کنار نفس بود و  یجد یلیخ رها
شد، نگ یلمیمبل لم داده بود و انگار ارق در ف یرو یراه شان مج،اب با  یاه

 کرد.
------- 

 * قربونت برم... فدات شم... :(
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------- 
 را صدا زد. یرا برداشت و از پشت کانتر، راه تالیجید نیدورب نفس

 که سرش را گرداند، عکس گرفت. یراه
 آقا! یخسته نباش -

 .دیشه؟! شما خسته نباش یتو خسته کننده م یبا لبخند گفت: مگه تماشا یراه
 شه؟! یهنرت خسته کننده م یاشاگفت: مگه تم نفس
 نشست و عکس را نشانش داد. یراه کنار
سر نیدورب یراه شت و گفت:  یرا گرفت؛ رو سر نفس بردا  یعکس م هیرا از 

 خودم. یبرا رمیخوام بگ
 !؟یکم عکس دار یلیگفت: نه که خ نفس

 داد و عکس گرفت. رییرا تغ شیچند بار جا یراه
 زد. ید و لبخند مکر یاز آشپزخانه نگاهشان م رها
مش  کوکه!" ، نفس  یس  کوتت بدجور نیکه نگاهش کرد و گفت " رها؟ ا یراه

ش یبلند شما رو که م دیک سم.. یم جهینت هیفقط به  نم،یب یو گفت:   نکهی. ار
شما رو برا  جا با چیه د،یکرد ینم دایرو پ گهی. اگه همددهیآفر گهیهمد یخدا 

 .دیشد یخوشبخت نم گهیکس ِ د چیه
اهت دانش  گ یپروژه ها س  ت؟یترم که ن انیپا نم؟یگفت: بب طنتیبا ش   یراه

 !ره؟یگ شمیمونده؟ کارت پ
 چانه اش را باال برد. رها

 زدم. یحرف م ینمک! داشتم جد یب -



 377 همسفر گریز

 لبخند زد. یراه
سال زمیآخه عز - سال تا  باور کردن  م،یشنو یاز تو نم یحرف جد هی! انقدر 

 سخته. تیجد یحرفها
 باشه. نیهم میحرف زندگ نیتر یجد دیگفت: شا یجد رها
 دهیفرآ یراه یبا عشق به نفس نگاه کرد و نفس فکر کرد " اگر خدا منو برا یراه

سه ماه  ی... جا؟یچ نیمن، پس آرت یرو برا یو راه ست؟ که بعد از  اون کجا
 ی... اگر راهشیکوتاه از زندگ یبه زنگِ  تلفنهاش عادت کردم و خبرا ،یدور

شتنش،  یشده، پس چرا به جا هدیمن آفر یبرا ست دا شدم و  بهشدو سته  واب
 زنم؟!" یمن دارم خودمو گول م ایجور دوست داشتنه  هی نمیعادت کردم؟ ا

 باال؟ میبر یخوا یگفت: اروب شد. نم رها
 به نفس لبخند زد. یراه

شم... ده،یبرام آفر ایکه خدا از دن یسهم یبرا دیپس چقدر با - سگزار با  سپا
 .باال میبر

 گفت: بازم هست؟! نور که رفت؟ نفس
شا م یراه شه برا ی هی. بقمیکن یگفت: فقط تما ش یکاراش با  یه بعد... از نق

 خوشت اومد؟ نجایا
 لبخند زد. نفس

 .ادیکار ِ توئه، معلومه که خوشم م یوقت -
مه چ و ته. ه کارش؛  یراه زیخودش هم حس کرد راس   ت گف خوب بود؛ 

 ...شیاش؛ نقشه ها قهیسل ش؛یصدا
 نفس را برداشت. لیسرحال وسا یراه



wWw.Roman4u.iR  378 

 

 ؟یکرد یداخل یتو تا حاال طراح نم؟یبب -
 آرام کرد. یاخم نفس

 ! نه!؟یداخل یطراح -
 هجده را زد. یدکمه  یراه

 ؟یامتحان کن یخوا یم -
 !یامتحان کن دیگفت: با رها

 ندارم؟! یسر رشته ا چیحاال چرا من که ه -
 یو فض  ا رو که م ونیس  یرنگ و کمپوز ... نور ویگفت: س  ر رش  ته دار یراه

 .ستین نایاز ا ریا یزیفضا هم چ ی. طراحیشناس
 استثنا هم هست. نباریگفت: و البته ا رها
 را باز کرد. یرفت و در واحد رونیجلوتر، از آسانسور ب یراه

 .دییبفرما -
 وارد شد و اطراف را نگاه کرد. یبه آپارتمان ِ خال نفس

 را بست. ییرفت و در کشو به بالکن میم*س*تق رها
 !ه؟یکه خال نجایگفت: ا نفس

 لبخند زد. یراه
 !گه؟ید یکن یطراح دیرو با نجایهم -

 .دیبا دقت به همه جا سرک کش نفس
خال هیکار س  خت - کاملن  که دارم  حاال  قدر  یم نم،یب یم یها!  فهمم چ

 !یهنرمند
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 .یکه تو دوست دار ی. اونجورمیبا هم درستش کن دیگفت: با یراه
 سرش را گرداند. نفس

 من؟! -
 .دیبه اتاق سرک کش و

 نفس حلقه کرد. یاز پشت نگهش داشت و دستهاش را دور شانه ها یراه
 مشترکمونه! ی لهیپ نجایبله، تو. چون ا -

 مشترک ِ من و تو؟! ی لهیسرش را عقب برد و متعجب گفت: پ نفس
 لبخند سر تکان داد. با
 آپارتمان شماس. -

 !ش؟یدیمتعجب گفت: خرهمچنان  نفس
 دستانش برگرداند. انیرا م او
جا ینه... پروژه  - به  کارام، ا یخودمونه... منم  جایدس  تمزد  رو گرفتم...  ن

 !؟یدوست ندار
 سر تکان داد که "چرا". نفس

برج بلند باش  ه تا از  هی یخونه ت باال یآرام گفت: مگه دوس  ت نداش  ت یراه
 !؟یشهرو تماشا کن یبالکنش همه 

 نفس باال مانده بود. یروهااب
 نگاه کرد. یزد و به آپارتمان ِ خال یناباور لبخند

 ماس؟! یخونه  نجایا یعنیشه!  یباورم نم -
 ما. کیکوچ یبا محبت گفت: خونه  یراه

 نگاه کرد. گریعقب رفت و به اتاق د نفس
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بابا م یراه کردم  فکر یول رهیبزرگتر برامون بگ یخونه  هیخواس   ت  یگفت: 
عوض  ،می... بعدن اگه خواس  تمیندار ازیآپارتمان دو خوابه ن هیاز  ش  ترین بفعل

 داره! یبالکن خوب یول ستی... پنت هاوس نمیکن یم
 را گرفت. یدست راه نفس

به... اص  لن ه یلیخ نجای! اکار؟یچ میخوا یپنت هاوس م - وقت  چیهم خو
ضش نم ست یکه اول زندگ نی!... هممیکن یهم عو و ر نجایابدون کمک،  یتون

 دوستش دارم! یلی... خهیعال ،یکن هیته
 راحت، نفس را به طرف بالکن برد. الیبا خ یراه

 .میتماشا کن میتون یم دمیمعلومه... اروب خورش نجایتا آخر ِ تهران از ا -
 رفتند. رونیرا باز کرد و ب در

 نجا؟یا یبه رها گفت: تو چرا اومد نفس
 لبخند زد. رها

  شهرو تماشا کنم... خوشت اومد؟!باال نیاومدم از ا -
 یخونه  هی یآرزو ش  هیش  ه! ش  وکه ش  دم!... هم یگفت: باورم نم س  رحال

 رو داشتم. ینطوریا
 کرد. یم یاحساس سبک یراه

و ش  با هر چقدر  میب،ار نجایهم ا کیکوچ زیم هیو  یدوتا ص  ندل میتون یم -
 .یبه آسمون و شهر نگاه کن یدوست دار

ش به ست آرت رهیخ دیاروب خور  یمنظره را م نیهم بود و ا نیشد و دلش خوا
 .دید
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 ...یدیانداخت و گفت: خدا رو شکر پسند شیدست دور شانه ها یراه
 و نگاهش کرد. دیکش یآه نفس
 .دیاز فکرش خجالت کش شهیهم مثل

با  یدر کنار راه ن،یباز از فکر کردن به آرت یدس   تِ  خودش نبود، ول نکهیا با
 .دیکش یخجالت م یکرنگیآنهمه عشق و 

 از حد پاک و مثل بچه ها معصوم. شیبود. ب نهیمثل آ یراه
نم... ک یفکر نم نیبه آرت گهیمثل هزار بارِ  گ،ش  ته به خودش گفت " د نفس

 !"یفقط راه
 زد. یراه یگرم به چشمها یلبخند و

*** 
نات پا ِ امتحا به  تار دهیرس   انی نفس و رها  نهیبود و نفس کمتر در  ار ک کخا

 .داشت
 نامه اش را تمام کند. انیپا یکرد تا کارها یبه رها کمک م شتریب

 آنها برود و به پدرجان سر بزند. یکرد تا به خانه  یاستفاده م یهر فرصت از
از  شینفس، ب دنیوقت گ،راندن کنار پدرجان بود و پدرجان هم از د عاش  ق

 شد. یهمه شاد م
 زد. یسر م سیشکوفه و کالرکرد و بعد به  یم نیو آرمن تمر دیبا نو یراه
د و کردن یبود ص  حبت م دهیکه کش   ییخانه و طرحها ینفس بود، درباره  اگر

نه، قهوه ا  یکرد و م یم فیتعر سیکالر یها ینیریخورد و از ش   یم یاگر 
 رفت.

 ازدواج کنند. دیقبل از شروع ترم جد ور،یشده بود اواخر شهر قرار
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 از آنها بود.ماه بعد  کیهم  نهیآرمن و لوس یعروس
 کرد. یو آرمن صحبت م سیزد و با کالر یفقط زنگ م نیآرت

زند و  یتلفن م نیهم گهگاه به آرت سایبود که الر دهیشن ایاز مار کباری سیکالر
 از حالش باخبر است.

چند اجرا در اروپا  یکه دو ماه بود برا دیرها که تمام ش  د، آرمن و نو ی هیدفاع
 ارکستر رفتند. یهمراه اعضاکردند، سه هفته  یم نیتمر

 اصه دار تر از قبل، در خانه بود و شکوفه دائم کنارش. سیکالر
همه را به باغ کرج دعوت کرد  یکه گ،شت، راه دیاول سفر ِ آرمن و نو ی هفته
 فکر کند و از نبود ِ آرمن اصه نخورد. ییکمتر به تنها سیکالر دیتا شا
س  زاوار به تهران  یو آقا یو بعد، راه در باغ بودند یهفته، همگ انیروز پا س  ه

 برگشتند.
 رفت. یاسبها نم ونیبه پانس نفس

 رفتند و نفس، یم یسوار یصبح ها برا سیو خاتون، همراه شکوفه و کالر رها
 ماند. یکنار پدرجان م

 یآورد و کنار رودخانه به پدرجان گوش م یم یزدند؛ نفس چا یباغ قدم م در
 کرد.

س کرد؛ عک یم ینشست و نفس با سگها باز یرختان مد ی هیسا ریز پدرجان
 .دیخند یم ی راه ِیکودک یطنتهایگرفت و به خاطرات ش یم

با یراه کارها یزنگ م لشیبه مو پدرجان کرده بودند  ییزد و نفس  با  که  را 
 کرد. یم فیتعر
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 سزاوار برگشتند. یو آقا یهفته، دوباره راه آخر
 شادتر بود. یبا ظاهر یبدون خنده ول س،یسرحال تر از قبل و کالر پدرجان
 است. نیدلتنگ پسرها، مخصوصن آرت سیدانست کالر یم شکوفه

ستان نم سیکالر شت به ارمن صرار دا ست آرت یرود. م یهنوز ا د برگرد نیخوا
 زد. یبه خودش نم یحرف یول

 یزندگ یبود، برا دهیپس  ند نهیکه لوس   ایمار یخانه  کینزد یخانه ا آرمن
 نظر گرفته بود.مشترکشان در 

 و دید ینفس م ی هیزیآماده کردن جه یشکوفه را برا جانیشوق و ه سیکالر
 زد. یساکت و با حسرت لبخند م

ست و در نها ینظر م سیاز کالر شکوفه س یم جهینت نیبه ا تیخوا که  دندیر
 را انتخاب کند. زیخود نفس همه چ

گفت " من که س  ر  یکرد و م ینفس از خانه ش  ان اخم م یفهایبه تعر خاتون
 یکنه داره پرت م یاز باال نگاه کنم... آدم هر لحظه احس  اس م رمیگ یم جهیگ

 شه!"
 .دیخند یم شکوفه

بالکن خونه  ینش  ده، برا یچیبا ما فرق داره! هنوز ه زش  ونیجوونا همه چ -
 کشن! یشون نقشه م

 گرفت. یاش را م یشانیپ خاتون
 بلنده! یلیخ ه؟یمن که اصلن دوست ندارم!... مگه شوخ -

 هم دوست نداشت. سیکالر
 ه؟!هم معلوم یزیطبقه باال؟! اصلن از اون باال چ ستیگفت: ب یپر کن م دهن
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 گرفت. یبا لبخند دست پدرجان را م نفس
 ؟میبخور شلمهید یچا هیبالکن با هم  یتو نیای! من؟یشما که دوست دار -

 .دیخند یم پدرجان
 . دوست دارم.دخترجان.. امیم یهر وقت دعوتم کن -

 .دیایب دیهر روز با د؟یگفت: شما که دعوت الزم ندار یم یراه
... دو روز س  رااش  ون انیمادرها هم م نیگفت: ا یم طنتیس  زاوار با ش   یآقا
 !انیم شنیخودشون بلند م ن،ینر

 کرد. یم یاخم آرام شکوفه
 ذره عاطفه داش  ته باش  ن، هی! اگه نیند ادش  ونیمهندس؟ از حاال کار  یآقا -

 ...رنیدو روز سراغ نگ ارنیطاقت نم
 .دیکش یافتاد و آه م یم نیآرت ادی سیکالر

 فشرد. یرا م سیدست کالر خاتون
اونقدر به پدرش  میکرد یفکر نم چکدومیخورد. ه یس  خت یض  ربه  نیآرت -

 .رهیبپ، طویکشه تا شرا یوابسته باشه... طول م
 تخت برد. یکنار رودخانه، رو ناهار را لی آخر ِ ماندن در باغ، خاتون وسا ِروز
 زنگ زد. لشیکه موبا دیکش یم خیداشت گوشتها را به س یراه
 ؟ید ینفس گفت: جواب م به

 گ،اشت. یآورد و باز کرد و کنار گوش راه رونیب بشیرا از ج یگوش نفس
 " و صحبت کرد.؟یاخم کرد که " چرا خودت جواب نداد یراه

 الو... سالم. -
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... 
 !؟یربه! سالم! چطو -

... 
 چه عجب! -

... 
 قربونت برم... چه خبرا؟ -
 خواهد. ینفس عالمت داد دستمال م به

ستمال آورد و راه نفس ش ید سبانده  یهمانطور که گو شش چ شانه به گو را با 
 دور شد. هیبود، از بق

 نشست. یراه یبرداشت و به جا خیسزاوار س یآقا
 ت کرد.به رودخانه، صحب رهیو خ ستادیدورتر ا یکم یراه
 کارت داره انگار... یآرام به نفس گفت: راه رها

 نگاهش کرد و بلند شد. نفس
 .ستادیا کشیزد. نفس نزد یحرف م یداشت جد یراه

 ...رهیگ یتو رو نم یکس جا چیه ی... ول -
... 
 خواد مجبورت کنه... ینم -

... 
 نفس لبخند زد. به
 !؟یایب دی. اون موقع که بامیکن یازدواج م گهیماه د هی -
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 گفت جواب یراه یبود. آرزو کرد کاش وقت نیاحساس کرد داغ شده. آرت نفس
 زد. یبده، خودش حرف م

 .دیخند یراه
 ...هیخال یلی... جات خمیکن یکنار رودخونه کباب درست م میدار -

... 
 ؟یباهاش صحبت کن یخوا ی... مشمهینفس پ -

 کرد آرام و خونسرد باشد. یسع نفس
 ... باشه باشه...گفت: آها! یراه
... 
 . خداحافظ.یصبر کن... گوش -
 را به نفس داد. یدو انگشت، گوش با
 .سیببر بده به خاله کالر -

 رفت. یدلخور، با گوش نفس
ش سته باهام حرف بزنه که گفت گو ... سیرو بده به خاله کالر ی" حتمن نخوا

شش ماه، نم شنوه؟!... معلومه! یآخه چرا؟! بعد از  صدامو ب تو دلت داره  خواد 
 "ست؟ی... اون که مثل تو نجانیحلقت از ه یتو ادیم

 زد. سیبه کالر یپهن لبخند
 تلفن با شما کار داره خاله! -

 تعجب کرد. سیکالر
 آرمنه؟! -
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 را داد. یبدون حرف گوش نفس
 کنجکاو گفت: الو؟ سیکالر
 کرد. یاحوالپرس یو به ارمن دیخند بعد

 کنارش. ینشست و راه نفس
 نگاه کرد. یبا لبخند به راه خاتون

 شما و یخودشون و خونه  یآرام به نفس گفت: نگران شده بود. با خونه  یراه
 یجواب نداده. نگران ش  ده... گفت دلم م یبچه ها تماس گرفته، کس   لیموبا

 قطع دیش  ارژ نداره ش  ا لمی. موبارونمیب یخواد با نفس هم ص  حبت کنم ول
 بشه...

 بهونه آورده؟" ای فکر کرد " راست گفته نفس
له کالر یراه خا فت: بهش گفتم  مانطور آرام گ ها  سیه قدر افس  رده و تن چ

 هی دیشنوه... گفتم شا یخنده هاشو م یاز پشت تلفن فقط صدا نیشده... آرت
 که نکردم؟ یبکنه... کار بد یفکر

 .یگفت یمتفکر، آرام گفت: نه... خوب کرد نفس
 .سرحال شد یصحبت نکرد ول ادیز سیکالر
ش شت تموم م یگو شارژش دا سوند.  سالم ر  یرا به نفس داد و گفت: به همه 

 شد...
 شاد شد. س،یکالر ی خنده  ِدنیاز د شکوفه

 !ه؟یعروس گهیماه د هی یگفت -
 سر تکان داد. سیکالر

 .امیآره. گفت حتمن م -
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به ا اد،یب یگفت: وقت خاتون  یبرگرده. بعدش هم عروس   یزود نیفکر نکنم 
 برادرشه.

 آماده را کنار گ،اشت. یخهایسزاوار، س یقاآ
 یآخر. س  ر فرص  ت و با برنامه به همه  یروزها یبرا نیکارها رو ب،ار دینبا -

 .مینود دستپاچه نش ی قهیکه دق میکارها برس
شه! کامل کردن خونه و خر التونیگفت: خ رها س دهایراحت با  یو کارت عرو

 بره. یم هفته وقت هیباغ، کلن  یکارا یزیو برنامه ر
 لبخند زد. یراه

 !یکن یحتمن زحمت همه شم شما قبول م -
نوش  تن کارتها. دو س  ه  یروز برا هیکردن.  دیخر یروز برا هی! ریگفت: نخ رها

 که ییزایو چ لیو وس  ا ینیریو ش   وهیخونه، دو روز هم س  فارش م لیروز تکم
 نه؟یاز ا ریباغ الزمه... ا یبرا

 نی... فرامرز جان، فکر کنم ازمیخواد عز یم یزیبرنامه ر نمیگفت: هم خاتون
 .یدست تنها باش یشرکت حساب یماه تو کی

 رفت! ادتونی یهفته!... مسافرت ِ بعد از عروس هیماه و  هیگفت:  یراه
 کمک کنم. نیبگ اد،یاز من بر م یگفت: هر کار پدرجان

 انداخت. شیدست دور شانه ها نفس
 نن.اجرا ک هیتا بق نی و دستور بدباال نیا نینی... بشنیشما دستور بد -

 با محبت لبخند زد. پدرجان
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باش  ه، بچه  ی... بعدش  م اگه عمرنمیش  ماها رو بب یمن آرزو دارم عروس   -
 هاتونو.
 .نیصد ساله باش شاالیو خاتون با هم گفتند: ا شکوفه

سامون  ی... ولشاالیسزاوار گفت: ا یآقا سر و  کم کم و بدون عجله کارها رو 
 .نیبد

کنن.  ی. اونا هم کمک مانیو آرمن هم م دینو گهیگفت: چند روز د سیرکال
 .نینگران نباش

 بلند شد و به پدرش کمک کرد تا کبابها را آماده کنند. یراه
 د؟یآ یکرد که چه وقت م یفکر م نیبه آرت نفس

 " اد؟یهفته؟ اصلن راست گفته که م کی ؟ی" چند روز قبل از عروس
 غ*ل کرد.از پشت، نفس را ب* رها

 کارا انجام شده! یو همه  هیعروس یهم ب،ار یانقدر فکر نکن! چشم رو -
 کرد دلهره اش را پس بزند. یلبخند زد و سع نفس
*** 

 گ،شت. ینفس م یماه ِ سخت و پرمشغله برا کی
بود؛  گرفته لیاکثرن همراهش بود. کارتها را نوش  ته بودند؛ لباس  ش را تحو رها

 شدیسف ریحر یه کامل شده بود و فقط نصب پرده هاباغ آماده شده بود؛ خان
 قول داده بود تا روز قبل از مراسم آماده اش کنند. یمانده بود که راه

 گ،اشت. یعجله در کارتن م ینفس مانده بود که ب لیاز وسا یمقدار هنوز
 سر و صدا. یخبر و ب یآمد؛ ب نیآرت ،یروز مانده به عروس دو
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نگ،اشته  نییرا از شانه اش پا فشیرگشته بود. هنوز کاز ثبت نام دانشگاه ب نفس
 بود که زنگ زدند.

 زد. یشربت را هم م وانیل سیبلند شد تا در را باز کند. کالر شکوفه
 ...ییعروس خانوم ِ گرما ایب -

 را گ،اشت. فونیآ یمبهوت در را باز کرد و گوش شکوفه
 اومده... نی... آرتسیکالر -

 .دیدو رونیگ،اشت و ب زیم یرا رو وانی؛ بعد لخشکش زد یلحظه ا سیکالر
 هم پشت سرش رفت. شکوفه

 پر تپش به در باز نگاه کرد. یحرکت، با قلب یب
 ! ... پس باالخره اومد!"ن؟ی" آرت

 را نگاه کرد. اطیبالکن رفت و ح به
 گ،اشت و در را بست. نیبزرگ ساز و دو چمدانش را زم سیک ن،یآرت

ساختم اطیبه ح یا لحظه ستش را براو   سیکالر یان و بااچه نگاه کرد و دو د
 باز کرد.

کوفه ش گرشیبا دست د نی. آرتدیب*و*س یرا م نیو شوق آرت هیبا گر سیکالر
ست اما مثل گر شک شکوفه،  سیکالر ی هیرا هم ب*غ*ل کرد. بغض نفس  و 

 نبود. نیآرت دنیفقط از شوق د
سرپوش ِ هفت ماهه  یدوباره  دنید انگار شته بود و دوباره قلب یاو،  ش را بردا

 کرد. یم یتابیب نیآرت یبرا
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را در آورد و به  شیش  دن، با عجله لباس  ها دهیاتاقش برگش  ت و از ترس ِ د به
 حمام رفت.

 اشکش را گرفت و خودش را آرام کرد. زشیر یزور جلو به
 مبل نشست و به فکر فرو رفت. یحوله، گوشه  با

 از جا پراندش. لیزنگ موبا یصدا
 شد و جواب داد. ندبل

 .یبود؛ سرحال و پرانرژ یراه
 ... کارت تموم شد؟زمیسالم عز -

 باشد. یکرد معمول یسع نفس
 .دمیآره... تازه رس -
 پس بدو شربت، دوش، استراحت! -

 زد. لبخند
 تازه از حموم اومدم. خنک شدم! کار تو تموم شد؟ -
 راحت التیهم نصب کردن. خ. پرده ها رو امیبله! تازه االن از آپارتمانمون م -

 شد؟!
 .نشست

 دستت درد نکنه... محضر... -
 گفت: با عاقد هم هماهنگ شد! عیسر یراه

 لبخند زد. دوباره
 !؟یکارها رو تموم کرد یهمه  -
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 یکیبزنم...  یبه گلفروش دیزنگ هم با هیها مونده.  وهینه همه رو! سفارش م -
ها رو به خاله شکوفه هم حتمن  هم هست... خبر پرده گهید کیدو تا کار کوچ

 راحت بشه. الشیبده که خ
 قلبش گ،اشت. یرا رو دستش

 اومده. نی... آرتنهییفعلن که پا -
 !د؟یرس یخوشحال گفت: اومد؟... خوب شد... راحت شدم... ِک  یراه

 ساعت نشده. میهنوز ن -
 بهم زنگ زده بود. دینو ومدن؟یبچه ها ن -
 .انیم عیبرگشته وگرنه سر نینه... هنوز خبر ندارن آرت -

 .بود اریو هش قیدق یلیخ یدرباره اش حرف بزند. راه شتریخواست ب ینم
 ؟ی: ناهار خوردگفت

 ؟ی... خودت ا،ا خوردامیرم دفتر. بابا منتظره. کارم که تموم شد م ینه... م -
 خورم. یمکث جواب داد: نه ... م با

 هم مکث کرد. یراه
 ... خانوم قشنگم خوبه؟! -

 گفت: آره... خوب و گرسنه! عیسر
 نیا یهمه  گه،یمونده! دو روز د گهیکم د هیخوب و گرس  نه و خس  ته...  -

 شه. یها تموم م یاسترسها و فشارها و خستگ
 سر تکان داد. فقط

 اوهوم! -
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 زنگ زد. تلفن
 زنگ زده. نیی: حتمن مامانه. از پاگفت

 نره؟ ادتی. برو... فقط زمیباشه عز -
 کرد. اخم

 رو؟! یچ -
 .دیخند یراه

 که دوستت دارم! -
 تلفن را برداشت. یزد و گوش لبخند

 مراقب باش. خداحافظ. -
 تو؟! ییگفت: کجا شکوفه

 دوش گرفتم. -
 !؟یهم اومده... متوجه نشد نی. آرتمیا،ا بخور نییپا ایب -

 .امی: چرا... لباس بپوشم، مگفت
 ... دستپاچه بود.دیچرخ یخودش م دور

 .ستادیا نهیآ یو مضطرب، جلو دیپوش لباس
... یبش یزن ِ راه یخوا ی! م؟یفهم ی. متهیپس فردا عروس ؟ی" چرا هول کرد

 !"؟یزن یپرپر م گهید یکی یبرا نطوریا ،یاونوقت دو روز مونده به عروس
ش یاز راه دی... بایریاز ع،اب وجدان بم دی" نفس! به خدا با . ..یخجالت بک

ن با ... اص  لادیم س  ایبا الر نی! پس فردا، آرت؟یبهش فکر کن یخوا یم یتا ِک 
 نداره." یفرق گهی... تنها باشه... به حال تو دادیکس ن چیه
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س ی! دارتهی! واقعستین ی. بازیکن یازدواج م ی" احمق! دار  یش یم یزن ِ ک
احس  اس ِ تو رو بفهمه،  نیروز ا هیخبر، دوس  تت داره. اگر  یکه از همه جا ب

 ش  هیحتا حاض  ر نم گهیش  ه. د یرباره ت عوض مفکر و تص  ورش د یهمه 
 نگاهت کنه..."

 کرد. وحشت
... حتا اگر هنیب ینم هیدوست و همسا هیاز  شتریب یعنی...نهیب یتو رو نم نی" آرت

 هیبا  دیتونس  ت باهات ازدواج کنه. با ینداش  ت. اون نم یریهم تاث دید یم
س س یحیم سلمون ا هیبا  یکنه. همونطور که تو دار یعرو ... یکن یزدواج مم

 !"؟ی" بگبلهمردد " یخوا ی! م؟یکن یچرا انقدر دل دل م گهیپس د
 از حد بزرگ شده. شیب شیکرد چشمها حس
 .ردیخواست تا کنارش پناه بگ یرا م یچند ماه گ،شته، راه مثل

گاه، شت. م ناخودآ ست برد و تلفن را بردا صدا ید ست حداقل به  گرم  یخوا
 پناه ببرد. یراه
 جواب داد. یبوق، راه کیاز  بعد

 جانم؟ -
 .دیدانست چه بگو ینم
 ...ی... راه -
 شده؟ یزیجانم؟... نفس؟ چ -

 گفت: نه... فقط خواستم صداتو بشنوم. مردد
 .دیخند یراه
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 .زمی... آروم باش عزیقربون تو برم که انقدر استرس دار -
 را محکم فشرد. یرا بست و گوش شیچشمها

 م؟یگ،اشت ی... چه قرارم؟یدار ییچه نقشه ها اریب ادتیگفت:  میمال یراه
 ... مینیبالکنمون بش یگفت: تو آرام

 یبس  تن نیبالکنمون و اول یتو میبر م،یاز دس  ت مهمونا خالص ش  د یوقت -
 ...میو ستاره ها رو بشمر میمشترکمونو بخور یزندگ

 ... فال حافظ... مثل پدرجان.میریفال هم بگ -
از نفس خانومِ  عکاسِ  خودم، اون  ریا ینس  تدو ی... ممیریگ یفال هم م -

 درونتم که من باباشم چقدر دوست دارم؟! ینفس کوچولو
 نگاه کرد. نهیزد و به خودش در آ لبخند

 !یخوب یچه بابا -
 .دیدوباره خند یراه

فس ن هیکم ص  بر کن... حاال  هی! امیدن یبابا نی! بهتر؟یدیتازه کجاش  و د -
هام تن چوقتیمنه و ه ی وونهید یبلند بگو" راه بکش و ده بار به خودت قیعم
 !"،ارهینم

 !"؟یدونم... خود احمقم چ یم نویو در دل گفت " ا دیکش یقیعم نفس
 زنگ زدم. نتونستم خودمو کنترل کنم. یخودیبلند گفت: باشه... ببخش ب و

بره ناهار  زمیزنگ بزن! حاال خانوم عز یخودیب ش  هیبا محبت گفت: هم یراه
 فکر نکنه. یچیخوب، به ه یزایجز چبخوره و 

 .یآرام گفت: ممنونم راه نفس
 .دیکش شیرا برداشت و به موها برس
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 "،ارهیتنهام نم چوقتیه ی" راه
 رفت. نییزد و پا یآرام لبخند

 خانه باز بود. با مکث وارد شد. در
 کردند. یدر آشپزخانه صحبت م سیو کالر شکوفه
 را خم کرد و نگاهشان کرد. سرش

 م نفس.سال -
 و برگشت. دیاز جا پر عیسر
 شلوارش کرده بود. یبهایآرام، دو دستش را در ج یبا لبخند نیآرت

 بود. یلبخندش واقع یسابق نبود ول نیهنوز نگاه ِ آرت نگاهش
 .دیرس یبلندتر به نظر م ن،یهم یشده بود و برا الارتر
ست در ج نیدلتنگش بود! دلتنگ ِ ا چقدر ست ِ ج،ابش، دو د  و گردنش بیژ
 بود. لیبه راست متما یکه کم

 جوابش را داد و لبخند زد. آرام
 .یخوشحالم که باالخره برگشت -

 آورد. رونیرا ب شیدستها نیآرت
 گردم! یبر م یدونست یتو که م -

 کرد همچنان ظاهرش آرام باشد. یسع
 خوشحال باشم؟! دیدونستم، نبا یچون م -

 پررنگتر شد. نیآرت لبخند
 .نمتیب یم یشروع زندگ یالم دارم سرحال و آماده منم خوشح -
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 اش را بعد از ماهها پنهان کند. یگلگ نتوانست
مهربون  یلیش  ناختم، خ یکه من م ینیهمه وقت؟ آرت نیدلت تنگ نش  د ا -

 بود...
شت  شینگاه کرد؛ به موها واریبه در و د نیآرت ستش را کالفه پ چنگ زد و دو د

 گردن نگه داشت.
 شه. یا،ا سرد م نیایعروس خانوم؟... ب یپزخانه گفت: اومداز آش سیکالر

 زودتر از او به آشپزخانه رفت. نفس،
 سابق. سیساعت، شده بود همان کالر میانگار در عرض ن سیکالر

 کولر روشنه. سه؛یموهات خ زجان؟یعز یسرما نخور -
 .ستی: نه... سرد نگفت

 لبخند زد. شکوفه
 شن ها؟! یسرماخورده خوشگل نم یعروسها -

 نشست. سیکالر
 جان؟ نیخوشگله... آرت شهینفس هم -

 کنار در مکث کرد و وارد شد. نیآرت
نگ مامان ت یا،اها یقربونت برم.... دلت برا نیگفت: بش   یبه ارمن سیکالر

 نشده بود؟
ست و به نفس نگاه کرد. لحنش خاص بود؛ انگار جواب نفس را هم  نیآرت ش ن

 داد.
 گ شده بود... آقا داماد چطوره؟!تن زیهمه چ یدلم برا -

 .ختیا،ا در بشقابش ر یکم
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 .دنتید ادیخوبه... کارش تموم بشه م -
 افتاد. یراه ادی

صب کردن؛ بهت بگم خ یشکوفه گفت: راه به  التیگفت پرده ها رو اومدن ن
 راحت بشه.

 سر تکان داد. شکوفه
 خونه تون کامل شد. گهیپس د -

 لبخند زد. نفس
 م مونده ببرم! کخونهیابام و تارفقط کارتن کت -

 متعجب نگاهش کرد. نیو آرت دندیخند سیو کالر شکوفه
 کرد. فیتعر نیآرت یبرا سیکالر

 طرف میترس   یخونه گرفته نوک برج! من و ش  کوفه و خاتون که م هی یراه -
سها شتریش کرده. ب ی!... خودش هم طراحمیپنجره هاش بر مجله  یمثل عک

 .کهیخوشگل و ش یلی.. خنفس شده تا خونه. یها
 لبخند زد. نیآرت
 مبارک باشه. -

 کرد. یم یباز شیبا ا،ا نفس
ست نگاه ِ دلتنگش را، هر چند کوتاه و ز ینم نیآرت شم ریتوان ات از حرک ،یچ

 .ردینفس بگ
شان حواس یگفتند و گاه یم نیآرت یبرا یعروس یو شکوفه، از کارها سیکالر

 کرد. یو رو م ریز به نفس بود که داشت ساکت، ا،ا را
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 رفت. رونیبلند شد و ب عیکه زنگ زد، سر لشیموبا
 ته؟و ساک ینفس افتاده؟! چرا انقدر عصب یبرا یبا اخم گفت: اتفاق نیآرت

 یخواد به رو یم یش  ه ول ی. هر روز بدتر منطورهیگفت: چند روزه ا ش  کوفه
 .ارهیخودش ن

 نفس نگاه کرد. یخال ینگران به صندل ن،یآرت
فت: ب سیکالر هم  یلی... اض  طراب داره؛ خدیبدترش نکن یخودیآرام گ

 یکنه. از خونه و خونواده و همه چ یش  روع م دویجد یزندگ هی... داره هیعیطب
 .نطورنیشه... همه هم یداره جدا م

 منم سخته. یبا بغض گفت: برا شکوفه
 .مکن یاش را پاک کرد و آرامتر گفت: از حاال دارم دق م دهیاشک ِ نچک ع،یسر

 شانه اش را نوازش کرد. سیکالر
 یخواد بره؟ تو یکه نم یها؟ راه دور ش  هیناراحت م ندت،یبب ینطوریا ادیب -

 یهم که جونش  و برا یکنه. خدا رو ش  کر راه یش  و م یش  هر داره زندگ نیهم
 گه؟یبرن د دی... بچه ها باالخره باششیپ میر یما م نجا،یا ادی. اون مدهینفس م

 کرد؟ شهیم کارید...چماه بع هیآرمن هم 
 واشکش را پاک کرد. دیکش یآه شکوفه

 برگشت. نفس
 نبود. ادمی. اصلن شگاهیآرا میدنبالم بر ادیرها داره م -
 .دیرا برداشت و سر کش وانشیل

 ممنون. سیحاضر بشم تا برسه... خاله کالر رمیم -
 .زمیگفت: آنوش عز سیکالر
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 .دریبگ دهیاش را ند یشگی هم ِینگران نتوانست
 اد؟یم نیگرما؟... با ماش نیا یتو -

 نگاهش کرد. نفس
 آره... چطور؟ -
 ...یخوا ی. آرمن نبرده. اگر ماطهیح یتو نیماش -

 لبخند زد. نفس
 گم. فعلن خداحافظ. ی! هر وقت خواستم میمرس -

*** 
 رها نفس را رساند و رفت. اروب،

 در بود. یجلو یراه نیماش
 آمد. یپسرها م یسر و صدا نییپا از

 یکرد که دوباره ص  دا یلحظه احس  اس س  بک کیگ،ش  ته افتاد و  ادیبه  نفس
 رسد. یم اطیخنده و حرف بچه ها تا ح

و  توانس  ت وقت ینم گریرفت، د یخانه م نیاز ا یو دلش گرفت. وقت س  تادیا
سازها ِیشلوغ باز انیبرود و م نییوقت، پا یب سرها و   خانهکیدر تار شان،ی پ

 کار کند.
شوق نم گریآمد، د یم کخانهیتار هم به اگر سابق، آزاد و با  ست یمثل  با  توان
 بنوازد. شیبخندد و کار کند و راحت بخواهد برا نیآرت
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شلوا یهم م اگر سرها بود، آرت یآمد و خنده و  سابق نبود.. ِنیآرت گرید نیپ   .
نفس س  ابق نبود... هر لحظه ع،اب بود و احس  اس گ*ن*ا*ه و  گریخودش د

 .یشرمندگ
 را؟! یراه ای ندیرا بب نیخواهد االن آرت یدلش م شتریکرد ب کرف

 !"یبه خودش گفت " درست فکر کن!... معلومه که راه محکم
 جواب خودش را داد. اسیبا  و

 ..."یلعنت یگ ی" نه... به خودتم دروغ م
 .ستادیپله ها ا انیخندان م یباز شد و راه در
 !؟یستادیا اطیسالم خانومم... چرا وسط ح -

 را دراز کرد. دستش
 .زمیعز نییپا ایب -

 لبخند زد. نفس
 سرتون. یرو نیگ،اشت نوییبازم مثل قبل، پا -

 دستش را گرفت و همراه خودش برد. یراه
 دست زدند. دیو نو آرمن

  عروس خانوم! ِیبه!... به سالمت -
 انگشتانش بود. انیم گارشیزد و س یلبخند م نیآرت
ش بم ساز تو، برا ادی... چقدر به دینفس به موقع رسبزن که  نیگفت: آرت یراه

 زدم!
 زد و خاموشش کرد. گاریبه س یپک محکم نیآرت

 عشق! یگفت: قصه  نفس
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 سر تکان داد و زد. نیآرت
 نگاه کردند. نینفس انداخت و هر دو به آرت یدست دور شانه ها یراه

آهنگ را  نیاز، همس  نیرا گرفته بود و با هم شیدس تها نیافتاد که آرت یوقت ادی
 زده بود.

 بود. دهیآمد چقدر هول شده بود و خجالت کش ادشی
 بود. برخورد کرده یراحت و معمول ش،یشاگردها ی هیافتاد که مثل بق نیآرت ادی
ده ش رهیلرزانش خ یآمد چطور فرار کرده بود و باال، در اتاقش، به دستها ادشی

 بود. دهیبود و از شوق خند
 خوش ِ نفس افتاده بود. ین خاطره و بوهما ادیهم  نیآرت

آهنگو نزدم...  نیوقته ا یلیگفت: خ یتمام گ،اش   ت و عص  ب مهیرا ن آهنگ
 .شهیخراب م

 لبخند زد. یراه
 بود... ممنونم. یهم عال نیهم -

 روشن کرد. یگرید گاریزد و س یسرسر یلبخند
ناس  المت آرمن فت:  نهیپس فردا عروس   یگ قت دعوا کردتو  نیا ن،ی... هر و

 زد؟! یچ دی... باهی!... االن عروسنیامناکو گوش بد یآهنگها
 را برداشت و زد و خواند. تارشیگ د؛یخند دینو
 رو عروس و دوماد دیزیگل بر -
 مبارک باد... اریمبارک،  اری

 کرد. شیهم همراه آرمن
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 باره" یم یکه شاده، شادوماده... از چشاش شاد اون
 ست داره..." *انچه، دست رو د هیخنچه، با  یپا

 .دینفس را فشرد و خند یشانه  یراه
 ،دیکه تمام ش  د، نفس خندان گفت: ش  ما که انقدر مجلس گرم کن آهنگش  ان

 بزنن؟! یعروس یبرا انیدوستاتون ب دیچرا گفت
 راحت میخوا ی! مم؟یکه خودمونو گرفتار ِ س  از و آواز کن ش  هیگفت: نم دینو

 شه...بخت ما هم باز ب دیباالخره شا م،یبگرد
 گفت: ما نه، تو! آرمن

فت: منظورم خودم و آرت دینو ماده  یآهنگم مخص  وص راه هیبود...  نیگ آ
 !میکرد

 .دندیخند دیو نو آرمن
 ی. مخصوص شب آخر ِ آزادمیریگ یجشن مردونه م هیگفت: فردا شب  آرمن

 .میخون یداماد! اونجا برات م
 ؟یگفت: پس نفس چ یراه
نه س! از پس  دینو فت: مردو قت دار هیفردا، گ باش   شیپ یعمر و ! ینفس 

 !ایچشمه براش ب هیشب ِ تجردته! آرمن؟  نی! آخرچارهیب
 به چشم! یگفت: ا آرمن

 داد. رییرا تغ شیو صدا زد
 تکونه، دسته به دسته، دونه به دونه... کي؟ یبله برونه، گل م -

 نگاه کرد. دیرا باال برد و به نو شیابروها
 .دندیدو خند هر
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 اد!شادوم -
 کرده خواند. رییتغ یبا همان صدا آرمن

 ره به حجله... یم د،یخنده برآر د،یالله بکار د،یاریخنچه ب -
 .دندیهر دو خند دوباره

 شادوماد! -
 بلند شد. تاریبا گ آرمن

 !...میبترکون میخوا یجانم! م -
 ... گل پسره!هییعشقش خدا ه،ییدستاش حنا ه،یی" دوماد کجا

 اش مثال ِخون، خوش خلق و مهربون... شادوماد!" **گالبتون، ُلپ زلفاش
.. .نیآرت یبه موقع اومد یلیو گفت: خ دیکش   ینفس ِ راحت د،یهم خند یراه

 کامل شد. مونیشاد
 لبخند را به او هم بزند. نیزد و نفس آرزو کرد هم یبه راه یلبخند گرم نیآرت
 داد و بلند شد. رونیحسرت نفسش را ب با
 .سیمامان و خاله کالر شیمن برم باال پ -

 گفت: االن چرا؟ جشن مردونه فردا شبه دختر خاله! آرمن
کنم...  یش  ام خبرتون م یذارم؟!... برا یکنم امش  ب هم راحتتون م یبد م -

 فرودگاه؟ یر یتو نم یراه
 لبخند زد. یراه

 .رنیم ناینه؛ بابا ا -
 که اومد؟! نیگفت: فرودگاه چه خبره؟ آرت آرمن
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 ... بعد از دوازده سال.انیمو و خانواده ش مگفت: ع یراه
ر پدرش فک یدانس  ت او هم به خانواده  ینگاه کرد و نفس م تارشیبه گ دینو
 کنند. یم یدانند کجا زندگ یکند که حتا نم یم

*** 
 یمحمد نور ،ی* آهنگ عروس

 گنی** آهنگ شادوماد، و
*** 

 ند. سمج، راحت بود ِلمبرداریطول بزرگراه، از دست ِ ف در
 خواند. ینفس م یرفت و سرحال همراه آهنگ، برا یبا سرعت م یراه

 نمیعاشق تر نینگاه کن، بب ایدن ی"آها
 نمیکالم آخر ا،یدن یعاشقا تو

 خودش کرد دیمنو ص د،یقلبمو دزد نگاش
 قشنگش منو خام خودش کرد" یحرفا با

 !ادینم ادمیقشنگ؟!...  یگفت: حرفا طنتیو با ش دیخند
 .دینگاه کرد و خند ی شاد ِ راه ِبه صورت نفس

 کرد. یفکر م نیشده بود، به آرت داریب یوقت از
س یرو نیرفتند، آرت یم شگاهیرها که به آرا همراه سته بود و  ش  یم ارگیپله ها ن

 .دیکش
 گ،اشته بود. نیبزرگ لباسش را گرفته بود و در ماش ی جعبه
 فسرده س."هنوزم ا نیکه شده بودند، رها گفته بود " آرت سوار
 چانه اش را باال برده بود. نفس
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 در ذهنش بود. نیآرت ی افهیق شگاه،یساکت ِ آرا یساعتها ی همه
لباس  یمنو تو یوقت نیبود، فکر کرده بود " آرت دهیکمک رها که لباس پوش   با

 کنه؟" یم یچه فکر نهیعروس بب
 !"یناز شد یلیشگفت زده گفته بود " خ رها
 بود. دهیخند بعد

 اسکارلت!" یلباسا نیع رمیگ یلباس م هی میعروس یمن برا " ولي
 فکر کرده بود. نیرا بسته بود و به آرت شیچشمها د،یایب یراه یوقت تا

لحظه از  کیکه از ص  بح،  ن،یاز آرت ش؛یش   ده بود از خودش؛ فکرها کالفه
 نرفته بود. رونیسرش ب

 .یحس بد ِ خ*ی*ا*ن*ت به راه از
 کرد. یاش م وانهیداشته باشد، د حس ادامه نیا نکهیا تصور

 .یو خودش کنار راه گرید یکرد؟ حواسش به مرد یزندگ نطوریا شدیم مگر
 مبهوت به نفس نگاه کرده بود. ف،یکه آمده بود، از پشت تور ِ ظر یراه
 بود. دهیخند رها

 گن تور عروسو باال بزن! ی! حواست کجاس؟! میراه -
را کنار زده  تور اط،یکرده بود و با احت هیقبه ب یحواسش برگشته بود، نگاه یراه

 بود.
 ترسم خودم چشمت بزنم! یبود و آرام گفته بود: م دهیلبخند لبش را گز با

بود نه از  دهیخجالت کش   یهم لبخند زده بود و از احس   اسِ  پاک راه نفس
 .فشیتعر
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داد  یم حیکه توض   لمبرداریتوجه به ف یب یکه ش  ده بودند، راه نیماش   س  وار
واهش خ هیبود طرف نفس و گفته بود "  دهیچرخ فتد،یار کند و چطور راه بچک

 ازت دارم."
 تور، نگاهش کرده بود. زیر یپشت خانه ها از

. نه فکر کن میلحظه که توش هس  ت نیدس  تش را گرفته بود " فقط به هم یراه
 لحظه." نی... فقط همندهیگ،شته، نه آ

 کنم." یم یلبخند زده بود و گفته بود " سع دوباره
 بود. دهیخند یراه یچشمها

 مونه. یشب زندگ نیبکن! امشب بهتر تویسع یهمه  -
 تکان داده بود. سر
 .هیراه افتاده بود طرف آتل یراه

 یجلو دارن یبا چه جرات نای عکس گرفتن، آرام کنار گوش  ش گفته بود " ا ِوقت
 برن؟!" یم نیتو، دست به دورب

 بود. دهیخند نفس
با ل*ذ*ت گفته بود " قربون تو برم  یاش عکس گرفته بود و راهاز خنده  عکاس
 ..."یشیانقدر ماه م یخند یم یکه وقت

 بود. دهیرا باال برده بود و آرام خند شیابرو کی عکاس
 برام بخند!" شتریزمزمه کرده بود " خب ب یراه

 خوش و یبا هر دو حساب رد،یشده بود و تا عکسها را بگ یمیزود صم عکاس،
سمت کرج حرکت کنند، نفس با فکرش درگ یرده بود. تا وقتبش ک بود که  ریبه 

 نگهش دارد.
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تادن، راه به ته بود " کرج، جلو لمبرداریبه ف یمحض راه اف باغ م یگف  یدر 
 !"متونینیب
 به سرعت حرکت کرده بود. و
! شنیم یجوونا از ازدواج کردن فرار ستین خودی! بمیراحت شد شهیباورم نم -

تا لمبرداریاون از ف گار   یس   ازه،... دلهره رو تو ی دو رو داره م ِ کیتانیکه ان
شون بد نبالت، د امیزودتر ب شمی!... دلهره ندارم خب! دارم پرپر منیصورتتون ن

 !دیکن یآهسته رانندگ گهیم
 بود. دهیخند نفس

ماد  یراه قا دا با خنده گفته بود: اونم از عکاس! عروس خانوم قهر کنه؛ آ هم 
شه!... حاال برعکس!... آقا داماد دوردستها رو به عروس خانوم نشون نازشو بک

کنه... حاال بر عکس!... عروس  دارشیبده... عروس خانوم بخوابه، آقا داماد ب
 بشه!... میخانوم چشم ب،اره، آقا داماد بره قا

 بود. دهیبلند خند نفس
 حاال بر عکس! -

 دستش را گرفته بود. یراه
س میرواال! ما عجله دا -  هیهر کدوم  نایکرج، عاقد کارو تموم کنه، ا میزودتر بر

 زنن! یساز م
 به نفس نگاه کرده بود. طنتیش با
 نه! من عجله دارم! می! اشتباه گفتم! ما عجله داردیببخش -

 دله کند. کیکرده بود دلش را  یسع
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 ما! -
ده شرپدال گاز ف یرا رو شیبود و پا دهیزده دست نفس را ب*و*س جانیه یراه

 بود.
 !می! ما عجله داردیالناس! راهو باز کن هایا -

 تمام شود. تمام که نه؛ شروع شود. زیعجله داشت زودتر همه چ نفس
 خواند. یفشرد و باز همراه آهنگ م یدستش را م یراه
 باختم مویواست همه چ یدون یشدم م شونتی"پر

 "ستین نایاز ا شتریب گهیدوست داشتنت طاقتم د واسه
 ضبط را کم کرد. یداص نفس

 خب خودت بخون! -
 .دیکش ینفس راحت یراه

باالتره! تو هم جا یدارم! ول ادیکه ز یباز یخل خل - من  یامش   ب دوزش 
 .یشد یم ینجوریهم ،یبود

 لبخند زد. نفس
 هاتم. با همه فرق داره! یباز یمن عاشق خل خل -

ش یراه شق خودم ن طنتیبا  شق خ یول یستیگفت: چطوره که عا  یل خلعا
 !؟یهام یباز

 .دینگاهش کرد و بعد دوباره خند دیبا ترد یلحظه ا نفس
 !وونهید -
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چند ماه بهم  نیا یتو یلی... خیس  تیدونم ن یگفت: م میمال یول یجد یراه
 یخواست یکه م ی... اون احساسی...ولی. باهام راحت تر شدیتر شد کینزد

 شده؟... باهام راحت باش. دایپ
ست پ یم نفس ست به محبت ها یشده؛ م دایدان شده...  یراه یدان سته  واب

 گ،اشت. یم نیآرت الیفقط اگر خ
 کرد. نگاهش

 شده. دایپ -
 زد. یلبخند آرام یراه

 هیبهت  م،یبه هم متعهد بش   یکاا، نکهیخوام قبل از ا یخدا رو ش  کر... م -
شته باشم و  هیقول بدم و ازت  خواهش کنم... قول بدم تا آخر عمرم دوستت دا

شم... ازت نم شهیهم ش یکنارت با شقم با کوچولو باهام  هی... فقط یخوام عا
 ؟یکن یمبعد زن و شوهر...قبول  م،ی... اول دوست باشیمهربون باش

 با محبت نگاهش کرد و دوباره لبخند زد. نفس
 بله! -

عاقد نگهدار!...  یمحکمو برا یبله ها نیاز هم یکیگفت:  طنتیبا ش   یراه
 و عاشقانه! یخل خل یشروع زندگ یبه سو شیپ ن؛یمحکم بش

ه گاه است... ک هیتک نیمحکم تر یگرفته؛ حس کرد راه یحس کرد انرژ نفس
 شد. رابیمحبتش س یایها گ،شت و از در یسخت یشود کنارش از همه  یم

 و عاشقانه! ی خل خل ِیزندگ یبه سو شیکرد: پ تکرار
 .دیبلند خند یراه
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 !ریرو ازمون نگ یخوشبخت نیا ایقربون تو برم ... خدا -
 توانست گاز داد. یکه م ییضبط را باال برد و تا جا یصدا
*** 
ش ،یرنگ یبا چرااها باغ، شده بود. کوچه باغ، پر از ما شن  صدا نیرو  یبود و 
 آمد. یدر م یتا جلو یقیموس
 در باغ بودند. یادیز یمهمانها ینشده بود ول کیهوا تار هنوز

 برد و با بوق و فلشر وارد باغ شد. نییضبط را پا یصدا یراه
ه و همهم انیپارسشان از م یصدا یباغ بسته بود ول یسگها را انتها رخدا،یش

 .شدیم دهیشن یقیموس
سفند و چاقو خودش ش ییبا گو بر  یبود و لبخند پهن ستادهیا نیبزرگ، کنار ما

 لب داشت.
 ساعته اومده. کیشما؟! عاقد  نییبا لبخند گفت: کجا رها

 گرداند. دهیرا از گوسفند ِ سر بر شیور نفس
 .میسرعت ممکن اومد نیشتریگفت: با ب یراه

 خندان جلو آمدند. یو لبها سیخ یو خاتون، با چشمها سیو کالر شکوفه
 گفتند و همراهشان به طرف ساختمان رفتند. کیسزاوار تبر یو آقا دینو

هم ب*غ*ل کرد  کرد. هر دو را با یدر، با لبخند نگاهش  ان م کینزد پدرجان،
 .دیو ب*و*س

قد بزرگ ع یش  ده بود . س  فره  نییتز دیو س  ف ینقره ا یس  الن، با رنگها تمام
 وسط سالن پهن بود.
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کرد و  ش   انیمعرف یو همس  ر و دو دختر جوانش جلو آمدند. راه برزیفر عمو
 همراه نفس نشست.

 همه ساکت شدند و عاقد شروع کرد به خواندن خطبه. بالفاصله
 راف نگاه کرد.به اط نفس

 هم ناراحت. ست،ین نی. هم خوشحال شد که آرتنیآرمن بود، نه آرت نه
 یگن سر عقد، هر چ یخم شد و کنار گوششان، با لبخند زمزمه کرد: م خاتون

 !دهیبهتون م نیاز خدا بخوا
 خواستم بهم داده! یم یبه نفس نگاه کرد و آرام گفت: من که هر چ یراه

 یش  ده را برداش  ت و آرام گفت: اون تورو بکش رو نییتز یکله قند ها رها،
 صورتت دخترجان!

 .دیکش نییمتفکر تور را پا نفس
 .گ،اشت یم نیبود؛ اگر فکر آرت یآرامش و خوشبخت ش،یآرزو نیبزرگتر
 قرآن را به دست نفس داد. نفس به کلمات نگاه کرد. شکوفه

 !؟شهیگفت: اگر آرزو محال هم باشه برآورده م طنتیبا ش یراه
 زد. یجان یلبخند ب نفس

 آرزوت محاله؟! -
 را باال برد. شیابروها یراه

 !ست؟یمحال ن یدوستم داشته باش نکهیا -
 پسرجان؟! هیباز یهمان لبخند کمرنگ گفت: االن وقت خل خل با

 بماند. یاز ذهنش پاک شود و فقط راه نیرا بست و آرزو کرد آرت شیچشمها
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 عاقد نبود. یبه صدا حواسش
باره آرزو یبا قدرت به س  رش هجوم م نیآرت فکر  را تکرار شیآورد و نفس دو

 کرد. یم
 در دستش گ،اشت. یسکه ا یراه
ست چ ینم شنود. حتا نم یزیتوان ست کلمات یب شم یرا که جلو یتوان ش چ

 بود بخواند.
 گرفت. به التماس افتاده بود. یافکارش را م یداشت جلو روین یهمه  با

ب،ار اکن ی! خواهش منی" آرت جایع،اب، هم نیم نمون...  تموم بش   ه...  ن
کنم کمکم کن...به خاطر قلب  یش  نوم... خواهش م ینم یچی!...من هایخدا

 ."یپاک راه
 خم شد و زمزمه کرد: بار سومه ها؟! رها

 را بلند کرد. سرش
 را بسته و چقدر آرام بود! شیچشمها یراه
 د.به آنها بودن رهینگاه کرد که مشتاق و خ هیبق به

 و لبخند زد. دیکش سشیخ یآرام دست به گونه  شکوفه
پدر ش  ده بود!  هیچش  مش زنده ش  د. چقدر ش  ب یپدرش جلو د،یرا که د دینو

 بود؟! دهیچطور تا آن وقت نفهم
 هم لبخند داشت. دینو
 ... همه لبخند داشتند.سیسزاوار، پدرجان، خاتون، کالر یآقا

باره نگاه کرد.  یراه یگره کرده  یاانداخت و به انگش  ته نییس  رش را پا دو
 خواست دعا کند. یم نیکه آرت ییدرست مثل وقتها
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 کرد همه موقع عقد انقدر نا آرامند؟ فکر
از قلبش برود؛ که  نیرا بس  ت و دعا کرد آرام ش  ود؛ که آرت شیچش  مها دوباره

 کرد بشنود. یو سع دیکش یقیبماند. نفس عم یفقط راه
 .دیا شندوِر عاقد ر یخال، صدا انیم از
 !لم؟یپرسم... عروس خانوم وک یبار سوم م یبرا -

ان نه چند یتوان بود، ول یبا همه  نکهیخشکش را به زحمت باز کرد و با ا دهان
 بلند گفت "بله" و سربلند کرد.

 دست و هلهله، به طرفش هجوم آورد. یسد ِ صداها باز شد و صدا انگار
 بودند. ادهستیو آرمن ا نیکنار در، آرت شان،یرو روبه

 .دیرا د نیآرت یهمان فاصله، لبخند گرم و برق اشک ِ چشمها از
 دست نفس را گرفت و فشرد. یراه

 دوباره همه را به سکوت دعوت کرد. عاقد
 داماد مونده! یبله گرفتن از آقا -

 با لبخند زمزمه کرد. یراه
 پرسه؟! یام! از من چرا م یمن که راض -

 رود. یم نییپا آرامش  ِیریکرد در سراز حس
 خواد مطمئن بشه! یقبل گفت: م یاز لحظه ا آرامتر

 .دیکش یبله را گفت و نفس راحت عیسر یراه
 ساکت ماندند تا خطبه تمام شود. همه
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 یعنیزد، ناباور زمزمه کرد:  یهمانطور که تور را از ص  ورت نفس باال م ،یراه
 !؟ینفسم شد گهید

 با لبخند سر تکان داد. نفس
 !؟یرو قبول کرد یسخت تیچه مسئول یدون یگفت: مآرام  یراه

 . منتظر نگاهش کرد.اوردیسردر ن نفس
 گرفت. طنتیو ش یبرق شاد یراه یچشمها

 .رمیم یم شم،یخفه م ،یلحظه نباش هیاگه  یعنی ،ینفسم شد یوقت -
 داد و باز لبخند زد. رونیراحت بازدمش را ب الیبا خ نفس

 د.بلند ش کیدست و تبر یصدا دوباره
 برود. فته،ایآرامش ِ تازه  ن،یآرت یدوباره  دنیسربلند کند و با د دیترس یم نفس

 حلقه را به دست نفس کرد. یراه
 را برداشت. یراه ی حلقه

 گفت: عروس خانوم! آروم! لمبرداریف
 و نفس به هم نگاه کردند و لبخند زدند. یراه
 آرام گفت: حاال بر عکس! یراه

 دادند. هیو هدگفتند  کیتک تک تبر همه
و دل ِ نازک، اشکش را پاک کرد و با دست لرزان،  یشگیبا آن اخم ِ هم پدرجان

 سه تا قلبه! یکی نیرا باز کرد و با لبخند گفت: ا یجواهر یجعبه 
س یراه سه قلب ِ در هم تن ی نهیو نفس به گل  شان نگاه کردند که   دهیجواهر ن

 بود.
 چرا سه تا؟ یگفت: اگر گفت پدرجان
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 زد. ندلبخ
 !یمن و شما و راه -

 .دیخند پدرجان
 نه دخترجان! شما دو نفر و بچه تون! -

 .دیهم خند یراه
 گفت: نه! قلب ما سه نفره. نفس

 .دیاش را ب*و*س یشانیپ پدرجان
!... هر س  ه تون هم نییزنه! ش  ما س  ه تا یحرف بزرگترش حرف نم یآدم رو -
 .نیقلب من جا دار یتو

 رد.و تشکر ک دیهم خند نفس
کرد؛ از همان صبح  یم یشد. هنوز احساس خفگ کشانیآخر ِ همه نزد نیآرت

ش یبزرگ لباس عروس را برا یکه جعبه  شه  نینفس تا ما تور ِ  یبرده بود و گو
کار از کاب*و*س گ،ش  ته بود. آن تور،  گریزده بود. د رونیاز جعبه ب ،یلعنت
 .زندباال بتوانست آن را  یم ینشست و فقط راه یسر ِ نفس م یرو
 دهد. یرا انقدر سخت فشار م شیکرد کراوات، گلو یبار بود حس م نیاول
تمام راه،  نهیفرار کرده بود. آرمن و لوس یبه باغ، از بستنش و از خفگ دنیرس تا

لبخندش  ان پاک  سیبودند و ش  کوفه و کالر دهیدرجا با آهنگ ِ ش  اد ر*ق*ص  
 .شدینم

صلحت شب یهم نم یم ست لبش را  طرح ِ لبخند کند؛ و به خودش حق   ِهیتوان
ند. حق م یم ند، وقت یداد نتوا نامرئ یداد نتوا ناب دار  دور گردنش،  یط
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دانست نفسش، تا چند ساعت بعد،  یم یراحت نفس بکشد؛ وقت گ،اشتینم
جان ببخشد، نتواند... نخواهد که احمقانه شاد باشد. هر  یگریقرار است به د

 نفسش باشد؛ دوستش داشته باشد... قیخوب باشد؛ هر چند ال یچند راه
مام به هم ت بدون ا یراحت نیش   ده بود!  کهیو  مد در م یکس   ن تا بفه   ِ انیح

س یمهمانها شب، ک سرخوش ِ آن  شت ِ لبخندش، برا یشاد و   یآرزوها یپ
 کند... یم یقبر نشیرید

ست ن بایچقدر ز نفس کان لبهاش ت یوقت ؛یافتنیشده بود! چقدر آرام! چقدر د
 ه"!خورد "بل

با همان بله  و   ِ یپرداز الیفکر کردن و حتا خ یبرا ت،یرض   ا یچقدر آرام، 
 هم ممنوع شد! نیآرت

شناتر یزد تو یرفت و زل م یجلوم دیبا حاال شمها نیآ اش و باز  یزندگ یچ
ساس خفگ یزد؛ با همه  یلبخند م سرت و ته یاح شدن ِ وجودش از  یو ح

 گفت. یم کیرا تبر شیزد و مرگ ِ آرزوها ینفس، لبخند م یهوا
 من!" و گرم شد. یبسه برا نیهم ،یکرد " تو خوشبخت زمزمه

 ب*غ*لش کرد. مانهیگرم و صم یراه
 همان لبخند آرام و گرم، دست هر دو را گرفت. با

سرد را، با  شهیدست ِ مثل ِ هم نیتوانست به خودش قول بدهد صاحب ِ ا ینم
را با  یخواستن یچشمها نیا نشسته بود، فشیظر یانگشتها انیحلقه که م کی
به  کی ما از ت*ج*ا*و*ز  ند؛ ا ند آورده بود، فراموش ک که نفس  ش را ب له"  "ب

شت؛  -بود زیعز د،یمثل آرمن و نو شیکه برا - شی مرد ِ روبرو ِمیحر شرم دا
 .شیاهایحتا در رو
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شد، برادرانه نگاه کند، برادرنه حما یم یسع دیبا ا کوه ِ کند ت تیکرد "برادر" با
 توانست! ی،اب، دوباره فوران نکند؛ اگر مع

 خش دار و سخت باال آمد. صداش
ر تون پ یزندگ دوارمیکنم... ام یم یخوش  بخت یقلب براتون آرزو میاز ص  م -

 از عشق باشه.
 دوباره ب*غ*لش کرد. یماند و راه رهیخ نیُپر ِ آرت یبا بغض، به چشمها نفس
*** 

 مه مشغول بودند. مهمانها که رفتند، ه ِانیباغ و م به
سمها شیو دختر عموها رها شت، همراه نو شانیکه نفس ا و  دیرا به خاطر ندا
 .دندیر*ق*ص یو آرمن م نهیلوس
 ان.کنارش سیو کالر سایو الر اینشسته بود و مار انیاوانس یکنار آقا نیآرت
و  دیبعد ازشام، نو یو آرمن بود ول دیوقت ِ شام، فقط ساز و آواز دوستان نو تا
 رمن چند قطعه زدند و خواندند.آ

زنم، به درد  یکه من م ییزایخواس  ت او هم بزند، گفت: چ نیکه از آرت یراه
 خوره. ینم یعروس
 .میدوست دار یمن و راه یگفت: ول نفس

 در آورد. بشیاز ج ید یس کیلبخند زد و  نیآرت
که دو نفر یم -  ولنی... فقط هم ونیگوش کن یدونم... براتون ض  بط کردم 

 سله.



 419 همسفر گریز

سوز بم  ید یس جانیبا ه یراه سرت، به  شکر کرد و نفس با ح را گرفت و ت
 فکر کرد. نیساز آرت

 که نفس را تنها گ،اشت، رها و شکوفه و خاتون کنارش نشستند. یراه
 ینم ادشیکرده بود و  یزدند که نفس همه را قاط یمهمانها حرف م ی درباره

 کار.دوست و هم یاست و چه کس لیفام یآمد چه کس
 یراه یدخترعموها لدا،یو  نیاسمیگفتند که ساکت بودند و  نیو آرت سایالر از

 .دندیر*ق*ص یم دیکه مدام با نو
سم ب شکوفه شب تعر یماندن ادینقص و به  یاز مرا ش فیآن  که  دیکرد و آه ک
 ست. یخال کیپدر نفس و اد یفقط جا

 همه را به سکوت دعوت کرد. دینو
 .دیخند رها

 دارن؟! یرنامه اباز چه ب -
عروس خانوم  یبرا ژهیو ی هیهد هیرا گرفت و گفت: امش  ب  کروفونیم د،ینو

ست داره، م یلینفر که نفس خانومو خ هی... ما نه. میدار  ی هیهد هیخواد  یدو
 ن!بش زیهم سورپرا گهید یها یلیاز نفس، خ ریا دیمخصوص بهش بده... شا

 .ستیچ انیگشت تا بفهمد جر یبا چشم دنبال راه نفس
 کرد. ینگاه م دیبا خنده به نو یراه

هد میبر میبهتره م*س*تق - به عروس  ی ژهیو ی هیس  راغ  ندس س  زاوار  مه
 خوشگلش.

 زد. یدست م هیکرد که با لبخند، همراه بق دایسزاوار را پ یآقا نفس،
 .اوردیدر ن سر
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 اشاره کرد. یزد و به راه شیآرام به پهلو رها
باغ را پر  یگرمش همه  یگرفت و ص  دا دیرا از نو نکروفویبا لبخند، م یراه

 کرد.
شب تو دیاول اجازه بد - شکر کنم که ام شرکت  یشاد یاز همه ت من و نفس 

 ی! فقط مستین یا ژهیو ی هیگفت، هد دی... بعد... اونقدرها هم که نونیکرد
 خوام براش بخونم.

 لبخند زد. یبه راه نفس
 رفت و شروع کردند. بوردیکرا برداشت و آرمن پشت  تارشیگ دینو

 را باال برد. شیابرو کی رها
 خواننده ها رو هم داره ها؟! لیاستا -

 خواننده ها بهتره. نیا یگفت: ماشاال صداش از همه  شکوفه
 خواند. یکرد و م یبه نفس نگاه م یراه

 شمیآزاد م یتو زندونم کن شم،یآباد م یکن رونی" منو و
 شمیفرهاد م یبش نیریکم ش هی ،یکه تلخ یوقت شمیمجنون م آره
 امسالت منم من ریتقد گهیدنبالت منم من، د یهر جا باش تو

 تو فالت منم من ینیب یم یحافظ، اگه قهوه، اگه رمل، بگ اگه
 داره ریاصرار من تاث یداره، ول ریدونم عشق تو تاخ یم

 داره" ریآخر، تب مجنون بدون واگ یشیمن م ی وونهیهم د تو
 را گرفت و وسط برد.دست نفس  آمد
 هست یطاقت شهیهست، واسه نازت هم یمهلت شهیهم یکرد الی"خ
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 هست"* یمهلت شهیتو هم یمن عاشقت باشم درسته! برا اگه
 شده بود. یو محو صدا و نگاه راه دیکش یفقط خجالت م نفس

 یکردند و با ل*ذ*ت م یبه هم و به آن دو نگاه م سیو خاتون و کالر ش  کوفه
 .دندیخند

 ه،یرا دورتر از بق نیآرت یلحظه ا یبرا یشده بود که وقت یانقدر ارق ِ راه سنف
ته حتا فکر نکرد چرا عقب رف د،یلب د یگوشه  یگاریزده به درخت، با س هیتک

 ده؟یکس نر*ق*ص چیبا ه سا،یچرا آن شب نه با الر ای
نفس و دس  ت  یگرمش به انگش  تها یکه تمام ش  د، ب*و*س  ه  یراه آهنگ
 ادامه داشت. یمانها، طوالنمه یزدنها
**** 

 !یری* آهنگ فال، احسان جان جان خواجه ام
**** 

اه ش   یص  دا دنیرا دوباره گرفت و گفت: با ش  ن کروفونیگروه، م ی خواننده
 کنم براتون بخونم! یجسارت نم گهیداماد من د

 را گرفت و همراهش کنار پدرجان نشست. یراه یبازو نفس
 منو خجالت نده! ینجوریا گهید نینوه تون بگخنده گفت: پدرجان! به  با

 کرد. یاخم مهربان یراه
 چرا خجالت؟! -

 دست هر دو را گرفت. پدرجان
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.. .ش هیآب م خیمثل  ،یاریبه زبون ن ،یخوبه... عش قو اگه نش ون ند یلیخ -
سش بخونه...حاال چرا اومد یبرا دمیبا شماس.  نجا؟یا نیعرو شب ِ  شب،  ام
 !نیست بداز د دیلحظه شم نبا هی

 دست نفس را گرفت و بلندش کرد. یراه
 دست زد. شانیبرا تیسزاوار کنار پدرجان نشست و با رضا یآقا

*** 
 شب گ،شته بود که جشن تمام شد. مهین

 با بغض به شکوفه نگاه کرد. ن،یکنار ماش نفس
 را پاک کرد و نفس را در آ*غ*و*ش گرفت. شیاشکها شکوفه

ناراحت  ینکن راه هی... گریخوش  بخت باش   ش  االی... ازمیعز ینکن هیگر -
 .شهیم

س  الها، هم برام  نیا یش  کوفه نگاه کرد و آرام گفت: همه  یبه چش  مها نفس
 مامان. ونتمیهم پدر... تا زنده ام مد ،یمادر بود

 بوده. م فهیکردم وظ یحرفو نزن... من هر کار نیلرزان گفت: ا یبا لبها شکوفه
 .دیو ب*و*س دست شکوفه را باال آورد آرام

 برامون دعا کن مامان. -
 سخت نبود. دیاز نو یخداحافظ

 دهد. یاحساساتش را بروز نم دیدانست نو یم
 کرد. یخوشبخت یآرزو شانیبرا هیهم مثل شکوفه با گر سیکالر

 بودند. ستادهیو آرمن کنار هم با لبخند ا نیآرت
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شت آرزو م نیلبخند و نگاه آرت دوباره سهم ِ  یسرد بود. احمقانه دا کرد نفس 
شد ول یراه صور ِ ا یبا ر ِ آخ یلحظه ها ،ییرفتن و تنها نیبه خانه اش نرود؛ ت
 آورد. یم ادشیشدن ِ طناب ِ دار را  دهیکش

به عنوان پدربزرگش ون دس ت به  نییفرما یجلو رفت و گفت: اجازه م پدرجان
 دستشون کنم؟

 لبخند زد. شکوفه
 .دیی... بفرمادیدار اریشما اخت -

 یراب دیکن یسع یزندگ یهم گ،اشت و گفت: تو یرا رو شانیدستها رجانپد
ش شونه  د،یهم با شونه به  ش ینه با هم...   یهم... برا ی، نه رو در رو دیهم با

.. .نیاز امشب، ما شد ن؛یمن و تو ندار گهی... ددیگ،شت داشته باش گهیهمد
شه، بعد ام دیبا ر پدر و مادر و خواه ...گهیبه همد دتونیاول توکلتون به خدا با

که  نییش  ما نیگ،رن... ا ی... مثل آب مرنیو م انیو برادر و دوس  ت... همه م
 یتداره؛ اما وق ینیریو ش   یداره، تلخ نییباال و پا ی... زندگنیمون یهم م یبرا

ش سون م یسخت نیبزرگتر ن،یبا هم با  یهمه  ،ینیریش نیو کوچکتر شهیها آ
احته؛ ر یباش  ه، درس  ت کردن ِ زندگ ادتونی نویکنه... ا یم نیریتونو ش   یزندگ

شتنش مهمه... ا ش شاالینگه دا شبخت با شب، هم نیخو ون لبت شهیو مثل ام
 به امان خدا... نیخندون باشه... بر

پدرجان در  یو جمله  دید ینفس را م ینگران ش   ده  یفقط چش  مها نیآرت
 ..."نی... از امشب ما شدنیانداخت " از امشب ما شد یم نیسرش طن

 .دیکش رونیرا ب گاریپاکت س بشیاز ج اریاخت یب
 نشست. شیبازو یرو یدست



wWw.Roman4u.iR  424 

 

 نگاه کرد. سایبه الر جیگ
 .ی! خودتو دااون کردیدیکش گاریچته؟! امشب چقدر س -

سش سگریکس ِ د چیبود، نه به ه ساینه به الر حوا شت و گاری.   را به لب گ،ا
حسرت و حرص و بغضش  یه و هم دیرا شن سایآه ِ بلند الر یروشن کرد. صدا
 حبس کرد. نهیدر س یرا با پک محکم

 کردند. یسزاوار هم خداحافظ یو آقا خاتون
س  زاوار نفس را ب*غ*ل کرد و گفت: منو پدر خودت بدون دخترم. اگر  یآقا

من و  یش بدم! برا یدس  ت از پا خطا کرد، به خودم بگو گوش  مال یهم راه
 .یندارو رها فرق  یبا راه یخاتون، سر سوزن

 .ستادیخاتون و پدرش ا انیم رها
. نیهم نباش یچی... سفر هم خوش بگ،ره... نگران هنیمراقب خودتون باش -

 من حواسم به همه هست!
 نفس باز کرد. یدر را برا یراه

 اد؟یتا تهران با ما نم یکس -
تهران و  یکه همه  میزن ی. انقدر بوق ممیایگفت: چرا. پش  ت س  رتون م آرمن

 !؟یهست ین امشب چکرج بفهم
 .دندیخند دینو با
 شادوماد! -

 دست تکان داد و سوار شد. یراه
 ...نیگفت: دسته گل پرت نکرد برزیدختر بزرگ عمو فر ن،یاسمی
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با لبخند به نفس گفت: دس  ته گلتو براش  ون پرت کن، بلکه بختش  ون باز  یراه
 بشه!
 شد و پشت به همه دسته گل را پرتاب کرد. ادهیپ نفس

 برد. رونیرش را از پنجره بس یراه
 !ن؟یشد یراض -

 کامل به عقب برگشت. د،یآرام نفس را که د ی خنده
 .دیخند یبود و م ستادهیبا دسته گل ا پدرجان

 نفس سوار شد و حرکت کردند. ه،یبق یخنده  انیم
 سرحال گفت: خب خانوم سزاوار! اصل حالتون چطوره؟! یراه

 داد. هیسرش را تک نفس
 کم خسته. هیخوب و  -

رنامه ب ی... خس ته نباش که هنوز کلمیرس  یگفت: بزرگراه خلوته. زود م یراه
 .میدار

 نگاه کرد. یداده، کج کرد و به راه هیسرش را همانطور تک نفس
 !؟یخند یبگم بهم نم یزیچ هی -
 چرا بخندم؟! بگو! -

 زد. یرنگ یب لبخند
 مامانم تنگ شده... ینشده، دلم برا یچیهنوز ه -

 .دینفس کش یهم لبخند زد و پشت انگشتش را به گونه  یراه
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 دویس  احل، اروب خورش   یچش  ماتو ببند و به فردا فکر کن که با هم تو -
خورم که چرا منو به س  فر زنونه تون  یمن حس  رت نم گهیو د میکن یتماش  ا م

 !نینبرد
 را بست. شیچشمها

خونه و ش  ام درس  ت  امیبرم دانش  گاه... با عجله ب دیکه با گهید یبه هفته  -
 کنم... زیکنم... خونه رو تم

 یکنم و تو رو تو یکش  م... درو که باز م یبو م ام،یم رونیاز آس  انس  ور که ب -
 ... نمیب یآشپزخونه م

 !م؟یدار ی! شام چفهیضع یزن یگفت: داد م عیسر نفس
 .دیخند یراه

 !؟یگ یم یتو چ -
 یزیاه برگشتم، وقت نکردم چدارم! تازه از دانشگ یادیز یلبخند گفت: جوابا با

ست کنم...  سته بودم...  ایدر شتم  ایخ صله ندا تن سوخ یمگه بو گمیم ایحو
خس  ته و کالفه باش  م و دلم از  یلیا،ام س  وخت!... اگرم خ اد؟یهمه جا نم

ه ام که خون نی ا ِلفتشام؟... مگه من ک گمیو استادا و گرما پر باشه، م کیتراف
 برات شام درست کنم؟

 را باال برد. شیبروهاا یراه
 گم؟! یم یاونوقت من چ -

به رو نگاه کرد و با ش   نفس و  به جواب من یگفت: بازم بس  تگ طنتیبه رو
بات  یخودت داره. ول یخس  تگ حاال دناسیاز ا یکیجوا زبونت دراز  گهی: 
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  ِس  ر نیبش   یش  یخب خس  ته م ای!... ؟یچ یپس زن گرفتم برا ایش  ده؟!... 
 ور یزیچ هی ایدرس و دانش  گاه...  یها یمس  خره باز نینرو دنبال ا ت؛یزندگ

اختمون س یو با کارگرا یباش یخسته و عصبان یلیاگر تو هم خ ای... یشکن یم
 یو مگوشه و کمربندت هی یکن یپرت م فتویو بنا و گچکار دعوات شده باشه، ک

ش سیزن یخورم م یو تا م یک ست م لتیبی... بعد به  ش ید حاال  یگیو م یک
 ت دستت اومد؟!حساب کار

 .دیخند یبلند م یراه
به  یگردن کلفت، چه شباهت یلویبیس یوالیه نی! ا؟یفرض کرد یتو منو چ -

 من داره؟!
 خنده نگاهش کرد. با
 !؟یکن یم کاریچ میشام ندار ینیبب یایپس ب -

 را به هم فشرد. شیلبها یراه
 !؟یگ یم یو چ... تستیدر کار ن ییو ا،ا یدیتازه رس نمیب یم ام،یهوم... م -

 فکر کرد. یکم نفس
 !؟یستین یتو که عصبان -

 سر تکان داد که "نه". یراه
 لبخند زد. نفس

شه و م یمظلوم نگاهت م نیهمچ - سنگ آب ب شام درست  یکنم که دل  گم 
که دلت برام  زمیر یجواب نداد، حتا دو تا قطره اش  ک هم م دمینکردم... اگر د

 بسوزه!
 .دیدوباره خند یراه
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شک هم بر یخوا یون تو برم که مقرب - ست نکردن ا شام در  ...یزیبه خاطر 
 میندرس   ت ک یزیچ هیبا هم  ایگم ب یم ،یکن یفقط مظلوم نگاه م نمیاگه بب
 رونیب میر یم ای... ارنیزنم از رس توران ا،ا ب یزنگ م یکن هی. اگر گرمیبخور
 اصه نداره! گهید نی. امیخور یا،ا م
 .دیهم خند نفس

 کنم! یم هیب گرپس هر ش -
 کرد. یاخم مهربان یراه

 س   اده یلیکه چاره ش خ یزیچ ی! برا؟یکن یم هیش   امِ  ناقابل گر هی یبرا -
که  میکن یآماده م یپر از ا،ا خچالوی د،یخر میر یروز م هی یس؟... هفته ا

ال سرت شلوغ هست. س یکاف ینه فکرتو مشغول کنه. به اندازه  ،یکن هینه گر
ست. از تارشرک یکارا ؛یآخر شد کخونهیت ه ِست  ار... به کیت دور  و َدر

 کوچولو هم به من! هیشام!  یفکر کن به جا
 چانه اش را باال برد. نفس

 !؟یشیعوض نم ؟یاولشه انقدر خوب -
 مهربان نگاهش کرد. یراه

 کنم. یفکر م نطوری... تا آخر هممیاول و آخر ندار -
 داد. هیتک برد و به پنجره شیموها انیرا م شیانگشتها

 کنه. یثابت م زویزمان همه چ -
 نگاهش کرد. طنتیبا ش نفس

 داره؟! ریتب مجنون واگ گهیحاال د -
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 .دیخند یراه
 !دوارمی! منم امگنیم نطوریا -

 .دینفس را گرفت و ب*و*س دست
 ارکیبعد از ازدواج چ یخل خل باز نیخواستم به عنوان اول یم یدونست یم -

 امیبشم، بتازم ب یلیبرم سوارشا یر*ق*ص و شلوا و یکنم؟!... وسط ِ عروس
 بلندت کنم ترک ِ اسب، بدزدمت!

 خنده اخم کرد. انیم نفس
 .شمیسوار نم چوقتیه گهیشدم... د ینه... من سوار نم -

باش   یراه که  با من  فاق چیه یگفت: ترک خودم...  تا  ینم یات ته... نفس!  اف
... نِ ...  یزی... از چیو دارخونه، ص  د بار با خودت تکرار کن تا من میبرس  

 !ی... تر...سیم
 .دیخند نفس

 حاال برعکس! -
 .دیکش یرا روشن کرد و نفس آسوده ا ضبط

*** 
 "هجده آ" گ،اشت. نگیرا در پارک نیماش یراه

ده دوم ِ واحدشان پارک ش نگیکه در پارک یرنگ دیو شش ِ سف ستیبه دو نفس
 بود نگاه کرد.

 اشتباه پارک کردن؟ -
 م؟ی... بردارنیتفاوت جواب داد: اگه اشتباه باشه بر م یب یراه

 سوار آسانسور شد. یدامن لباسش را باال گرفت و همراه راه نفس
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ش لبخند شه  نیمحترم! خبر دار یگفت: آقا طنتیزد و با  م و د نیا یهمه  ینق
 !ده؟یدستگاه و ساختمونو شوهر من کش

 د.نفس نگاه کرد و لبخند ز یبه سر تا پا یراه
 حتمن دروغ گفته! -

 پشت چشم نازک کرد. نفس
 گه! یشوهر من دروغ نم -

 .دیخند یراه
 آسانسور باز شد. در
 با لبخند به آن دو سوار شدند. یانسالیو مرد م زن
 نفس انداخت و جواب لبخندشان را داد. یدستش را دور شانه ها یراه

 به نفس نگاه کرد و آرام گفت: مبارک باشه. زن،
 لبخند زد. یر کرد و به راهتشک نفس

 شدند. ادهیچهارده پ یو مرد، طبقه  زن
 فاصله گرفت. یاز راه نفس

 نفس ر*ق*صاند. یلباس و صورت و موها ینگاهش را رو دارانهیخر یراه
 !د؟یکن یم یشما کدوم واحد زندگ -
 ... شما چطور؟!141 -
 بودم؟! دهیهستم... چطور قبلن شما رو ند 141منم  -
  او لبخند زد. ِطنتیپر از ش یچشمها به
 آخه تازه از امشب اومدم. -
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 را باال برد. شیابرو کی یراه
 وقته منتظرتون بودم. یلی!... خنیخوش اومد -
  آسانسور بلند شد. ِنگید

 هجدهم" ی" طبقه 
 درآورد. بشیرا از ج دیکل یراه

 !دییبفرما -
 برق را زد. دیرا باز کرد و کل در

 رنگ بود. دیرز سف یلدانها، شاخه هاخانه، در گ یجا همه
 !یلبخند گفت: انگار امروزم سر زد با

 گ،اشت. زیم یرا رو دیکل یراه
 توئه. یبرا ز؛یم یب،ارم رو ارمیجعبه داد ب هیسر اومدم... بابا  هیظهر  -

 کرد. یآرام اخم
 جعبه؟ -

 کوچک را برداشت و به نفس داد. یکادو یجعبه  یراه
 آورد. رونیب را چیکرد و سوئ بازش

 !چ؟یتعجب گفت: سوئ با
 لبخند زد. یراه

  ما پارک نکردن! ِنگیپارک یتو یگفتم اشتباه -
 .دیزده خند شگفت

 داده؟! هیبهمون هد نویبابا اون ماش -
 !م؟یسرحال گفت: بهمون نه! بهت!... حاال به نقشه هامون برس یراه
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 و متعجب بود. جیگ هنوز
 منه؟!مال  دی سف ِنیاون ماش یعنی -

 کراواتش را شل کرد. یگره  یراه
 دارم! نیمن که ماش -
 دور و بر نگاه کرد. به

شماره گرفت. راه تلفن شت و  شپزخانه رفت. آقا یرا بردا اوار سز یخندان به آ
 جواب داد.

 گفت: سالم بابا. نفس
 ن؟یدیسالم عروس خوشگلم!... رس -

 را باال گرفت. چیسوئ
 بگم؟ یدونم چ یشوکه شدم... نم دم،یکه دتونو  هیو هد میدیبله... رس -

 .دیسزاوار خند یآقا
شه... نمزمیعز یخواد بگ ینم یچیه - که نفس خانوم ِ ما،  شدی... مبارکت با

 اد؟یبره و ب لهیهر روز اون همه راهو تا دانشگاه بدون وس
 زد. لبخند

 شدم... زیممنونم... واقعن سورپرا -
شب،  یم - ستم تا آخر ِ  ش زیراسورپ هیخوا شته با شاه دوماد در چه یدا  ...

 حاله؟!
 خم شده بود. زریدر فر یآشپزخانه نگاه کرد؛ راه به
 خوبه... یلیخ -
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 .نیر بدبهم خب ،یکم و کسر ای نیداشت یسفر هم اگر کار ی... توششیبرو پ -
 را گ،اشت. یتشکر کرد و گوش دوباره

 اتاق رفت و تور را از سرش برداشت. به
 جدا کرد و با انگشت، سرش را ماساژ داد. شیرا از موها تور
 ها آب شد! یو با لبخند از کنار در گفت: بستن نهیدست به س یراه

 زد. لبخند
 موهام درد گرفت!... اومدم. -

 نفس را لرزاند. ،یشب و بستن مهیخنِک ن مینس
 نفس انداخت و ب*غ*لش کرد. یشانه ها یکتش را رو یراه

 !م؟یند تا ستاره بشمرخب... امشب چ -
 از سرما خودش را جمع کرد. نفس

شب یتو بخون، من م - شمر ستیدو یشمرم!...  شه یچقدر طول م م،یتا ب  ک
 تموم بشه؟!

 لبخند زد. یراه
 هم تموم نشه! سردته؟ ای دو نفره س که فکر کنم تا آخر دن ِیکار ِ خل خل هی -

 ها فرستاد. هیررا به  یو عطر گرم و ترش ِ راه دیکش یقیعم نفس
 ... برام بخون...شمی... دارم گرم مهینه... به خاطر بستن -

 سرش را خم کرد. یراه
 !اد؟یبرج در ب یهمه  یصدا یخوا یم ،ینصفه شب -

 سرش را بلند کرد. نفس
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ست د یلی! خیریبگ ادی دی!... باییکه نه؟! آروم... مثل الال کروفونیم یتو - و
 دارم.
 محکم و تند. د؛ینش یرا م یقلب راه یصدا

جمع ش  ده و احس  اس آرامش و  یراه یدس  تها انیم نطوریا ش  دینم باورش
 کند. یم تیامن
 آسمان نگاه کرد و فکر کرد از کدام طرف شروع کند به شمردن ستاره ها؟ به

زمزمه  شیبه س  تاره ها برا رهیبا ل*ذ*ت، نفس را به خودش فش  رد و خ یراه
 کرد.

 "من جسمم، تو روح من
 تو نوح من ،یکشت من
 یزخمم، تو مرهم من
 یظلمت، تو روشن من
 یتو موندن ،یراه من
 یتنها، تو همدم من
 من که عاشقم یبرا ن،یو آخر نیاول تو

 ..."قمیدقا یدر همه  ،یهمسفر نیزتریعز
 شد. ساکت

 برد و به صورت نفس نگاه کرد که خوابش برده بود. نییسرش را پا آرام
 زد. لبخند
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شنااول  یروزها ادی  هینگاه کردنش هم مراقب ِ بق یاش با نفس افتاد که برا ییآ
 بود؛ مبادا متوجه احساسش شوند.

ش یشب ادی شد دینو نیافتاد که با ما شان رفته بود و به خاطر برف   یدیبه خانه 
 مانده بود. د،یبار یکه م
ناله م ضیمر نفس آرزو  یکنارش بود و راه نیکرد. آرت یبود؛ تب داش   ت و 

با نفس راحت باش  د؛ کنارش بماند و از  نیبرس  د که مثل آرت ید روزکرده بو
 نباشد. یحرف زدن خبر یرسم

 یرها گفته بود تا رها شک نکند! و راض یاز نفس برا اطیسخت و با احت چقدر
 ...شگاهشیکاِر نفس، روز افتتاح نما یبرا دیکردن ِ نو

 جلو آمد و یپس ر جوان آمد، یم رونیب دینو یاز خانه  یافتاد که وقت یروز ادی
 صحبت کند. یخواست با راه

 نفس. یکرد و همکالس یمعرف یشد؛ خودش را ثابت یراه نیماش سوار
صله سر دهیفهم بالفا ست که چند روز قبل، باعث دعوا و جر و  یبود همان پ ا
 و نفس شده. دیبحث ِ نو

ستن  همان ش شب، از ن ساند و تا  شکده ر شب که روز بعدش، نفس را تا دان
 و تنها بودن در کنارش، سرم*س*ت بود. نشینفس در ماش

 !"؟نیبود" شما نامزد نفس هست دهیساکت مانده بود. بعد پرس یمدت پسر،
 .دیبود چه بگو مانده

انشکده، د یو فکر کردن، گفته بود " نفس دوست نداره تو یطوالن یاز مکث بعد
 مطرح بشه." شیمسائل خصوص

 ."دمتونیگفته بود " خودم با نفس د پسر
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 سوال کردن نداره!" گهیجواب داده بود " پس د رکانهیز
 آرام گفته بود " پس راست گفته." پسر
ست م شهیگفته بود " نفس هم یشتریبا اعتماد به نفس ب یراه ه... بله... گ یرا

 !"میمن و نفس نامزد
 نفهمد. یزیشده بود و خواسته بود نفس از مالقاتشان چ ادهیپ پسر

 وت، به دروغ نفس فکر کرده بود و از تصورش گرم شده بود.آمد مبه ادشی
دلش  یول ؛یراندن ِ ثابت یبوده برا یدروغ مص  لحت کیگفت فقط  یم عقلش
 دیردبود... ت دهیترس یکرد... بارها خواسته بود حرف دلش را بزند ول یباور نم

 بود... دهیکرده بود... خجالت کش
 نگاه کند. هیبه قض یجد  نفس از اسب و وحشتش باعث شد ِافتادن

 دنبال فرصت مناسب بود تا با خود نفس حرف بزند. به
 آن شب دستپاچه شده باشد. یبه اندازه  چوقتینداشت ه ادی به

 اش، سر ِ حرفش بود. یزد و با لجاجت ِ هشت سالگ یرا پس م یدیناام
 بود که متوجه احساسش شد. یکس نیاول پدرش

 ه سفر زنانه رفته بود.خانومها ب ی هینفس با بق یوقت
به ش   ا در پدر از  ینفس و دلتنگ ادیبود و ارقِ   رهیخ یلیباغ کرج،  که  اش، 

 "؟یراه یینجایبود و گفته بود "ا دهیپر نییاسبش پا
 تکان داده بود که "بله". سر

!... یس  تیخاص گفته بود" ن یزده بود و با لحن یراه ینیبا انگش  ت به ب پدرش
 !"یسفر زنونه ا یتو



 437 همسفر گریز

سرنوشت؛ نگران ِ نرس درچق که  یا هندیبه نفس؛ نگران آ دنینگران بود! نگران 
 نفس در آن نباشد!

 و داداه. یخواب بود؛ بدون نگران شیدستها انینفس، م حاال
 باشد. دهیکه در آ*غ*و*ش پدرش خواب یبچه ا مثل

 است. تیحما ازمندیدانست به خاطر فوت زودهنگام پدرش، چقدر ن یم
 بود. یمیصم نیحس، انقدر با آرت نیران ِ همجب یبرا دیشا
به نفس م تیبه نفس امن نیآرت  کرده بود و تشیحما ش   هیداد. هم یو اعتماد 

 بود. دهیبود خود را کنار کش یمدت
بود.  هزیانگ شیبرا نهایا یکرد. همه  یم یشتریب تیاحساس مسئول یراه حاال

 یس مبود و آرام نف دهیباش چس نهیکه به س یکردن کنار دختر یزندگ ی زهیانگ
 .دیکش
 .ییایآرام و رو یدختر، از آن شب همسرش بود. عروس نیا اما
 "ونیقول پدرجان" دختر شاه پر به
 .دیجوش یگرم در دلش م یمثل چشمه ا یزیچ
 وجود از خدا تشکر کرد. یآسمان نگاه کرد و با همه  به

 .دیس نفس را ب*و* ِیشانیبرد و آرام، پ نییسرش را پا دوباره
 خوابم برد! ییخواب آلود زمزمه کرد: واقعن مثل الال نفس

 تنش را گرفته. یگرم، همه  یلبخند زد و حس کرد چشمه  یراه
 .ستادیدو دست بلند کرد و ا یرا رو نفس

 .دینفس پر یاز چشمها خواب
 !؟یکن یم کاریچ -
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 و با پا، در بالکن را بست. دیدوباره نفس را ب*و*س یراه
 اتاق. یوبرمت ت یم -

 !امی! خودم منییگفت: ب،ارم پا نفس
بلندت کردم! اونوقت که از اس  ب  ینطوریجواب داد: نترس! قبلن هم ا خندان

 ...یافتاد
 انداخت. یدو دستش را دور گردن راه نفس

 بودم؟! هوشیب یوقت ؟یِک  -
ش یراه ستم زودتر  یاون موقع م یگفت: آره... ول طنتیسر تکان داد و با  خوا

 ندارم. یحاال اصلن عجله ا یعجله داشتم... ول مارستان؛یت ببرسونم
 اتاق شد و در اتاق را هم با پا بست. وارد
*** 

 بود. ویدر استود نیآرت
له تازه مرده بود، مچا کیکه اد ینشسته بود و مثل زمان نیزم یرو یگوشه ا تنها

 زد. یچنگ م شیشده، به موها
 بود. کیو تار ی خال ِیخال ویاستود

شود و آرت یاز پنجره به داخل نگاه م سنف ست وارد   را تنها نگ،ارد نیکرد. خوا
 در بسته بود. یول

 زد. شینشست و صدا نیزم یپشت پنجره رفت. رو دوباره
و خودش را  دیکش   یمحتاج به مخدر، درد م یو مثل معتاد دیش  ن ینم نیآرت

 کرد. یجمع تر م



 439 همسفر گریز

 را صدا زد. هیشد و بق بلند
 ند.آمد اطیبه ح همه

 زدند. یقدم م اطیتوجه، در ح یگفت اما همه ب یم نیوحشت، از حال آرت با
بس  ته راه  یهمه با چش  مها دید یخواس  ت ول یکمک م هیزد و از بق یم ادیفر
 روند. یم

 را صدا زد. نینشست و آرت دوباره
 تیبرک یبه ش  عله  رهیرا روش  ن کند و خ گارشیآتش زد تا س   یتیکبر نیآرت

 ماند.
 آتش گرفت. نیانتها سوخت و انگشت آرت تا تیکبر
شعله خ نیآرت ساکت به   یک مکم هیزد؛ از بق یم ادیبود. نفس فر رهیهمانطور 

ست ول س یخوا ست آرتدیشن ینم یک  چیبدون ه ن،یسوخت و آرت یم نی. د
 کرد. یسوخته و دستش نگاه م تیبه کبر یحرکت

 روشن کرد. تیکبر کینشست و او هم  نیکه کنار آرت دیرا د سایالر
 هم آتش گرفت. سایسوخت و انگشت الر تیکبر
 سوخت. یتنش م یمثل مجسمه مانده بود و همه  نیآرت
 زدن. نفس باز کمک خواست. غیشروع کرد به ج سایالر
 رونیاشك ب یخون به جا شیکرد و از چشمها یم هیگر ت،یبه کبر رهیخ نیآرت

 زد. یم
 .دیکوب یطاقت، با مشت به پنجره م یو ب انیگر نفس

 .دیبر شیها شکست و دستها شهیش
 توانست. ینم یکرد وارد شود ول یسع
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 .ختیر یم شیساکت نشسته بود و خون از چشمها نیآرت
با چش  م بس  ته  هیس  وخته از در خارج ش  د. بق یو انگش  تها ادیبا فر س  ایالر

 زدند. یهمچنان قدم م
ش یکمک م ادیبا فر نفس ست و  شتها دنیها را با کوب شهیخوا س یم م ت شک

 توانست داخل شود. یهمچنان نم یول
 ...دید ینم یسوخت و کس یچشمش م یداشت جلو نیآرت
 .دیپر یراه یآرام و صدا یتکانها با

 تواند نفس بکشد. یکرد نم حس
 کرد. کینزد شیآب را به لبها وانیل یراه

 ...زمیبخور عز -
 آب خورد. یکم

 نگاه کرد.عرق کرده اش  یبه دستها یکیوحشت، در تار با
 را گرفت. شیدستها یراه

 ...یدیآروم باش قربونت برم... خواب د -
 و به هق هق افتاد. دیترک بغضش

 .دیرا دست کش شیبرد و ساکت موها شیدستها انیاو را م یراه
 برگشت. یداریکم از عالم خواب جدا شد و به ب کم

ا پاک ر شیابلند کرد و با پشت دست، اشکه یراه انیعر ی نهیرا از س صورتش
 کرد.

 آب به او خوراند. یبا دستمال صورتش را خشک کرد و دوباره کم یراه
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 !؟یرا با دو دست عقب زد و با محبت گفت: بهتر شد شیموها
 سر تکان داد . نفس

 زد. یدر نور کم اتاق برق م ینگران ِ راه یچشمها
 ؟یبار گفته بود هیهمون کاب*و*سها بود که  -
 باز سر تکان داد. یچه گفته ول یآمد به راه ینم ادشی

 اش را پشت لبخندش پنهان کرد. ینگران یراه
 ... بخواب...زمیتموم شد عز -

 کم هوا بخورم. هی دیتونم... با یرا کنار زد و آرام گفت: االن نم پتو
 شد و کنار پنجره رفت. بلند
 برد. رونیبود. پنجره را باز کرد و سرش را ب شیگرگ و م هوا
فکر نکرده بود. تا  نی. اص  لن به آرتدهیچرا آن کاب*و*س را د دانس   ت ینم

 بود. یکه خوابش ببرد، ارق راه یلحظه ا
 شهر هنوز روشن بود و هوا نه سرد و نه گرم. یچرااها

 کرد حتمن به خاطر فشار و استرس ِ روز قبل بوده. فکر
 کدام حرفش بود؟ یمنظور راه دیایب ادشیکرد  یسع و

نوع  نیمنظورش ا یگفت؟ به خاطر آورد. ول یها چه مکاب*و*س   ی درباره
بود، کنار هم که آن زمان،  نیو آرت سای الر ِدنیکاب*و*س نبود. منظور نفس، د

 شد. یلحظه از ذهنش دور نم کی
 نفسم؟... -

 را گرداند. سرش
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سته بود و بدنش را رو یراه ش شده به تخت، تک یهمانطور ن ست ِ عمود   هید
 داده بود.

 شت؟یپ امیب -
 یزنده ش  د؛ عاش  قانه ها شیش  ب قبل برا ریماند. تص  او رهیخ یبه راه متفکر

 یبا احساس مشیمال یاو و راه آمدنها یکنار گوشش، نوازشها و محبتها یراه
 که نفس در عمرش تجربه نکرده بود.

 نگاه نگران و منتظر، مال منه؟!" نیشدم؟!... ا یزن راه گهیواقعن د یعنی" 
 زد. یآرام لبخند

 باز هم پدرانه نگران و مراقب نفس بود. ،یدر اوج ِ نقش ِ همسر یراه
 راحت شد. یکم الشیخ
 یوت یبرات آماده کنم؟ وانو پر کنم بر یخور یم یزیکنم برات؟ چ کاریچ -

 ؟یکم آروم بش هیآب، 
 رو دارم!" یکرد " چقدر خوبه راه فکر

 .دیکش یبلند نفس
 م!بخواب شتیپ امیخوام ب یاالن فقط م -

 .دیپتو خز ریرا بست و ز پنجره
 !م؟یبخواب میچقدر وقت دار -

ستها یراه ساعت نگاه کرد؛ لبخند زد و همانطور که د سوده به  ه ب یرا برا شیآ
 کرد، گفت: ینفس باز م دنیآ*غ*و*ش کش

 از سه ساعت. شتریب -
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 گ،اشت. یراه یبازو یرا رو سرش
 .یکردم راه دارتیببخش از خواب ب -

 کرد. یهرباناخم م یراه
 !؟ی... االن خوب؟یگ یم یمعلوم هست چ -

 زد. لبخند
تا تو رو دارم از ه یآره... خودت گفت - بار تکرار کنم  ن...  یچیص   د 
 ...تر...سم!یم

 .دیرا ب*و*س شیبا عشق موها یراه
 .زمی... حاال راحت بخواب عزگمیبازم م -

ن ِ " کمک" گفت یخفه  یبه پنجره، صدا رهیخ یرا بست و راه شیچشمها نفس
 .شیاش را به دستها دهیترس یآمد و نگاهها ادشینفس 
س یم دلش سد چه کاب*و* ست از نفس بپر  یبهتر م نطوری. ادهید یم یخوا

خاطر آورد اول به  ما  ند ا به نفس هم نیتوانس   ت کمکش ک که  نیقولش  بوده 
 سوال نکند.

 یلیخ ؛ش  هیکاب*و*س  ها تموم م نیا ی... همه ش  هیخودش گفت " تموم م به
 ."میکنار هم آرامش داشته باش ز،یخوام قبل از هر چ یزود... من م

 !میش یم ایدن یآدما نیکرد: نفس... ما خوشبخت تر زمزمه
 آرام گفت: اوهوم!... حاال بر عکس! نفس

 را بست. شیلبخند زد و چشمها یراه
*** 

 چاپ شده را برداشت. یعکسها نفس
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 و باال رفت.را دست گرفت  فشیو مانتو و ک مقنعه
 دنیرفتن بود و ش  کوفه، س  رحال از د رونیب یو آماده  دهیلباس پوش   سیکالر

 زد. ینفس، فقط لبخند م
 ؟یو گفت: صبح دانشگاه رفت ختیر ینفس چا یبرا

ساب نفس شگاه بودم... بچه ها چطورن خاله؟ ح ساعت دو دان  یگفت: آره. تا 
 رن؟یدرگ

 شانه باال انداخت. سیکالر
 یشده ول یعاد گهی... فکر کردم بعد از چند ماه، دنیآرت ی... ولآرمن که آره -

اون  یساعت هیبهش سر بزنه،  ادیب سایرفته... اگه الر کیماهه اد کیانگار هنوز 
 یعروس   گهیهفته د هیخودش  ه...  یزنن، وگرنه س  اکت و تو یحرف م نییپا

 نه.ک یم یادرآرمن بر یداره برا دی. نوستیعالم ن نیا یانگار تو یبرادرشه ول
 و لبخند زد. دیکش یآه
 چطوره؟ یکن عروس خانوم! زندگ فیخب، تو تعر -

 شد. لینفس به خنده تبد یاخمها
 خوبه... خدارو شکر. -

 !ست؟یگفت: سخت ن سیکالر
 دو دست گرفت. انیفنجان را م نفس

 خوبه. یلیخ ی. راهستین یسخت باشه ول یلیکردم خ یفکر م -
 ضربه زد. زیانگشت به مخم شد و با سر  سیکالر

 بزنم به چوب! خدا رو شکر. -
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 گفت: قدرشو بدون. تیبا رضا شکوفه
 .دیخند طنتیبا ش نفس

 !گه؟یخوام بدو بدو برم براش شام درست کنم د یدونم که م یقدرشو م -
 .دیهم خند شکوفه

خواد رنگ به رنگ پلو خورش و مرغ و کباب  یکنه م یهرکس ندونه فکر م -
 !گهید کروفریما یتو یذار یم ،یاریدرم زری!... از فرنهیبچ زیم یرو

 با خنده پشت چشم نازک کرد. نفس
 پزم. یدوست داره م یآخر هفته ها براش هر چ یدونه وقت ندارم!... ول یم -

 .دیبلند خند سیکالر
خاتون... عموش  یخونه  ای نجا،یا ای! دیرو خونه نبود یفعلن که آخر هفته ا -
 رفتن؟ نایا

 سر تکان داد. سنف
 .رازیرن... رفتن ش یتا آخر هفته م ینه... ول -

شب که همه ا شکوفه م دو تا گفت دیبعدش به نو ن،یبود نجایآرام تر گفت: اون 
ش  ونو انتخاب کن، کارو  یکیحواس  ش  ون بهته؛  یلیخ یراه یدختر عموها

 نش  ونو انتخاب کنم او یکیدرآورد که اگه  یمس  خره باز ی. اول همیتموم کن
جد ی... ولش   هیدلخور م یکی عد  گه بخوام زن بگ یب فت ا  نیماز ه رم،یگ

 .ایکنم نه از اون سر دن یرو انتخاب م یکیآموزشگاه  یدور و برم و تو یدخترا
 !؟یگیم واشی یحاال چرا دار -

 .دیخند شکوفه
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سم ن -  با پچ پچ حرف ن،یو آرت دینو یدرباره  س،ی... انقدر با کالرستیحوا
 مون شده!عادت م،یزد

 گ،اشت. زیم یرا رو یخال فنجان
 برم... گهیمن د -

 بلند شد و به آشپزخانه رفت. شکوفه
 .یببر یراه یبرا زمیر یکم م هیبادمجون درست کردم.  مهیصبر کن... ق -

 .دیبه آشپزخانه سرک کش نفس
 !؟یراه یفقط برا -

 .دیخند شکوفه
 هر دوتون... آخه بچه م دوست داره. یبرا -

 نگاه کرد. سیباال رفته به کالر یا ابروهاب نفس
 بچم؟! -

 . تو برو حاضر شو.زمیر یگفت: من براشون م سیکالر
 ن؟یر یم ییجا -

 سی. کالرمیدرس  ت کن یترش   میخوا یدر حال رفتن به اتاق گفت: م ش  کوفه
 .میکن دیخر میر یخواد. م یم یترش یسبز

 .کرد، نگاه کرد یداشت پر م سیکه کالر یبه ظرف نفس
 برم پلو درست کنم. دیرسونمتون... با یم -
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سواس، بادمجانها سیکالر شت،  یرا در ظرف م یقلم یهمانطور که با و گ،ا
درست  یحوصله  گهید ک،ی* هم درست کنم؛ بعد از ادگرایخوام ا یگفت: م

 ذارم. یهم جدا م یتو و راه یکردنشو نداشتم... برا
 دهانش را قورت داد. آب

 عاشقتم مادام! !گرایآخ جان! ا -
و بعد خودش از  نیآرت یس  رفه  یرفتند که ص  دا یم رونیب اطیاز ح داش  تند

 آمد. رونیب
 جا خورد. یکم

 ... دلم تنگ شده بود."دمشیزد و فکر کرد "چه خوب شد د لبخند
فه  نیآرت که ش  کو بل  ته ق ثل دو هف قدر دلتنگش بود! م ند زد؛ چ هم لبخ

 شده. باتریز کرده بود، حس کرد چهره اش شانیپاگشا
 !؟یینجایسالم... تو ا -
 را تماشا کرد. نیدقت، صورت ِ آرت با
 اارم. یاومده بوده تو -
 .ندیرا بب نیلبخند گرم و مهربان آرت ستیقرار ن چوقتیه گریفکر کرد انگار د و

کار دستش داده... آرمن کار داره، همش با  شبیگفت: اون بارون ِ پر سیکالر
 بارون مونده، سرماخورده. ریآقا ز نی. ارهیم نیآرت نیماش

 رون؟یب نیر یم نی... دارستین میزیگفت: من چ نیآرت
 رهیرس  ونه و خودش م ی... نفس ما رو مدیخر میر یگفت: م یارمن سیکالر

 خونه.
 سر تکان داد. نیآرت
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 سالم برسون. یبه راه -
 کرد. یهم سر تکان داد و خداحافظ نفس

شان شده که کالررا نگاه کرد و فکر کر رفتن شنگتر   یکیهم  سید حتما واقعا ق
 عوض بشه!" افشیانقدر ق دمیدو بار گفته " نو عروسه و با

  نفس نشستند. ِنیبا ذوق در ماش سیو کالر شکوفه
 داشبورد بود. ی"آرمن" رو

 .دیخند شکوفه
 کدومشونه؟! نیا -

 را روشن کرد. نیماش ن،یهنوز در فکر ِآرت نفس
 آرمن. -

 رفت بهت بدم. ادمیرو  یعروس ی! کارتهایوا یاگفت:  سیکالر
 نگاهش کرد. نهیاز آ نفس

خوام نازوک  ی. ممیر یم یطرف نی... خوب ش   د ارهیگ یم ادیم یخود راه -
 .رمیبگ

*** 
 دوش گرفت. عیرا که درست کرد، سر پلو
و با  دیچ زیم یدر دار ِ رو یا ش  هیدرس  ت کرد؛ نازوکها را در ظرِف ش   یچا

 به بالکن رفت. ی چا ِوانیل
 سرما بخورد. دی سرد ِ اول شب، لرز به تنش انداخت. ترس ِمینس
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شت، س یرو برگ شان رو دیسف اهیمبل لم داد و به عکس ِ  ه تازه بوم ک یدو نفره 
 زده بودند نگاه کرد. واریبه د

 تر شده بود. فیضع نینظرش آرت به
 حواسش را برگرداند. د،ی کل ِدنیچرخ یصدا

 و وارد شد. دیکش یتنفس ِ راح یراه
 گ،اشت و بلند شد. زیم یرا رو وانیل

 سالم. -
 لبخند زد. یراه

 سالم خانوم خانوما! -
 گ،اشت و نفس را ب*غ*ل کرد. نیرا زم فشیک
 دخترجان! یخور یسرما م سیخ یموها نی!... با ایآِخ  -

 عقب رفت. نفس
 .ینه... خسته نباش -

 .دیسرش را جلو برد و نفس را ب*و*س یراه
 !یخودت خسته نباش -
 آشپزخانه رفت. به
 ؟...با نازوک ِ تازه. یخور یم یچا -

 لبخند زد. یراه
 با شما، بله! -
 به اتاق رفت. فیبا ک و

 .ختیر یچا
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*** 
ش  ده و گوجه  ی س  اطور ِیاز بادمجون ِ کباب یمخلوط ه؛یارمن یا،ا هی گرای* ا
  سرد. ِیرزاقاسمیم بهیشب بای. تقرشهیکه سرد سرو م ،یکباب ی

*** 
ست ،یشگیطبق عادت هم یراه ش یرا باال زده بود. نفس بلند شینهایآ و  دیک

 .ستادیکنار کانتر ا
 !اد؟یداره م هیخوب چ یبوها نی... پس ا؟یمگه دانشگاه نبود -

 لبخند زد. نفس
 !؟یتو که شکمو نبود -

 کانتر گ،اشت. یرا رو شیآرنجها یراه
 ؟یکن یآشپز یچطور فرصت کرد دمی... پرسستمین -

 .دیخند نفس
 هیش  ما رو پخته بود؛  یفقط پلو درس  ت کردم! مامان خورش مورد عالقه  -

 ظرف برات فرستاد.
 رفت. ییبا "هوم" به دستشو یراه

 دستش درد نکنه. -
 کرد. یدستش را خشک م یگ،اشت و نشست. راه زیم یرا رو ی چا ِفنجان

 !؟یعروس یکنن با کارا یم کاریچ -
 زد. لبخند
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 نمیدرس  ت کنه! آرت یخواد ترش   یم سیوس  ط ، خاله کالر نیمش  غولن. ا -
 . سالم رسوند.دمیدر د یجلو
 نشست. یراه

 گفت سرماخورده. یآرمن م -
 لم داد. ی. نفس به راهدیرا به طرف خودش کش نفس

 ی... براس  تیگفت انگار حواس  ش به دور و برش ن یم سیآره... خاله کالر -
 .ستیل نآرمن اصلن خوشحا یعروس

نگران  یخواد بمونه ول یآرمن نداره... نم یبه عروس   یآرام گفت: ربط یراه
 مادرشه...

 خواد دوباره بره؟! یمتعجب گفت: م نفس
 سر تکان داد. یراه

 بمونه... شهیهمراهش نره، مجبور م سیگفت اگر خاله کالر یم -
 ره. هزار بار بهش گفته. ینم سیخاله کالر -

 .دیچش یاز چا یکم یراه
 مونه... یپس م -

 سرش را بلند کرد. نفس
 به تو نگفته چشه؟! -

 لبخند زد. یراه
 گفت. یخواست بگه، به تو م ینه... اگر م -

 شد. رهیخ یراه یبه حلقه  نفس
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زنه  یزنه. با اون حرف م یبهش س  ر م ادیم س  ایگفت الر یم سیخاله کالر -
 موقعها ساکته. یباق یول

 دونم. ی... نمسا؟یمتفکر گفت: الر یراه
 فکر کند. ایحرف بزند  سایالر ینداشت درباره  دوست
 گ،اشت. ینازوک به دهان راه یرا برداشت و تکه ا یا شهی ش ِدرپوش

رو بده بهم. گفتم خودت که  یعروس   یرفت کارتها ادشی سیخاله کالر -
 خوان. یم یباشگاه ارامنه ورود ی... برایریگ یم ،یرفت
 سر تکان داد. یراه

 ؟ی... عکسهاتو چاپ کرد رمیگ یآموزشگاه، م رمیفردا م -
 عکسها که افتاد، صورتش باز شد. ادی

 هم چاپ کردم. صبر کن... شی ک ِدیسف اهیس یآره. عکسها -
 شد و عکسها را آورد. بلند
 عکسها را گرفت و دو دستش را باز کرد. یراه

 عکس، بدون عکاس؟! ِدنید -
 دوباره کنارش لم داد. نفس

 د،ید یم هایکار زهیرا با دقت و توجه به ر شیعکس  ها ش  هیهم یراه نکهیا از
 برد. یل*ذ*ت م

 داد. ینشان م نیعکسها را خشک نشده به آرت شهیآمد هم ادشی
" خوب ش  ده؟" تا جواب  دیپرس   یم دیکرد و نفس با یس  اکت نگاه م نیآرت

 گفت. یآمد م یاز هر کدام که خوشش م یراه یبدهد؛ ول
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همش در  دیکنم، با فیبار گفته بود " اگه قرار باشه از عکسهات تعرچند  نیآرت
 از تو باشم." دیو تمج فیحال تعر

 .دینفس را ب*و*س یگ،اشت و پشت هم موها زیم یعکسها را رو یراه
 راست نشست. نفس

 برم ساالد درست کنم. -
 با لبخند ب*غ*لش کرد. یراه

سمو  یکنم... فعلن نه عکس م یخودم بعدن درست م - ساالد... نف خوام، نه 
 خوام. یم

 .دینگاهش کرد و خند یلحظه ا نفس
 ی راه ِ ینگاه واقع یهم به اندازه  نیس  مجِ  آرت یایرو نیباتریدانس   ت ز یم

 کند. یآرامش نم
*** 

 بود و نفس تا ساعت هفت بعدازظهر کالس داشت. چهارشنبه
ن نج شنبه شب، جشچند روز زودتر برگزار شده بود تا پ ک،یسالگرد اد مراسم

 .رندیازدواج آرمن را بعد از سالگرد پدرش بگ
 زنگ زد. یکه تمام شد، راه کالس
 خونه ام. گهیساعت د هینباشه  کیحوصله گفت: اگر تراف یو ب خسته

 سرحال بود. یراه
 رسم. یپس من زودتر از تو م -

آماده س. ص  بح  خچالی یتو یراحت گفت: س   االد ماکارون الیبا خ نفس
 کردم. درست
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 .دیخند یراه
 مونم. ی... منتظرت مییقربون تو برم که انقدر کدبانو -

 .دیکرد، رس یکه فکر م یاز زمان زودتر
 در را باز کرد. یراه اورد،یرا درب شیدهایکل نکهیاز ا قبل

 سالم خانوم خانوما! -
 زد. لبخند

 ؟یسالم. چطور -
 را از شانه اش برداشت. فشیک یراه

 !ای... بیخسته نباش خوب و منتظر... -
 نگاه کرد. یراه یبه عجله  متعجب،

 !؟یگرسنه ا -
 .دیخند یراه

 ؟یستینه... مگه خسته ن -
 به اتاق رفت. همراهش

 چطور؟! -
 مانتو را باز کرد. یمقنعه را از سرش برداشت و دکمه ها یراه

 دربره. تیخستگ ریدوش بگ هی -
 عجله؟! نیگفت: چرا با ا سردرگم

 .دیدباز خن یراه
 .شمیپ یایعجله دارم زودتر ب -
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 .دیهم خند نفس
 بگ،رونه! ری! خدا به خیامشب مشکوک -

 در حمام را باز کرد. یراه
 ی... چارنیزنم ا،ا ب ینداره؟... زنگ م یمن که تازگ یها یباز یخل خل -
 ؟یخور یم

 گفت: ا،ا درست کردم... بهت که گفتم؟ عیسر
 زد. واریدستش را به د یراه

 ؟یاون...جوجه دوست دار زرایا -
 تکان داد. سر

 !...؟یدوست داشت ینداره برام... تو که ساالد ماکارون یفرق -
 .دشیب*و*س یراه

 ا،ا هم آماده س. ،یایحاال هم دوست دارم... تا ب -
 بود. اوردهیسردر ن هنوز
 دوش گرفت و برگشت. رفت
 همه جا را پر کرده بود. ،یقیموس یصدا
 زنگ در آمد. یصدا
 نشست. نهیآ یو جلو دیپوش حوله

 در اتاق را باز کرد. یراه
 در رفت؟ تی! خستگ؟یاومد -
 آره... حاال گرسنمه! ا،ا رو آوردن؟ -

 شد. بلند
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 !؟یپوش یگفت: آره... لباس نم یراه
 گفت: بعد از ا،ا. نفس

  کمد را باز کرد. ِییدر کشو یراه
 ...زمیعز یخور یسرما م -

 .به لباسها نگاه کرد نفس
 !؟ی! راهست؟یخونه که سرد ن -

 بپوش! ایبا لبخند گفت: جان دلم! ب یراه
 !نو؟یا -
 نفس کرد. سیخ یموها یرا البه ال شیانگشتها طنتیش با
 خواد؟! یکه شوهرت م یرو بپوش یلباس شهیم یمگه چ -

 .دیباال رفته پوش یرا گرفت؛ به حمام رفت و با ابروها لباس
 در را باز کرد. یراه

 !دیی بفرماحاال -
 و خاتون سالم کردند. سیرفتن، شکوفه و کالر رونیمحض ب به

 به همه سالم کرد. متعجب
 .ستادندیسزاوار هم ا یو پدرجان و آقا دینو
 نگاه کرد. یبه همه و به راه ج،یگ
 سر و صدا! ی! چه بن؟یاومد یِک  -

 .دیخند یم رها
 .میدستور داد ساکت بمون یراه -
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 .دشی*و*سپدرجان رفت و ب سراغ
شحال  یلیخونه مون! خ نیماه، باالخره اومد کی...بعد از دیخوش اومد - خو

 شدم.
 و خوش آمد گفت. دیرا ب*و*س همه

 !میهم اومد یبار چه شب نیگفت: اول پدرجان
 ومدن؟یچرا ن نیگفت: پس آرمن و آرت نفس
 کار دارن. یکل ه؛یگفت: فردا عروس سیکالر

 .روشن آمد یو شمعها کیبا ک یراه
 .دیشگفت زده خند نفس

 بود، پاک فراموش کرده بودم! یانقدر حواسم به عروس -
 گ،اشت. زیم یرا رو کیک یراه

 !زم؟یمن که فراموش نکرده بودم عز -
 یراکه ب یدون یدستپاچه مون کرد... م ی راه ِیباز سیگفت: فقط دزد و پل رها
 چقدر سخته ساکت بمونم! ،یکیمن 

 مرد، چقدر مهربان بود! نیشد. ا رهیخ یاههمه تشکر کرد و به ر از
 زد. یلبخند آرام یراه

 آرزو کن! شمعها منتظرن! -
مانطور ها رهیخ ه ندان راه یبه چش  م اش را تکرار کرد و  یقبل یآرزو ،یخ

 شمعها را خاموش کرد.
 نفس؟! یهم دار یا گهید یآرزو ،یخندان گفت: مگه با وجود ِراه دینو

 را گرفت. یدست راه نفس
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 نه! -
 .دیناباور خند یراه

شه برا کیک - شام... تا تبر یبا ش ن،یکن یو خوش و بش م کیبعد از  امو من 
 کنم. یآماده م

فت: اول نفس لت گ جا مد نیبا خ که او با نیبار   رونویب یا،ا دیخونه مون، 
 رفتم. یدونستم بعد از ظهر دانشگاه نم ی... اگر ممیبخور

 نفس را گرفت. یسزاوار شانه ها یآقا
 ...یبش زیکه تو سورپرا میایخبر ب یب میخواست یم -

 به اطراف نگاه کرد. دارانهیخر رها
 !یگرفت ادیهم  ینه!... انگار خونه دار -

 از آشپزخانه گفت: خانومم کدبانوئه... صبح، شام درست کرده و رفته. یراه
 خوام دستپخت عروسمو بخورم! یگفت: پس من م خاتون
 .دیخند شکوفه

 ؟یدرست کرد یحاال چ -
 درست کرده. یبا ل*ذ*ت گفت: برام ساالد ماکارون یراه

 رفت. یکمک به راه یبرا نفس
 آورد. رونیب کروفریا،اها را از ما یراه

 گرم و آماده! -
 و همه را دعوت کرد. دیرا چ زیم نفس

 نگهش داشت. یبردن ساالد که رفت، راه یبرا



 459 همسفر گریز

 نگاه کرد. رونیبا خجالت به ب نفس
ن یراه لدتو لبخ فت: من هنوز تو نار س  تون ب*غ*لش کرد و آرام گ د زد؛ ک
 نگفتم! کیتبر

 هم آرام گفت: ب،ار بعد! نفس
 .دینفس مال ینیاش را به ب ینیب یراه

 خوام بگم! یاالن م -
 لبخند زد. نفس

 بگو! -
 برق زد. یراه یچشمها

 تولدت مبارک عشق من! -
 .دیرا جلو برد و پشت هم نفس را ب*و*س سرش

 کرد و لبخندش را خورد. یآرام یتک سرفه  رها
 !دیببخش -

 قرمز شد. نفس
 همانطور که عقب رفت، زمزمه کرد: اگه گ،اشتن؟! یراه
 نبود... زیسر م یا یدنینوش چیآرام گفت: ه رها
 سر تکان داد. یراه

 .ارمیمن م نیبر -
 .اریگفت: ساالدم ب نفس

 لبخند زد. یراه
 چشم! -
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 خواند. یزدند و راه تاریو رها گ دیشب، نو آن
 کیو تبرنفر به ا نیاول شهیکه هم ن،یگ،شته بود و آرت یدائم در فکر سالها نفس

 داد اما آن سال، حتا تلفن هم نزده بود. یم هیگفت و هد یم
از حد آزاردهنده  شیب شیبرا ن،یآرمن و حض  وِر آرت یطنتهای ش   ِیخال یجا

 بود.
کم کردن ِ  ی خودش اس  ت برا ِهی" توج شیها طنتیدانس  ت " آرمن و ش   یم

 را کم داشت. نیع،اب وجدان؛ وگرنه آن شب فقط آرت
 "!؟یکن یدعامو م*س*تجاب م ی! پس ِک ایشد و فکر کرد " خدا رهیخ یراه به

*** 
  ِدنیزد و نفهم ی، حرف م دیر*ق*ص   یتوجه به مهمانها، با نفس م یب یراه

 مهم نبود. شیاطراف، برا یحرفها
سط  بعد شام، و  ،دیرس یصدا نم نکهیا یزنگ زد و برا شیر*ق*ص، موبالاز 

 رفت. رونیب
 .دیر*ق*ص یو رها م دیهمراه نو نفس

 دیر*ق*ص ینفس، شاد بود و دائم م یاز شروع جشن، بر خالف عروس سایالر
 .دیخند یو م
 یفقط حفظ ظاهر م دینفس از همان اول فهم یظاهرن س  رحال بود ول نیآرت

 کند.
 شناخت. یرا، نفس بهتر از هرکس م و لبخند سردش نگاه

 .دندیر*ق*ص یم کشانیهم نزد نهیو لوس آرمن
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ند . چدهیبارم نر*ق*ص هی نیآرام کنار گوش نفس گفت " از اول شب، آرت آرمن
 اومد وسط." دیقبول نکرد. تو برو بلندش کن. شا یبار ازش خواستم ول

 سر تکان داد. نفس
 ت باشه.... ب،ار راحمیمجبورش کن میتون ینم -

س یآرامتر گفت: مگه َمرُدمو نم آرمن ستن تا  هی! منتظر ؟یشنا ال س هیسوژه ه
و  تی... حتا فکر ش  خص  دمیدهن به دهن بچرخونن... تا حاال هم کم نش  ن

 .ستیمنم ن یآبرو
 زد. یلبخند آرام نفس

 کنم. تو حرص نخور! یباشه! بلندش م -
 گشت. نیو دنبال آرت دیکش کنار

و داشت  دیکش یم گاریعقب ِ سالن، تنها نشسته بود؛ س یزهایاز م یکی پشت
 دوباره به جمع مهمانها نگاه کرد. د،یکرد. نگاه نفس را که د ینگاهش م

 شد. یکنار خاتون و شکوفه و منتظر راه نشست
 دست نفس گ،اشت. یبا لبخند، دستش را رو پدرجان

جا داره تا به ... عروس ِ امش  ب، حاال حاالها ییجمع تو نیهنوزم عروس ا -
 پات برسه دخترجان!

 حواس لبخند زد. یب نفس
بار  هیش  وهرم حاض  ر نش  دن حتا  یگفت: بر خالف ِ من که خانواده  ش  کوفه

 .نینگاهم کنن، نفس خوش شانسه که شما انقدر بهش محبت دار قیدق
 سزاوار لبخند زد. یآقا
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.. از ش  ما چه .زهیو رها عز یراه یما به اندازه  یگفتم که نفس برا ش  هیهم -
 پنهون، من نگران حسادت رها هستم!

 .دیخند خاتون
شوهر بودن نم - ساس مادر  صلن اح سه... من که ا شق نف کنم!  یرها هم عا
ساس م سیاز کالر دیبا شکوفه؟ تو انگار نم یبپرسم اون اح به  یاخو یکنه؟! 
 !یمادرشوهر بش یزود نیا

 برگشت و کنار نفس نشست. یراه
 خانومم؟! یت بود... خسته شدشرک یاز همکارا -

 سر تکان داد که نه. نفس
 و آرام گفت: کارت دارم. دیرا سر کش وانشیل

 سرش را جلو برد. یراه
 .زمیبگو عز -

شب  گهیدلخوره... م نیکم از آرت هیگفت: آرمن  مردد شسته. هیاز اول   گوشه ن
 شیپ یثیکم بر*ق*ص  ه که بعدن حرف و حد هیازم خواس  ت برم بلندش کنم 

 .ادین
 آرام گفت: خب...؟ یراه
 تکان داد. سر

 ... منتظر شدم تلفنت تموم بشه، بهت بگم.نیهم -
 س؟!... برو... بهیار نیلبخند زد و آرام گفت: مگه آرت یراه

 بلند شد. نفس
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 .یگفت: ممنون که گفت تیو با رضا دیدستش را ب*و*س یراه
 لبخند زد و با دلهره رفت. نفس
 کردند. ینگاه م ید به راهبا لبخن ز،یسر م همه
 شده؟! یزیسرحال گفت: چ یراه

عاش  ق  ش  هی... همدهیم یعش  ق، به آدم انرژ دنیبا ل*ذ*ت گفت: د پدرجان
 پسرجان! یباش
 شکوفه انداخت. یدستش را پشت صندل یراه

 ام که مپرس دهیکش یدرد عشق -
 ام که مپرس دهیچش یهجر زهر

 ام در جهان و آخر کار گشته
 ام که مپرس، پدرجان! دهیبرگز یدلبر

 .دیخند پدرجان
 من به گوش خود از دهانش دوش -

 ام که مپرس دهیشن یسخنان
 ؟یکه مگو یگز یمن لب چه م یسو
 ام که مپرس، پسرجان! دهیگز یلعل لب
 سزاوار خندان گفت: شما هم ؟! پدرجان! یآقا

 باشد. یکرد عاد یسع نفس
 !؟ینشستو آرام گفت: چرا تنها  ستادیا نیآرت کنار

 خاموش یگاریس   ریفوت کرد و آن را در ز گریرا به طرف د گاریدود س   نیآرت
 کرد.
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 کنم؟! کاریرنگش را زد و گفت: چ یب یاز همان لبخندها یکی
 را باال برد. شیابرو یکم نفس

 تنها برادرته... پاشو! یعروس -
 را گرفت. نیآرت دست

 حرکت ماندند. یلحظه هر دو، ب کی
 زد. لبخند عیسر نفس

 کوچولو با من بر*ق*ص... هیحداقل  -
 دستپاچه زد. یلبخند نیآرت
 بر*ق*ص... هیچرا من؟... برو با بق -

 فشرد. یانگشتانش را کم نفس
 پاشو! دم؛یر*ق*ص هیبا بق -

 یهمانطور گفت: من نه... امش  ب اص  لن حوص  له ندارم... برو با راه نیآرت
 بر*ق*ص.

 کرد. یاخم آرام نفس
. یدیمنم نر*ق*ص یعروس یبرا ست؛ی... فقط امشب ندمی*صر*ق یبا راه -

 فکر نکن حواسم نبود!
 نگاه کرد. شانیبرد و به دستها نییسرش را پا نیآرت

 یکرد ول یداش   ت. از کارش احس   اس گ*ن*ا*ه م یاحس   اس خوب نفس
 ود.ب شتریب یلیخ ن،یو گرفتن ِ انگشتان ِ آرت یاز هم صحبت تشیرضا
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 نیآرت د،یگز یلبش را م یگوشه  دنش،یبا د یراه شهیمظلوم، که هم ینگاه با
 را نگاه کرد.

 !ن؟یآرت -
 چشمش را باال برد. نیآرت

 زد. یلبخند آرام نفس
 جون من پاشو! -

 نفس را فشرد. یانگشتها نیآرت
 قسم نده نفس... -
 یرا قسم بدهند و عمل نکند؟ حتا وقت نشیزتریجان ِ عز شدیبلند شد. مگر م و

 شده باشد. یگری کس ِ د ِنیزتریزع نش،یزتریعز
 و همراهش وسط رفت. دیخند نفس
 بود. هر س  تادهیمتعجب ا س  ایزدند و الر یبه نفس لبخند م سیو کالر آرمن

ص یچند، نم ستش را کم د؛یر*ق* م، را آرا شیباال برده بود و پاها یفقط دو د
 کرد. ی آهنگ، جابجا م ِتمیبا ر

 لبخند زد. خاتون
 کرد! یحرکت هی نیباالخره آرت -

 .دینگاه کرد و آرام خند سیو بعد کالر نیباال رفته به آرت یبا ابروها شکوفه
 نفس ِ منه! ست؟یکه ن ینگاه کرد و زمزمه کرد: الک نیبه نفس و آرت یراه

 دیاز فرص  ت اس  تفاده کرد و آرام گفت: به خاطر آرمن هم که ش  ده، با نفس
بد گه حرفیخودتو خوب نش  ون  عد ا له کالر اد،یب شیپ ی. ب و آرمن  سیخا

 شن. یناراحت م
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 خواست بشنود. ینم ای دیشن یانگار نم نیآرت
سرحال از عمل نیا ستش، باز به نظرش ز یدختر ِ   شهیاز هم باتریکردن ِ درخوا
 یدرش  ت ِ فردارش، رو یبار، حلقه ها نیاول یکه برا ییبا موها د؛یرس   یم

 خورد. یشانه ها تاب م
توانس   ت بفهمد چه  یدانس   ت، نم یر افتاده بود و نمحافظه اش از کا انگار

 . خودش؟دهیکش رونیو عشقش را از چنگش ب ایرو یهمه  ،یچه اتفاق ،یزیچ
 ؟یراه ایحماقتش؟  نش؟ید

 را بپرسد. نیآرت یخواست علت ناراحت یبود م یادیز مدت
 اول، به یتو هنوز مثل روزا یگ،ش  ته ول کیس  ال از فوت عمو اد هی... نیآرت -
 تونم قبول کنم فقط به خاطر پدرته... ی... من نمیقرار یو ب ختهیم ره

 ماند و آرام، پوزخند زد. رهیبه نفس خ نیآرت
س ِانیقابل تحمل، م ریا یدرد، همراه با داا باز شد  نهی  ست که باعث  ش اش ن

 جمع شود. شیچشمها یگوشه 
وع تر از قبل هم کرده بود... حاال ممن رانیرا و زهایچ یلیعش  ق ِ ممنوع، خ نیا

 شده بود.
 یرا م یینگاه ِ جادو نیخواس  ت به خودش اعتراف کند چقدر همچنان ا ینم

 توانست بار ِ ع،اب وجدان را تحمل کند. یخواهد. نم
 !؟یناراحت یاز چ یگ یگفت: چرا به من نم مانهیصم نفس
 در دهانش مزه کند، صورتش جمع شد. یتلخ زیچ انگار
 ."هیداغ، راحت تر از خ*ی*ا*ن*ت به راه ! تحمل ِ درد وای" خدا
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 نیبو... ا نیکرد اما ا ی قلبش عادت م ِ یخال یو حس  رت و حفره  ییتنها به
ش ِیعطر ِ لعنت ست ن ن،یری  صاحبش را رو یافتنید  یآوار م نیقلب آرت یبودن ِ 

 قدم ِ کوتاه، با او فاصله داشت. کیفقط  یکرد؛ آن هم درست وقت
 زد.لبخند  نیبه آرت آرمن

 !یمرس -
شرمنده  ی. اگر میزد و رفت طرف ِ راه یزورک یلبخند نیآرت و  یراه یماند، 

 .شدیبدتر از آن، خودش م
 متعجب، پشت سرش رفت. نفس،
 را گرفت. یراه دست

 پاشو با خانومت بر*ق*ص! -
دو  نهیو لوس سایدوباره کنار برود، الر نیآرت نکهیهمراهش رفت و قبل از ا یراه

 .دندیفتند و همراهش ر*ق*صطرفش را گر
 نگاه کرد. یبه راه نفس

  نفس لبخند زد. ِیناراض یبه چشمها یراه
 !؟یتو که موفق شد -

 تفاوت باشد. یکرد ب یسع
 خواد حرف بزنه. ینم -

ب،ار... ا یراه فت: راحتش  بت گ نه؟!...  یکه نم ینطوریبا مح تونه حرف بز
 یکه همه دارن اش و ضعف م خونه یم یخواننده چ نیکم برام بگو ا هیحاال 

 کنن؟!
 خواننده دقت کرد. یصدا به



wWw.Roman4u.iR  468 

 

 ... اگهیفقط تو رو دوس   ت دارم، فقط تو برام مهم گهیزد و گفت: م پوزخند
 !زایچ نیخونم... هم یبازم برات م شهیباورت نم

 .دیخند یراه
 منم برات بخونم تا باورت بشه؟! -

 را پس بزند. نیکرد فکر آرت یلبخند زد. سع نفس
 برام بخون! مینیبالکن بش یتو میآره! بر -

*** 
آرمن س  رحال، دوباره از نفس تش  کر کرد و به  ،یش  ب، وقت خداحافظ آخر
ش یم یزحمت هیگفت:  یراه  یم زمونویکاوور ِ عز نیبرام؟ مادر و خواهر ا یک

 سر راهتونه. ؟یرسون
 جوان ِ همراه ِ آرمن، لبخند زد. مرد

 !دیباعث زحمته... ببخش -
 ! حتمن...ه؟یچه حرف نیگفت: ا یراه
باز کرد و آرام از نفس  ینفس و زن و دختر یرا برا در که همراهش   ان بودند، 

 !ن؟یَ خانوما ک نی: آرمن گفت ادیپرس
 هم آرام گفت: مادر و خواهر ساقدوششون. نفس

 باال برد. دنیفهم یرا به نشانه  شیابروها یراه
. هاملت میا نهیلوس   یاده هاجوان، از عقب گفت: من و هاملت عموز دختر

 کاوورشونم شده.
 سر تکان دادند. یو راه نفس
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 ...دی... ببخشمیهم گفت: راه شمارم دور کرد زن
 همون طرفه. رمونیگفت: نه... مس یراه

 را روشن کرد و دست نفس را با لبخند گرفت. ضبط
 و دختر جوان شروع کردند به آرام صحبت کردن. زن

ز ا س؛یو لباس  ش؛ از کالر نهیکردند. از لوس   یم فیتعر یاز عروس   داش  تند
صدا س یاز خواننده  شیخواننده که  ِسل ِیعرو سع نی  رد ک یبهتر بود... نفس 

 به آهنگ گوش کند. یمثل راه
 نازد. یکرد که چقدر به آرمن م فیتعر ایبا لبخند از مار زن

شن دختر س یبعدش هم م دمیگفت "  صحبت عرو  رو با برادر سایالر یخوان 
 آرمن بکنن."

 از خدا اون داماد ساکت و مظلومو بخوان!" دمیتعجب کرد و گفت "با زن
 !"ندیدو تا برادر خواب د ی" قبل از مرگ پدرشون، دو تا خواهر برا دیخند دختر

 .دیآدرس را پرس یکه شدند، راه ساکت
 یعروس   یحرفا نیهم یگفت" برا یجوان آدرس را گفت و دوباره ارمن دختر

 انقدر خوشحال بود!" سایربود که ال
 .نیآرت یفکر کرد و عروس سایبه الر نفس

 ازدواج کند. نینداشت آرت دوست
 آرامتر بود. نطوریتنها بماند. ا نیخواست آرت یدلش م خودخواهانه

به تو چه؟! خودت که ازدواج کرد به  یخوب نیبه ا یو زندگ یخودش گفت" 
... نفس! از ی... راهینه؟... وا ایازدواج کنه  نیکنه آرت یم ی... چه فرقیدار

 خودت خجالت بکش!"
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 آرام نگاهش کرد و باز لبخند زد. یراه
ه... خواد بکن یم یهر کار نیشرمنده شد و محکم به خودش گفت " آرت شتریب

 !"ستیبه من مربوط ن
*** 
 شده بود. شیک یاز پروژه ها یکیمهندس ناظر ساخت  ،یراه

 رفته بود. شیبود و از همان وقت، به ک ساخت، از اواسط زم*س*تان شروع
 آمد و دو روز کنار نفس بود. یهفته ها م آخر

کند و تمام طول هفته، دائم با نفس در تماس  یبرگش  ت، س  خت دل م وقت
 بود.

 یروزها به خانه  یرفت و بعض   یخاتون م یروزها، نفس به خانه  یبعض  
 شکوفه.

سفارش راه یاوقات شت و به آنجا  یاو را تنها نم ،یکه در خانه بود، رها با  گ،ا
تانش برا یو کوه نورد یپیاک یرفت، اگر س  فرها یم قت م شیبا دوس    یو

 گ،اشت.
بودن کنار  یو وسوسه  یراه یعالقه اش به پدرجان و خانواده  یبا همه  نفس

 داد. یم حیخودش را ترج یباز هم خانه  ن،یآرت
 گرفت. یا موقتش ر شترینامه، ب انیآخر بود و درس و پا ترم
 زد. یوقت زنگ م یوقت و ب یراه



 471 همسفر گریز

س یم خبر سها ده؟یگرفت که به خانه ر را چاپ کرده؟  دیع یا،ا خورده؟ عک
صل، برا شبها مف سر و کله زدن با کارگرها و گرما یو   رهیجز ینفس از کارها و 

 گفت. یشد م یم شتریکه هر روز ب
 یآمده بود برابود و خوش  ش  دهیگش  ت، هر چه د یش  بها که بر م چهارش  نبه

 آورد. ینفس م
 کار شیکرد و هر هفته برا یبعد از پنج روز، کنارش احس   اس آرامش م نفس
که از  نیریش   یگاتا ،یراه یمورد عالقه  یکرد. پختنِ  ا،اها یم یدیجد

 یتاهاگفت از گا یعاش  قش بود و م یگرفته بود و راه ادی یبا بدبخت سیکالر
 کند. یهم خوشمزه تر درست م سیخود کالر

کردند و در  یکه با چند ساعت زحمت و خنده، همراه رها درست م ییشمعها
 ...دیچ یکوچکشان م زیم یبالکن، رو

 کرد. یتازه اش نگاه م یو با ل*ذ*ت به کارها دیخند یم یراه
 م!کن یاون جهنم، از اصه دق م یگردم تو ینکن قربونت برم... بعد که بر م -

اعم دف یگفت برا یکرد و هر بار م یم فیرا تعر نامه اش انیروند کار پا نفس
با خ ؛یایب دیبا عد  کارت  یتو امیراحت، منم همراهت م الیب تا  اون جهنم 

 تموم بشه.
هر  یگفت: فکر نکن یم یبه راه د،ید ینفس را م یآخر هفته ها تا خنده  دینو

 !میکن یبرج زهرمار برخورد م هیهفته با  یسرحاله ها؟! ما تو نطوریروز ا
 برد. یم نییرا پا شیو صدا دیخند یهم م آرمن

 کنه! یهم م هیش گر کخونهیتار یدر ضمن، تو -
 کرد. یاعتراض م نفس
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 کردم؟! هیگر ی! ِک رینخ -
 کرد. یم یبه پسرها اخم مهربان شکوفه

 !؟یشو دار یکیشه... آقا آرمن! شما که  یشوهرشه... دلش تنگ م -
 .دیخند یم نهیلوس

کنم، نه  هیدم مثل نفس نه گر یفته آرمنو برداره ببره؟! قول مدو ه ستین یکی -
 اخم!

 فشرد. یگرفت و به خودش م ینفس را م یشانه ها یراه
 .دینکن تیعشق منو اذ -

! راست ؟یکن یم هیگفت: گر یبچه ها، آرام م ی سر و صدا و خنده  ِانیم بعد
 گن؟! یم

 زد. یبخند مو ل دیکش ینفس م قیرا عم یعطر گرم و ترش راه نفس
 دو بار فقط! یکی -

کرد  یاه منگ هی بق ِیو سر و صدا و سرخوش طنتیساکت به ش اینبود،  ای نیآرت
 زد. یم یلبخند یو گاه
 زد. ینم یحرف یول دیکش یو آه م دید یم سیکالر
*** 

کتابها را رها کرده بود و  ،یراه دنیترم بود و نفس از ش  وق د انیپا امتحانات
 انجام دهد. یکار یراهداد  یاجازه نم

 کاناپه نشاند. یرا گرفت و رو دستش
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شما ا - شر نجایتا  ش فیت شته با من  د،یراهو از تنتون خارج کن یو خستگ دیدا
 کنم! یا،ا رو آماده م

 چانه اش گ،اشت و کار کردن نفس را تماشا کرد. ریکوسن را ز یراه
که به  اش یامتحان یو سرااش رفت. با پشت ِانگشت، به برنامه  اوردین طاقت

 چسبانده بود زد. خچالی
 !؟یخانوم خانوما! مگه شما امتحان ندار -

 !زیباز کن!... سورپرا خچالویکار گفت: شنبه... وقت دارم! در  سرگرم
 را باز کرد. خچالیبسته در  یبا لبخند و چشمها یراه

 باال انداخت. ابرو
 نمیی... اون پایخودت ببرکنم که تازه باش  ه، با  یگاتا. فردا درس  ت م ریخم -

 کرم کارامله.
 .دیخند یراه

خوش  مزه رو تا آخر  یزایچ نیا ینخورم که بتونم همه  یچیپنج روز ه دیبا -
 بخورم!

 خنده، اخم کرد. انیم نفس
 شکمو! -

 چاقو را از دستش گرفت. طنتیبا ش یراه
ا،اهات خوش  مزه س... منم که فقط دو  نه،یریکارات ش   ،ینیریخودت ش   -

 ... چرا شکمو نباشم؟!شتمیز پرو
 را ب*غ*ل کرد. نفس
 دوباره چاقو را برداشت. نفس
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 نکن! یطونیب،ار ا،امو درست کنم! ش -
پا یراه ب،ار  چاقو رو  فت:  کت م نییآرام گ قدر قلقل تا هم یوگرنه ان  انجیدم 

 !یاش کن
 .دیخند نفس

 !دییباشه باشه! بفرما -
 دست بلند کرد. یرا رو نفس

 نکنن! دشیتا تهد دهیبه حرف شوهرش گوش م شهیمدختر خوب ه -
 نگاهش کرد. قیرا گرفت و دق یبا دو دست، گردن راه نفس

 ها! یخوشگلتر شد یبرنزه شد -
 را باال برد. شیابروها یراه

 !؟یدیبعد از پنج ماه تازه د -
 میوگرنه حس  ود یگفت: خوبه اونجا فقط با کارگرا س  ر و کار دار طنتیش   با
 .شدیم

 بخند زد.ل یراه
 کار مردونه س! یکنم... برا یم دیچقدر خشن شدم؟! تهد ینیب یمگه نم -
 .دیفشار شانه در اتاق را باز کرد. نفس خند با
 ! تو؟!؟یخشن شد -

س یراه صبح مجبورت کردم  ی. اخم کرد و گفت: وقتدینفس را ب*و* فردا از 
 .یش یمتوجه خشونتم م ،یدرستو بخون ینیبش

*** 
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 درآمد. در به صدا زنگ
 و گفت: آژانسه. ستادیجواب داد؛ بعد کنار کانتر ا یراه

 گ،اشت. سهیو در ک دیچیپ لیفو انیرا م گاتا
 را گرفت. سهیرا برداشت و ک فشیآماده ک ،یراه

 دست شما درد نکنه خانوم! -
 زد. یآرام لبخند

 !*ینیآنوش ل س،یبه قول خاله کالر -
 ب*غ*لش کرد. یدست کی یراه

 .امیت باش. امتحاناتو خوب بده تا بمراقب خود -
 تکان داد. سر

 زنگ بزن. یدیتو هم مراقب باش. رس -
 نفس لبخند زد. یچشمها به
 .یدیامتحان م یبرسم، تو دار یوقت -

 راحت بشه. المیب،ار برام خ غامیگفت: پ عیسر نفس
 تکان داد. سر

 چشم قربون تو برم... حاال اخماتو باز کن! -
 لبخند زد.دوباره آرام  نفس

 من که اخم نکردم؟ -
 .دینفس مال ینیاش را به ب ینیب

 ؟یدلت که اخم کرد یتو -
 شد. زانیآو یاز گردن راه نفس
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 خب. شهیدلم تنگ م -
 .دشیو چند بار ب*و*س دیخند یراه

 !گردمیبر م ندفعهیمنتظر باش آخر هفته خشن تر از ا -
 را باز کرد. در
 !ره؟یکه نم ادتی -

 !رهیم ادمیگفت:  طنتیبا ش نفس
 .دشیدر را رها کرد و دوباره ب*و*س یراه

 اومد؟! ادتی -
 .دیرا ب*و*س شیو موها دیدوباره خند یابرو باال انداخت. راه نفس

 .زمیدوِست دارم عز -
 در را گرفت. نفس

 !رهیم ادمیبازم  -
 آسانسور را زد. یدکمه  یراه

 !ارمیم ادتیزنم  یزنگ م -
 ور نگاه کرد و دوباره برگشت.آسانس ینشانگر باال به
 .ارمیب ادتی گهیبار د هیفرصت هست  -

 .دیخند نفس
 کردم! رهیهفته ذخ هی یو آرام گفت: برا دشیچند بار ب*و*س یراه

 عقب رفت. عیسر یآسانسور که بلند شد، راه نگید
 کن... یرانندگ اطیبا احت -
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 فرستاد. یب*و*سه ا شیبا دست برا نفس
 مواظب خودت باش! -

با لبخند چش  مک زد. س  رحال س  رِ   یراه ب*و*س   ه را در هوا گرفت و 
شتها سور  یشانیرا کنار پ شیانگ سان شم قربان"، وارد آ شت و با گفتن ِ "چ گ،ا

 شد.
 رفت. نییتا در آسانسور بسته شد و پا ستادیا

 و بدون عجله وارد شد. دیکش یقیعم نفس
**** 

 * نوش جان!
**** 

 کاناپه افتاد و جزوه اش را برداشت. یصبحانه را جمع کرد. رو زیم
بل تقر روز باز کرد و ب بنیق نده بود. اواخرِ  جزوه را  مه را خوا له  یه حوص  

 کلمات حرکت کرد. یچشمش رو
 زنگ زد. لشیموبا
 ."هیکرد " حتمن راه فکر
 نا آشنا نگاه کرد و بعد به ساعت. یبلند شد و به شماره  عیسر

 بود. بهیار شیسالم ِ زن برا یصدابود. مردد جواب داد.  میو ن هشت
 د؟ییاخم گفت: بفرما با
 هستم. سای... من الر؟ینفس خودت -

 آرام باز شد. اخمش
 نشناختم. دیسالم... ببخش -
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 ؟یبد موقع زنگ زدم. خواب بود -
 .نشست

 نه... -
م خواس  ت یبرداش  تم... راس  تش... م سیش  ماره تو از دفتر تلفن خاله کالر -
 .نمتیبب

 .اوردیدر ن سر
 مرده بود و کیبود. از همان وقت که اد نیبا نفس س  رس  نگ س  ایبود الر مدتها

 نداشت. یحال خوش نیآرت
 !؟یدار یگفت: کار مردد

 .نمتیبب دیآره... با -
 شد. رهیبزرگ پرده خ یگره  به
 !فتاده؟یکه ن یباشه... اتفاق -
 ؟یارامروز وقت د م؟ینیرو بب گهیهمد ینه نه... نگران نباش... ِک  -

 فکر کرد. یکم
 .شهیساعت ده امتحان دارم. ظهر کارم تموم م -
 گهیجا همد هی رونیب امیشماره زنگ بزن. م نیپس کارت که تموم شد، به هم -

 نگو... خب؟ یزیچ هیو بق سی... فقط... به خاله کالرمینیرو بب
 بود. سردرگم

 زنم. یباشه...زنگ م -
 را گ،اشت. یتشکر کرد و گوش سایالر
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 جزوه را کنار گ،اشت و ارق در فکر، به بالکن رفت. سنف
*** 
 کرد. یفکر م سایو امتحان، به الر ریطول مس تمام

 رفت. رونیداد و ب لیسر جلسه نماند. برگه اش را زود تحو ادیز
وجه مت سایسرعت زنگ بزند، الر نیشده بود. فکر کرد اگر به ا ازدهی ساعت

 شود. یم جانشیه
 باشد. دهیرس دیبا یکرد راه حساب

 زد تا ذهنش از قرارش دور شود. زنگ
 خاموش بود. یراه لیموبا

 گرفت. یبوفه رفت و چا به
 آخه؟!" یگرفت یچا یچ یگرما برا نیا یفکر کرد " تو بعد
 راحت جوابش را داد. الیبود. با خ یزنگ زد. راه لشیموبا

 شد؟ هستم... چطور امتحانت انقدر زود تموم مایهواپ یپله ها یرو -
 کرد. یمکث

 دونستم نوشتم. یم یبلد نبودم... هرچ ادیز -
 متوجه حواس ِ پرتش شد. عیسر شه،یمثل هم یراه

 تا دانشگاه؟! یراحت رفت -
 متوجه شده. یراه دیفهم

ا گرفت اول ب مینه؟ همان لحظه تص  م ای دیرا بگو س  ایدانس  ت تلفن الر ینم
 کند. فیتعر یراه یمالقات کند و شب برا سایالر

 : آره... هوا چطوره؟گفت
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صلن جات خال یلیگفت: خ یراه س میم*س*تق دی!... باستین یگرم. ا ر برم 
 خوشگلم. ینمون گرما زده بش رونیب ادیز ؟یکن کاریچ یخوا یکار... م

 کند. دایپ یکرد حرف یسع
شا - سر راه  شم،  شته با صله دا شگاهم... اگر حو ه خون یبرم برا دیفعلن دان

 کنم. دیخر
 ... دوِست دارم... مراقب باش.زمیه عزباش -

 .یزنگ زد ی: تو هم مراقب باش... مرسگفت
 سرد شد. ینشست تا چا انقدر

 زنگ زد. سایالر یو بعد به شماره  دینوش یکم
 قرار گ،اشتند. یرا برداشت و در پارک یبوق گوش نیبا اول سایالر
باره همان دختر مظلوم و س   اکت آمد نه ب س   اینظرش، الر به ا گارد و نگاه دو

 اش به نفس. یشگیهم یخصمانه 
تفاوت و کمرنگ ش  ده بود. اول از همه مع،رت  یب س  ایمدتها بود الر شیبرا

و درس  ها و  یخواس   ت که بعد از مدتها مزاحم نفس ش   ده و بعد از زندگ
 .دیپرس یشوهردار

 نفس همه را گفت " خوبه!". و
 جرو بحث ای شهیو هم تسیآرام ن چوقتیو آرمن گفت که ه نهیلوس یزندگ از

 گ،رانند. یبا هم خوش م ایدارند، 
 !جانه؟یشما هم انقدر پر ه یزندگ -

 زد. لبخند
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 نه انقدر! -
 سر تکان داد. سایالر

و  یپرانرژ یلیو آرمن خ نهیلوس ی. ولدیخب آره... هم تو، هم شوهرت آروم -
 ...نی... بر عکس ِ آرتطوننیش
 افتاد و لبخند زد. و خودش یراه یها یباز یخل خل ادی

 هم مثل شما آرومه. نیآرت -
 متفاوته." یبا راه نیکرد " نه! جنس آرامش ِ آرت فکر

 سر تکان داد که " آره!" یول
 حرف را عوض کرد. سایالر

 برداشتم! یواشکیراستش شماَر تو  -
 مهم بوده! یلیگفت: پس حتمن کارت خ مردد

 کرد. یدل دل م سایالر
خواهد  یم س  ایکه الر یزیدانس  ت چ یم یام بود ولاگر چه ظاهرش آر نفس
 از درون، ناآرامش کرده بود. ن،یشود و هم یمربوط م نیبه آرت د،یبگو

 ؟یخور یم یزی: چگفت
 ندارم. لینه... م -

 احساس گرما کند. شتریباعث شده بود ب استرس
من  ... راس  تشرونهی... خنک تر از بنیماش   یتو میکنم بر یم ش  نهادی: پگفت

 ام! ییگرما یلیخ
 با تکان سر موافقت کرد. سایالر

 نشستند. نیآب خنک گرفت و در ماش یبطر کی



wWw.Roman4u.iR  482 

 

 !میزن یبهتر شد!... حاال راحت حرف م ینجوریرا روشن کرد و گفت: ا کولر
 تو بودم. یآرزو کردم جا شهیمقدمه گفت: نفس... من هم یب سایالر

 نگاهش کرد. متعجب
 س  ایالر یخورد که جا یحس  رت م د،ید یم نیآمد هر بار او را با آرت ادشی
 .ستین

 لبخند زد. سایالر
کارت،  ی... تویانقدر موفق یول یکتریخب... تو ش  ش س  ال از من کوچ -

صحبت از  ی... ازدواج کردتیزندگ ستت داره که هر بار  شوهرت انقدر دو و 
سم م یهمه راه شه،یشوهر ِ نمونه م  با یطرف... از بچگ نیبرن... از ا یرو ا

قدر براش مهم یبزرگ ش   د نیآرت فت حرف نم یکه رو یو ان نه...  یحر ز
 ؟یدون یخودت که بهتر م

 نگاه کرد و ادامه داد: ابانیخ به
 ه...کم بر*ق*ص هی یکن شیراض یفقط تو تونست ادمهیآرمن  یعروس یواسه  -

 پوزخند زد. نفس
 .ییتو نیگن تنها دوست و همدم آرت یهمه به من م یول -

 .دیکش یآه
به کار ِ من  ی! ... منم که کنارش موندم... اگر س  رااش نرم، اونم کاریزورک -

به تو  ل،یتونم ولش کنم... دوس  تش دارم... انقدر که اوا یمن نم ینداره... ول
 ...یکردم که کنارش بود یهم حسادت م

 در دل گفت " درست مثل من!" نفس
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تا یلیبش  م... خ کیتالش کردم بهش نزد یلیخ - ماس کردم ... ح بهش الت
که حالش خ پدرش  عد از مرگ  باش  م... ب  یبد بود، همه  یلیب،اره کنارش 

 یموندم. ساعتها باهاش حرف م یم ششیکرده بودم و دائم پ لیمو تعط یزندگ
 داد... یکلمه هم جواب نم هیحتا  یزدم ول

 تاریآموزش گ ش  شیکه تازه پ لینفوذ نبود... اوا رقابلیاول انقدر س  خت و ا از
 ...میبود یمیبا هم صم یآروم و مهربون بود. عاشقانه و خاص نه؛ ول دم،ید یم

 کرد. یم فیهم دائم ازش تعر نهیهمون اول ازش خوشم اومد... لوس از
ونم د یبود... نم نیمن و آرت یکه درباره  دمیشن یم ییپچ پچ ها هیدوره،  یتو

... س؟یله کالرکرد؟ مامانم؟ خا یحرفمو شروع م یشد؟ ک یاز کجا شروع م
 خودمم دوست داشتم بشنوم!... یشون؟... ول گهید یدوستا

 عوض شد. زیپدرش، همه چ یبعد از مرگ ناگهان یول
صب یدائم دچار حمله ها نیآرت شو م یم یع سر شار  یشد.  گرفت ومحکم ف

 کتر.د شیپ میبا هم بر ادیشد ب یکرد. حاضر نم یم هیداد و بلند بلند گر یم
باهاش حرف بزنم. چطور  یو گفتم. کمکم مرفتم. حالش   خودم کرد چطور 

 یرنج بزرگ رو تحمل م هیآرومش کنم... بعد از چند جلس  ه، بهم گفت داره 
شا نیبا آرت یکنه. هر چ شو بگه،  شه، گوش نکرد.  دیحرف زدم تا درد آرومتر ب

 ...دیشن ینم یچیه
ند فت م یماه دارو م چ عد هم گ نش برام ... رفتیخوام برم... وا یخورد. ب

بالش برم... خانواده م د یکاب*و*س بود. حاض  ر بودم هرجا م  وونهیره، دن
 یخواد بشه، بشه... ول یم یولم کردن به حال خودم تا هر چ دن،یهامو د یباز
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شم. خ یگفت م نیآرت ست دو نوم چوقتیرحمانه گفت ه یب یلیخوام تنها با
 منه... لیتخ ی دهییزا زینداشته و همه چ

 تاده بود.اف هیگر به
 آب را به طرفش گرفت. یبطر ،یدلسوز با
 کم آب بخور... هی -

 .دیکش شیدستمال درآورد و به چشمها فشیاز ک سایالر
عش  ق،  یانقدر تو رو تو یکش  م... راه یو م دمیکش   یمن چ یدون یتو نم -

 من مثل داستانه... یارق کرده که برات حرفا
 ده بود.ش جیگ یول دیفهم یرا کاملن م سایالر درد

بهت دروغ گفته... قبل از  یدونم چرا؟ ول یبهت راس   ت نگفته... نم نیآرت -
ام و اص  ه باعث ش  ده خودش و  دیمرگ ِ پدرش دوس  تت داش  ت... ش  ا

 قبل از اون خودش بهم گفت عاشقته. یاحساسشو فراموش کنه ول
 ماند. رهیبه نفس خ هیبا گر سایالر

و  یدوس   ت معمول هیش مثل برا ش   هیخودش گفت؟!... اما بهم گفت هم -
 ...گهیدروغ نم چوقتیه نیخوب بودم... آرت

 را باال برد. شیابروها نفس
بل از مرگ  یدونم... منم دروغ نم یم - ند روز ق فت... چ گم! خودش بهم گ

دونه من درکش  ی!... گفت باهام راحته و مادمهیگفت... درس  ت  کیعمو اد
 نویهم قنیت ازدواج کنه... دقخواد باها یکنم... گفت عاش  قت ش  ده و م یم

 داره بهت دروغ بگم؟! یلیگفت!... چه دل
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 فراموشش شده بود. هیزد. گر یلبخند محو سایالر
 باعث ش  هیس  ت که هم یکه کنارش نش  س  ته، دختر ینبود کس   ادشی نفس

 خواهد با او یگفته بود م نیآرت یحس  رت و حس  ادتش بوده؛ بخص  وص وقت
 ازدواج کند.

ست و د یم ست همه جا و هم شیود بب دهیدان سال ا ه بود نیکنار آرت شهیاز دو 
 نگ،ارد. شیکرده تنها یو سع

هش که ب نیکنار آرت س  ایبود که " موندن الر دهیاواخر از ش  کوفه ش  ن نیحتا ا و
 !"بهیبودار و عج یلیکنه، خ یتوجه نم

گ،اشته  سیدوستان کالر یاز دوره ها شیها دهیمادرش را به حساب شن حرف
 گرفته. دهیاو را ند نیآرت دیگو یم سایخود الر دید یحاال م یبود ول

سوز ریا شغال کرده بود، ا یسوال بزرگ سا،یالر یبرا یاز دل  نیکه ذهنش را ا
دل خودش  یو رو ش   ده و حتا پا رو ریبعد از مرگ پدرش ز نیبود که چرا آرت

 گ،اشته؟
 شد؟ مونیآرام گفت: پس چرا پش سایالر

 اش را باال برد. چانه
 کنم! یفکر م نیمنم دارم به هم -

 کرد. زیر زیانداخت و دستمال را ر نییسرش را پا سایالر
حواس  م به  یمدت، همه  نیا یو هش  ت س  المه. انقدر تو س  تیمن االن ب -

با  تیاومده که در نها شیتص  ور پ نیمامان ِ خودم هم ا یبوده که حتا برا نیآرت
... انگار همه حتا آرمن و دهیرم مهمه آزا یکنم... نگاهها یم یعروس   نیآرت
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له کالر نهیلوس    یم نیآرت وناز ج یپرس  ن آخه تو چ یبا نگاه م س،یو خا
 به کارت نداره؟!... ی! اون که کار؟یخوا

... از نیآرت یها ی همه بودن. از کم محل ِبتیشدم از موضوع حرف و ا خسته
 نیاض  ره با همدونس  تم ح یتونم ازش دل بکنم... اگر م ینم ی... ولزیهمه چ

 تینه نگاههاش  ون برام اهم گران،یکنه، نه حرف د یبازم باهام عروس   طیش  را
 دیکن یراض   نویبرادرش بگم تو رو خدا آرت ایتونم به مادرش  ینداش  ت... نم

 نکهیاز ارمنستان برگشت، از ترس ا یباهام ازدواج کنه... با خودشم از وقت ادیب
 یلیص  حبت نکردم... نفس... من خ یعروس   یمنو از خودش برونه، درباره 

 بدبختم...
 د.کر هیبلند گر یهق هق افتاد. صورتش را با دو دست پوشاند و با صد به

 شانه اش را گرفت. نفس
 ...سایآروم باش الر -

 اش آرام شود. هیماند تا گر منتظر
 ای یکن ارکیتونم بهت بگم چ ی... من نمیگفت: تو از من بزرگتر و عاقلتر بعد
شب گهیآدم د هیبا  گه،ید یجا هی دیشا یفکر کرد چی... هی. ول..ینکن خت خو
ق طرفه فقط عش   هی یکه قدر محبت تو رو بدونه و مجبور نباش   یکس   ؟یبش  

 ینطوریهم وادهم بخ گهیده س  ال د ن،یآرت دیفکر کن که ش  ا نی... به ا؟یبد
 شه؟یم یتو چ یو زندگ یجوون فیکنه. اونوقت تکل یزندگ
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و  مینیرو بب گهیزنگ زده به من؟ که همد سایالر یچ یاصلن برافکر کرد "  بعد
نه؟!  کهیا ایبرام درد دل ک با آرت ن حرف بزنم و  سیکالر ای نیازم بخواد 

 ازدواج کنه؟!" سایبا الر نیمتقاعدشون کنم که آرت
به خودم نم نیهر روز، خودم ا یکن یآرامتر گفت: فکر م س   ایالر  یحرفا رو 

مه  نوی... آرتنمیب یکس رو نم چیه نیجز آرت یزنم؟... ول س  کوت و  یبا ه
خواد  یخودش بهت گفته م یگفت نکهیکنم... ا یعوض نم ایبا دن ،یافس  ردگ

که  حااللحظه فقط خوش  حالم کرد...  هیباهام ازدواج کنه و دوس  تم داره، 
 دید یازم س  ر زد؟ چ ییکردم؟ چه خطا کاریفکر کنم چ دیهمش با دم،یفهم

 منصرف شد؟ مشیکه از تصم
ضربه  یزیخودش هم مطمئن نبود، گفت: چ نکهیبا ا نفس  مرگ پدرش یجز 

 ...یکن تیخودتو اذ ینطوریا دینبا ست؛یاز طرف تو ن ینبوده... مشکل
 دو ساکت شدند. هر

 .دیرا نوش یاز بطر یمیبا عطش، ن نفس
 .دیبه طرف نفس چرخ شتریب سایالر

باره به  کنه؟ کاریخواد چ یتا حاال بهت نگفته م - چرا مثل آرمن و مادرش دو
 گ،ره؟! یم یسرش چ یسابقش برنگشته؟ نگفته تو یزندگ
 سر تکان داد. نفس

ستم باهاش حرف بزنم  نیا یزنه... تو یبا منم حرف نم - مدت، چند بار خوا
 گهیزنه، د یبا منم حرف نم دمیس  اکت موند. راس  تش بعد که د ش  هیهم یول

 یزیبه اونم چ یص  حبت کنه ول یم با راهکرد ی. فکر مدمینپرس   یزیازش چ
 عادت کردن... شیهمه به سکوت و افسردگ ییجورا هینگفته... 
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 .دینگاهش را از نفس دزد سایالر
 !؟یکن یبه خاطر من امتحان م گهیبار د هی -

! هیپرروئ تیدونم نها یگفت: م یبا ش  رمندگ د،ی متعجبِ  نفس را که د ِ نگاه
 یزحمت نم یوقت تو رو تو چیداش  تم ه یا گهید نفس... به خدا اگر راه یول

حرف بزنم و بخوام کمکم کنه.  یا گهیتونم با کس د یانداختم... قبول کن نم
. شهیخرد م تمیصو آرمن صحبت کنم، ارور و شخ سیاگر بخوام با خاله کالر

لت م دیاز نو جا نت هم خ ما ما خانواده  یو  ثل  نا هم م  نیآرت یکش  م. او
 هستن...

 یزنن که آبرو براشون ن،اشتم... فقط م یفقط بهم سرکوفت م نهیلوسو  مامانم
تون دوست نیو آرت نیهست یمیصم نیدونن با آرت یمونه تو و شوهرت که همه م

 داره.
 کنه؟! کاریخواد باهات چ یبپرسم م نیاز آرت یخوا یگفت: ازم م مردد

 سر تکان داد. سایالر
گه نم - ته بوده م یگ یم هام ا یگف با نه؟ بپرس هنوزم مخواد   یزدواج ک

ش   ده؟ چرا بهم دروغ گفته؟...باالخره از  مونیخواد؟... بپرس پس چرا پش  
 میصمت هیاگر بفهمم، بتونم عاقالنه  دیسرشه... شا یتو یچ یفهم یحرفاش م
ارم از ذ یمازش دل بکنم،  دی...اگر بدونم بارمیبگ میخودم و زندگ یدرست برا

ونم با دور بشم، بهتر بت یوقت دیخاله هام... شا شیپ سیانگل رمی... مرمیم رانیا
داره که به خاطر اون از ازدواج  یمش  کل هی دی... اص  لن ش  اامیکنار ب تیواقع

 من مهمه... یکنه برا یکه فکر م یمنصرف شده... مشکل
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 زد. یلبخند آرام نفس
 !؟یچه مشکل -

ست دادم.. یسردرگم گفت: نم سایالر  ی. به هر چدونم... به خدا عقلمو از د
 ...یکنم... حتا به خودکش یفکر م یبگ

 آرام اخم کرد. نفس
 !؟یاحساسات عمل کن یکه از رو یچهارده ساله ا یمگه دختر بچه  -

 با التماس نگاهش کرد. سایالر
 ...فتهیاز کار م شتریتو رو خدا کمکم کن نفس... باور کن روز به روز عقلم ب -

 نفس را گرفت. یدستها
 باهاش صحبت کن... گهیبار د هی -

 سر تکان داد. نفس
 م.زن یباهاش حرف م گهیبار د هیباشه.  یول دهیدونم جواب نم یم نکهیبا ا -

 لبخند زد. دیناام سایالر
وش لطفتو فرام نیا چوقتی. هشمیبهت بدهکار م یلیخ نکار،یممنونم... با ا -

 کنم. ینم
 .دیکش یبلند نفس

 م؟ی... خب... برشمیکمک کنم خوشحال م حرفو نزن... اگر بتونم بهت نیا -
 نوی! بتونم آرتش  م؟یکرد " واقعن اگه بتونم بهش کمک کنم خوش  حال م فکر

! من االن از ازدواج نکردن ِ ش  م؟یکنم باهاش ازدواج کنه خوش  حال م یراض  
 !"ستم؟یخوشحال ن نیآرت
 . تو به کارت برس.شمیم ادهیپ نجایگفت: من هم سایالر
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 کرد. حرکت
تا آخر  ش؛یص بح رفت ک یخونه. راه رمیرس ونمت، بعد م یندارم. م یکار -

 ...ادیهفته هم نم
 حالش را تکرار کرد. یلبخند ب سایالر

 !ن؟یاز هم دور شد یاول زندگ ستیسخت ن -
 .یصبح افتاد و اصه اش از رفتن راه ادی نفس

 آخر هفته هاس... دنیرس میراستش چرا... تنها دلخوش -
 .دیکش یآه
ا تا پروژه تموم بش  ه و ب ش  شیپ رمینامه رو بدم، م انی... پاس  ت؟یکه ن یدائم -

 .میهم برگرد
 .شیک یریچند وقت م نیهم یپس تو -

 تکان داد. سر
 !هیبهتر از دور یطاقت گرماشو ندارم ول -

 ماند. رهیبا حسرت به نفس خ سایالر
 زد. یلبخند آرام نفس

باش  ه،  ش  تریش ب یس  خت ی... هرچش  هیتو هم درس  ت م یزندگ ش  االیا -
 !شترهیل*ذ*تش ب

 ساکت شد. سایالر
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!... مشیازدواج کنن خوشحال م سایو الر نیفکر کرد " نه... واقعن اگر آرت نفس
کم ندارم... انقدر بهش وابسته شدم که خودم هم  یچیرو دارم؟ ه یمن که راه

 کردم..." ینم الیخ
 ریب مجنون بدون واگآخر/ ت یش  یمن م ی وونهیافتاد " تو هم د یش  عر راه ادی

 داره"
 کرد و داخل ضبط گ،اشت. دایها، همان آهنگ را پ ید یس انیزد و از م لبخند

*** 
 هفته، همه مهمان ِ خاتون بودند در باغ کرج. آخر

 نرفت. هیبا بق نفس
 ."میایفردا صبح با هم م اد،یم ی" شب راه

چاپ  یوعکس  هانامه  انیپا یامتحان که تمام ش  د، با متن ِ تمام ش  ده  ظهر،
 اش رفت. کخانهینشده به تار

 کرد. یم یدیشد یمبل گ،اشت. احساس گرسنگ یرا رو لشیوسا
 خورده بود و به دانشگاه رفته بود. یفقط چا لیم یب صبح،

 کرد. یم نییرا در سرش باال و پا سایالر یهفته بود حرفها دو
فکر  کند و فیتعر یراه یرا برا هیگرفته بود همان ش  ب، قض   میتص  م باالخره

 یباهاش حرف م ییخونه مون و دوتا میکن یدعوت م نویشب آرت هیکرده بود " 
 ."میزن

 شب ِ قبل ِ شکوفه را برداشت و گرم کرد. یا،ا خچال،یرفت و از  باال
 کرد. یزیعجله ناهار خورد و همانطور برنامه ر بدون
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هم  بالکن ی شهیکردن ش زی... تمینره؟... وا ادمیکنم... بادمجون  دیخر دی" با
 نجایش  ب... تا ا یبرا رمیگ یخواد! س  ر راه م یم یمونده... چقدر دلم بس  تن

صحافرمیگ یاومدم، نازوک هم م سها ز دیهم با ی...   هی ست؛ین ادیبرم... عک
ساعت نه برسه، هم  یراهرسم. تا  یکارام م ی. بعد به همه شهیساعته تموم م

 شام آماده س، هم خونه مرتب."
 صحبت نکرده بود. یا راهصبح ب از

. من س  اعت ش  ش زمیداده بود که " حواس  ت به امتحانت باش  ه عز غامیپ فقط
 پرواز دارم. دلم تنگ شده برات."

 که رفتم، اول بهش زنگ بزنم، بعد کارمو شروع کنم." نییکرد " پا فکر
 رفت. نییا،ا را شست؛ کولر را خاموش کرد و پا ظرف
 آمد. یم نییاز پا انویپ یصدا

 .ستادیپله ها ا انیم
هم  نیکرد او هم رفته. خاتون اص  رار کرده بود آرت یدر خانه بود. فکر م نیآرت

 برود.
 آمد. یزد و صدا از پنجره م ینبود. در اتاق م نییپا

 از قبل در خانه بوده. ای دهیدانست تازه رس ینم
صم کی صحبت را باز کند و  نییپا نیگرفت اگر آرت میلحظه ت سر ِ  ر از سآمد، 

 .اوردیکارش در ب
رداشت را ب وهایساز را بشنود. نگات یرفت. در را باز گ،اشت تا صدا نییپا آرام

 و به اتاقک رفت.
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 بود. رونیاز ب ییدقت، حواسش به هر صدا با
 ...گریآهنگ د کیشد و دوباره  یم ساکت

 ها را چاپ کرد. حرصش درآمد. وینگات یحواس، همه  یب
 یچاپ م دیرو با یکه عالمت زده بود یی؟! اونا! حواس  ت کجاس  تی" لعنت

 ."یکرد
 آمد. نیآرت یصدا اطیح از
 د؟یآرمن؟... نو -

 .ستادیخانه ا کی در ِ باز، تعجب کرده بود. کنار در ِ تار ِدنیاز د حتمن
 منم! -

 مهین یو بطر اریهوش  مهی ن ِنی نفس، مبهوت ماند و نفس، از آرت ِدنیاز د نیآرت
  دستش. ِیخال

 باشد. دهیرا م*س*ت د نیآمد آرت ینم دشای
سهاکخانهیرفت و نفس به تار نییپا نیآرت شک بودند برد یی. عک شت را که خ ا

 و در کالسورش گ،اشت.
 نشست. نیآرت
 !؟یاومد یِک  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 مع،ب شده. یکم ندش،یب یم نطوریاو ا نکهیاز ا نیکرد آرت حس
 کرج؟ یا نرفت... تو چرشهیم ی: دو ساعتگفت

 آرام شانه اش را باال انداخت. نیآرت
 ؟یکرد یعصر شاگرد دارم... کار م -

 .نشست
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 تموم شد. -
 کرد. ینگاه م نیبا دقت و تعجب به آرت هنوز
 .نیآرت یعوض شد یلیگفت: تو خ مردد

 ساکت ماند. نیآرت
 .شهیشناختم کمتر م یکه م ینیهر روز، شباهتت به آرت -

 کرد،... یموندم نفس... اگر مامان لج نم یم دیمن نباآرام گفت:  نیآرت
 .دیحرفش پر انیم نفس

 هم داره؟! یتیبرات اهم چارهیمگه اون ب -
 اش را گرفت. یشانیپ نیآرت
 موندم. ینداشت، نم تیاگر اهم -

 خودت درس ت یکه برا یزندگ نیهم آرام و با محبت گفت: پس چرا با ا نفس
رو  یاز تو ک ریمگه االن ا ؟یکن یم ش  تریهر روز اص  ه ش  و ب یدار ،یکرد

 داره؟!
ش یسرگرم یگفت: همه  نیبه زم رهیخ نیآرت  ...مهیهاش مثل قد یها و دلخو

 فقط منو نداره...
شکوفه که هم اون ست؛ خاله  سش ه ست؛ عرو سرش ه شهیپ شهیپ ... تو، ش

 داره.... یدوست دوره ا یو کل ایخاله خاتون و خاله مار
 داشت. ینم چشم بر نیاز آرت نفس

 .یفرق دار هیکه تو با بق یدون یخودتم خوب م -
 . صورتش جمع شد.دینوش یاز بطر یکم نیآرت
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 خوام فرق داشته باشم... ینم -
با مرگ پدرت چه ض  ربه  میدون ی... همه م نیگفت: آرت میهمانطور مال نفس

کس  چی! نگو ه؟یقهر باش   یبا زندگ یخوا یم یآخه تا ِک  ی... ولیخورد یا
به من نگو... ا یدونه و نم یمن قل  پدر و  نهمهیفهمه... حدا آدم دارن هر روز 

دست بکشن  زیاز همه چ نطوریدن... اگر همه مثل تو ا یمادرشونو از دست م
 بشه؟ لیتعط دیبا ایکه دن

 را به هم فشرد. شیدندانها نیآرت
 ...ستنیجور ن هینفس... همه  -
 روشن کرد. یگاریس
 یم یجور زندگ هیمنم مثل آرمن باش  م... هر کس  یباش   توقع داش  ته دینبا -

نه... اص  لن ک با زندگ یک ته من  که دارم زندگ یگف کنم؛  یم مویقهرم؟! من 
 کشم؟! یرم و نفس م یکه راست راست راه م یکنم... من ِ لعنت یکارمو م

 اشاره کرد. گارشیبه س نفس
 !؟ینجوریا -

. س  ر به س  ر بچه ها و مامانم بگم و بخندم؟.. یخوا یکالفه گفت: م نیآرت
نه... نم تازه هم یب،ارم؟...  کنم چطور  یاالنم از خودم تعجب م نیتونم ... 

کنم... س  از  یم نیدم... با بچه ها تمر یرم دانش  گاه، درس م یدارم راحت م
 زنم... یم

 فیضع و زهیانگ ی!... تو چرا انقدر بن؟یآرت هیحرفا چ نیمتعجب گفت: ا نفس
ه آرامش و اعتماد به نفس کجا رفته؟! تو تا دو روز قبل از مرگ ! اون هم؟یش  د

قدر پر انرژ  یخوا ی... میعاش  ق یکه ... گفت یو محکم بود یپدرت، ان
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و رو  ریش  به ز هی... یطاقت ندار گهید ی... اونطور با التهاب گفتیازدواج کن
 !؟یشد
 چنگ زد. شیرا بست و به موها شیپوزخند زد. چشمها نیآرت
م برا ینیش   یکنم، تو م یآش  غاال فراموش م نی... من دارم به زور ِ اارین ادمی -

 !؟یکن یم ییادآور
به دودِ   رهیزد؛ دودش را آرام به باال فوت کرد و خ گارشیبه س   یمحکم پک

 معلق در هوا، آرام گفت:
تا آدم ع،اب  دنی... دس  ت به دس  ت هم مایدن نی ا ِزیوقتا همه چ یبعض   -

 نده... زیدست به دست همه چ گهیشه... تو دبکشه... شکنجه ب
ساب ِنیخوام دوباره اون آرت یکنم... م تتیخوام اذ یآرام گفت: من نم نفس قو  

 ...نمیبب دشویشو... ازدواج کردنشو...ام ی... شادنمیبب
 .دینوش یدوباره از بطر نیآرت
 !؟ی... کدوم شادد؟یکدوم ام -

 اخم کرد. نفس
 هنوز دوستت چاره،ی!... اون دختر ِ بره؟یم نیزه از بمگه دوست داشتن، دو رو -

با اراده و قویدون یداره... خودتم خوب م تو  یجلو، زندگ یر ینم ی... چرا 
همه  ی... براش  هیو رو م ریز تیزندگ ،یباور کن اگه ازدواج کن ؟یش  روع کن

 تونه کمکت کنه. یم سای... الریکن یم دایتازه پ ی زهیانگ زیچ
 با حرص بود. نباریا گار،یه س محکمش ب ِپک
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 هیو  گهید یقربان هیدوسته... اصلن تحمل ِ  هیآشناست...  هیبرام فقط  سایالر -
ندارم... فقط دارم امروز و فردا م گهیع،اب وجدانِ  د کنم... اص  لن به  یرو 

 کس... چی... نه ه سایکنم... نه الر یفکر هم نم دیجد یازدواج و زندگ
 .دیکش یآه نفس

که از دس  ت دادن ِ پدرت، بعد از دو س  ال هنوز برات تازه و ع،اب آوره،  تو -
 !؟یفراموش کرد یو زود یراحت نیچطور اون عشق و عالقه رو به ا

 سر تکان داد. نیآرت
 !ا؟یصحبت ِ مامانم و مار یپا یکدوم عشق وعالقه؟!... تو هم نشست -

 .دیرا سر کش یبطر
 نفس باال رفت. یابروها

 ... شب تولدم...نجای... همیدارم؟! خودت بهم گفت کاریچ هیمن به بق -
شکش زد؛ آرام، بطر نیآرت س نیزم یرا رو یخ شت و  شه  گارشیگ،ا  یرا گو

 گ،اشت. یگاریرسیز
 نفس؟! یفکر کرد یخودت... چ یتو... برا -

 سایاز الر کدفعهیگم چرا  ینکردم... فقط دارم م یگفت: من فکر عیسر نفس
 ... باور کن؟یدیشن ای یدید یزیکرد؟ چ ی؟ اون کارشد یچ ؟یدیدست کش
 خوام اگر بتونم کمک کنم. یمن فقط م

 با دو دست، سرش را گرفت. نیآرت
مک نم - ناخن روی... داریکن یبدتر م ی... داریکن یک با  زخمِ   هی ی... 

 ... خدا...یکن یرو م یچرک
 از بغض، گرفته و خش دار شده بود. شیصدا
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دانس  ت چطور  ی. نمدیگو یچه م نیدانس  ت آرت ینمدس  تپاچه ش  د.  نفس
 آرامش کند...

 ..."گهیچون م*س*ته، داره چرت و پرت م دی" شا
 شد و کنارش نشست. بلند

نه ناآرام گفت: آرت ش   ا ... تو رو خدا آروم نیاش را گرفت و همانطور هول و 
 کنم... تتیخواستم اذ یباش... من نم

 یفشرد و از فشار بغض، م یسرش را م .دیشن ینفس را نم یانگار صدا نیآرت
 .دیلرز

 .دیبلند شد. دور خودش چرخ نفس
" لعنت به من که خواس  تم باهات حرف بزنم و کمکت کنم... لعنت به من که 

 ..."نجایاصلن اومدم ا
 و دوباره کنارش نشست. ختیآب ر وانیل کی

باش... من نگرانتم... تو دار هی... نیآرت - خودتو ذره  یکم آب بخور... آروم 
 ...یکش یذره م

 نیا رم،یگفت: تا نم یزد، به ارمن یم ادیرا فر یکه درماندگ ییبا ص   دا نیآرت
 !ای... بسه... خداشهیتموم نم دنیزجر کش

 را تکان داد. نیآرت یو نگران، شانه ها یرا کنار گ،اشت و عصب وانیل
 ! حرف بزن...؟یخودتو بکش یدست یدست یخوا یتو چته؟! چرا م -
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. نفس.. ش   هی: قلبم داره منفجر مدیُپر، نگاهش کرد و نال یبا چش  مها نیرتآ
شتم، داره از درون، منو م یانقدر فقط برا سکوت  یخودم نگه دا خوره... فقط 

 ...دمیکردم و ع،اب کش
 نگاه کرد. نیملتمس آرت یبغض، به چشمها با
 !؟یخودت نگه داشت یرو تو یخب به من بگو... چ -

 گ،اشت نفس بکشد. یشد. انگار بغض نم ریسراز نیاز چشم آرت اشک
نه بامو  انیرا جمع کرد و م شیها ش   ا با بام... من  با فت: نفس...  هق هق گ

 کشتم... من کشتمش...
س خود توان یسد ِ م*س*تحکم، با تلنگر ِ نفس، شکسته شد. حاال فقط م نیا

  آب بسپارد. ِانیرا به جر
 .دیگو یم انیه، ،یبه خاطر م*س*ت نیمطمئن شد آرت نفس

 .دیرا عقب کش نیآرت ینگران، شانه ها همانطور
 ...یخورد یادی... انگار زستیتو حالت خوب ن -

... ش می: کش تمش... حاال دارم هر لحظه ش کنجه مدیم*س*تاص ل نال نیآرت
 شکنجه... ع،اب وجدان. نیبدتر
. اش..را نگه داشت و آمرانه گفت: آروم ب نی آرت ِسیدو طرف ِ صورت ِ خ نفس

ود که اتفاق ب هی... یس  تی... پدرت س  کته کرد... تو مقص  ر نیتو االن م*س*ت
 .ادیب شیهرکس پ یممکنه برا

 با شدت سرش را تکان داد. نیآرت
 ... اتفاق نبود... من قاتل پدرم هستم... باور کن نفس...ستمیمن م*س*ت ن -

 کرد آرام باشد. ی. سعدیترس یم نیداشت از رفتار ِ آرت نفس
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خونه تنها بود که... س  کته  ی... پدرت تنها بود... تونیتکرار نکن آرت یِه  -
 کرد...

 همهنیگفت: دارم بعد از ا یرا فش  رد و عص  ب شیبا کف دس  تها، زانوها نیآرت
قت، برا به ه یتو م یو  شش  یکس نگفتم؛ نتونس  تم بگم... من پ چیگم... 

 بودم... من باعث سکته کردنش شدم.
 .دیلرز یبغض م از
 مانده بود. رهیخ مرخشیبا اخم و ترس به ن فسن

  ِ نتکارایکرد... درس   ت مثل جنا یرفتار م ی روان ِ مارانیدرس   ت مثل ب نیآرت
 کنند. یاند و اعتراف م دهیکه از شدت ع،اب وجدان، به جنون رس لمهایف

مه کرد: ول دهیترس   پا یزمز له کالر ِ غیج ی... از ص   دایبود نییتو  خا  سی 
 باال... یاومد

 فشرد. یانگشتانش را در هم قفل کرده بود وم نیرتآ
 .دیلرز یم شیصدا

 یت... وقرونیرفتم ب س   ایس  کته کرد، نه.... قبلش... عص  ر... با الر یوقت -
سوندمش، رفتم مغازه پ  ... از اونشتریب یلی... باهاش حرف زدم... خششیر

کرد...  دمیدراه انداخت... ته دادی... داد و بختیکردم... به هم ر یکه فکر م
سر شتن ِ پ شه... گفت ا یمثل من، از خودش خجالت م یگفت از دا  نهمهیک

شتباه فکر کرده... گفت   ،ینفس... گفت به راحت ایخانواده  ایسال، در موردم ا
 ... انگار از اول نبودم...ندازهیکنه و دور م یمثل دندون ِ لق، منو م

 !خت؟یرکه انقدر به هم  یگفت یسردرگم گفت: مگه چ نفس
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 لرزانش پوشاند. یصورتش را با دستها نیآرت
به تو گفتم... فقط م یهمون حرف - خواس  تم ازدواج کنم... فقط... من  یکه 

 ...عیو سر یباعث شدم سکته کنه؛ اونطور ناگهان
 شیها دهیکرد تا ش ن ی. همچنان س ردرگم بود. مغزش کار نمدیفهم ینم نفس

 را بفهمد.
رو دوس  ت داش  ت؟ چرا  س  ایکه الر کیعمو اد! ؟ینزد یتو که حرف بد -

 مخالفت کرد؟!
قرمز ش ده بودند و مثل دس تها و  شیدرمانده به نفس نگاه کرد. چش مها نیآرت

 .دندیلرز یم شیصدا
 خوام با نفس ازدواج کنم... ی... بهش گفتم مه؟یک سایالر -

تر از آن شده  نیحس کرد سنگ یعقب رفت ول ینفس گرد شد. کم یچشمها
 تواند حرکت کند.که ب

 فش...... از حرنیفرار کند. از آرت ای ردیپناه بگ یخواست بلند شود. گوشه ا یم
 با زحمت و آرام درآمد. شیصدا

 من؟! -
 ساکت شد. نیآرت
سته و بعد از ماهها، برا یتکان از ش شد کنار ِاو ن  شیکه نفس خورد، تازه متوجه 

 را گفته. زیهمه چ
از ع،اب و  یکس یکرد که باالخره توانسته برا یم ییاحساس آرامش و رها هم

ش د،یشکنجه اش بگو شت کرده بود و پ شده بود که چرا بعد از  مانیهم وح
 مدتها، با نفس حرف زده.
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با نه... ن بایزد یحرف م دی"  ... چطور متوجه یگفت یبه نفس هم م دی... ن
 !"؟ینشد

چرا  ؟یکرد یباز کی اد ِی" چرا با س  المت و زندگ دیخواس  ت بگو یم نفس
 من؟!" یگفت

 نداشت. نانیبود، اطم دهیکه شن یزیهنوز به چ یول
 بلند شد. یعصب نیآرت
 .ستادیروشن کرد و کنار در ا یگرید گاریلرزان، س یدستها با

 مبهوت و نا آرام گفت: جواب بده... نفس
 ساکت بود. نیآرت

 گفت: با توام... درست حرف بزن بفهمم. بلند
فت: د برگش   ت و یعص   ب نیآرت ند گ  یخوا یرو م یچ گهیاو هم بل

 گفتم... یگفتم ول یم دی...نبا؟یبفهم
 را فراموش کرده بود. یکمک و همدرد نفس،

باز - پدرت  با جونِ   لت  ی... چرا گفت؟یکرد یچرا  حا من؟!... اص  لن تو 
 ...یگیپرت و پال م یدار ،یخوبه؟!... م*س*ت

 باالتر رفت. نیآرت یصدا
باز ی.. نمگم. یپرت و پال نم - با جونش  کنم... من فقط حرف  یخواس  تم 

فهمه... تو از حرفم ش  وکه  یدلمو زدم... فکر کردم پدرم بهتر از هر کس منو م
شب، نه فرداش  ی... ولختیبهت گفتم، حالت به هم ر ی... وقتیشد نه اون 

ر ... فکیدیخند یم ؛یو راحت بود الیخ ی... ش  ب ِ تولدت، بینگفت یچیه
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گفتم...  ی... برام مش  کل بود بهت بگم ولیهس  ت یو راض   یدیکردم فهم
 بشه... من فقط ازش کمک خواستم... شیزیخواستم بابام چ ینفس... من نم

ساس ناتوان نفس س یکرد. دلش م یم یاح ست ک  به فکرش ،یمثل راه یخوا
 بفهمد. دیکمک کند شا

 زد. یبا خودش حرف م انگار
 ...یباهاش ازدواج کن یخوا یو م یرو دوست دار سایالر یتو گفت -

فت: من ِک  ریرا ز گاریس   نیآرت تاص   ل گ خاموش کرد و م*س* گفتم  یپا 
 بردم؟! سایاز الر ی!... نفس ... من اصلن اسمسا؟یالر

 کرد. یحرکت نگاهش م یب نفس
 چنگ زد. شینشست و به موها شیرو به رو نیآرت
عد راه یمن گفتم عاش  قم و م - بد  اومد یخوام ازدواج کنم... ب و حالِ  تو 

ستم چطور با یشد... من فقط نم ه به ک یدیبهت بگم... فکر کردم فهم دیدون
 بوده... سایمنظورم الر یفکر کرد یگ یم ی...حاال داریختیهم ر
 بلند فکر کرد. نفس

 یزدن... تو گفت ی... همه از ش  ما دو نفر حرف میبود س  ایتو همش با الر -
 .ستسایدونستم الر ی... من میعاشق شد

را خش انداخته بود، دوباره بلند گفت: من با  شیکه باز ص  دا یبا بغض   نیآرت
 ینداشتم... تو رو گفتم... بعد از سالها، خواستم بگم... اگر راه یکار سایالر
 از دست بدمت... دمیترس یکردم ول یاومد، بازم صبر م ینم

ده و تفاوت ش یب شیبرا زیکرد همه چ ینفس تازه شده بود. فکر م یکهنه  درد
 شد. ریدر قلبش مانده. اشکش سراز یفقط راه
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تموم  زیبعد از س  الها؟... من... من حالم بد ش  د، چون فکر کردم همه چ -
 شد... فکر کردم از دست دادمت...

 ماتش برد. نیآرت
 نه... -

سخره ا ِیچه باز نی!... اایداد زد: نه...نه...خدا دوباره ! که حاال... بعد از ه؟ی م
 ...میخواست یم زیچ هیهر دو  میو بفهم مینیهم بش یجلو دیوقت با مهنهیا

الم ... ح؟یلعنت ی... چرا بهم نگفت؟یحرف نزد گهیداد زد: چرا د یعصب نفس
 ...میتا هر دومون ع،اب بکش یخوره... سکوت کرد یازت به هم م

 .دیدستش را محکم به صورتش کش پشت
 ازت نی... دوس  تم داره... آرتهیوبکه پس  ر خ یکرد فیتعر یبه جاش از راه -

 متنفرم...
ته بود " نفس آدم تودار یزنگ م نیدر گوش آرت یراه یص   دا که گف ... هیزد 

 ."ارهیشو به زبون م ی... فقط احساسات سطحدهیاحساساتشو بروز نم
 دید یش  ناس   د. حاال م ینفس را نم یدر دل پوزخند زده بود که راه نیآرت و

 شناخته. یخودش منفس را بهتر از  ،یراه
بادینال هیگر انیم نفس ن انقدر تا هردومو یگفت ی... منیآرت یگفت یم دی: تو 

 .میدیکش یع،اب نم
فت: د یانرژ یب نیآرت خاطر خودم و زندگ ریو آرام گ به   م،یش   ده بود... من 

با خودخواه باعث مرگش  ِ یپدرمو کش  تم...  به خودم دادم و   تمام، حق رو 
دونم... اگر خبر هم داشتم، باز بهت  ینم یبر نداشتم... ولشدم... از دل ِ تو خ



 505 همسفر گریز

شتم گر ایگفتم  یم  دمید یو تابوت بابامو... م دمید یمامانمو م یها هینه... دا
 دونه... ینم یمن باعثش شدم و کس

شمهاش شک را پس بزند ول چ سوخت. چند بار پلک زد تا ا شک  موفق  یاز ا
 نشد.

ن زنده بود... مامانم تنها و ش  کس  ته نش  ده کردم، اال یاگر من ناراحتش نم -
س یزیبود... چ شت خودمو زجر م ینم یکه ک ست و فقط دا داد... فقط  یدون

 تا راحت بشم... تا هنوز زنده باشه. رمیخواست من به جاش بم یدلم م
 را پاک کرد. شیاشکها

 خواست انقدر شهامت داشتم که به مامانم بگم من بابا رو کشتم؛ تا یدلم م -
نگرانم نباش  ه...دلش برام نس  وزه... زنده مونده بودم و  گهیازم متنفر بش  ه؛ تا د

تونس  تم به خودم فکر کنم... ش  ب  ینم گهیمردم... د یداش  تم هر س  اعت م
دستت کرد... حتا  قهحل یکنن. راه یهمه دارن از شما صحبت م دمید ه،یژانو

ر اگ دیبزنم... ش  ا از دلم یهرکس، حرف ایاز س  رم هم نگ،ش  ت که به تو  گهید
من  دمیخوب بود... د یلیخ یراه یش  دم ول یبود، مانع م یاز راه ریا یکس  

شکنجه م شتن ِ پدرم  شتن از اون  دیشا شم،یکه زنده ام و دارم با ع،اب ِ ک گ،
خواس  ت  یخدا م دی... ش  اباش  هتاوان گ*ن*ا*هم  ،یهمه س  ال عش  ق ِپنهان

مجازات بش  م... من  ینطوریاتا  یازدواج کن گهید یکیچش  مم، تو با  یجلو
 دمیمدت، د هیبعد از  یدادم... ول یگ*ن*ا*ه کرده بودم و داش  تم تاوان پس م

رو دارم که خودم گرما رو ازش گرفته  یس  وت و کور ی خونه  ِ دنینه توان د
و، ... تنیبود زیرو... هَمتون برام مثل جون عز ی تو و راه ِدنیبودم، نه طاقت ِ د

ازم  اهامویعشق و رو یکه همه  یآرمن... حتا راه د،یه، نومامانم، خاله شکوف
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چه  ا،نجیچه ا دم؛یکش   ینتونس  تم بمونم... داش  تم ع،اب م یگرفته بود... ول
من هر  د؛ید یاونجا حداقل دور بودم؛ مامانم هر روز منو نم یارمنس  تان. ول

 ...دمید یتو رو نم زرو
 .دیکوب شی گره کرده اش را آرام به زانو ِمشت

 که هر روز نجایا دنین،اش  تن تنها با درد خودم بمونم... دوباره منو کش   یول -
ست مثل هم یو فکر کنم م نمیخونه رو بدون بابام بب نیا  اطیح نیاز ا شه،یتون

سر کار... م شه و بره  ش یرد ب ست دلخو شه و با هم قرمز پلو  ِیتون  مامانم با
 ...نمیتو رو بب یخال یجا که هر روز، نجایا دنیبخورن و بخندن... منو کش  

خدا نفس، اگر االن از  یاارت، تو یتو ن،یماش   یتو به  ها...  تاق  زیچ هیا
 توئه... وگرنه همه ش ع،ابه... همه  ِ ی خوش  بخت ِ دنیخوش  حال هس  تم، د

 ...زشیچ
 دو ساکت شدند. هر

شکها شده بودند و خ یا شک  لحظه  یبه همه  ن،یبه زم رهیصورت ِ نفس، خ
 دانسته او هم دوستش دارد. یبوده و نم نید که کنار آرتکر یفکر م ییها

شان سنگ یطوالن سکوت سع یشده بود ول نیو  ند، نه بزن یکردند حرف یم ینه 
 کنند. یحرکت
 بلند شد. فشی نفس، از ک ِلیزنگ ِ موبا یصدا
 نگاه کرد. فشیسرش را گرداند و به ک آرام
 آورد. رونیرا ب لیدست دراز کرد و موبا نیآرت
 را به طرفش گرفت. یو گوش ستادینفس ا ارکن
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 را گرفت. یحس و بدون عجله، گوش یب نفس،
 بود. یراه
 شد تا زنگش قطع شد. رهیخ لیموبا یصفحه  یرو ،یاسم ِ راه به

 زد. شیآرام صدا نیآرت
 چرخند. یدور سرش م ویو استود نیرا که بلند کرد، حس کرد آرت سرش

 .دیچه بگودانست  یکنارش نشست اما نم نیآرت
 اش بهتر شود. جهیداد تا سر گ هیرا بست و تک شیچشمها

 و کشدار. یساکت شدند. طوالن دوباره
 .دیاراده لرز یب

 آرام گفت: حالت خوبه؟! نیآرت
 .دیچرخ یم زیکه باز کرد، دوباره همه چ چشم

 قرمز بود و نگران. نیآرت یچشمها
 تکان داد که " آره" سر
 را گرفت. شیدستها نیآرت
 ... فشارت افتاده.یچقدر سرد -

 را بست و باز سر تکان داد که "نه". شیچشمها
 .دید یرا م نیقرمز آرت یبسته اش هم، چشمها ی چشمها ِیاهیس در

 .نیخورد؛ با مبل و آرت یتاب م داشت
 را فشرد. شیدستها نیآرت
 ... م*س*ت بودم... پرت و پال گفتم...ینفس... تو راست گفت -

 کرد. نگاهش
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 انداخت. نییسرش را پا نیتآر
شد و چمیزد یحرفا رو م نیا دینفس... ما نبا - شته مرور  رو  ییزای... فقط گ،

کنه... من که... عادت کردم...  یبه حالمون نم یکه دونس  تنش، فرق میدیفهم
م ه بد... دارم  جوریخوب و  ندگ ین ه یم یز با را که  هم  تو  نم...   یک

 نیا ی همه نجا،یهم ایکم نداره... ب یچیخدا رو شکر ه تی... زندگیخوشبخت
 جهینت چیاز حس  رت خوردن، ه ری... فکر کردن بهش، امیحرفا رو فراموش کن

  من... باشه؟ ِیرو ادهینداره... همه رو ب،ار به حساب ز یا
فعلن مهم  یخواهد ول یمحال م یکار ش   انیهم حس کرد از هردو خودش

 نفس بود که آرام شود.
! ... ش  ه؟یرا بس  ت و فکر کرد " مگه م شیع، چش  مهاو تهو جهیاز س  رگ نفس

... در واقع من باعث ِ یبه کش  تن داد کویفراموش کنم تو به خاطر من، عمو اد
 یو من نم یش  دم... فراموش کنم س  الها دوس  تم داش  ت کیعمو اد یس  کته 

تا از فکرت ب یدونس  تم... عش  ق تو رو تو به ر امیب رونیدلم کش  تم   یاهو 
 بچسبم...

 ینگاه م یبا حس  رت، به من و راه یاون روزها داش  ت یهمه  دمیهمف حاال
شب که گفتیکرد شد ی. اون  شق   یکه اگه م یمنظورت من بودم... وا ،یعا
چقدر عاش  ق و خوش  بخت  م،یکرده بود ی... اگه االن با هم عروس  دمیفهم
... یآورد یس  از محزونتو در م یکردم، برام ص  دا ی... هر لحظه اراده ممیبود

که  ییعکس  هامو چاپ کنم... وقتها یکرد یاارم و کمکم م یتو یومدا یم
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 هچاریدر بره... ب تیکردم تا خس  تگ یبرات قهوه درس  ت م ،یش  اگرد داش  ت
 شدم..." یم دواری... تازه داشتم به خودم امیراه

 گ*ن*ا*ه کرد. احساس
 یکه رو ییمهربان و محکم بود. وقتها یخوش  بخت و آرام بود... راه یراه با
که پدرش ب*غ*لش کرده، احس   اس  یکرد، مثل بچه ا یس   ت بلندش مد

 کرد. یم تیو امن یشاد
از حاال به بعد هم  یراحت بود. ول زیاز همه چ الشیخ ،یکنار راه ش   هیهم
 احساس را داشت؟! نیهم

توانست احساس آرامش کند  یخبردار شده بود، باز هم م نیکه از دل ِ آرت حاال
بار آرت یگزند یبا راه ال،یخ یو ب ن آ یحرفها یو همه  ندیرا بب نیکند؟ هر 

را تماش  ا کند و آه نکش  د که کاش  نیحس  رت نگاه آرت رد؟یبگ دهیروز را نش  ن
... اگر دیفهم یم یتوانس  ت...؟... اگر راه یبود؟ اگر نم یراه یبه جا نیآرت
 داد...؟ یگاهش را از دست م هیتک
شت زندگ یم دی... نبانه شود. یگ،ا ... دندید یرا م گریهمد دی.. نبااش نابود 
 .دیبگو نیگرفت... خواست فکرش را به آرت یفاصله م نیاز آرت دیبا

 ."مینیرو بب گهیهمد گهید دیما نبا نی" آرت
مان باره برا ه گه بگم، دو ظه فکر کرد " ا ره...  یدور ش   دن از من، م یلح

 ..."نهیآرت شیدلخوش یهمه  ؟یچ سیکالر
 .شدینم ینباشد... ول نیکه آرت دیایب یی... وقتهادیایکرد خودش کمتر ب فکر
 رفت. یم یداد و با راه ینامه را م انیزودتر پا دی... باکخانهیتار
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را  زیدوباره همه چ ،یفقط کنار ِ راه نطور،یا دیچند ماه دور بود... ش  ا حداقل
 رفت... یم دیکرد... با یفراموش م

 ؟یکن یفکر م یبه چ ینفس... تو دار -
 کرد. نگاهش

بده هم نیآرت ... هر دومون یحرفا رو فراموش کن یحاال، همه  نیگفت: قول 
 ...میقول بد

 خوام برم... ازت فرار کنم." یکرد " م فکر
 سر تکان داد که "باشه" و

 .دیکش ینفس راحت نیآرت
 .دهی... رنگت پرارمیدراز بکش برم برات آب قند ب -

 گفت: نه... خوبم. آرام
 شرد.دستش را ف نیآرت
 .نهییپا یلیدکتر؟ انگار فشارت خ میبر -

 گفت: خوبم. دوباره
 و تهوع بهتر شود. جهیرا فشرد تا سرگ شیو پلکها دیکش یقیعم نفس

 خوام برم خونه. یم -
 .ی... صبر کن بهتر بشستینگران گفت: حالت خوب ن نیآرت
 تکان داد. سر

 کار دارم. یلی... خادیخواد ب یم ینه... راه -
 روح ِ نفس نگاه کرد. یو ب دیبه صورت ِ سف یحظه ال نیآرت
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 رسونمت. یپس خودم م -
 تعادل بلند شد. یب نفس

 را گرفت. شیو کالسورش را برداشت و بازو فیک نیآرت
 .میبر -
 را برداشت و برگشت. شیدهاینشاند؛ رفت کل نیرا در ماش او

ه کرد ک یفکر م یبود و به روز رهیخ نیماش  یس اکت به عروس ک ِ جلو نفس
 گرفته بود. یدیعروسکها را از پسرها ع

 داده بود. هیادکلن هد نیهم به آرت خودش
 ."ارهیم یگفت عطر دور ینگران گفته بود" مادربزرگم م نیآرت
 گرم و مهربان بود. ن،یروزها، نگاه ِ آرت آن

شا فکر  همون ه،یو مهربون یکردم گرم یفکر م شهیکه هم یزیاون چ دیکرد " 
 روح شد." یکه بعد، سرد و ب عشقش بوده

 دو ساکت بودند. هر
 اش یجیبه تهوع و گ یکرد ول ینفس را گرم م ی داغ، داش   ت دس  تها ِ آفتاب

 شد. یاضافه م
 باالخره به حرف آمد. نگ،یپارک در
 "هجده ب" نگیدو... پارک یمنف یطبقه  -

 نفس را برداشت. لیرا پارک کرد و وسا نیماش نیآرت
 بود حالش بدتر شد. نگیکه در پارک یاگزوز یاز بو نفس

 سوار آسانسور شدند و باال رفتند. ساکت
 را به هم فشرد. شیجمع شد و پلکها صورتش
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 شانه اش را گرفت. نیآرت
 !؟ینفس؟ خوب -

 خوره... یگفت: حالم به هم م آرام
 میبر میداونه... برگر ی... برانهییپا یلینگران و دلواپس گفت: فش  ارت خ نیآرت

 دکتر؟
 .شودیم نطوریاسترس دارد ا ینفس، وقت شهیدانست هم یم

 ختیر یبه هم م یبا هر دلهره و اضطراب یبچگ از
 طبقه نگاه کرد و آرزو کرد زودتر به هجده برسند. یبه شماره  نفس

 در را باز کرد. عی نفس را درآورد و سر ِدیکل نیآرت
 و حالش به هم خورد. دیدو ییبه دستشو نفس

 ."نیو م*س*تاصل گفت " لعنت به تو آرت ستادیاپشت در  نیآرت
 مبل افتاد. یآمد و رو رونیب سیصورت ِ خ با

 گ،اشت و کنارش نشست. یرا گوشه ا لیوسا نیآرت
 ؟یبهتر شد -

 حال سر تکان داد. یب نفس
 فن ها رو روشن کن. -

 فن را روشن کرد و به آشپزخانه رفت. نیآرت
 قند درست کرد وبرگشت. آب

 دکتر. میر یم یور، اگه بهتر نشدبخ نویا -
 ساعت نگاه کرد؛ پنج بود. به
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نرم ِ مبل  یدس  ته  یرا خورد و همانطور کج ش  د و س  رش را رو وانیاز ل یمین
 گ،اشت.

 رفت. ریغامگیپ یزنگ زد و رو تلفن
قربونت برم؟ خانوم ِ حواس پرت خوش  گلم! باز کجا  یومدی" نفس  م؟ هنوز ن

شوره افتادم... رس هی ؟یباز کن ولتیرفته زنگ موبا ادتی یرفت  یدیکوچولو به دل
 ش  میتا ش  ش روش  نه. .. ش  ش پرواز دارم... دارم پرپر م لمیزنگ بزن... موبا

سم چ ی... منمتیبب ستم بپر ص زیخوا ِس نتظرم... م؟یالزم ندار یخا ت ... دو
 دارم."

و  دیبه صورتش دست کش ،ی راه ِیخصوص ی حرفها ِدنیمع،ب از شن نیآرت
 نجره رفت.کنار پ
باهام حرف م ینطوریش  وهرم بود هم، ا نیفکر کرد " اگه آرت نفس  یمهربون 
 زد؟!"

 فکر کرد. یراه دنیاش و رس ختهیرا بست و به حال ِ به هم ر شیچشمها
 گفت؟! یدروغ م دیگفت؟! با یچه م یراه به
 نفس؟ یبهتر -

 باز کرد. چشم
 .نیساعت نگاه کرد و به صورت آرت به
 م.آره... خوب -

 .نشست
 ؟یمگه شاگرد ندار -

 هم به ساعت نگاه کرد. نیآرت
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 .یراحت بشه بهتر المیخوام خ یچرا... م -
 زد. یزورک یلبخند

 ... برو به کالست برس.یخوبم... ممنونم منو رسوند -
 سر تکان داد. نیآرت
 بزن؛ نگرانه... یزنگ هم به راه هیکانتره.  یرو چیسوئ -
 .ستادیا

 شد. یعاد زیچشم بست تا همه چ یت. لحظه ارف یاهیس شیچشمها
 برو؛ گرمه. نیبردار با ماش چویباشه... سوئ -

 .ستادیکنار در ا نیآرت
... ی... تو خوش  بختیبفهمه... نفس... قول داد یزیچ یخوام راه ینه... نم -

 باش. تیمراقب زندگ
 بغض کرد. نفس

 باشه... -
 رفت. رونیب عیسر نیآرت

 نشست. دوباره
 به عکس ِ دو نفره شان و به فکر رفت. شد رهیخ
 خودش که آمد، ساعت شش بود. به

 را گرفت. یراه یتلفن را برداشت و شماره  عیسر
 بود. خاموش

 را درآورد و به حمام رفت. شی. لباسهاستادیا یلحظه ا د،یناام
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 نکرده بود. حوصله هم نداشت. دیخر
 بگم؟! اصلن بگم؟!" یچ یکرد " شب به راه فکر

 رمق بود. یزد. هنوز ب هیآورد و ادو رونیب زریرا از فر یکیاست یهاگوشت
 ها هم مانده بود. شهیکردن ِ ش زیزدن و تم جارو
 .دیدرست کرد و لباس پوش قهوه
 کرد و خورد. نیریش یرا حساب قهوه

ش یرو س رهیو خ دیکاناپه دراز ک سف اهیشد به عکس ِ  د، که در آن، با لبخن دیو 
 ی راه ِتگریحما یدس  تها یداده بود. نگاهش رو هیتک یاهس  رش را به س  ر ِ ر

 کم نگ،اشته بود؛ هم دوستش شیبرا یزیچ یماند که او را در بر گرفته بود. راه
 هم سالها... نیبود، هم شوهرش و هم پدرش... آرت

در  شهیچشم دوخت. هم یمهربان ِ راه یفکرش را برگرداند؛ به چشمها عیسر
زد...  یم ادیرا فر یمهربان ،یراه یچشمها د؛ید ینگاهش محبت و عشق را م

 خانه را... کیهمان روز که تار ن،یمثل ِ نگاه ِ آرت
 زیهمه چ یکه راه دیترس ی روز ِدنیکوسن فشرد و از رس یسرش را رو کالفه،

شمها یرا بفهمد... از لحظه ا ستها شیکه چ شود و د پناهگاه ِ  گرید ش،یسرد 
 اش نباشد. یپناه یب

مه مه راهک زمز نه رو تی... واقعی... تو مهمیرد: االن مه مه؛  هایمه و  ا
 ودخیب ینه فکرا م،یهس  ت یخونه و من و تو واقع نی... انی من و ...آرت ِاالتیخ

 یحفظ کنم... کمکم کن راه موی... بازم کمکم کن زندگای... خداجهینت یو ب
بازم آرت مک کن  مه... ک فا نینفه بنمامروزو فراموش ک یو حر خاطرِ  ...  ه 

 ... به خاطر ِ قلب ِ پاکش.یراه
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*** 
*** 

 شد و نشست. داریب د،یچرخش کل یصدا از
 بزرگ وارد شد. یا سهیو ک فیبا ک یراه

 برق را زد. دیبود. کل کیتار خانه
 بلند شد. نفس

 سالم! -
 جا خورد. یراه

 ...دمیاز ظهر؟! ترس یی... کجازمیسالم عز -
 گ،اشت. نیرا زم لونیو نا فیک
کرد حافظه اش را از اتفاقات بعد ار ظهر پاک کند. لبخند زد و  یس  ع فس،ن
 .تگریکه مهربان بود و حما ییدستانش رفت؛ دستها انیم

 و حس کرد چقدر حالش بهتر شده. دیکش یقیعم نفس
 زد. شیبه موها یب*و*سه ا یراه

 .یرفت نیبود؟ فکر کردم بدون ماش کیچرا خونه تار -
 لبخند زد.عقب رفت و باز  نفس،

 خواب بودم! -
 رفت. ی راه ِلبخند

 !ست؟یحالت خوب ن -
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رده نک شیصورتش را آرا یو کم دهیخودش را سرزنش کرد که آنقدر خواب نفس
 متوجهش نشود. یکه راه

 دوباره گرمازده شده بود! ت،ییگفت: االن خوبم... زن ِ گرما مردد
 .دینفس دست کش یبه موها یراه

 !؟یگرما بود یتو چرا قربونت برم؟ مگه -
 نامه م بودم... انیپا یگفت: دنبال کارا دیبا ترد دوباره

 کرد. ینگران نگاهش م یراه
 !؟یاالن خوب -

باره  دیداش   ت... با ینگه م یراه یفکرش را همانجا و برا دیلبخند زد؛ با دو
 کرد. یبعد از ظهر را فراموش م

... خس  ته یاومدو من خوب نباش  م؟! خوش  یش  ما از راه برس   ش  هیمگه م -
 .ینباش
و خسته باشم؟... هر چند...  نمیشما رو بب شهیزد: مگه م یلبخند مهربان یراه

 .یستیهنوز خوب ِ خوب ن گهیچشمات م
 ! نفسم جا اومد!یو سرحال گفت: آِخ  دیرا ب*و*س نفس
 عقب رفت. نفس

 کنم. یا،ا رو آماده م ،یای... تا بادیجا م شترینفست ب یریدوش بگ -
 به اتاق رفت. لشیا وساب یراه

 .ستادیدوش که آمد، نفس کنار کانتر ا یصدا
 افتاد. نیآرت ادینگاه کرد و  چیسوئ به
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 ش  ه،یمن بد م یبفهمه... هم برا یزیچ دیاومده... نبا ینه!... راه نی" نه... آرت
 ."نیهم آرت

 .دیرا چ زیرا سرخ کرد؛ ساالد درست کرد و م گوشتها
 آمد. رونیبا حوله ب یراه

 !ادیخوب م یهوم! داره بوها -
 دیخر ندارم... حتا نتونستم برم زیگفت: امشب برات سورپرا یبا شرمندگ نفس

 کنم...
 .دیکانتر، نفس را ب*و*س یخم شد و از آن سو یراه

 زیتو منو س  ورپرا ش  هیگفته هم یدارم!... ک زیدر عوض، من برات س  ورپرا -
 !؟یکن
 اتاق رفت. به
 ی! انقدر ه*و*س بس  تنیراه ی... وامیم فردا با هم برهمه رفتن کرج. موند -

 .میبالکن بخور یبا هم تو رمیرفت بگ ادمیکرده بودم؟ اونم 
 شما! زیسورپرا نمی... امیخور یم میر یگفت: بعد از شام م یراه
 را باال گرفت. یدور، عروسک ِ بزرگ از

 و به طرفش رفت. دیخند
 عروسک را عقب گرفت. یراه

 بعد عروسک! ن،یبب نویا ایب نه!... اول -
 باز شده بود. ،یبلند ِ رنگ یتابستان راهنیتخت، پ یرو

 .دیدوباره خند نفس
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 ...یراه ی...مرسیوا -
 صورتش گرفت. یرا بلند کرد و جلو راهنیپ

 قشنگه. یلیخ -
 .ردیعروسک را هم بگ خواست

 باز دستش را عقب برد. یراه
 بپوشش! -

 .ستادیا یراه یزد و روبه رو ی. چرخدیرا پوش راهنیبا لبخند، پ نفس
 ابروها و چانه اش را باال برد. یراه

 عروسکت! نمی... حاال ایماه شد -
 را با هم ب*غ*ل کرد. یعروسک و راه نفس،

 ... جفتشون خوشگلن.یمرس -
 .دیخند یراه

شگل - ساب ،یراه ی خانوم ِ من!... جا ِینه به خو سکهات خال یتو یح  یعرو
 .یهم داشته باش یه راهبود! گرفتمش ک

 را ناآرام به هم فشرد و عقب رفت. شیپلکها نفس
 !هیکیفقط  یدارم! راه -

داش   ت  یبراق نفس نگاه کرد که هنوز س  ع یبا ل*ذ*ت به چش  مها یراه
 اش را پنهان کند. نفس دستش را گرفت. یناخوش

 مخلفات! ریبا سا کی... استشهیا،ا سرد م ا،یب -
 شانه اش کنار زد. نفس را از یموها ،یراه



wWw.Roman4u.iR  520 

 

داقل ح م؛یر یم رونیهم که ب یبس  تن م،یبخور یدیبالکن نم یش  امو که تو -
و  می. کنار هم ش  هرو تماش  ا کنمیبالکن ببر یتو یچا وانیآخر ِ ش  ب، دو تا ل

 .میستاره ها رو بشمر
 رفت. رونیجلوتر ب نفس

 نره! ادتی ییبعدش الال نکهیچشم! به شرط ا -
 رد.از پشت ب*غ*لش ک یراه

 بعدش خوابت نبره! نکهیچشم! به شرط ا -
 .نشست

 امتحان چطور بود؟ نیآخر -
 را روشن کرد. زیم یشمع رو نفس

 .شیک امینمونده تا همراهت ب یزیچ گهیخوب بود... د -
 قارچ به دهان گ،اشت. یتکه ا یراه

 .یشیم تیهوا کمتر بشه... اذ یعجله نکن... ب،ار گرما -
 نشست. شیبه رو رو
باد کولر تکون  ریراحت باش  ه! از ز التی... خش  میم تیازت دورم، اذ یتوق -

 خورم! ینم
فکرش را همانجا و در همان  دیکنارش نش  اند. با یص  ندل یرا رو عروس  ک

شت. با یلحظه نگه م سش را م یباز همه  دیدا سا شت ِ درون یاح ستاد پ  یفر
 اش را حفظ کند. یزندگ نبار،یوجودش، تا ا یها هیال نیتر
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 ی. چه کار خوبمی! اتفاقن من و همس  رم هم امش  ب تنها بودنیخوش اومد -
شر نیکرد ستنیآورد فیت ست دار کی!... ا ش دیبا گهی!... دن؟یکه دو ! دیببخ

 ...شهیسرد م د؛ییکنم! بفرما یجبران م گهید یهفته 
 خندانش یگ،اشته بود؛ انگشت اشاره اش را به لبها زیم یآرنجش را رو ،یراه

سبانده بود شا م چ و  یرقرا یکرد. نگران ِ ب یو با ل*ذ*ت، حرکات ِ نفس را تما
صورت خندان نفس بود اما هم ِیناخوش شت ِ  شده پ که تالش نفس  نی پنهان 

 .شدیراحت م الشیخ د،ید یخوب بودن م یرا برا
 خنده اش بلند شد. یصدا

شامتونو که م - شر ن،یکرد لیفقط  سر ِ انیبخواب نیببر فیت  هی انوم،خ نی! هم
 کم حسود هستن!

*** 
کرد که اس  تاد راهنما متعجب مانده  یرا تمام م شیانقدر با عجله کارها نفس
 بود.

با یاش را پر کرده بود؛ فقط م یزندگ یهمه  ترس، از خودش و  دیدانس   ت 
 فرار کند. نیآرت

اعت دوشنبه س یگروه برا ریاز مد ادیز یدفاع پر بود و با اصرار و دوندگ یوقتها
 صبح وقت گرفت. ازدهی

 و خبر داد روز بعد تهران باشد. یزنگ زد به راه بعد
تازه از کردس  تان برگش  ته بود و تا نفس زنگ زد، آماده ش  د و به خانه اش  رها

 رفت.
 .دیجنگ یهفته بود با خودش م دو
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 رفته بود. کخانهیبه تار یینها یچاپ عکسها یبار برا سه
انقدر حرف زده بود تا مطمئن ش  ود از رفتن، به ش  کوفه زنگ زده بود و  شیپ

 .ستین نیآرت
 شده بود. ریدو هفته، بهانه گ نیا در

 یزنگ م یشد. بعد که راه یم یشد، بد اخالق و عصب یم ریکه د ی راه ِتلفن
بدهد چرا  حیچند بار توض یزد که راه یحرف م یطور ایداد  یجواب نم ایزد 

 بوده. ادیآن روز تماس نگرفته و کارش ز
سترس م انیپا یعجله اش برا یهمه را پا ،یراه شت و فکر م ینامه و ا  یگ،ا

، رفتن کنارش ینفس باش  د که برا لیتعج نهمهیا لیش  ان از هم، دل یکرد دور
 کند. یانقدر تالش م

 رفت. یم ینرود ول نیکرد تا سراغ آرت یفکرش را کنترل م دائم
 داد. یم تیاهم شتریبود، ب یراه یبه جا نیاگر آرت نکهیا به
کمک  کرد و به نفس یم لیازدواج کرده بود، کارش را تعط نیاگر با آرت نکهیا به
رد؛ ک یم هیرفت؛ گر یشد. کالفه، راه م یم مانیکرد... بعد، از فکرش پش یم

 افتاد. یگ،اشت و به هق هق م یرا م نیسل ِ آرت ولنیو ید یس
توجه نشده بود که خواسته... خودش هم م نطوریکرد که چرا ا یم هیخدا گال به

 نیو آرت یراه ی سهینامه بود، در حال مقا انیپا ریدرگ یوقتش، حتا وقت یهمه 
 کرد، چقدر خوشبخت تر و عاشق تر بود. یم یعروس نیاگر با آرت نکهیبود و ا

شفتگ نیخاطر هم به شود و از  یها م یآ شر درس راحت  ست زودتر از  خوا
 تهران فرار کند.



 523 همسفر گریز

*** 
 ها به دانشگاه رفت.دوشنبه، با ر صبح

 شده بود، استرس داشت. داریب یوقت از
 و ماس  تیدر حال س  وار ش  دن به هواپ دیو بگو ردیتماس بگ یبود راه منتظر

 رسد. یم هیزودتر از بق
 آرامش کند. یکرد، نتوانست کم یهر کار رها

 کرد اتاق دفاع را آماده کند. کمکش
 در گلدان گ،اشت.زرد ِ و*ح*ش*ی را  یو گلها دیها را چ ینیریش

را  شیها را آماده کردند و نفس، با دلهره چند بار عکس  ها و نوش  ته ها یص  ندل
 مرور کرد.

سزاوار  یو بعد، خاتون و آقا دندیو شکوفه رس دیاول از همه، نو ازده،ی ساعت
 و پدرجان.

 زنگ زد. یراه لیموبا به
 بود. خاموش

 شده بود. شتریب استرسش
 هم آمده بودند. سیو کالر نهی، آرمن و لوسکه به اتاق برگشت دوباره

 دستپاچه شد. نیآرت دنید از
 آرام و گرم لبخند زد. نیآرت

اس  ترس داره... از ص  بح بهش هزار بارگفتم  یادیبا خنده گفت: نفس ز رها
 ...شهیتموم م یِک  یفهم یاصلن نم
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 لش  میدونم کجاس  ت... موبا یرا گرفت، آرام گفت: نم یکه س  راغ راه آرمن
 وشه.خام

 بغض کرد. و
  ِ امدنیاز اس  ترسِ  دفاع و ن رینفس، ا یدادند ول یم یبا لبخند دلگرم همه

 هم هول بود. نیاز حضور آرت ،یراه
 است. دیدانست کار نو ینزده بود اما م یو آرمن حرف نیآرت به

 ان؟یم یِک  یژور نمی. گفت: برم ببندیبنش نتوانست
 رفت و در راهرو قدم زد. رونیب

 شدند. یها تک تک وارد م یهمکالس
 .ستادیکنارش ا نیآرت
 نفس؟ -

 خورد. جا
 کرد. یاخم آرام نیآرت
به هم ره؟یچ - کارت حرف  یدون ی!... تو که خودتم م؟یختی!... چرا انقدر 

 نداره؟
 ..."یچقدر نگرانمه؟ اونوقت راه نیزحمت بغضش را فرو داد و فکر کرد " بب به

 .امیاتاق تا ب یگفت: برو تو آرام
 .دیدو ییبه طرف دستشو و

 خورد. یبه هم م حالش



 525 همسفر گریز

ستاد که در ا به ش نیرها لعنت فر ضاع، به زور،  را به دهانش  یخامه ا ینیریاو
 گ،اشته بود. اشکش در آمد.

 !"؟یتو راه یی" پس کجا
 زد. ییبه در دستشو رها

 نفس؟... چته تو دختر؟!... درو باز کن. -
 صورتش آب زد و در را باز کرد. به

 بودند. ستادهیا نیو آرت رها
 ب*غ*لش کرد. رها

 دختر! آروم باش! -
 .دیبه صورتش کش یدستمال

 شانه اش را فشرد. رها
ستادا و هم ستین یزیبودم؟... چ الیخ یمن چقدر ب ستین ادتی - ... هم ا

هم تا  ینقص  ه... راه یدونن کارات ب یش  ناس  ن و م یمهمونا، همه تو رو م
 رسونه. یم خودشو ،یشروع کن یبخوا
 و همراهشان به اتاق برگشت. دیکش یقیعم نفس

 زد. دست سردش را گرفت و فشرد. شیاول نشسته بود، صدا فیکه رد پدرجان
باش   - هت انرژ یموفق  خدا توکل کن. خودش ب به  و  دهیم یدخترجان... 

 .زمیعز یکنه... موفق باش یکمکت م
 زد. یرنگ یب لبخند

 ممنونم پدرجان. -
 ند و خواستند نفس شروع کند.آمد استادها
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حواس  ش به در بود،  یرا روش  ن کرد؛ همانطور که همه  دش  ویاس  ال دس  تگاه
ض شان داد؛ تک تک تو سها را ن صل داد؛ از  حیعک سواالت را مف داد؛ جواب 

 اش دفاع کرد. یتئور ینامه  انیپا
سر  یکرد و عصب ینگاه م ی راه ِی خال ِیکم شده بود. فقط به صندل استرسش

 و از دندیوعدم تمرکز نفس خند جانیبه ه ،یگرداند. اس  تادها با ش  وخ یمبر
 کردند. دیو تمج فیتعر شیکارها

 بروند تا مشورت کنند. رونیخواستند همه ب بعد
داد و چشمش به  یو آرمن و رها گوش م دینو یراهرو، به حرفها و خنده ها در

 پله ها بود.
شتند، ژور دوباره شکر کرد و نمره  از کار یکه به اتاق برگ  میه و ننوزد ینفس ت

 را اعالم کرد.
 خوشحال نشد. یول دیکش یلبخند زد و نفس راحت نفس

 روز ِ درسش، کنارش نبود. نیدر مهمتر یراه
 خوردند. وهیو آبم ینیریگفتند و دست زدند و ش کیتبر همه

 داره؛ من مطمئنم. یموجه لیدل دنشینرس یبرا یسزاوار آرام گفت: راه یآقا
 ب*غ*لش کرد. د،یپر ِ نفس را که د یچشمها

 .زمیعز میکن ی... همه مون بهت افتخار میکه موفق شد نهیمهم ا -
 کرد. یکه با لبخند نگاهش م دیرا د نیاشک، آرت یپشت پرده  از

 اومد! یاومد ول ریبلند گفت: د پدرجان
 سزاوار عقب رفت و به پشت سرش نگاه کرد. یآقا ی دستها ِانیاز م نفس
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 زد. ینفس نفس م ه،یهد یو گل و بسته ا فیبا ک ،یراه
 شرمنده سالم کرد. یبه نفس و با نگاه رهیشد؛ خ وارد

 خواست راحت بغضش را رها کند. یفقط دلش م نفس
 گفت: تموم شد! آرام
 لبخندش هم شرمنده بود. یراه

خوام نفس  م...  یدس   تِ  پر، نفس را ب*غ*ل کرد و آرام گفت: مع،رت م با
 کردم به موقع برسم... یسع یلیخ

 روح زد. یب یعقب رفت و لبخند یکم نفس
 .ستادیرا گرفت و ساکت ا هیو هد گل
 شد! می! نفس نوزده و نیسرحال گفت: راه رها
 نفس را گرفت. یزد و شانه ها یدوباره لبخند ِ خجالت زده ا یراه

ستاد ش یراهنما ا سترس و ب لیگفت: حاال دل طنتینفس با  س یا انوم خ یحوا
 !میدیرو فهم یلواسان

 .دیخند و
 .ستادیسزاوار کنارشان ا یآقا
 پسرم... یکرد رید -

 داد. یباز کرد و به راه وهیآبم یقوط کی شکوفه
 سر تکان داد. یراه

 داشت. ریاز شش صبح فرودگاهم... پروازم تاخ -
 لبخند زد. خاتون

 .ینیبود دفاع ِ نفسو بب یجات خال -
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 ند.رفتن بود یآماده  همه
اس  ترس داش   ت. قبل از  یلیگفت: خ یآرام به راه ،یوقتِ  خداحافظ نیآرت

 بود ازیکم به هم خورد... حواست بهش باشه؛ اگه ن هیشروع جلسه هم حالش 
 ببرش دکتر.

 و سر تکان داد. دیدست کش شیبه موها یراه
 ممنونم... حتمن. -

 عکسها را جمع کرد. رها
 .دیب*و*س از همه تشکر کرد و پدرجان را نفس

 .نیداد ی... بهم انرژنیممنونم که اومد -
 یمامان؟ خودش که نم ینکن یو آرام گفت: بدخلق دینفس را ب*و*س شکوفه

 راه اومده. نهمهیبرسه؟ گ*ن*ا*ه داره ا ریخواسته د
 تکان داد و زمزمه کرد. سر

 !ر؟یانقدر د دهیچه فا -
 .دیلبش را گز شکوفه

 !ها؟ ینکن تشیجون ِ مامان اذ -
 رفت. یسراغ راه و

سر جاش ن سیکالر بخور، بعد  یزیچ هیجان.  زیعز ومدهیگفت: هنوز حالت 
 استراحت کن.

 نفس انداخت. یدست دور شانه ها یراه
 شوهر بد قولشه! ریمراقبش هستم... چشم... همش تقص -
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 نفس بگ،ارند و رفت. نیرا در ماش لیکمکشان کرد گلها و وسا رها
م ازم دون یآرام گفت: نفس... م یراه فتند،یراه ب نکهیز اکه ش  دند، قبل ا تنها

 اومدم... یم شبیهمون د دی... بایدلخور
 نگاهش کند، کمربندش را بست. نکهیا بدون

 تموم شده. گهی... دستیمهم ن -
 فرمان را فشرد. یراه

 من تموم نشده... یبرا -
 را پس زد. تشیعصبان

 و نمره گرفتم...من تموم شده... دفاع کردم  یبرا یول -
 مکث کرد. یراه

تو باش  م و  ینامه  انیپا یجلس  ه  یبود که امروز تو نیدونم مهم ا ی... م -
 بدم. حیب،ار توض ینبودم... ول

 حال تهوع داشت. دوباره
خونه... حالم خوب  می... بریرا به هم فش  رد و آرام گفت: بعدن راه شیپلکها

 ...ستین
 شانه اش را فشرد. یراه

 دکتر؟! میبر چرا؟! -
 خونه. میکولر را روشن کرد و گفت: نه... بر نفس

 ساکت حرکت کرد. یراه
 برداشته بود. یرا راه لی وسا ِشتریآسانسور، ب در

 برد. نییکالفه، دسته گل را پا نفس
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 دن؟یبد م یگلها چرا انقدر بو نیا -
 زد. یلبخند آرام یراه

 .ینیریهم برام ش یتلخ یوقت -
ستی شو کرا ست سها ییبه د صورتش را آب زد؛ لبا ص یرا ب شیرفت.  له حو

 تخت افتاد. یدرآورد و رو
 از کنار در نگاهش کرد. یراه

 خوشگلم؟ ستیگرسنه ت ن -
 را جمع کرد. صورتش

 نه... -
 خورد. ینیریش کیو با  ختیر وهیخودش آبم یرفت برا یراه

 .ستادیکنار در اتاق ا دوباره
 بود. دهیبه در خواب پشت

 مکث کرد و بعد نشست. یکنارش. لحظه ا رفت آرام
 چشم باز نکرد. یتکان تخت شد ول متوجه

 خانومم؟ یدیرا نوازش کرد و آرام گفت: نفس... خواب شیموها یراه
 بسته اش بود. یچشمها یجلو ن،ینکرد. صورت آرام ِ آرت یحرکت

 .دشیخم شد و ب*و*س یراه
 چشم باز نکرد تا واقعن خوابش برد. انقدر

*** 
 که شد، اروب بود. داریب



 531 همسفر گریز

 مد.آ یم رونیاز ب یآرام یرا کنار زد و نشست. در ِ اتاق بسته بود و صدا پتو
 رفت. رونیشد و از اتاق خارج ب بلند
 لبخند زد. د،یکرد. نفس را که د یداشت ا،ا درست م یراه

 زم؟یعز یبهتر -
 کرد. کیرا تحر شیخوش ا،ا، اشتها یتکان داد و نشست. بو سر
 !میمخصوص سرآشپز دار یگوی... شام م؟یستیت: گرسنه نگف یراه

 : چرا...گفت
 رفت؟!" ادشی یراحت نیفکر کرد " به هم و

 دوباره لبخند زد. یراه
 خانوم شاگرد اول؟! یکن یفکر م یبه چ یدار -

 ...یچی: هگفت
 بلند شد به بالکن رفت. و

شده بود. فکر م شیدلخور از کنار بد خواهد راحت  یم یکرد راه یهنوز کم ن
 اش بگ،رد. یقول
 تهران نگاه کرد. یها ییروشنا یسوسو نیدورتر تا

 کرد. یم یاش باز یشانیپ یرو یو با موها دیوز یماه م ریگرم آخر ت مینس
 از پشت ب*غ*لش کرد. یراه

 بالکن؟ یتو ارمیشامو ب -
 ینم یپرنورِ  دوردس   ت گفت: فرق یاز نقطه ها یکیبه  رهیحرکت و خ بدون
 کنه.

 برش گرداند. ش،یدستها انیم همانطور
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 نفس... باهام قهر نباش... طاقت ندارم... -
 گرفت. یاز نگاه ِ ملتمس راه چشم
صبح زود رفتم فرودگاه... بل آرامتر ستم خو یاومد. نم ینم رمیگ طیگفت: از  ا

ود. با ب گهیپرواز د هی می... س  اعت نه و نیزنگ بزنم بهت بگم که ناراحت بش  
پرواز  یول ش  تیپ دمیرس   یم دیبا میو ن ازدهیگرفتم. تا  طیبود، بل یهر بدبخت

خودمو رسوندم...  یعجله ا هبا چ یدون یبلند شد. نم ازدهیداشت. تازه  ریتاخ
نام بود که آش ی. آژانسیبهم گفت رید روزیخواستم زودترکنارت باشم. د یمنم م

 کرده بود... لیتعط
 آسمان نگاه کرد. به
بد ب یلیخ - تونم  یباش   ه، نم یمنطق لتی... هر چقدر هم دلیود راهحالم 

... یمهم نی... اونم روز به ایداشتم و تو نبود اجیفراموش کنم چقدر بهت احت
 ...یخودته که منو انقدر وابسته و لوس کرد ریتقص دیشا

 را محکم به خودش فشرد. نفس
 م...شد تیبخوام، انقدر باعث ناراحت نکهیخوام... بدون ا یمع،رت م -

 رفت. عقب
 ا،ا نسوزه؟ -

 .دینفس را ب*و*س یموها
 .نیبش نجای... تو همارمینه... االن م -

 .نشست
 را آورد. زیم لیبشقاب ا،ا و وسا یراه
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ص یم - شب فارغ التح ستم ام شن بگ یلیخوا  خراب زوی... همه چمیریتو ج
 کردم.

 را خورد. شیساکت شد و ا،ا د،ی نفس را که د ِسکوت
 کردند و داخل رفتند. را جمع ظرفها

 بشقابها را از نفس گرفت. یراه
 .یتو باز کن هیرفت هد ادتیانقدر حالت بد بود که  -

 زد. یلبخند آرام ن،یدورب دنیمبل نشست. با د یرا برداشت و گوشه  بسته
 !ینک ینم دایتر پ یو حرفه ا دتریجد نیاز ا گهیاز پشت کانتر گفت: د یراه

 مان لبخند تشکر کرد.را بلند کرد و با ه سرش
 گرفته بود. شیبرا نیافتاد که آرت ینیدورب ادی

قدر ته  چ قت روش  ن کرده بود و عکس دو نفره را گرف مان و ذوق کرده بود! ه
 بود... همان شب که...

 بغض به حلقه اش نگاه کرد. با
 یلیجشن فارغ التحص ن،یبودم... حاال حتمن با آرت دهی" کاش همون شب فهم

 ."میگرفت یرو م
 .دیکنارش نشست. اشک نفس چک یراه

 " چقدر امروز دوباره نگاهش گرم بود..."
 نگاه کرد. یحرکت، به دست راه یرا باز کرد. نفس ب شیدستها یراه
 ؟ی... دوستتم. با دوستت هم قهرستمیآرام گفت: االن شوهر ِ بدقولت ن یراه

 .دیگ،اشت و بغضش ترک یراه ی نهیس یرا رو سرش
 .دیکش یرا دست م شیموهاساکت،  یراه
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شد، گفت: ب آرام . با مینیمزخرف خنده دار بب لمیف هی نما،یس میبر ییدو تا ایکه 
 . ها؟مینداشته باش یشوهر َبدت هم کار

 یپناه ببرد ول یفرار کند و به راه نیخواس  ت از آرت یآرامتر ش  ده بود. م نفس
 هم دلش را شکسته بود. یراه

 کرد کاش تنها بود. آرزو
 یاش  ب ینطوریا رم،یم یخوام وقت یبرگردم... نم دیآرامتر گفت: ص  بح با یهرا

 خانومم.
 تکان داد. سر

 خوام با دوستم باشم. به شوهرم بگو بره. یامشب فقط م یباشه... ول -
 مظلومانه گردنش را خم کرد و نگاهش کرد. یراه

 کن. ی... حداقل آخر شب باهاش آشتشتیراه اومده پ نهمهیا -
 تونم... یفت: امشب نمگ آرام
 آرام لبخند زد. یراه

 باشه... پس پاشو آماده شو. -
*** 
 .همراهشان برود س،یبا کالر دیخر یشنبه صبح، شکوفه زنگ زد تا برا سه

 .سیاش سر رفته بود. رفت دنبال شکوفه و کالر حوصله
 دیخر یهمراهش برا ش   هیهم یبود. از بچگ سیکردن با کالر دیخر عاش  ق

 رفت. یه و ماهانه اش مروزان یها
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شگاه قدم م قیسر فرصت و دق نکهیا از خواند و در  یها را م بلیزد، ل یدر فرو
کرد، ل*ذ*ت  یعجله انتخاب م یها را ب وهیم ایگ،اشت  یسبد ِ چرخدارش م

 برد. یم
 کرد. یم دیخر سیبازنشسته شده بود، مثل کالر یهم از وقت شکوفه

 یم دیخر ستیل یاز رو ،ین و با دستپاچگزما نیدر کمتر شهیاز آن، هم شیپ
شت. حاال خر یکرد و به خانه بر م شان تفر یبرا دیگ سرگر حیهر دو نفر  یمو 

 بود.
 .گریبه نفس نگاه کردند و بعد به همد سیو کالر شکوفه
 گفت: هنوز که اخمات تو همه؟! اطیبا احت شکوفه

 خواست درباره اش صحبت کند. ینم نفس
 یها یقهوه بخار نیاز ا م،ینیکافه بش   هی میبر د،یخر گفت: بعد از سیکالر

 .میبچه سوسوال بخور
 .دیخند و

فت: مرکز خر ش  کوفه کادو  یراه یخوام برا ی... ممیبر میخوا یهم م دیگ
 .رمیبگ

 به مادرش کرد. ینگاه مین نفس
شه... هم ادتیگفت: حتمن  ابانیبه خ رهیخ شکوفه . اگر جمعه.. نیرفته تولد

 .ادیب
 نبود. ادشی

 باشم " شیک یتولد راه یخوام برا یگفته بود " م قبلن
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ما رو هم تو ببر، همون ش  ب  یها هیش  کوفه و خاتون گفته بودند " پس هد و
 بهش بده."

  ِیهفته ا کیقهر ِ  ایبه خاطر گرما  دیزد. ش  ا یاز رفتن ِ نفس نم یحرف ،یراه
 نفس.

شده بود. ک دیخر یسبدها سه نفر پر  شها را د سهیهر  شتند و به  نیر ما گ،ا
 گرفت. یتابستان راهنیپ کیرفتند. شکوفه با وسواس،  دیمرکز خر

 گرماست. " یخوبه... خنکه... اونجا مثل کوره گرمه. بچه هم دائم تو نی"ا
 ست کراوات گرفت. کیهم  سیکالر

ست در حق راه یدلش م ته صاف یب ،یدان  رشیذهن ِ بهانه گ یکند ول یم یان
 یاحوال، راه نیا یرا بش  کند. با همه  یهفته ا کیقهر  نیگ،اش   ت ا ینم

ته از گ،ش رد؛یبگ دهیها و توجهاتش را ناد یتوانست مهربان یشوهرش بود و نم
 تولدش بود! کباری یآن، فقط سال

 گرفت. شیکوتاه برا دیطال سف ریزنج کی. ردینگ یزیچ امدین دلش
 شد به رستوران و ناهار. لیکافه و قهوه تبد قرار

 کرد. یمادرها گوش م یحتهایخورد و به نص یا،ا م لیم یب سنف
 یزنگ زده بود" فکر کرد "حتمن خواس  ته گلگ یراه روزیکه گفت " د ش  کوفه

 کنه!"
شتند با هم ترش یراه یدانست؛ وقت یم سیکالر  دندور درست  ِیزنگ زد، دا

 گفتند. ینفس م یکردند. در اصل داشتند برا یم
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 کار ادیکمتر ش  ده. ز یداخل ی. طراحش  میک یه هاپروژ ریگفت من که درگ -
خونه تنهاس،  یکه نفس بخواد س  رش گرم بش  ه... گفت تو س  تین یآماده ا

سر م صله ش   یقینجات ار یرفته ثبت نام کرده دوره  دنی. رها هم جدرهیحو
... و دیخر گردش و دشیش  ما. با خودتون ببر شیپ ادیب دی. بهم گفت بگنهیبب
ر ش  وهرت؟ اگه اونقد شیپ یکه بر یدفاع کن یعجله نکرد مگه اونهمه نم؟یبب

کارهاتو نم ند  ند ت مه ر یراه ،یکرد یت بدون دلهره و  یم یزیهم برنا کرد و 
... حاال که تموم ش  ده، یبراش اخم نکن نطوریکه ا دیرس   یاس  ترس به موقع م

 خونه؟ یتو ینشست
 کرد. یفقط گوش م نفس

 کند. یکردند آشت یم بشیبا نرمش، ترا س،یو کالر شکوفه
 هافی جوان و خوش ق ِیراه یکه برا ییترساندنش؛ از دامها یدلسرد شدن راه از

ها و  یو دلخور یوجود داش  ت، گفتند و از مش  کالت زندگ تیموقع نیو با ا
 ست. یکه نمک زندگ ییدعواها

شانیخداب یشوهرها از شتند  ییو اخالقها امرز  به تیکردند و در نها ادیکه دا
 یماینکرده؟ مگه خودش هواپ یاصلن کار یراه چارهیکه " ب دندیرس هجینت نیا

 نجایفالن ساعت، فالن روز ا یماه قبل گفته بود کیداشته و تو، از  یخصوص
برت رو نگاه کن؟  ودور  یمردمو نگاه کن؟ پس  را ی... ش  وهراومده؟یباش و ن

 !"؟یبود دوست داشت دیمثل نو یکه برادرته... اگر راه دینو نیهم
 تیخر ،یرو ندون یرا ختم کرد که " به خدا اگر قدر راه یریگ جهیش  کوفه نت و
 !"یکن یم
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کوفه ش یو صحبتها فهایدانست به خاطر تعر یکه به خانه برگشت، نم اروب
با ل ایبود  سیو کالر که  به عکس راه یرو ،یچا وانیچه؟  بل لم داد و   یم

 لبخند زد.
اش کم رنگ ش  ده  یبه نظرش دلخور یلاز ته دل فراموش نکرده بود و نکهیا با

 رینداش   ت. فقط به ورِ  بهانه گ یخودش و راه یبرا یا دهیبود وادامه اش فا
 را به رخش بکشد. نیتا نداشتن ِ آرت دادیذهنش فضا م

نش... به کرد زی... به سورپرایدر بالکن نشست و فکر کرد. به تولد راه یساعت
 ...یآشت

 .دیخند یمتعجب راهاز تصور ِ صورت ِ سرحال و  و
 ها را کرده بود. یزیبرنامه ر یشب که خواست بخوابد، همه  آخر
*** 
 گرفت. طیپنج شنبه ظهر بل یرفت و برا ییمایبعد به آژانس هواپ روز
 را خواست. الیدوم و دیسزاوار رفت و کل یبه دفتر آقا بعد
 نفس ِ خندان، ذوق کرده بود. دنیسزاوار از د یآقا

ه!... هم نباش یحرف چیدنبالت تا فرودگاه برسونمت... ه امیم م: فردا خودگفت
کرد. معلوم هم  یم یدلتنگ زم؟یعز یس  ر به پدرجان بزن هیامروز  یوقت دار

 اومد، به خاطر تو بود. تو یبار م هی یکه هفته ا یکه؟! راه یبرگرد یِک  س  تین
 .گهید نیریگ یاز ما نم یخبر یباش ششیکه پ

به  نفس س  زاوار قول  یرود و از آقا یخاتون و پدرجان م دنیدگفت از دفتر 
 نزند. یحرف یرفتنش به راه یگرفت درباره 
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 عصر با پدرجان، خاتون و رها بود. تا
 سر زد. سیهمراه رها به شکوفه و کالر عصر

 کنارشان بودند. یساعت کی
صدا وقت ستود یرفتن،  سرها از ا شان را جلب کرد. ب ویپ  یش مدل شتریتوجه

باره برود و دو نییپا نکهیکند تا ا یبکش  د و خداحافظ رونیرا ب دینوخواس  ت 
 دیرفت و نفس را هم همراه خودش کش نیی. اما رها بدون مکث پاندیرا بب نیآرت

 و خبر مسافرت نفس را داد.
 ؟یگرد یبرم یگفت: ِک  دینو

 اش را باال برد. چانه
 .امیم ی. با راهستیمعلوم ن -

 کنه؟ن تتیگفت: گرما اذ نیآرت
فهمند.  یگرفته که فقط خودش  ان م یکرد رابطه ش  ان رنگ خاص   یم حس

 .کار است نیشد. شک نداشت رفتنش بهتر ریع،اب وجدان به وجودش سراز
 رم؟یکه نم رونی: نه... بگفت

 سر تکان داد. نیآرت
 .یبه گرما حساس یلیبه هر حال... مراقب خودت باش... تو خ -

 .دیدزد نیتآر میرا از نگاه م*س*تق نگاهش
 : حتمن...گفت

 یاش را نابود م ینگاه، زندگ نیا یفکر کرد اگر زودتر فرار نکند، وس  وس  ه  و
 کند.
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و به رها  دیآرمن و رها خند یها یبه زحمت به شوخ ن،یفشار ِ حضور آرت ریز
 خواهد، تمامش کند! یگفت اگر شام م

کرد دلش  احس  اس ،یکرد، وقت خداحافظ یفرار م نیداش  ت از آرت نکهیا با
 خواهد برود. ینم
 زد. یلبخند مهربان نیآرت
 سالم برسون. یلیخ ی... به راهنیخوش باش -

 باال رفت. عیدستش را فشرد و سر کوتاه،
تند گرف یراه یجعبه نازوک برا کیرها، شام را در رستوران پاتوق او خوردند.  با

ست کردند و نفس کوتاه و شب گاتا در سنگ و به خانه رفتند. تا آخر  با  نیسر 
را همچنان در برزخ نگه دارد تا پنج  یخواس   ت راه یص  حبت کرد. م یراه

 شنبه.
*** 

 خاتون هم آمد. صبح
لها مب یکند. رو یرا بسته بند لشیرا داد و کمک کرد وسا یتولد راه یها هیهد

 سزاوار به فرودگاه رفتند. یبا آقا یو همگ دندیمالفه کش ل،یو وسا
 آنجا اقامت یس  زاوار رفت که راه یآقا یالیرفت و به وگ یفرودگاه، تاکس   از

 داشت.
 را به رها داد دنشیرا روشن کرد و خبر رس لشیرا در آورد و وارد شد. موبا دیکل

 و دوباره خاموش کرد.
 خبرند. یاز نفس ب ندیبه آنها زنگ زد، بگو یکرده بود اگر راه سفارش



 541 همسفر گریز

 یدلش م یشود ول یان منگر یحساب یدانست راه یم طنت،یو ش یبدجنس با
 حساب شوند. ینامه، ب انیرا شوکه کند، هم بابت پا یخواست هم راه

 را در کمد گ،اشت. لشیو وسا دیخند
 گشت. یماند و عصر بر م یمعمولن ظهرها در دفتر ِ کارگاه م یراه

ش سه شت.  شت.  زیم یها را رو هی، هد دیها را چ ینیریساعت وقت دا گ،ا
 و شمع گرفت و برگشت. کیک خبر کرد و رفت یتاکس

 تخت افتاد. یراحت دوش گرفت و رو الیکارها تمام شد، با خ یوقت
ند زد. احس   اس خس  تگ به خت، لبخ نار ت  یکرد ول یم یعکس خودش، ک
 داد بخوابد. یاجازه نم جانیه
 افهیمهندس! ق یو بلند گفت: انقدر دلت تنگ شده؟!... آقا دیخند جانشیه به

 امروز! هیدنیت د
ش  ده  دیناام نیآرت یکرد؛ انگار دلش، از وس  وس  ه  یآرامش  ش، تعجب م از

حس، به  نی. همدیچرخ یم ش  انیو زندگ یباش  د، فکرش حول و حوش راه
 زد. یخوشحال شدنش دامن م

 را پارک کرد. نیماش ،یهفت بود که راه ساعت
 د. تنش نگاه کرد و لبخند ز ِیبلند رنگ راهنی. به پستادیکنار در اتاق ا نفس

 کرد، وارد شد. یهمانطور که با تلفن صحبت م یراه
 اون نگران شدم. یکم سرحال نبود؛ برا هیچند روزه  نی... آخه ا -

... 
 دونم سرش گرم شده... ینه... م -

... 
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 خاموشه... لشمیآخه موبا -
 مبل گ،اشت. یلوله شده را رو یو نقشه ها فیک

 .ماتش برد زیم یبعد رو ینشد ول یزیمتوجه چ اول
لن طلبتون! فع یکی... یزد و گفت: بابا... شما هم باهاش همدست بود لبخند

 خداحافظ!
 .دیرا بست و سرش را باال گرفت و خند شیتماس را قطع کرد؛ چشمها عیسر

ه خون یمهمون ایش  وهرت  شیپ ی! اومدام؟یهفته هم ن نیا یگفت نیهم یبرا -
 !ایدت ب!... چشمامو بستم. خو؟ید یدوستت؟!... جواب نم ی
ربه مثل گ ،یای. اگر خودت ندمتیگفت: نفس! نه روزه ند دیخنده، با تهد انیم
 افتم دنبال موش... بعدشم دلم برات نمیسوزه ها؟! یم

 طاقت به اتاقها نگاه کرد. ینفس که بلند شد، دلتنگ و ب یخنده  یصدا
 !یخند یم یقربون تو برم که باالخره دار -

 .ستادیدر ا یدر آستانه  نفس
 و سرخوش نگاهش کرد و به طرفش رفت. قیدق یراه

 دوستت؟! ایشوهرت  شیپ ی... اومدیجوابمو نداد -
 را به کمرش زد. شیدستها نفس

 رسم؟! یدوستم انقدر به خودم م یبه نظرت برا -
 .دشیساکت ب*غ*لش کرد و پشت هم ب*و*س یراه

 !یذارم بر ینم گهی!... دی! مردم از دلتنگیآِخ  -
 زد. لبخند نفس
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 !رمیهم نم یاگه بخوا -
 .دینفس را باال آورد و ب*و*س یدستها

بایممنونم که اومد - که خاموش  لتی... از ظهر ص  د بار زنگ زدم بهت. مو
ش  روع کرده  گهیزد. د ی. دلم ش  ور میداد یبود؛ تلفن خونه رو هم جواب نم

 ؟یدیرس یبودم به همه زنگ بزنم!... ِک 
  ِنیریش یگاتا ی!... به اضافه هیو هد لیعالم وسا هیحدود چهار ساعته... با  -

 جعبه نازوک! هیخودم و 
 .دیخند یراه

جا ک یامش  ب دوس  ت دار یو فکر کن ینی!... حاال تا بش  ز؟یچندتا س  ورپرا -
 که از صبح سر ساختمونم. رمیگ یدوش م هیمن  م،یبر

به  و را باال برد شیابرو کیرا نگاه کرد.  یراه یعقب رفت و س  ر تا پا نفس
 .دیچانه اش دست کش

 !یکارگر باش ادیبهت نم -
 .دیدوباره خند یراه

شم... تو فقط دستور بده عشق  یشم، خرت م یشم، قربونت م یکارگرت م -
 من!

 .دیرا ب*و*س شیموها
 .امیزود م ن،یبش -

*** 
 حوله نشست. با

 گ،اشت. زیم یو گاتا را رو وهیآبم نفس
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 ؟یسرحال گفت: فکر کرد یراه
 کان داد.ت سر

 .ادهیگردش ز یبرامون؛ وقت برا ارنیب تزایپ میزن یزنگ م -
 !میگفت: آره! موافقم خونه باش طنتیچشمش را جمع کرد وبا ش یگوشه  یراه

 را برداشت. یراه ریبه اتاق رفت و زنج نفس
 حوله را کنار زد. ی قهیو  ستادیمبل ا پشت

 متعجب سرش را گرداند. یراه
 گاه نکن!گفت: ن طنتیبا ش نفس
 را به گردنش انداخت و قفل کرد. ریزنج
 !زمیو گفت: تولدت مبارک عز دیگوشش را ب*و*س کنار
 مبهوت برگشت. یراه

 لبخند زد. نفس
 !؟یچ ایبود  ادمیتولدت  نکهیا ایبود  بیدادنم انقدر برات عج هیهد -

بود؟! تو رو خدا  ی... چی... اون کلمه که گفتچکدومیمتعجب گفت: ه یراه
 بگو! گهیبار د هی

 گفت: تولدت مبارک؟! یبدجنس با
 !یگفت یزیچ هیگفت: نه نه! بعدش... بعدش  عیسر یراه

 خنده اخم کرد. انیم
 !ادینم ادمی -

 بلند شد. یراه
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 نگاه کرد. ریو به زنج ستادیا نهیآ یزد و به اتاق رفت. جلو لبخند
 .شهیردنم باز نماز گ چوقتیه گهینفس... د مهیزندگ ی هیهد نیزتریعز نیا -

 .ستادیکنار در ا نفس
 یبود که م یا هیهد نیبهتر ،یکه اومد نی... همزمیعز یگفت: مرس   یراه

 .یبهم بد یتونست
 .دیرا ب*و*س نفس

 !ومد؟ین ادتی -
 و سر تکان داد که "نه" دیآرام خند نفس

داره. ن یبیدو دستش را در هوا تکان داد و گفت: ع یدر را بست؛ انگشتها یراه
 قلقلکت ندادم! یوقته درست و حساب یلی! خادیب ادتیکنم  یالن کمک ما

 و عجله گفت: طنتیاتاق رفت؛ با ش گریطرف د به
 !زمی!. گفتم عزادمهینه...  -

 .دیخند یراه
 !؟یومدیشوهرت ن شیتخت افتاد و سرحال گفت: مگه پ یرو

 تکان داد. سر
 !شهیت گرم م وهیآبم -

 دستش را دراز کرد. یراه
 شه! یدوباره خنک م خچال،ی یتو میذار یراه حل ساده داره! م هی -

 را گرفت و کنارش نشست. دستش
کنه... ن یبد قول گهیدادم که د یگوشمال یآرام گفت: رفتم شوهرتو حساب یراه

 به الط کردن افتاده!
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 !؟ینکرد تشیکه اذ ادیهم آرام گفت: ز نفس
 لبخند زد. یراه

 هگیبار د هیبره... حاال  ادشی یو بد قول دنیس  ر ریکه د ینه... فقط در حد -
 !؟یگفت یبگو، کنار گوشم چ

 .دیو دراز کش دیخند
 طلفک شوهرم! -

 شد. زیخ مین یراه
 !؟یدیانقدر معلومه که تو هم فهم -
 نگاه کرد. یمهربان راه یخنده، به چشمها یته مانده  با

 ."رمیفاصله بگ نیآرت یدور بود تا بتونم باهاش از هوا ی"چه خوب که راه
 .شدیم کیکه داشت به صورتش نزد ر،یزنج یسر خورد رو نگاهش

شکر کرد که ه خدا راه  ،ی راه ِمیبه تخت خوابش و حر ن،یوقت فکر آرت چیرا 
 نکرده. دایپ

*** 
 .دیدستش را کند و دراز کش یچسب ِ رو یآرام به

 یم هویفس آبمن یکرد که داشت در آشپزخانه برا یبه راه یو مردد، نگاه نگران
 کرد. یو همانطور سرحال و شاد، با شکوفه صحبت م ختیر
 !نیچهل و نه روزه مادربزرگ شد -

... 
 ...نیاز خود نفس بپرس دیبا گهیدونم؟ اونو د ینم -
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... 
 سرم براش وصل کردن... االن خوبه... هینه،  -

... 
 .میاومد مارستانینه هنوز؛ اول از همه به شما خبر دادم!... تازه از ب -

از ص  بح که حالش به  ز،یش  د. انگار همه چ رهیحال، به س  قف خ یو ب متفکر
شده بود و به ب ستانیهم خورده بود و دلش چنگ چنگ  رفته بودند، به هم  مار

 بود. ختهیر
 آمد. وهیآبم وانیبا ل یراه

 ممنونم خاله. -
... 
 مراقبشون هستم! ریراحت باشه؛ مثل ش التونیخ -

 نفس را گرفت. یو شانه  دیخند
 !نیبد؛ هم یخوبه، چ یچ نیفقط شما بگ -

... 
 چشم... حتمن... -

... 
 .یبله....گوش -

 را به دستش داد. ینفس نشست و گوش کنار
 گفت: الو؟ سالم مامان. نفس
 .دیحال خند یب د،یشکوفه را که شن یصدا

 سالم مامان خانوم! مبارک باشه! -
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 مد.هم آ سیکالر یخنده  یکرد. صدا تشکر
 !"می. من و شکوفه، جون تازه گرفتنیخوش خبر باش شهی" هم

 ست؟یشده مامان؟ حالت خوش ن یگفت: چ شکوفه
 اش را باال برد. چانه

 روز هم خسته و کسلم... ی هیصبحها حالم بده... بق -
س ی... چقدر تو بنطورهی. اولش ایشیخوب م -  دهیدختر! خودت نفهم یحوا

 ؟یبود
 نگاه کرد. یراه به
 ...هیکردم از گرما و شرج یفکر م -

 .دیپشت دستش را ب*و*س یراه
! پدرجان چقدر از ی... وانیچقدر خوش  حاله بچه م! به خاتون هم بگ یراه -

 !شهیخوشحال م دنشیشن
 لبخند زد. دوباره

 !ستین ی! هنوز خبردیانقدر شلواش نکن -
قب نوه مونه... تو  نی. اولمیش   ینوه دار م می! دارس   ت؟ین یخبر - فقط مرا

قول داده حواسش باشه... اصلن مثل قبل  یخودت باشه. استراحت کن... راه
ته ا یخودم. راه شیبرگرد تهران، پ که حرفادیدو روز م یهم هف  ی... خودش 

 نداره؟
 کرد. یآرام اخم

 .میگرد یتموم بشه. با هم برم ینه... اومدم بمونم تا کار راه -
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شب تنها - صبح تا  سم به توئه که به خودت م... همش حییآخه  س یوا  ؟یر
خاتون که خبردار بش  ه طاقت  دیاس  تراحت و خورد و خوراک و... اص  ال ش  ا

 !شتونیپ میایب میپاش م،یارین
 لم داد. یراه به
 .نیباش یچیخواد نگران ه یکنم... نم یمن که همش دارم استراحت م -

 آمد. سیکالر یصدا باز
به  یب و س  الم رش  د کنه... حس  اباول مهمه که بچه خو نیهم زجان،ی" عز

 خودت برس!
 رسم! ی: بگو چشم! مگفت

 کرد. یچند بار "چشم" گفت و خداحافظ سیشکوفه و کالر یسفارشها به
 را به دستش داد. وانیل یراه

 شد! یتولدم م ی هیهد ،یبود دهیهفته زودتر فهم هی -
 ر کند!ود باوچقدر راحت توانسته ب ی. راهدیرا سر کش وهیلبخند زد و آبم نفس
شب، کالر نیکرد " هم فکر شو به آرت سیام بفهمه،  یوقت نی!... آرتدهیم نیخبر

 ده؟!" یبهش دست م یچه احساس
نامه  انیپا از یداشت یگفت: وقت طنتیرا نگاه کرد و با ش یکاا، سونوگراف یراه

چرا خانوم خانوما کسل و بهونه  گمی!... من میهم تنها نبود یکرد یت دفاع م
 ین یبود... حاال نگو ن یداد... عص  ب یش  ده بود... جواب ِ ش  وهرش  و نم ریگ

 داشته!
 نگاهش کرد. متعجب

 داره؟! یچه ربط -
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 لبخند زد. یراه
 اطالعات ازش گرفتم! یربط داره! دکتر گفت... کل -

 نشست. راست
 !؟یبا دکتر صحبت کرد یِک  -

 گ،اشت. زیم یکاا،ها را رو یراه
 نفسم؟ یهست ی... نگران چیبود دهیو خواب سرم به دستت بود یوقت -
 نفس نگاه کرد. یبه چشمها قیدق
 !؟یستیخوشحال ن -

 شد. رهیخ وانیبه ل نفس
 چرا... -
 ؟یی! تو که عاشق بچه ها؟ینگاهم کن؟... پس چرا نگران -

 کرد. بغض
خواس  تم ش  روع کنم  ی... من تازه درس  م تموم ش  ده... میاالن زود بود راه -

زنم همه شو ب دیق دیفکر داشتم... حاال با یسرم کل یردن. توک یراحت عکاس
 فکر کنم. یو به بچه دار

 با لبخند ب*غ*لش کرد. یراه
 ینیبچه، بش   یبه هوا س  تی... قرار نیرس   یفکرات م یبه همه  دمیقول م -
 هفتیس  ال نقش  ه هات عقب ب کی دی... ش  ایخونه و آرزوهاتو فراموش کن یتو
 ،یکار کن یخوا ی... چند س اعت در روز که میس ر یبعدش به کارت م یول
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... سی. من، رها، مامانم، خاله ش  کوفه، خاله کالریدار یکمک یروین یکل
 حتا پدرجان!

 .دیخند
 یقت... و؟یکن یو عکاس   یبدون ِ من بر تویگرد رانیتور ا یخواس  ت ینکنه م -

ستم، مراقب بچه م س یمن ه  ...یشم تا تو راحت و بدون داداه به کارات بر
 و بیحس عج هیآدم کوچولو که مال من و توئه...  هی ش  هینفس! باورم نم یوا

 دارم! بیار
 آورد. وانیل کیرفت  طنتیبا ش د،یحال ِ نفس که خند یب نگاه

 شکم نفس گ،اشت و خم شد. یرا رو وانیل
صدا م به شمک زد و خندان گفت: الو؟...  ش ینفس چ  شما د؟یرسه؟!... ببخ

که دکتر از ش ما داده،  یدیس ف اهیعکس س  نی!... آخه ان؟یاالن گوش هم دار
ش ه!... بله االن خوبه!... من پدرتون  ی!... قطع و وص ل مس تیواض ح ن ادیز

 !نیخوش اومد یلیعرض کنم و بگم خ یهستم! مزاحم شدم سالم
 زد. یراه یو به شانه  دیخند نفس

 !وونهید -
 کرد. یبودند را حس م دهیلبه شکمش ما یسونوگراف یکه برا ی ژل ِیخنک هنوز

 !شهیخط رو خط م یخند یآرام گفت: نه نخند! م یراه
! خواهش پدرانه داشتم هی! فقط نیبلندتر گفت: انگار شما هنوز زبون هم ندار و

شر یاز همون جا کم مامانتونو قلقلک  هیزحمت  یب ن،یدار فیگرم و نرم که ت
قلقلک  نیرحمت کنم س  ت،یس  رحال ن ادیز نی... هر وقت متوجه ش  دنیبد
 ،یامر ،یکار گرکه بخنده، سرحال بشه... حاال من با شما در تماسم... ا نیبد
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شت یشیفرما ش ن،یکرد یزیه*و*س چ ن،یدا شحنیزنگ بزن میبه گو ال ... خو
 .دمیکه صداتونو نشن فیشدم باهاتون صحبت کردم فقط ح

 نشست. راست
 حله! -

 سر کارت؟! یبر یخوا یگفت: نم د،یخند یهمانطور که م نفس
 را باال برد. شیابرو کی یراه

  ِ یبه خل خل باز یدار ایحرف گوش کن منه  یخنده ت از قلقلکِ  بچه  -
ند یمن م حاال دی!... حق هم دار؟یکن یم رونمی!... ب؟یخ به  گهی!   کیدو 

 !میشد
 ساعت نگاه کرد. به
. یبکن یکار چیخواد ه ی. تو نمامیخوش  مزه م یا،ا هیظهر با  یرم ول یم -

 .میفقط استراحت کن تا ناهار... شب هم برنامه دار
 .ستادیو ا دیرا ب*و*س نفس

لباس گش  ادا که خانوما با  نیاز ا میبر دیبعد هم با م،یخور یم رونیش  ام ب -
 !میریپوشن بگ یشکم ِ گنده م

 .دیبلند خند نفس
 با شکم ِ گنده! یگ یخودت م -

 .دیهم خند یراه
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خند! قربون تو برم... ب نی. نگران نباش!... آفرشهیگنده م یشکم تو هم به زود -
زود بهم زنگ بزن. باش   ه  یداش  ت یهم نگران و دلواپس نباش... کار خودیب

 خوشگلم؟
 هم بلند شد و سر تکان داد. نفس

 را برداشت. فشیک
 !شم؟یخودم بگم دارم بابا م ای یدیبه مادرشوهرت خبر م -

 را باز کرد. نفس در را گرفت. در
 ...شهیبگو... من روم نم -

 کرد. یاخم مهربان یراه
 مامان شدن خجالت داره؟! -

 و رفت. دینفس را ب*و*س دوباره
 دست تکان داد. یراه یو برا دیآورد را نفس کش یکه به داخل هجوم م ییگرما

 داد. هیرا بست و به آن تک در
 و به احساسش فکر کرد. دیشکم صافش دست کش به

ه من االن حامل یراست یراست یعنی!... شه؟یبچه دار م یراحت نی"مگه آدم به هم
 ام؟!"

شوره گرفته بود، هم حس ِ عج از صورش، هم دل شناخته ا بیت که تا آن  یو نا
دانس  ت احس  اس ِ  ینداش  ت؛ فقط م شیبرا یوقت، تجربه نکرده بود و اس  م

 دارد! یخاص
 بروند. شیگرفته بودند تک تک به ک میو خاتون تصم شکوفه
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 و جاتیخاتون رفت که طاقت نداش  ت؛ و چند بس  ته آلبالو و انواع س  بز ولا
 نفس برد. یاوره برا

گفت  یکرده بود که نفس م فیس  زاوار تعر ی پدرجان و آقا ِ یاز ش  اد انقدر
 کشد با آنها رو به رو شود. یخجالت م

 .دیهفته بعد، رها هم رس کی
و  دیا، دائم در حال خرتابس  تان، حال نفس هم بهتر ش   ده بود و با ره اواخر

 گ،اشت. یم زریدر فر شیبود که خاتون برا ییخوردن اوره ها و آلبالوها
ما از عد از رفتن راه یگر که کم ش   د، ب ناطق د ،یهوا  به م و  یدنیهر س   ه 

 گرفت. یرفتند و نفس عکس م یم یستیتور
تا  یم یادآوریو دائم  دیخند یبچه م یمادرش برا یدهایبه خر یراه کرد " 
 لهیوس نهمهیتهران. چطور ا میپروژه تموم شده و برگشت اد،یب ایه م بخواد به دنبچ

 !"م؟یرو ببر
 گ،شت. جانیو پره عیکه خاتون و رها کنارشان بودند، سر یماه کی

 تنها بودند. یهفته نفس و راه دو
گفت " حاال  یم طنتیبا ش   یکرد و راه یم یخاتون و رها دلتنگ یبرا نفس

مال خودم با! همه  ی! ُمردم از حس  ودیکاملن  مامان و رها گرفته  یبا وقتتو 
 بودن!"

 ادیب ایبعد که بچه به دن ،یکن یم یحس  ود یگفت "حاال انقدر دار یم ای نفس
 نیحس  ود! مامانم هم یخوش  حال نباش آقا ادی" ز ای!" ؟یکن کاریچ یخوا یم

 شه!" یو دوباره وقتم پر م ادیروزا م
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 ش  کم ِ کوچک نفس، انگار  ِدنیرفت و با د شیمهر ماه، ش  کوفه به ک اواخر
 شد. دیناام
 .دیخند یراه

 متر جلو اومده باشه؟! میشکمش ن نیخاله شکوفه؟ توقع داشت -
 لبخند زد. شکوفه

 شدم. یکم بزرگتر بود، خوشحالتر م هی یمتر نه! ول مین -
باره آلبالو و مقدار یبرا لواش   ک که  ینفس چند جعبه نازوک آورده بود و دو

 فرستاده بود. سیکالر
 گفت. یم جانشیکرد و از ه یرا جا به جا م لیوسا سرحال،

فت ب - بالو ز،یاز هر چ ش  تریخاتون گ بالو براش ببر. اونم آل ده... ز خی یآل
 تو! یخور یم یمامان، انقدر ترش یکن یضعف م

 آب دهانش را قورت داد. نفس
 !خیخوبه... هم ترشه ، هم  -

 داد.و سر تکان  دیخند یراه
 یفهایبه تعر یپدرجان با چه ل*ذ*ت یگفت: اگر بدون جانیدوباره با ه ش کوفه

از من طاقتش تموم ش  ده بود! برات  ش  تریکه ب سیکنه؟ کالر یخاتون گوش م
  ِدیبافه!... نو یبچه لباس م یلواش  ک درس  ت کرد. از حاال نش  س  ته داره برا

گم از کجا  یاده ش! مخواه*ر*ز یبرا رهیگ یراه به راه عروس  ک م یمغرورم ِه 
 گفت براش ی شما! ...رها م ِیساز سفارش نمیپدر! ا یمعلوم که دختره؟!... آقا

و  ادیب ایبا س  از و آواز دن دیزنه که اونوقت با یبچه م یبرا نهیش   ینبر؛ انقدر م
 یمقاله خوندم درباره  هی شیخوبه... چند س  ال پ یبخوره... ول ریبخوابه و ش  
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 نی! همچیذاره... رها که رسوات کرده راه یاثر م نیجن یرو یلی... خیقیموس
 !میریم یکه از خنده م ارهیتو رو درم یبامزه ادا

 نفس را به خودش فشرد. یراه
 زنم، بده؟! یعاشق نفس و بچم هستم و باهاش حرف م نکهیا -

 با ل*ذ*ت نگاهشان کرد. شکوفه
به... بچه نعمت یلی! خزمینه عز -   آدم ِ یکه وارد زندگ یکه از لحظه ا هیهم خو
و  می... اونم این بچه که همه مون چش م به راهش ارهیم یو گرم یش اد ش ه،یم

 داره! ییبابا نیهمچ
 را چند بار باال انداخت و به نفس لبخند زد. شیابروها یراه

 کرد. یاخم آرام نفس
 !؟یپس من چ -

 .دیخند شکوفه
 !؟یراه یکن یم کاریزن ِ حسود چ نیبا ا -

 !؟یراه ایب گفت: من حسودم متعج نفس
 .دینفس را ب*و*س یموها یراه

سر ِخانوم خانوما گرم شد و به من احت یقربونش م -  یاجیرم!... خب، دوباره 
 ست؟ین ینداره!... با من امر

 دو، تا کنار در، همراهش رفتند. هر
 ؟یایگفت: زود م نفس

 ! فعلن خداحافظ.امیتا ب نیگفت: بله... خوش بگ،رون یراه
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 و به شکم نفس نگاه کرد. دیکش ینفس راحت کوفهش
 نیتموم بش   ه، برگرد یدلم برات تنگ ش   ده بود... خدا کنه زودتر کار راه -

 تهران.
 خواست برگردد. ینم نفس
... همه تنگ نی... آرتس،یس  زاوار، پدرجان، کالر یخانه اش، آقا یبرا دلش

 کرد. یاحساس آرامش م دور بود، نی آرت ِدنیکه از فکر ِ د نیهم یشده بود ول
 کن مامان! فیتعر نیبش ای: خب... بگفت

*** 
ست ب یدلش م نکهیبا ا شکوفه  سیر کالربه فک یکنار نفس بماند ول شتریخوا

 بود.
 کند. فیتعر هیبق یروز، نوبت او بود که برگردد و برا ستیاز ب بعد
 نفس دلچسب شده بود. یتازه برا ره،ی جز ِمیو مال یبهار یهوا

سر زدن  یو گاه یعکاس یو شکار سوژه  دیخر یماند و برا یدر خانه م کمتر
 رفت. یم رونیهر روز ب ،یبه راه

ش  تن برگ یگفت و نفس برا یکار م انیپا یاز اتمام پروژه و عجله اش برا یراه
 دودل بود.

 !"م؟یبمون نجایا شهیهم شهیبود " نم دهیدو بار پرس یکی
شستین یادیکار ز ش،یفتر ِ کد یتو نجایگفته بود " آخه ا یراه ضمن،  ما . در 

.. .ش  هیکارت س  خت تر م نجای! ا؟یبود تهاشیو مس  ئول یکه نگران بچه دار
 !"؟یبکن یخوا یم کاریذره جا چ هی نیا ی... توستیهم برات ن یکار
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 دنیهربار به د دنش،یو د نیفکر رو به رو شدن ِ دوباره با آرت یدانست... ول یم
خه ا یم یکرد ول یرود، مرددش م یم سیش  کوفه و کالر فت " آ جایگ رو  ن

 دوست دارم!"
 .دیخند یم یراه

به دوس   ت دار از خونه  یتونس  ت یکه نم شیماه پ کی. تا ی" االن که هوا خو
 ه؟!"!... خوبیی... سه تامیای!... خب قربونت برم زود به زود م؟یچ یبر رونیب

*** 
 بودند. نهیسجمعه بعد از برگشتشان، مهمان آرمن و لو نیاول

 بودند. دهیرس هیو نفس، بق یاز رفتن ِ راه قبل
 .دیدر را که باز کرد، خند آرمن

 !نیخوش اومد -
اومدنِ  بچه ت  ای! خوب ش   د قبل از دنریبه خ دنیگفت: رس   یبه ارمن بعد

 !میسیبنو یادگاریشکمت  یرو میخواست ی! ممتیدید
 .دندیو نفس خند دینو

 خنده اخم کرد. انیم سیکالر
 مودب باش! -

 بود؟! یادب ی. بمیسیبنو یادگاریگفت: گفتم تا شکمش بزرگه روش  آرمن
 نفس را گرفت. یپالتو یراه

 .دهیاومد، بهت م یجوابتو باشه خود ِ پسرم وقت -
 هال رفت و سالم کرد. به
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 سست شد. شیپاها د،یرا که د نیآرت نفس،
 و دستش را گرفت. نفس نگاه کرد یبا لبخند و ناباور به سر تا پا نیآرت
 نفس! یعوض شد یلیخ -

 .دیرا ب*و*س نهیزد و لوس یزورک یلبخند نفس
شت که چ دوباره ساس را دا شانیب یزیهمان اح ست که ا ن شان،  ریه از خود

 .ندیب ینم یکس
 را به نفس نشان داد. نهیمبل کنار شوم نهیلوس

 .یگرم بش نیبش -
 هم گرمشه! ینطوریگفت: نفس هم شکوفه

 زد و نفس ینش  س  ت و به تپش قلبش گوش داد. بچه لگد م یراه کنار نفس
 کرد او هم متوجه اضطراب مادرش شده. یحس م

 حواس همه را پرت کرده بود. یو راه دی آرمن و نو ِیو شوخ خنده
 سرد شد نفس... برات عوض کنم؟ تیگفت: چا نهیلوس

 ... نه خوبه.؟یحواس گفت: چا یب نفس
 !؟هیآرام گفت: نفس؟! چ یراه
 "یچیتکان داد که " ه سر

 .دیولرم را نوش یچا و
 دیبا ایش  ه... از حاال بگم!  یگفت: داره عض  و پنجم گروه هم اض  افه م دینو
 .ستیجاز ایبشه  ستیانیپ

 گفت: از کجا معلوم که بخواد نوازنده بشه؟! نهیلوس



wWw.Roman4u.iR  560 

 

به دا دینو  نیخواس   ت، ا یره! دومن اگرم نم یم شییگفت: اولن حالل زاده 
... یقیطرف موس   ش  هیم تیزدن ِ باباش، از حاال کنار گوش  ش، هداس  از 

 !می! ما از حاال روش حساب کردمیندار شهیو نم دیسومن... نخواد و نتونه و نبا
 .دیکش شیعرق کرده اش را به زانوها یلبخند زد و کف دستها نفس

 !زم؟یشده عز یدوباره آرام گفت: چ یراه
 گفت: تپش قلب دارم. آرام
 اش کنار زد. یشانیرا از پ شیهامو یراه

 ؟یکم دراز بکش هی یخوا یم -
 مامان؟! هیگفت: نفس؟ چ شکوفه

 تکان داد. سر
 گفت: تپش قلب داره... یراه

ا اتاق اس  تراحت کن ت یکم تو هی... پاش  و ده؟یگفت: رنگت چرا پر سیکالر
 جان. کیشام رو آماده کنن. پاشو آخچ

 .کرد نیگ،را به آرت یشد و نگاه بلند
 .دینگرانش را دزد یچشمها نیآرت

 .دیتخت خواب یبه اتاق رفت و رو نهیلوس همراه
 و شکوفه هم آمدند. سیکالر
 !نهیریبچه ش نیگ یچقدر سخته؟... اونوقت همه م نیگفت: خاله بب نهیلوس

 دست نفس را گرفت. سیکالر
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 که شما میدیها رو کش یسخت نیکنه! ما هم ا یم نشیریها ش یسخت نیهم -
 !دینیرینقدر شا

 کمر نفس را ماساژ داد. شکوفه
 ؟یدکتر رفت شیپ یِک  -

 را بست. شیچشمها نفس
 .میرفت یبا راه روزیکرد. د یتهران معرف یدکتر تو هیدکترم،  -

 ینتحمل ک گهیکم د هینمونده...  یزیچ گهیگفت: د دواریام یبا لحن سیکالر
 ...یشیخدا راحت م دیبه ام
س سرگ اری! چند ماه اول که وهیدنامر یلیگفت: خ نهیلو اه چند م جه،یو تهوع و 

سش در نم زحمتش  یراحتن به خدا... همه  یلی... مردها خادیآخر هم آدم نف
 س. چارهیمال زن ب

 لبخند زد. شکوفه
که از  یگیم ینطوریاز پدره... ا ش  تریب یلیدر عوض ل*ذ*ت ِ مادر ش  دن خ -
 !؟یدربر رشیز

 هم لبخند زد. نهیلوس
ست نداره. مخدا  - صلن بچه دو شکر که آرمن ا سازمه!...  یبچه  گهیرو  من 
 !شه؟یبزرگتر م نمیاز ا نم؟یبب

 سر تکان داد که " آره". شکوفه
رم گفت: قربونش ب یو به ارمن دیبا عش  ق به ش  کم ِ نفس دس  ت کش   سیکالر

 پسر خوشگلمو!
 .دیخند نهیلوس
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 ها؟! ینفس! دو تا مامان دار -
 چشم گشود. نفس

 تا! خاله خاتون هم هست!سه  -
 بلند شد. سیکالر

 نفس چند نوع کباب درست کنه. یخواد برا یآرمن گفته م -
 " دستش درد نکنه" گفت

 را بست. شیدوباره چشمها و
 رفتند. رونیب نهیو لوس سیکالر

 ساکت به ماساژ کمر نفس ادامه داد. شکوفه
شتند. از لحظه ا یکرد کاش بر نم فکر ضربان ق دهیرا د نیکه آرت یگ لبش بود، 

 و س  تادنیکه وقت ا دیمال یاز کمرش را م ییباال رفته بود. ش  کوفه همانجا
چون خودش  ایپرس  تار بود  نکهیگرفت. حتمن به خاطر ا ینش  س  تن درد م

 را تجربه کرده بود. یباردار
 یچی. نگران هیخوب فکر کن یزای. به چیآروم باش   دیآرام گفت: با ش  کوفه

ش صبحها بینبا ش شم،یپ ای...  ودمونو خ ییسه تا س،یبا کالر م،یذار یم نویما
 خوبه برات. یلی... خیرو ادهیپ میر یوم میپوشون یم

 .دهیکرد نفس خواب فکر
 .دیشد و گونه اش را آرام ب*و*س خم

 صدا بلند شد و رفت. یب یداشت شکوفه کنارش بماند ول دوست
 نگران به شکوفه نگاه کرد. یراه
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 رد.گفت: خوابش ب شکوفه
 در بالکن، آتش روشن کرده بودند. دیو نو آرمن

 آرمن را برداشت و آرام شروع کرد به زدن. تاریگ ن،یآرت
 آهنگ آرام بم بنوازد. کیسل آنجا بود تا  ولنیخواست و یم دلش

 کند. یبم سازش چقدر نفس را آرام م یدانست صدا یم
 بلند شد. یراه

 شش؟ینداره برم پ یاشکال -
 .دیچ یرا م زیداشت م نهیلوس

 کنم. ینه... خواهش م -
 تاریگ یرا باز نکرد. داش  ت از ص  دا شیآرام ِ در، چش  مها یاز ص  دا نفس

 برد. یل*ذ*ت م
 تخت زانو زد و آهسته نبض نفس را گرفت. نییپا یراه

ست به موها یم شد ول شیخوا ست بک شده و  یم ید سبک  ست خوابش  دان
 شود. یم داریزود ب
 بلند شد و رفت. یو به آرامنگاهش کرد  قهیدق چند

 کباب آرمن که در خانه پخش شد، نفس ضعف کرد. یبو
 .دیو با لبخند به شکمش دست کش نشست

 تو هم گرسنه ته؟! -
 زد. یقلبش تند م هنوز

 برگشت. منینش به
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صحبت م یآرام درباره  ن،یو آرت یراه تک تک هر چه  نیکردند و آرت ینت ها 
 زد. یگفت، م یرا م

 نفس؟ یشد داریت: بگف شکوفه
 دو سر بلند کردند. هر

 راه انداخته آرمن! ییبه همه زد و گفت: چه بو یآرام لبخند
 هم لبخند زد. سیکالر

 آماده شده؟ نمیگرسنه ش شده بچه؟! ب،ار بب -
 .ششونیرم پ ی: نه؛ خودم مگفت

 .دیبالکن رفت و با ل*ذ*ت بو کش به
 !ن؟یکن یکباب م یچ -

 برگ، جوجه... ده،ی! کوب؟یاردوست د یگفت: چ آرمن
 .دیخند

 !یقفقاز -
 آتش برداشت و به دستش داد. یرا از رو خیس آرمن

 مراقب باش... ؟ینسوز -
 لبخند زد. دینو
 ها؟! رنیگ یم لتیخوب تحو -

 را باال انداخت. شیابرو نفس
 تو هم بچه دار شو! یتون یم -

 نگاه کرد. دینو کلیعقب رفت و به ه آرمن
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 !یشیفقط به ظرافت نفس نم !ادیبهت م -
 جدا کرد و خورد. خیخندان، گوشت را از س نفس،
 گفت: انگار بهتر شد. سیکالر

 به بالکن نگاه کرد. شکوفه
 نیجن یهم رو میآره...اس  ترس داره... تپش قلبش مال اس  ترس  ه. م*س*تق -

 ذاره. یم ریتاث
 اومدن بچه؟! ایرو داره؟ به دن یمتفکر گفت: استرس چ یراه

 سر تکان داد. فهشکو
 ...مانیاسترس زا -

 تجربه شه... نیگفت: باالخره اول سیکالر
شب ن یراه سه ماهه. برا یم شنیتیساعت مد میگفت: هر   نکهیا یکنه. دو، 
 !نمیشینکنه، منم پا به پاش م یتنبل

 زد. لبخند
 .شهیبعدش آروم م یگرفت ول ینم یجد ادیاولش ز -

 .هیآرامشش عال یهم برا میمال یقیگفت: موس نیآرت
 سر تکان داد. یراه

 هم رها براش گرفته. ییده... چند تا یروز گوش م یتو رو تو ید یس -
 در نان وارد شدند. دهیچیپ یو پسرها با کبابها نفس

 نفس انداخت. یدست دور شانه ها یراه
 نفسم؟ یخوب -

 زد. لبخند
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 کردم! نگیآره... رفتم دوپ -
 به آشپزخانه پناه برد. نیآرت

 ی. از خودش بدش مردیاش را بگ یاحس  اس لعنت یتوانس  ت جلو ینم هنوز
کرده که روز ِ برگشتن ِ نفس از  دایرا پ ی نفس، همان حس ِدنیآمد که دوباره با د

 باغ ِ سزاوارها داشت.
 فکر کن که نفس خوشبخته..." نی" به ا
 یم تشیداره اذ شیزندگ یتو یزیهس  ت... نکنه چ یقرار یچش  ماش ب ی" تو

 کنه؟!"
 !"ییهم باشه، خود ِ تو یزی" لعنت به تو! اگر چ

نفس را  یفرارِ  نفس... ادامه  یش   د برود! فرار کند؛ ادامه  یکرد کاش م فکر
 فرار کند!

با خنده گفت:  نهیلوس   دند،یرس   یانقدر از همه طرف به نفس م ز،یم س  ر
 خوام! یشد! منم بچه م میحسود

بود؟... اوناهاش! اون گوش   ه س   اکت  نیآرت شیگفت: بچه مون که پ آرمن
 نشسته!

 !یمزه ا یب یلیگفت: خ یچشم و ابرو نازک کرد و به ارمن نهیلوس
 .دیخند آرمن

ب . نه تپش قلمیدردس  ر دار یب ی! به فکر توام! بچه چارهیگم؟!... ب یبد م -
 ردن!ک زیخواد، نه دکتر بردن، نه تم یم رینه پا درد و کمر درد... نه ش ،یریگ یم
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ست که برات ا،ا در یکرد یم یعروس انویپ هیبا  یرفت یگفت: خب م نهیوسل
 !کار؟یچ یخواست یدردسر تر از من... منو م یکنه. ب یکنه و باهات زندگ

 .دیخند دینو
بچه  هی گه؟ید شهیسر ِ همه گرم م اره،یبچه م هی! نفس دینکن دهیفا یبحث ب -

 !هیکاف
 بود. رهینگاه کرد که به صورتش خ نیآرت به
شنا بود. با درماندگ یشناخت ول ینفس ِ مادر را نم نیا  یوجل یمثل قلبش، آ

تا آنجاها که نبا یفکرش را م ش  کمِ   نی... آنجا که کاش ادیگرفت که نرود 
 خودش را... یبرآمده، بچه 

 بود... یآرمن... عال یرا برداشت و گفت: مرس وانشیمع،ب ل نفس
که پس  رت تپل بش  ه. من از  یبخور یقوم یا،اها دیگفت: آنوش... با آرمن
 !ادیالار خوشم نم یبچه 
 !ه؟یخودت الار و استخون یگفت: پس چرا بچه  نهیلوس

باره  نیمطمئن ش  ود آرت نکهیا یبرا نفس چش  مش را از ص  ورتش گرفته، دو
 نگاهش کرد.

 انداخت. نییو سرش را پا دیبا حسرت آه کش نیآرت
 چطوره؟ سای: الردیرسپ نهیحسرتش را حس کرد؛ و از لوس نفس
 شانه باال انداخت. نهیلوس

 خاله هام. شیپ سیره انگل ی... کاراشو کرده، داره مستیبد ن -
 رفت. نیآرام به طرف آرت س،یو کالر نهیمالمت بار ِ آرمن و لوس نگاه

 لبخند زد. شکوفه
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 ره موفق و شاد باشه. یهر جا م شاالیا -
 را آورد. تارشیگ نیرفت از ماش دینو
 بمون! نجایامشب ا ی! راهی... چه برفادیداره برف م -

 .دیخند یراه
 !ریبخ ادشی -
 کاپشنش را درآورد. دینو
 !ادته؟یبود!  ضیبود!... نفس چقدر مر روزید نیانگار هم -

 !؟ی: اون موقع هم دوستم داشتدیپرس یاز راه آرام
 ابروها و چانه اش را باال برد. یراه

 !یدر حد خفگ -
 نگاه کرد. رونیو به ب ستادیپنجره اپشت  نیآرت

 .ادیبرف ب دمیسال نوئه. با گهید یگفت: هفته  سیکالر
سال د آرمن ش دیبا گهیسرحال گفت: از  شته با ه مون... بچ یبرا میبابانوئل دا
 بچه ها، به بابانوئل و درخت و کادوهاس. یل*ذ*ت سال نو برا یهمه 

 ! چقدر کاری! وامیریبگ ادیهم بچه گونه  یش  عرها و آهنگها دیگفت: با دینو
 بچه! یبرا میدار
 داد. هیتک یراه به
ب  ش ِیاهیبه س رهی خ ِنیپناه دهد تا به آرت یخواست فکرش را هم کنار راه یم

  برف فکر نکند. ِیدیو سف
 کنه. یگفت: رها هم گفته اتاق شازده رو خودش آماده م یراه
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 لبخند زد. یبرگشت و به راه نیآرت
 چولو!شازده کو -

 سر تکان داد. یراه
 آره. شازده کوچولو... -

رگها مادربز یقصه ها دیگفت: البد من و تو هم با سیو به کالر دیخند شکوفه
 شازده! یبرا میریبگ ادیرو 

 زدند و خواندند. پسرها
ر نتوانس  ت در براب یبخواند ول یاول س  اکت تماش  ا کرد و بعد زد تا راه نیآرت

 دن، مقاومت کند.خوان یبرا یاصرار ِ راه
 .دیبه ذهنش نرس یآهنگ چیماند و ه رهیخ دی نو ِیمشک تاریبه گ مردد

 بزن حسن ختام برنامه! شویکی... تهیال یگفت: تو که خوراکت آهنگا دینو
با ا دیبه نو گ،را نه!" ول نیداد "ا یعقلش اخطار م نکهینگاه کرد و   یآهنگ، 

 شد. دهیکش مهایبه س شیانگشتها
 یبعد، ارق در خود و آهنگ ش   د... مثل همه  یود ولس  خت ب ش  روعش

 خواند. یدلش م یکه با سازش تنها بود و برا ییوقتها
 یکس یو ب ییکه تنها یی"کجا

 من آشنا کرده حس ِ امو با
 از آ*غ*و*ش تو یداغ ِ دور نیبب
 زانو درآورده احساسمو به

 و هنوز یفکر و ذکرم شد همه
 تو یدلم پا شهیآب م داره
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 من وا شده یقفل لبها! نیبب
 تو یقصه گو کرده چشما منو

 یرو از عمق ِ دلواپس المیخ
 برم یم دنتیب*و*س یایرو تا

 کنه یپر م هیشبو گر سکوت
 پرم یکه از خواب تو م ییشبا

 تو شیو پ یقسمتم باش نشد
 لبخند هر روزت عادت کنم به

 یم*س*تت کن یمحو چشما منو
 رو مثل کعبه عبادت کنم " تو

شده؛ حس م یکرد هوا یز حس مبا نفس زند  یکرد قلبش تند م یاتاق گرفته 
 کند. یم یقراریو بچه هم مثل قلبش ب

 کردند. ینگاه م نیآرام به آرت یبا لبخند همه
 کنج زندون، ماتم زده نی"من ا

 من یایتو رو نجا،یاز ا رونیب تو
 خورم یتو ام م یگوشه جا نیا من
 من یها جا لهیم نیاز ا رونیب تو

 زنم یتو پر م یتو هوا دارم
 یکش یاصه هامو نفس م یدار
 قفس نیاز ا شمیرها م ادتی به
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 "یکش یمن قفس م یاز اصه  تو
 .نیکردن ِ آرت یهم شروع کرد به همراه یراه

 نیداد فکرش، به ا یاجازه م دینه! نبا ؛یراه یبلند شد و نشست رو نیآرت نگاه
کرد پر زدن در  یم یانده اش حالبه قلبِ  وام دیپس  ر، خ*ی*ا*ن*ت کند. با

 شده، از ماندن در قفس سخت تر است. یگریکه نفس ِ د ی نفس ِیهوا
با اخم شیص   دا به  یآرام و آرام تر ش   د و  باره دوخت  کالفه، نگاهش را دو

 ساز. ی بدنه  ِیاهیس
 دلخورم یشهر خاکستر نی" از ا

 تو لحظه هام دهیچیبغض پ نیا از
 یکس یپر از ب یروزها نیا تو
 برام یتنها، تنها تو موند تو
 چشامون از عشق تر بشه دینبا
 خوره یشهر بر م نی ا ِیخشک به

 پس کوچه ها یتو یکی هنوزم
 بره..."* یها رو سر م یعاشق داره

 گشتند. یکرد بر نم یسنگر گرفته بود و باز آرزو م یکنار ِ راه نفس
*** 
 یورا پشتش گ،اشت و ر نشستن، بالشها یبه جا یشب که برگشتند، راه آخر

 و تمرکز را انجام داد. دنینفس کش نیتخت نشاندش. همراهش تمر
 زد و به اتاق برد. ریمسواکشان خم یرو
 ... مسواکتو بزن، بعد بخواب.زمیپاشو عز -
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 برد. یخوابش نم یبود ول خسته
 شده بود. کالفه
 بار پهلو به پهلو شد. چند

 خوابش نبود. یکرد ول نگاه یو آرام ِ راه دهیصورت خواب به
 زد. یکرد و لگد م یهم مثل خودش کالفه بود. حرکت م بچه
 رفت. رونیبلند شد و ب آرام
 اه کرد.روشن نگ یقدم زد؛ دوباره به آسمان برف ی. مدتستادیپشت پنجره ا یکم

 خواستم کالفه باشم؟!" یکردم چقدر م یکرد " اگر تمرکز نم فکر
 حبت کرد.مبل نشست و آرام با بچه ص یرو

 خواست هر دو آرام شوند؛ حواسش پرت شود تا بتواند بخوابد. یم
صدا عیسر د،ی نفس را که د ِیخال یجا یراه شنود  ست و گوش کرد تا ب ش  ین

 .دیزمزمه شن یآب، صدا یبه جا د؟یآ یآب م
 رفت. رونیبلند شد و ب نگران
آرام  ود ومبل، سرش را خم کرده بود؛ با دو دست شکمش را گرفته ب یرو نفس

 زد. یحرف م
ش یی... االن که کوچولو - ستم تا بزرگ ب شیمن مراقبت ه رات ... بی... مرد ب

تاب م تا چ یک با هم ش  عر میریبگ ادیخوب  یزایخونم  با میخون ی...   ...
. از رهیگ یسفر... مامان ازت عکس م میر یپارک... م میر یم ییسه تا ،ییبابا
... یآقا باش   ده یم ادیت... بابا بهت ... بزرگ ش  دندنتیکردنت، خند هیگر

ثل خودش آواز بخون با ،یخودت مرد ش   د یبرا ی... وقتیم قت تو   دیاونو
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. خوندنت و حرف زدنت میو تماش  ات کن مینی... ما بش  یمواظب مامان باش  
 گهی!... چقدر منتظرتم!... اونوقت دیای! چقدر دوس   ت دارم زودتر بیو... وا

 ش  م،یگه انقدر نگران تو میاز تو و بابا... د ش  هی... همش پر مش  هیفکرم بد نم
 توئه... شیفقط حواسم پ

 را پس زد. ینگران یراه
 آرام نفس گوش کرد. یداد و با عشق به حرفها هیتک وارید به

و، حرف زدن با ا یخواب بوده که نفس به جا ال،یخ یکرد انقدر خسته و ب فکر
 پناه برده. امدهین ایبه دن یبه بچه 

ساس صداگ* اح ست  ست نفس را م یم یبزند ول شین*ا*ه کرد. خوا  یدان
 ترساند.

 برق را زد. دیبه اتاق برگشت و کل آرام
 راست نشست و به اتاق نگاه کرد. نفس

 آمد. رونیدوباره ب یراه
 قربون تو برم؟ ساعت چهاره. یداریچرا ب -

 : نتونستم بخوابم.گفت
 شود. ینگران نم یه و راهبود خوابیقبل هم ب یخدا را شکر کرد که شبها و

 انداخت. رونیبه ب یکنار پنجره رفت و نگاه یراه
 !زم؟یعز ینکرد دارمیباره... چرا ب یهنوز برف م -

 بلند شد. نفس
 سر کار. یبر یخوا یخواب کنم؟ صبح م یچرا تو رو ب -

 لبخند زد. یراه
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و ش  ه که فقط تو ر یمنم هس  ت! نم یش  ازده کوچولو، بچه  نیا ینا س  المت -
 کنه؟! تیاذ

 هم لبخند زد. نفس
 موند مراقبم باشه! داریخواب شده، ب یمامانش ب دیکرد. د ینم تیاذ -

 .دیکش ینفس راحت یراه
 دفعه از سرم گ،شت... هیپناه؟...  میاسمشو ب،ار یدوست دار -

 قشنگه..." یلیفکر کرد " پناه... خ یبه راه رهیخ نفس
 تکان داد که " آره". سر

 بود. صحبت با پناه ِ کوچکش، آرامش کرده بود.شده  آرامتر
 تونه بخوابه؟! یگفت: مامان ِ پناه هنوز نم یراه

 به آشپزخانه رفت. نفس
 شازده پناه گرسنه ش شده! -
 کانتر گ،اشت. یو ظرف نازوک را رو ختیر ریش وانیل کی

 بلند پشت کانتر نشست. هیپا یصندل یرو یراه
 خواد! یشازده هم م یبابا -

 .ختیر ریش گرید وانیل کی نفس
شب برف یسرحال گفت: چه حال یراه سه تا ،یداره  صبح،   ییساعت چهار 
 !میو نازوک بخور ریش

 از نازوک خورد. نفس
 !میپتو راحت بخواب ریز میبعدشم بر -
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 گفت. ی"هوم" بلند یراه
 خوابن تا ظهر. یره، مامان و پناه م یشه و م یم داریب میبابا ساعت هفت و ن -
 خوام برم به پدرجان سر بزنم. یشدم، م داریب یگفت: وقت فسن

 انگشت اشاره اش را باال گرفت. یراه
 !نیر یبا شازده م ن،یشد داریب -

 .دیخند نفس
 چشم! -

 .یو آشفتگ یخواست به دو ساعت قبل برگردد؛ به کالفگ ینم دلش
... ش  مینمرو به رو  نیبا آرت ادیب ایتا بچه دن گهیگرفت " د میخودش تص  م با

 !"ستیدارم که مهم ن تیشم و مسئول یبعدش انقدر سرگرم م
 یرو یفانتز یها یاز نقاش کینوار بار کیاتاق بچه را رنگ زد و  یوارهاید رها

خاتون و شکوفه  یدهایاتاق پر شد از خر یو همه  دیرا چ لی. وسادیکش وارید
 .یو نفس و راه

 بود. مشیسر تصم نفس
 اننیکه هم اح س،یکند تا ش  کوفه و کالر یرو ادهیرها پبا  ایداد تنها  حیترج

 بکشد. رونیهم آن دو را در سرما ب ند،یرا بب نیآرت
زدند و  یکردند و قدم م یم دیگش   ت. با هم خر یعص  رها زودتر برم یراه
 خوردند. یگرم م یچا

 خواست به خانه اش بروند. یم سیاز شکوفه و کالر مدام
دور  یند تا هم در کارها کمکش کنند، هم س  اعترفت یهم همراه خاتون م آنها

 هم باشند.
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شتند که نفس بعد از به دن یهم قرار م با  یآوردن بچه، چند روز در خانه  ایگ،ا
 شکوفه. یخاتون باشد و چند روز در خانه 

ن ! اصلدیگفت: دعوا نکن یگرفت و م یمادربزرگها خنده اش م جانیاز ه نفس
 ها؟! سیخاله کالر شیپ رمیم
 شیشکوفه باش که پرستار شیآمد که " ده روز اول پ یدر آخر خاتون کوتاه م و

 خودمون!" یبرمت خونه  یم ازدهمیروز  یاز من بهتره! ول
 داشت. یگریهمه لطف د یسال نو، برا یآن سال و آماده شدن برا اسفند
 او تا خودشان. یدیبودند و ع امدهین یبه فکر بچه  ز،یاز هر چ شتریب همه،

*** 
 دعوت کرده بود. لیسال تحو یطبق معمول، همه را برا پدرجان

 شده بود، دوباره استرس داشت. داریب یوقت از
 ! "اد؟یهم م نیآرت یعنی" 

 سال مانده بود. لیساعت تا تحو کی دند،یسزاوار رس یآقا یبه خانه  یوقت
 امدهین نیو آرت سیکالر نکهیو نفس از ا دیسرزنده، حال نفس را پرس پدرجان،

د ب شهیکنار شما... مگه م ل،یبودند خوشحال شد و گفت: خوبم... سال تحو
 باشم؟!

 .دیخند دینو
 !یر ینفس! درست مثل پنگوئن راه م -

 کرد. یاخم مهربان خاتون
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امروز فرداس که  نیهم گهیش  ده... د نیکش  مت ها؟! بچه م س  نگ یم دینو -
 .ارمیب یبراتون چا نینی... بشیراحت بش

 بچه آمد. لیسابا و رها
 !ن؟ینیرو بب نایا -
 نوزاد را به همه نشان داد. یو ظرف ا،ا و لباس و پتو ریش شهیش

 رو که داره؟! نایا یگفت: همه  نفس
 .دیخند رها

داش  ته باش  ه! از حاال  زیهمه چ نجا،یا نیباش  ه که هروقت اومد نجایگرفتم ا -
 اتاق خودم بمونه! یتو دیبگم ها؟ با

 .دیپتو ولباسها را دست کشبا لبخند  پدرجان
 شازده پسر چقدر خاطرخواه داره از حاال! -

 .دیسزاوار خند یآقا
 قراره خاندانو از انقراض نجات بده! سزاوار همچنان ادامه داره! -

اص  طالح ش  ازده چطور س  ر زبون همه افتاده؟! حتا  نیدونم ا یگفت: نم رها
 گه ش  ازده یره م یراه م پس  رجان، گهیم نه،یجمهورم بب سییپدرجان که اگر ر

 پسر!
 .دیخند پدرجان

 با همه فرق داره دخترجان! نکهیبه خاطر ا -
 از لباسها را باال گرفت. یکی دینو
 ه...باش نیدو برابر ا دیبا رن،یگ یم لشی! انقدر که همه تحوه؟یشازده انقدر -

 آقا! یبود یگفت: شما هم انقدر شکوفه
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 ومدن!زنگ در که آمد، خاتون گفت: ا یصدا
 دوباره مضطرب شد. نفس
 .ستادیکه وارد شدند، به زحمت ا نهیوآرمن و لوس نیو آرت سیکالر
 خوشحال ب*غ*لش کرد. سیکالر

 ... پسرمون چطوره؟!زجان؟یالوس* عز -
 بماند. هم ظاهرش، هم درونش. یکرد عاد تالش

 خوبه -
 نفس بود. یدوباره متعجب به سرتا پا نیآرت نگاه

 کرد. زد و سالم لبخند
 ب*غ*لش کرد. یراه

 ...میکرد ریفکر کردم ما د ؟یچطور -
 به آشپزخانه پناه برد. نفس

 و همانجا نشست. ختیآب ر وانیل کی
 یمهمانها چا یخاتون گوش کرد که داش  ت برا یزور لبخند زد و به حرفها به
 .ختیر یم

 ...رونیب ایپاشو ب زم؟یعز نجایا یگفت: چرا اومد خاتون
 .دیچسب یرفت و به راه رونیآب ب وانیل با

 لبخند زد و دستش را پشت نفس برد. یراه
 بچه دوباره موضوع صحبت را مشخص کرد. لیوسا
*** 
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 ؟ی* خوب
*** 

 لباس بچه را ب*غ*ل کرد. آرمن
 کرده! یبچه خرابکار نی! جان!... نفس؟... انگار اییدل دا زیعز -
 نکنه! فیکث دتویع یسهاخورده. مراقب باش لبا ریبا خنده گفت: تازه ش دینو
 کرد. یچرخاند و نگاه م یرا در دستش م ریش شهیبا لبخند، ش نیآرت
کرد و به  یبچه ها نگاه م یها یس  ال، نفس س  اکت به ش  وخ لیوقت تحو تا

 زد. یزور لبخند م
 کرد. یم یشده بود و احساس خفگ شتریبچه ب یحرکتها دوباره

ا هتر از قبل توانس  ته بود ذهنش رخواند. ب یرا در ص  ورت نفس م یتابیب نیآرت
شمها یکنترل کند ول ش یهوا، پر م یب ،یلعنت یباز هم چ  یسطرف ِ نف دندیک

 کرد. یدل دل م دن،ینفس کش یبه جا ده،یکه ساکت و رنگ پر
 نشست. یگرفت و دوباره کنار راه یدیاول از همه از پدرجان ع نفس،

 متوجه حالش شد. یراه
 قربونت برم؟! یدار یکرد و آرام گفت: مشکل اخم

 کم استراحت کنم. هیخوام  ی: نه... مگفت
 یگرفت و نفس عاش  ق حافظ خوان یهمه فال حافظ م یداش  ت برا پدرجان

 .ندیتوانست بنش ینم یپدرجان بود ول یها
 دستش را گرفت. یراه

 !؟یکش یاتاق دراز بکش... چرا انقدر تند نفس م یتو میبر ایب -
 بلند شد. یو همراه راه دیدزد نین آرترا از چشمان نگرا نگاهش
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 نفس جان؟ هیگفت: چ خاتون
 متوجهش شدند. همه
 .ستین یزیتکان داد که چ سر
 خواد استراحت کنه. یگفت: م یراه
 پله، درد شکم و کمر، نگهش داشت. نیاول یرو
 !؟ینفسم؟! درد دار هیخم شد و مضطرب گفت: چ یراه
 سر تکان داد. باز
 بلند شد. رها

 شد؟! ی؟ چنفس -
 سرها برگشت. ی همه

 و خاتون هم بلند شدند. سیو کالر شکوفه
 .دیرا گز شینرده را در دست فشرد و لبها نفس

 کتاب را بست. پدرجان
 اتاق من. یتو نجایباال؟.. ببر هم نشیبر یچرا م -

 را گرفت و آرام به اتاق برد. شیبازو رینگران ز یراه
 و خاتون دو طرفش نشستند. شکوفه

بار آروم نفس عم وفهش  ک ند  فت: چ مان... قبلن هم ا قیگ ما  ینطوریبکش 
 گرفته؟

 گفت "نه" دیکش یکه بلند نفس م همانطور
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ه بچه شد. نکن ینم ینطوریا چوقتیه مارستان؟یب میدستپاچه گفت: بر یراه
 !اد؟یم ایداره به دن

 را صدا کرد. یسزاوار به در زد و راه یآقا
 مراهته؟دکترت ه یگفت: شماره  شکوفه

 دارم. لمیموبا ی: توگفت
 .انمارستیب میجان، زنگ بزن بگو درد داره. اگر الزمه بر یگفت: راه شکوفه

 رفت. رونیب یراه
 نفس را برداشت و زنگ زد. لیموبا

 د.برسان مارستانیبه ب عیخواست بلند شود، خودش نفس را سر یم نیآرت
 یب دیآور اس  ت که با مبل را فش  رد و فکر کرد چقدر ع،اب یدس  ته ها کالفه

 و فقط تماشا کند. ندیبنش الیخ
 .تا منم برسم مارستانیببرش ب عیسر گهیکرد و گفت: م یخداحافظ یراه
 اتاق رفت. به
 .زمیعز میپاشو بر -

شتها شکوفه شان رفتند و انگ سته ها ن،یآرت یو خاتون هم همراه  یهمچنان د
بل را م ندنِ  خودش و یم ما جا  به  گاهش،  ند و ن به "حق  فش  رد فکرش، 

 نداشتنش" بود.
ستپاچه رانندگ یراه س انیبه نفس که م نه،یکرد و دائم از آ یم ید ش ته مادرها ن

 کرد. ینگاه م د،ینال یبود و م
 .دندیرس عیخلوت بودند و سر ابانهایخ
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س مانیبه بخش زا یرفت و وقت رشیانجام مراحل پ، یبرا یراه ه و شکوف د،یر
 دند.نشسته بو یصندل یخاتون، رو

 شد؟ دکتر اومد؟ ی: چگفت
 .نیگفت: نه... بش شکوفه

 نا آرام سر تکان داد. یراه
 نه... کجا بردنش؟ -

 گفت: بردن آماده ش کنن... نگران نباش. خاتون
 کردند. یزد و شکوفه و خاتون ساکت نگاهش م یاسترس قدم م با

 هم آمد. دکتر
 ی... تلفندینباش  کرد و گفت: نگران  یراه ی دهیبه ص  ورت رنگ پر ینگاه
 نرماله... زی. حالش خوبه... همه چدمیپرس
 .ستادیکنار در ا یراه

 باشم. ششی... قرار بود پمیهماهنگ کرده بود -
 لبخند زد. دکتر

 کنم. یصداتون م ن،یباش نجایهم -
 آمد! یخونسرد م یادیبه نظرش ز یدکتر ِ لعنت نیا چقدر
 نرماله؟ زیفت همه چکه گ یدی. دنیبش ایجان، ب یگفت: راه خاتون
 آمد. یپرستار

 ن؟یبچه رو آورد لیوسا -
 سر تکان داد. یراه
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 .ارنیزنم ب یاالن زنگ م -
سا دینو به ست برود و ساک آب لیزنگ زد و خوا ست،  یبچه را که در  کوچک ا
 .اوردیب

 زد. شیآمد و صدا یگریانقدر قدم زد تا پرستار د دوباره
 ند زد و وارد شد.دستپاچه به خاتون و شکوفه لبخ یراه
چقدر خلوته!...  مارس  تانیزده گفت: ب جانیه د،یکه با س  اک بچه رس   دینو

 کجاست؟ چه خبر؟! یراه
 .می... منتظرستین ینفس... خبر شیگفت: پ شکوفه

*** 
 نوزاد شکست. ی هیگر ی راهرو و انتظارشان را صدا ِسکوت

 سه با لبخند به هم نگاه کردند. هر
 منه؟! یر*زاده خواه* یگفت: صدا دینو

رو نبردن داخل... حتمن  یاز نفس کس   ریا م،یما اومد یگفت: از وقت خاتون
 خودشه! پروردگارا شکر!

 آمد. رونیب یبعد، راه قهیدق چند
 .دیخند یم شیبود و لبها سیخ شیچشمها

 سه را با هم ب*غ*ل کرد. هر
 خوشگل و کچله! یبچه  هی! ن؟یدیصداشو شن -

 خوش قدم باشه... نفس چطوره؟ شاالیبارکه. اگفت: م یبا شاد خاتون
 سر تکان داد. یراه

 کنم. یخوب و خسته... کاراش تموم بشه صداتون م -
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 گرفت و باز کرد. دیرا از نو ساک
 نفس را درآورد. تالیجید نیدورب

 !یدونستم دکتر هم هست ی! نمیخندان گفت: بابا خارج دینو
 را خشک کرد. شیچشمها شکوفه

 سخت نبود؟ مانشی!... زاشاالیا شهیم منوبت تو ه -
 .دیخند یراه

شما به چ ینم - شتناک بود!...  دم،یکه من د ینیسخت! ا نیگ یم یدونم  وح
 .ششونیمن برم پ

 خندان تنها گ،اشت. یو هر سه را با صورتها رفت
 شماره گرفت. عیسر دینو
 را برداشت. یزنگ، گوش نیسزاوار با اول یآقا

 ساکت شدند. همه
 .دیسزاوار خند یآقا
 مبارکه... حالشون چطوره؟ -

... 
 شته؟یپ ی... دستت درد نکنه... راهیخب به سالمت -

... 
 !کالیبار -

... 
 انت.بگو... قرب کیباشه، ممنون از خبرت. به مادربزرگا سالم برسون و تبر -
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 اومد. ایرا گ،اشت و سرحال گفت: خدا رو شکر به دن یگوش
 ا رو شکر.گفت: خد یبه ارمن سیکالر

 را به رها داد. ینیریسزاوار ظرف ش یآقا
 شما! یدیع نمی سال نو خوردن داره! پدرجان! ا ِینیریحاال ش -

 .دیخند یم پدرجان
 گفت؟ حالشون خوبه؟ یچ -

شونیپ یگفت راه دیسزاوار گفت: نو یآقا  هیبوده. خودش اومده خبر داده  ش
 پسر کچل!

 .دیخند بلند
 بخشو پر کرد! یهمه  غشیج یاومد، صدا ایکه به دن نیهم گهیم -

  رها را برداشت. ِیتعارف ِینیریآسوده لبخند زد و ش نیآرت
 نیکرد فقط به ا یآمده بود. سع ای نفس خوب بود و پسرش هم سالم به دن ِحال

 .گرید زیچ چیفکر کند که نفس راحت شده، نه ه
از ژن ِ  میش  د یم دیکرد! اگه آروم بود، نا ام دمونیخندان گفت: رو س  ف آرمن

االن  نیهم ای نیمنتظر بمون نیاری... طاقت مگمیم کیصداش!...پدرجان! تبر
 !ن؟ینیببرمتون شازده رو بب

 اومده! ایخودم دن ی!... انگار بچه میزود گفت: بر پدرجان
 .دندیخند همه
 گفت: منم طاقت ندارم! سیکالر

 !ادیصداشون در نمطاقتن و  ی! انگار همه بمیر یسزاوار گفت: همه م یآقا
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 یدور نفس  و ش  لوغ نم ادی... االن زمیای... ما بعدن منیگفت: ش  ما بر نیآرت
 .مارستانیب میایبعد م نهی. من و آرمن و لوسمیکن

کهیبا ا آرمن چه را بب یدلش م ن فت: آرت ند،یخواس   ت زودتر ب  راس   ت نیگ
 ...میاینفس و شازده م دنید ی. ما بعد برانی... شما االن برگهیم
 بلند شد. سیالرک
 ی! منم مثل پدرجان انگار بچه دیخدا رو ش  کر که منو به بعد حواله نکرد -

 اومده. ایخودم دن
*** 

ا که همه ب ییداده بود و به حرفها هیراحت، س  رش را به بالش تک یحال ول یب
 کرد. یزدند، گوش م یهم و با بچه م

 دستش را فشرد و لبخند زد. یراه
 همون پناه؟ ن؟یهست متونیز سر تصمسزاوار گفت: هنو یآقا

 تکان داد. سر
 بله... پناه. -

س  زاوار، بچه را از داخلِ  تخت کوچک بلند کرد و با لبخند گفت: پناه  یآقا
 خان ِ سزاوار!... پدرجان! خدمت شما!

صورت خواب اطیبا احت پدرجان شقانه به  اه اش نگ دهیبچه را ب*غ*ل کرد و عا
 کرد.
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 میممنون ِ نفس خانوم باش دیفراوون باشه... با شیو روز طالعش بلند شاالیا -
 یروز س  ال برامون آورده... منو به آرزوم رس  وند نیاول ،یتحفه ا نیکه همچ

 ندارم. ییآرزو گهیدخترجان... د
 .دینفس را ب*و*س یموها یراه

و  و براش حافظ نهیکنارتون بش   ادیهنوز مونده پدرجان که مثل ماها بدوئه ب -
 ...نیبخون شاهنامه

 کرد شکمش کوچک شده. یهنوز باور نم نفس
 .دیخند یاز بچه م فهایو به تعر دیکش یم قیعم نفس
د کردن یدادند و بعد به نفس نگاه م یم گریبا عشق، بچه را به دست همد همه

 .دندیب*و*س یاو را م ای
 د.کرده بو هیگر یاول بعد از تولد، حساب ی قهیخواب بود. فقط چند دق بچه

 است. یچه کس هیاش بحث کردند که شب افهیق ی ربارهد
مه در ا یداد ول یم یکس نظر هر کهیه ها ن ها و ابرو  هیکمرنگش ش  ب یمو

 رهاست، متفق القول بودند.
 گفت " کچل بودنش مثل منه؟!" زانیآو یاول با لبها رها

 کرد " مثل عمه ش بور شده!" یادآوریبعد با ارور دائم  یول
 رفتند. یاز مادربزرگها و راه ریا ساعت بعد، همه کی

 خوردن پسرش را نگاه کرد و با زور به نفس کمپوت داد. ریبا عشق، ش یراه
 کردند. یو شکوفه با خنده بحث م خاتون

 مونم." ی" من امشب م
 مونم." ی" نه... تو برو. من م
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 !"شتیپ انیخوان ب ی! فردا هم که م؟ی" زرنگ
 !"گهید یای" خب تو هم م

 .دیدخن یراه
 !دیمونم! هر دو بر یاصلن خودم م -

 کرد. یاخم مهربان خاتون
 .یذارن تو بمون ینگو! اصلن نم یچیه گهیتو د -
 اروب، هر سه ماندند. تا

دست ِ  یاهافتاده بود و ر هیسرگرم بچه بودند که باالخره به گر شتریب مادربزرگها
 کرد. ینفس را رها نم

 و ش  دیاد و بدون توجه به مادرها، خم مافت یبود م دهیکه نفس کش   یدرد ادی
 .دیب*و*س ینفس را م

داد  را نشان ی دست راه ِیاز ظهر که نفس خوابش برده بود، شکوفه، کبود بعد
 کرده! کارتیچ نیو گفت: بب

 لبخند زد. یراه
فش  ار  یتون ی. گفتم تا مس  تین یچیه نیا د،یکه نفس کش   یدر مقابل درد -

 .ادیبده. دردم نم
 !ستین یمادر شدن الک یدی: تازه دگفت خاتون

مه م یراه تازه ه فت:  جب گ چه زا یمتع !... پس یخوب و راحت مانیگفتن 
 !ه؟یسختش چ

 .دیخند خاتون
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 قدرشو بدون. شتریب ،یدیحاال که د -
 هر دو را ب*غ*ل کرد. یراه

 .دیدیکش یما انقدر سخت یقدرتونو! شما هم برا -
 داد. ریشد، دوباره به بچه ش داریکه ب نفس

 ماند، ا،ا گرفت و با خاتون رفتند. ینفس و شکوفه که م یرفت برا یراه
 رهیشکوفه به پناه، خ یرا خورد و انقدر به نگاه ِ عاشقانه  شیبا اشتها ا،ا نفس

 ماند تا دوباره خوابش برد.
*** 
 ص،یرفت و بعد از ترخ مارس  تانیبچه به ب ازیمورد ن لیص  بح با وس  ا ،یراه

 پناه را به خانه برد.نفس و شکوفه و 
 و رها هم آمده بودند. خاتون

 داد و رفت دوش گرفت. ریبه بچه ش نفس
 هم بودند. نیکه برگشت، آرمن و آرت منینش به

 گفتند. کیدو سالم کردند و تبر هر
 رنگش خواب بود. یآب یمبل، در پتو یرو پناه،

 اشتند.گ، یم یکردند و سر به سر راه یم یشوخ شهیمثل هم دیو نو آرمن
 کرد. یم یبیروز قبل، احساس آرامش عج از

همراه بچه از وجودش خارج  ن،ی آرت ِ الیها و التهابِ  خ ینگران یهمه  انگار
 شده بود. نشیگزیبزرگ نسبت به پناه جا یآن، عشق یشده بود و در ازا

 یهم آرامش   نیدر نگاه آرت دیش  ا ای. دید ینم گریرا د نیحس پنهان ِ آرت انگار
 زد. یموج متازه 
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 آورد. شیگرم برا ریش وانیل کی رها
تخم مرغ و عس   ل زده توش. برات  یجان؛ زرده  زیگفت: بخور عز سیکالر

 خوبه.
شد و به رها که م صورتش  یچ یتخم مرغ برا یگفت: زرده  د،یخند یجمع 

 توش؟! یزد
 را گرفت و نفس را ب*غ*ل کرد. وانیل یراه

 ردن!ک کاریچ دیآرمن و نو ی. خبر نداریبش یقو دیبخور قربون تو برم. با -
 !میگفت: دل و جگر دوست داره! زرده هم توش نزد آرمن

به بچه هم  یخوا ی... مزمیعز یریاز آش  پزخانه گفت: بخور جون بگ خاتون
 .یبد ریش

 لبخند زد. نهیلوس
 کنم! یم یاحساس سبک نمتیب ینفس! م یراحت شد -
 !یستیپنگوئن ن گهیگفت: د دینو

 بچه گربه از پناه بلند شد. هیشب یصدای
 کنارش نشست و با ل*ذ*ت نگاهش کرد. نیآرت

ش یکم نفس ش ریاز   یشو تو بخور! خواهش م هیگفت: بق یو آرام به راه دیچ
 خورم. یکنم! من بدون تخم مرغ م

 با مالمت لبخند زد. یراه
 کنم. یاالن برات بدون تخم مرغ درست م -

 .ستادیسر بچه ا یباال نفس
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 کرد. یبا پشت ِ انگشت، دست بچه را نوازش م نیآرت
 ؟ی: ب*غ*لش کردگفت

 سر تکان داد که " نه" نیآرت
 بچه را با پتو بلند کرد. نفس
 گ،اشت. نیآرت یدستها انیو م دیاش را ب*و*س گونه

 با ظرافت پناه را گرفت. نیآرت
ش ق،یشد و عم خم  یرماگ ایم*س*تش کرد  ن،یریش یبو نیا دی. نفهمدیبو ک

 پتو آرام حرکت کرد. یکه ال یتن ِ کوچک
 داره! ینیریش یچه بو -

 .دیتن ِ بچه و دوباره و دوباره نفس کش یخم شد رو باز
شته بود به زمان انگار کرد و از  یساله نگاه م ازدهیکه با ل*ذ*ت، به نفس ِ  یبرگ

ست، خجالت نم نیعاش ق ا دیبه همه بگو نکهیا . دیکش  یدخترک ِ س اکت ا
شسکون و  سراز یآرام شب ریبه وجودش   نفس بچه بود و از ی وقت ِهیشده بود 

نه و خالصا بیعج یدانست و مطمئن بود عشق یم شد،یبچه بودنش دلخور نم
 گرفت. یکرد و خنده اش م یکه خودش هم درکش نم یاست. عشق

فس ِ ن یکرده بود که وقت داریرا در قلبش ب یروزه، همان احساس کی یبچه  نیا
 بود. دهیرا دده ساله 

 .دینشست و به سر بچه دست کش نفس
 مشت پناه گ،اشت. پناه محکم انگشتش را فشرد. انیرا م انگشتش

 یره خاط نیبه ص  ورت بچه، آرام گفت: فکر کنم مادر ش  دن، بهتر رهیخ نیآرت
 .یگ،شته فکر نکن یناراحت کننده  یزایبه چ گهیروزاست که د نیا
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 کرد. نگاهش
 بابام؟ -

 نگاهش کرد.هم  نیآرت
 گ،شته... یناراحت کننده  یزایچ یهمه  -

 لبخند زد. نفس
 دارم! انگار از نو متولد شدم. بیحس ار هیآره...  -

ش یبلند نفس نه؟  ایگله بچه م خوش یپررنگ تر گفت: نگفت یو با لبخند دیک
 از کچل بودنش! ریالبته ا

 هم لبخند زد. نیآرت
... دمیکه تا حاال د هیموجود نیوترو خوشب نیو ل*ذ*ت بخش تر نیقشنگتر -

 خواد ازش چشم بردارم! یحتا دلم نم
ا ب یکه وقت یتواند بفهمد؛ مثل ِ حال ینم یحالش را هم کس   نیحس کرد ا و

بود  دهیبود و خودش هم نفهم دهینگاهش، بزرگ ش   دنِ  نفس را روز به روز د
 دوست داشتنش شده عشق و عشقش شده خواستن. یِک 

 را به نفس داد و سرش را ب*غ*ل کرد. ریش وانیل یراه
 چقدر چشماش مثل خودته؟! یدیبخور نفسم... د -

 !؟یمتعجب گفت: من؟! جد نفس
 کرد. دییبا لبخند تا نیآرت

 آمد کنارشان. نهیلوس
 منم ب*غ*لش کنم؟! شهیم -
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 داد. نهیبچه را به لوس اطیبا احت نیآرت
 .دیچرخ نهیلوس

 !اد؟یبهم م س؟یخاله کالر -
 ادیبهت م یلیگفت: آره... خ یو به ارمن س  تادیکنار در آش  پزخانه ا سیرکال

 .یمامان بش
 درآورد. ییادا آرمن

 !ادیاصلن هم بهت نم -
 لبخند زد. نهیلوس

صبر مي کنم تا علم پ - شه؛ شکم ِ تو ب یکنه و بچه مون تو شرفتیمن انقدر  ا
 شم! یبعد مامان م

 .دیکش را خورد و به اتاقش رفت و دراز ریش نفس
 با بچه آمد. یراه

 نفس را نوازش کرد. یدست، گونه  کیتخت نشست و با  کنار
ها چه را ب*و*س   یکرک فت: نفس... من خ دیکم پش   تِ  س  ر ب  یلیو گ

 خوشبختم!
 را کنارش خواباند. بچه

 تو نداره. یبرا ییلبخند گفت: تخت دوران تجردم جا با
 هم لبخند زد. یراه

 م جا داره؟!اتاق دروان تجردت که برا -
 .دیخند آرام
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 یاص  لن نتون ای یبش   داریتا ص  بح چند بار ب یدوس  ت دار یلیانگار خ -
ست شبی!... من و مامان که دیبخواب  هیگر ایشازده  نی. از بس امیبخواب مینتون
ه بود... از ص  بح، دوبار قراریب یلیکرد... خ یخرابکار ایخواس  ت  ریش   ایکرد 

 .دهیساکت و مظلوم شده و خواب
 .دیخم شد و بچه را ب*و*س یراه

درو  یبزرگ و ب یایدن هیوارد  کدفعهیگرم و نرم و امن،  یجا هیحق داره! از  -
 تیمامانشو اذ گهیده از امشب د یبوده پسرم... اما قول م دهیشده... ترس کریپ

 نکنه!
 .دیهر دو کش یرا رو پتو

 .زمیبخواب عز -
 آسوده لبخند زد. نفس

 داره؟! فیِک  یچ ز،یهر چ از شتریب یدون یم -
 جا شد. جابه

 کن. دارمیهر طور دوست دارم بخوابم!... بابا و پدرجان که اومدن، ب نکهیا -
 .دشیخم شد و پشت هم ب*و*س یراه

 چشم! -
*** 

 شد. داریپناه ب ی هیگر یصدا از
 نبود. کنارش

 .دیکش ریدلش ت رینشست؛ ز عیسر
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ستش را روآمد. پتو را کنار زد؛  یم رونیاز ب صدا شت و بلند  ید شکمش گ،ا
 شد.

 زدند. یرا که لبخند م هیو بق دیرا که باز کرد، بچه را ب*غ*ل خاتون د در
 سزاوار سالم کرد. یپدرجان و آقا به

 !زجان؟یعز یاومد نییگفت: باز که از تخت پا سیکالر
 گفت: من خوبم... بچه چشه؟ آرام

راحت ش  د! ماش  اال عجب  نالمویگفت: نه! خ د،یخند یهمانطور که م آرمن
 !شهیخون م یداره! سنت ییصدا

 گفت: اپرا خون! دینو
 زد. یآرام به پشت بچه م خاتون

 کنه... یم تشیمامان... انگار گرسنه شه... زخم نافش هم اذ یچیه -
 .نیکبابتونو درست کن نیگفت: پا ش شکوفه

 ؟ینکرد دارمیگفت: چرا ب یبچه را گرفت و به راه نفس
 . شازده پسرو آورد سر همه رو گرم کرد.یت: من گفتم ب،اره بخوابگف پدرجان

 همراهش به اتاق رفت. رها
 خوردنش را تماشا کرد. ریکردن پوشک و ش عوض

 !دمیخواب یتو بودم، نه ماه م یلم داد و با لبخند گفت: من جا نیزم یرو
 هم لبخند زد. نفس

 داد؟! یم ریو ش دیرس یبه بچه م یاونوقت ک -
 را پشت سر قالب کرد. شیستهاد رها

 هستن. هیکردم! بق یبه اون فکر نم -
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 .دیخند نفس
 فکر و ،یخودت بچه دار بش ی! هر چند، وقتیستیمن ن یپس خوب شد جا -

 کنه. یاحساست با االن فرق م
 نگاهش کرد. رها

 و چهار ساعت، فکر و احساست فرق کرده؟! ستیب یتو االن، تو -
 اش را باال برد. چانه

 بهتر از قبلم. یدونم!... ول ینم -
 زد. یلبخند آرام رها

 کنه! یه*و*س ازدواج م نه،یب یآدم شما رو که م -
 .دیمشت شده و کوچک بچه را ب*و*س یخم شد و انگشتها نفس

شم هیفکر خوب - شته  هی! بعد سر من ب یفر شق نیبب ار،یکوچولو مثل پ  یچه ع
 .کشیکوچ یدستها دنیداره ب*و*س

 خت نشست.کنار ت رها
کوچولو  یفرش  ته  هیعمه بود و از  ش  هیترکم! مگه نم یم یدارم از حس  ود -

 ل*ذ*ت برد؟!
 .دیرها خند ی افهیبه ق دوباره

 ه*و*س کردم ازدواج کنم! یگیچرا... خودت م -
مثل  یکی!... اد؟یخوش  م م ییمردا پیمن از چه ت یدون یآرام تر گفت: م رها
شوهر خوبنیآرت صبح هم همچادیم ی... به نظر  شقانه زل م نی... از  زنه  یعا

 !شهیهم م یبه پناه که مطمئن شدم پدر ِ مهربون
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 و لبخند زد. دیآه کش نفس،
 !؟یبش نیزن آرت یبر یخوا یحاال م -

 چانه زد. ریمشتش را ز رها
کلن گفتم از  یش  د فکرش  و کرد. ول ینه... حاال اگه مس  لمون بود،... باز م -
 .ادیمردا خوشم م نطوریا

 .دیدراز کش نفس
 چطوره؟ دینو -

 رها باال رفت. یابروها
 !نیمقابل آرت ینقطه  قنی! دقد؟ینو -

 تکان داد که "آره". سر
 !ادیاز من خوشش نم دیگفت: تازه! نو رها

 .دیصدا خند یب
به!... وا یبرا -  ی! چه بویه*و*س ازدواج و بچه دار ش   دنِ  موقت تو که خو

 خواد خوب بشه. ینم گهی من د ِی دائم ِیرسنگگ نی!... انگار اادیم یکباب
 .ستادیا رها

خواهر!... من ِ بدبخت ِ  ید یم ریش   یحاال هم دار ،یاون موقع دو نفر بود -
 خیس   نیندارم هم دلم ض  عف کرد! طبق معمول هم اول یبهونه ا چیتنها که ه

 !گهیمال شماس د
 بچه گ،اشت. ی نهیس یدستش را رو نفس،

 فکر کن! شنهادمیبه پ ،یهم مهم بش تو یخوا یاگه م -
 درآورد. ییدر را باز کرد و ادا رها
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 صد سال! -
 رفت. و

 نه؟!" ای ادیفکر کرد " باالخره خوشش م نفس
*** 
 آزار بود. یآرام و ب پناه،

 .دیخند یکرد و م یصداها و حرفها خوب گوش م یهمان ابتدا، به همه  از
 .یراه هیو صورتش درست شب شد یم ییسرش کم کم پرپشت و خرما یموها

ش  کوفه و  یس  زاوار، خانه  یآقا یرفتند، در مرکز توجه بود؛ خانه  یجا م هر
طب دکتر... مخص  وص  ن اگر راه س،یکالر هم  یرس  توران، ش  رکت، م

 د،یخند یم یبه پدرش، به خص  وص وقت ادشیهمراهش  ان بود و ش  باهت ز
 شد. یم انینما شتریب

شا یپا م یپناه را رو پدرجان، صحبت من  ؛یکرد؛ با محبت و جد یند و با او 
 مرد. کیدرست مثل 
دادندش و به زبان پناه،  یدس   ت به دس   ت به هم م س،یو کالر مادربزرگها

 زدند. یرا صدا م گریهمد
گفت " مامان  یهم خودش م سی" مامان ش  کوفه"، " مامان خاتون" و کالر

 !"سیکالر
سرها ساز پ یزد و سر و صدا یم شکوفه سر یکه نفس با پناه به خانه  ییوقتها

 رفت. یم نییآمد، اول پا یم
 گرفتند. یبا ذوق، پناه را از ب*غ*ل ِ هم م دیو نو آرمن
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شلوا بچه، سرها بغض م ِیاز  د که دا ینجاتش م نیآرت ییکرد و باالخره دا ی پ
 گفت " شازده کوچولو". یهمچنان م

کردند به  یاره ش  روع مکرد و پس  رها که دوب یو مهربان با بچه ص  حبت م آرام
 زد. یو دست م دیخند ینواختن، م

 کرد. یرا فراموش م زیهمه چ د،ید یپناه را که م ن،یآرت
به  کرد او را یاز نفس خواهش م ایرفت  یم اطیبا پناه به ح ال،یخ یو ب س  بک

 خانه ببرد. کیپارک نزد
 ستند.ندا یرا همه م نیبا آرت تشیمیصم یکرد ول ینم یبیار چکسیبا ه پناه
 زدند و راه افتاد. شین شیدندانها زود

 مراقبش بود. دیرفت و نفس دائم با یدست و پا همه جا م چهار
 شیکردند؛ بعد ا،ا یم یبا هم باز یساعت کیگشت،  یبر م یکه راه عصرها

 دادند. یرا م
صوصش م یصندل در س یمخ شق، به تکه اي  ست و با ع ش رخ س ینیزم بین

شب، از حرکاتش عکس م بنیتقرزد. نفس  یشده دندان م گرفت و همه  یهر 
 کرد. یرا آلبوم م

 داد تا بخوابد. یم ریاز شام، خودش به بچه ش بعد
 کند. یباز شیپا یخورد، با انگشتها یم ریش یداشت وقت عادت

 حرکتش بود. نیعاشق ا یراه
و دوباره  کرد ینفس را رها م ی نهیس طنتینشست، پناه با ش یکنارشان م یوقت

 کند. یخواست با پدرش باز یم
 زد. یو به هر دو تشر م شدیم یجد نفس
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 بود. ینوبت ِ آرام گرفتن نفس، کنار راه د،یخواب یکه م بچه
 "نجایسرتو ب،ار ا ایزد که " ب یم شیپا یدستش را رو یراه

" چه دیپرس یم یراه ایکردند،  یتماشا م ونیزیتلو ایداد؛  یکنارش لم م نفس
 نکرد؟" یطونیش خبر؟ پناه امروز

 گفت. ینفس، مفصل از آن روز م و
 روز هفته بود. نیها بهتر جمعه
و پناه  یراه یو خنده  یباز یزد و به ص  دا یدر تخت الت م الیخ یب نفس

 داد. یگوش م
 زد. یزنگ م کروفریو ما دیکش یسوت م یکتر

ماده آ درس  ت کرده بود؛ نانها در تس  تر مروین یبرود، راه رونینفس از اتاق ب تا
 داد. یم یبودند و خودش داشت با ل*ذ*ت، به پناه تخم مرغ عسل

 گفت" َدَد..." یاز صبحانه، پناه طبق عادت ِ هر هفته م بعد
 روند. یاز مادربزرگها م یکی یبه خانه  شهیدانست مثل هم یم

 سالش نشده بود که آبله گرفت. کی هنوز
 ترش رفت.داشت و نفس چند بار به مطب دک دیهفته تب شد کی

 نیگرفت. حتا در آ*غ*و*ش آرت یکرد و بهانه م یم هیبار، فقط گر نیاول یبرا
 ماند. یکمک به نفس رفته بود، نم یهم که برا

 کرد. یداد و ناله م یم هینفس تک ی نهیرا به س سرش
اند فرص  ت کوتاه بود تا پناه بخوابد که بتو کیطاقت و خس  ته، منتظر  یب نفس

 .ردیفقط دوش بگ



 601 همسفر گریز

گفت " ما...ما"، نفس به  یناله ها آرام م انیکرد و م یکه از تب ناله م اش  به
 افتاد. یم هیگر
اس  تراحت  یکرد تا نفس کم یبچه را همانطور که خواب بود ب*غ*ل م یراه

 .دیخواب یم یو ساعت دیکش یکند. نفس همانجا کنارشان دراز م
 یتب دار و ب یمهاپناه با چش   یزدند ول یس  ر م نیروز، مادربزرگها و آرت هر

 برود. رونیکرد و حاضر نبود از آ*غ*و*ش ِ نفس ب یحال، نگاهشان م
ست  کیاز  بعد شد و نفس توان هفته که رو به بهبود رفت، دوباره مثل قبل آرام 

 برسد. یعاد یدوباره به زندگ
ا برد. پناه ب یش  کوفه م یش  رکت، پناه را به خانه  یاز پروژه ها یعکاس   یبرا

 کرد. یو پسرها گوش م سیحرف زدن ِ کالر یمندقت، به ار
شد. برا یبه خانه بر م عیسر ن،یآرت شق کوچکش با شت تا کنار ع  ولنیو شیگ

زدن پدرش  ولنیکرد. همانطور که به و یحرکت نگاه م یزد و پناه، ب یس  ل م
 شد. یم رهیخ
ساند و بعد  شیکه آرمن با لباس و ر ،یالدیسال نو م از وق ذبابانوئل پناه را تر

 د،ید یش  ده بود و تا درخت روش  ن را م س  مسیکرد، پناه عاش  ق درخت کر
 گفت " بابا..." یم جانیکرد و با ه یدهانش را باد م

 را به خاطر پناه دست نزده بود. ناتشیهم تا نوروز، درخت و تزئ سیکالر
 شد. یاز رفتنش افسرده م نیگشت تا پناه را ببرد، آرت یکه نفس بر م عصر

رفت و نفس که انگار مدتها ازاو دور مانده، دائم  یب*غ*ل نفس م هیربا گ پناه
بردش و در  ی" و " بابا" میسوار نی" َدَد" و" ماش ی لهیو با ح دشیب*و*س یم

 نشاند. یم نیمخصوصش در عقب ماش یصندل
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 و نفس، حاال به پناه بود. نیآرت یعشق سرپوش گ،اشته  یهمه  انگار
 ا پدرجان گرفت.سالگرد تولد پناه ر نیاول

 یبدون کمک گرفتن، راه م ان،یاطراف یهمهمه  انیروز س  ال و م نیدر اول پناه
خواندند،  یزدند و م یها که م ییو همراه دا دیخند یخورد؛ م یم نیرفت. زم

 .دیکش یم غیج
 اس  باب تاریگ کیزده کرده بود.  جانیپناه را ه زیاز هر چ شیب د،ینو ی هیهد
 شد. یم زانیگردنش آوکه با بند، از  یباز
سالن م تارش،یگ با سط  سرش را تکان مستادیا یو صوات ی.  لند را ب یداد و ا

اد ش یزدند، با صورت یکردند و دست م یم قشیهمه تشو یزد. وقت یم ادیفر
شده بود و رو یو موها تیسرخ از فعال ییو گونه ها  یشانیپ ینرمش که بلند 

ست م یاش را م شاند، خودش هم د سدیخند یو مزد  یپو  رخوش. پدرجان 
 گفتم!" یباشه من ِک  ادتونیشازده نابغه س...  نیگفت " ا یم

 ادی فرستاد، ینفس و پناه با دست ب*و*سه م یکه صبحها کنار در برا یراه از
 داد. یگرفته بود و به همه با دست کوچکش ب*و*سه م

 دنیو*س  کند. از لم دادن تا ب* دیرا تقل یحرکات راه یکرد همه  یم یس  ع
ا ر تارشیجمعه و حتا س  از زدن که کم کم گ یکردنش، ص  بحها دارینفس و ب

خت و س  راغ و یم یگوش   ه ا ندا  یکرد و م یم هیرفت. گر یم یراه ولنیا
 خواست ساز را بردارد.

که بابا  شب یصبر کن دیگفت " اون مال باباس... با یو م دیگزیلبش را م نفس
 !"زم؟یاومد بهت بده. باشه عز
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ساز  یراه یرا پاره کرده بود ول ولنیو یمهایس ،یار، با راهب چند بدون توجه، 
ست پناه داده بود " بفرما شد آقادییرا به د صبح  ی! خوب  محترم؟ حاال تا خود 

 بزن!"
س ج،یگ پناه صش را گفته بود که  یپاره نگاه کرده بود و آواها یمهایبه  صو مخ

 چه! یعنی دیفهم یفقط نفس م
 کرد. یکارها دقت م حرفها و یهمه  به

 ی،ا درس  ت منفس ا یبافتند؛ وقت یم یو ش  کوفه تند تند بافتن سیکالر یوقت
 سیزد و اسک یبه سرش م یطرح یراه ینوشت؛ وقت ینت م نیآرت یکرد؛ وقت

 کرد... و عاش  ق رفتن به ش  رکت یکار م وتریبا کامپ یوقت د؛یکش   یرا م شیها
رگ بز دیدش و مداد و کاا، سفنشان یم یصندل یبود، بخصوص با رها که رو

 یآقا ای یگردان راه یصندل یرو ایگ،اشت،  یم شیبرا ینقشه کش زیم یرا رو
و نا مفهوم  یگرفت و جد یش ان را دس ت م یکی لیداد و موبا یس زاوار لم م

 زد. یحرف م
قا با ل*ذ*ت م یآ ند یس  زاوار  با ک دیپرس   یو م دیخ  یزن یحرف م ی" 

 مهندس؟!"
 گفت " بابا"! یبرد و م یرا عقب م یگوش

 !"نجام؟ی" من که ا دیخند یهم م یراه
 .نیآرت یعنی!" یگفت " آت یکرد و م یفکر م یا لحظه
ض حرف شد؛ بع شد، ج،اب تر  شروع  ست  یحروف را نم یزدنش که  توان

 گفت "ل". ی"ر" م یگفت "ت" و به جا ی" ک" م یدرست ادا کند. به جا
 "ه؟یچ نی" ا دیپرس یم بود و زیسوال برانگ شیبرا زیچ همه
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داد  یکه حوصله داشت، جواب م ییشد. تا جا یاز آنهمه سوال خسته م نفس
 !"یبپرس دیگفت " از بابا با یو بعد م

 کرد. یگوش م شینشست و به شعرها یپدرجان م یدستها انیعالقه م با
نه، در ح نفس خا کارها نیدر  جام  ندن ش  عرها ش،یان حال خوا  یدائم در 

 بود. شیکودکانه برا
ناه نگ م یرا م تارشیگ پ ند. ب یآورد و مثلن آه تا نفس بخوا مه "  شیزد  از ه

 نگو بال بگو" را دوست داشت. یحسن
که  دیش  ن یپس  رها را با پناه م یرفتند، ص  دا یچاپ عکس م یکه برا ییوقتها

تمام  یجواب دادن به س  والها ای یبودند و در حال باز دهیدس  ت از کار کش  
 .اش بودند ینشدن

 برد. یم کخانهیکرد و به تار یب*غ*لش م نیآرت یگاه
کرد بفهمد نفس در  یم یجمع شده، سع یو پناه با چشمها ستادندیا یم کنار

 کند. یچکار م یکیتار
کرد و با دقت و اخم، به  یحوض  چه خم م ینور الپ قرمز، س  رش را رو ریز

 شد. یم رهیظهور عکسها خ
 بود. یعاشق اسب سوار ،یراه هیخالف ِ نفس و درست شب بر
 یاس  ب به وجد م ینش  س  ت و از حرکتها یم نیز یرو ،یآ*غ*و*ش راه در

 آمد.
را  یکرد که کس   یم یریماند و بهانه گ ینم الیرفتند، در و یباغ کرج که م به

 شود. یلیکند بروند سوار شا یراض
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 باردار شد. نهیساله شده بود که لوس دو
فکر و حواسش به بچه  یان وقت، همه انقدر خوشحال بود که از هم سیکالر

 آرمن بود. ی
صله  نفس سه نما یبه فا ض یبرگزار کرد که دوتا شگاهیچند ماه،  وع آنها با مو

 مورد استقبال قرار گرفتند. یلیمادر و کودک بودند و خ
ناه نه  پ تا بعد از ظهر در خا به محض رفتنِ   نیش  کوفه بود. آرت یاز ص  بح 

شتن از دا ایشاگردها  شگاه، مبرگ شت و با خودش م یرفت پناه را بر م ین  یدا
 برد.

 یپناه متعجب م یحرفها انیم یکلمات ارمن دنیاز ش  ن ینفس و راه ش  بها،
 شدند.

 !"؟یچ یعنی"  دیپرس یم یراه
 ینفس به ارمن یوقت یشد ول ینم یخودش هم متوجه استفاده از زبان ارمن پناه

س یم س و جوابش را به دیفهم یو پناه م دیپر شدند انقدر  یم یفار داد، متوجه 
 اننیگوش کرده و اح نهیو آرمن و لوس نیو آرت سیبا دقت به صحبت کردن کالر

 فهمد. یرا هم م یکه ارمن ده،یپرس
 متولد شد. سمسیچند روز مانده به کر نه،یآرمن و لوس دختر

س ینوزاد نکهیباز از ا ه،یعالقه و محبت بق یبا همه  پناه انون ک ه،دیتازه از راه ر
برد و از  یپناه م یبه نفس و راه زانیآو یتوجه همه ش  ده، با حس  ادت و لبها

 رفت. ینم رونیب*غ*لشان ب
ا ب یس   ه نفر یبا راه ن،یهم یداد پناه را از جمع خارج کند. برا حیترج نیآرت

 وجود سرما، به گردش رفتند.
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ست داره که اگه  نیگفت " آرت یبا خنده م آرمن هفت تا بچه هم انقدر پناهو دو
 ."شهیباز براش پناه نم رن،یدورشو بگ

 نیگفت " اگر منظورت دخترته، معلومه! پناه پسره؛ انقدر هم با آرت یم سیکالر
 یدل عموش جا کنه، طول م یجوره. تا دخترت بخواد بزرگتر بشه و خودشو تو

 کشه."
د، بچه را رم بوباال سرگ ایکه پناه نبود  ییمالنا را هم دوست داشت. وقتها ن،یآرت

عالقه اش  یشد ول یم رهیکرد و با عشق به صورت معصومش خ یب*غ*ل م
 کرد اگر خودش هم یاوقات فکر م یبود که بعض   قیبه پناه، انقدر بزرگ و عم

 حد او را دوست نداشت. نیبچه داشت، تا ا
 یبه مهد کودک رفت و نفس راحت تر تا ساعت دو به کارها یاز سه سالگ پناه

 .دیرس یم یعکاس خانه و
داد. شبها معمولن سر و  یپناه ُارف گرفته بود و خودش به او درس م یبرا دینو

 با ساز و آوازشان برقرار بود. ،یپناه و راه یصدا
*** 

 شکوفه باال گرفته بود. یو اصرارها دیازدواج نو ی زمزمه
داره  گهیصحبت کن... د دیگفت " تو هم با نو یم د،یرس یتا به نفس م شکوفه

شکوفه لبخند م یها؟!" و تا نفس م شهیم رید د " ز یگفت " حاال کو عروس؟!" 
ش یم لیبهتر از رها؟! اوا یک ساب گهیشلواه... حاال د طونه،یگفتن  انوم خ یح

کنه؟  یو مثل مرد کار م یش  رکت، جد یچطور داره تو نیو بزرگ ش  ده... بب
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ست اول نظر هر کدام ر ینطوریقبلن ا ضوع را بود؟!" نفس خوا ا بداند، بعد مو
 مطرح کنند.

 رها؟! ای یگفت: تو طرف من طنتیبا ش دینو
ست بداند جواب نو یم فقط شوخ دینو یول ستیچ دیخوا شده  یاز در  وارد 
 بود.

 یاز رها خواس  تگار یش  رکت، جد یاز مهندس  ها یکی"  دیش  د بگو مجبور
 دستت رفته!" از یبجنب ریکرده. منتظره رها دهن باز کنه، بله رو بگه... د

 شد. یجد دینو
 دهیخب بره زن همون مهندس تازه از گرد راه رس   اد،یاگه از اون خوش  ش م -

شه... اگه قراره با  شه، همون بهتر که زودتر عروس هیب ستگار، انقدرهول ب  یخوا
 کنه...

 .دیخند
دلت چه خبره  یکردم! حاال انقدر حرص نخور! خواس  تم بفهمم تو یش  وخ -

 !دمیکه فهم
 !ت؟سین یخبر یآرام گفت: جد نیوقت رفتن ِ نفس و پناه، کنار ماش د،ینو

 .دیخند دوباره
 نه بابا... -
 یزی! خود رها هم چیهمه جا رو پر کن یراحت گفت: حاال نر الیبا خ دینو

 نفهمه؟
 اول بر گشته اند. یدوباره به جا دید

 را روشن کرد. نیماش
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 ییخبرا هی یفکر کنم جد یول نزدن، ی... درس  ته بهم حرفگمینم یزیمن چ -
 هم مشکوک شده... یباشه... حتا راه

 فکر کرد. یمردد لحظه ا دینو
 یدون ینم ،یهست یمیآقا؟! خب تو انقدر که با رها صم نیهست ا یحاال ک -
 کنه؟ کاریخواد چ یسرشه؟! م یتو یچ

 نفس باال رفت. یابروها
 اهر شوهرمه!خو گهیمن از سر برادر خودم خبر ندارم؛ اون که د -
 یهم بفهم تو یطور هی... یهمانطور مردد گفت: حاال که خبردار ش  د دینو

 ...میبش خی یسنگ رو ادیسر رها چه خبره! من اصلن خوشم نم
 را در دنده گ،اشت. نیماش نفس

 هی دیبا ،یاما اگر رها رو بخوا هیسرش چ یتو ارمی... سر درمیمغرور یلیخ -
 !... خداحافظ.یشناس یها رو که م... ریکم از ارورت دست بردار

 ها سرش را جلو آورد. یصندل انیاز م پناه
 خواد؟ عمه رها رو؟ یرها رو م د،ینو ییمامان؟... دا -

 زد. لبخند
 .یسادی. خطرناکه وازمیعز نیدونم... بش ینم -

 نشست. پناه
 !؟یچ یعنیمامان؟ ...مغرور  -
 نگاهش کرد. نهیآ از
 شازده؟! یگرفت ادی یوز چ!... امردینو ییدا یعنی -
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 ینفس داش  ت فکر م یگرفته بود ول ادیکه  یش  روع کرد به خواندن ش  عر پناه
 کرد چطور با رها صحبت کند؟

*** 
 رفت. یبه شمال م یشهرک ساز یپروژه  کیساخت  یبرا یراه

 مجبور بود دائم در رفت و آمد باشد. دوباره
 کرد. یم یاز نفس، پناه هم دلتنگ ریا نبار،یا

 یزد و م یم یلبخند آرام د،ید یهر دو را که م یوقت رفتن، چش  مها یراه
 برم!" ادیدلم نم د،ینگاه نکن ینجوریگردم! ا یگفت " پس فردا بر م

ش  د و تا در ِ  یم زانیرفت. از گردنش آو یهمراهش تا کنار آس  انس  ور م پناه
 کرد. ینم شیشد، رها یآسانسور باز نم

. به حرفش امیگفت " مواظب مامان باش تا ب یش   د و مردانه م یخم م یراه
 ها؟!" ینکن تشیگوش کن... اذ

ستور م یکه وقت یمثل راه پناه، سالم ِ نظام ینفس د ست  د و دا یم یداد، با د
 گ،اشت و سرش یم یشانیگفت " چشم قربان"، دست کوچکش را کنار پ یم

 گرفت " چشم قربان!" یرا باال م
 رفت. یستاد و مفر یم ینفس ب*و*سه ا یبرا یراه
 شم. نترس!" یگفت " من مواظبت م یگشت و به نفس م یبر م پناه

*** 
 یخودش آمد و گفت " حدس بزن ک د،یبگو یزیاز آنکه نفس به رها چ شیپ

 ازدواج داده!" شنهادیبهم پ
 کرد " خود رها فرصتو درست کرد!" فکر
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 کرد. یقهوه درست م داشت
 ؟یآشپزخانه گفت: ک از

 ب*غ*ل کرد و نشست. پناه را رها،
 گفتم حدس بزن! -

 فکر کرد. یکم
 همکاره؟ -
 نه! -
 دوسته؟ -
 گفت! شهیهوم... م -
 !ست؟یو تور که ن یکوهنورد پیاک یمیقد یاز بچه ها -
 نه! -
 شناسمش؟! یمن م -

 بلند شد. رها
 آره! -
س  رحال رها نگاه کرد و فکر کرد " حتمن نظرش هم مثبته که انقدر  ی افهیق به

 خوشه!"سر
 ! نصف عمر شدم!ه؟یطاقت گفت: بگو ک یب

 .دیخند رها
 !دینصف عمر نشو! نو -

 ماتش برد. نفس
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 سر رفت. قهوه
 !؟یتعجب کرد شتریخندان گفت: فکر کردم خودم شوکه شدم؛ تو که ب رها

 خاموش برداشت. یشعله  یقهوه جوش را از رو ناباور
 !... خودش؟!د؟ینو -

 سر تکان داد. رها
 فکر کرد " باالخره دست از ارور برداشت!"و  دیخند

 !؟یکن! ِک  فیکرد گفت: خب تعر یم زیکه گاز را تم همانطور
 کانتر گ،اشت. یرا رو شیآرنجها رها

 !لمهایپارک... درست مثل ف یامروز ظهر؛ تو -
 شد. راست

 !یکنم درست و درمون بخند فیتعر دینفس! با یوا -
 .دیاز کار کش دست

 !گهیخب بگو د -
 باال. اریچند بار گفت: رها... رها... منو ب ناهپ

 بلند نشاند. هیپا یصندل یپناه را رو رها
مروز ... منم ارون؟یب یایاز شرکت ب یتون یگفت م لم؛یظهر زنگ زد به موبا -

 کینزد پارک ای. گفت برونیخبر رفتم ب یاز صبح اعصاب نداشتم. از همه جا ب
 دیرستوران دنج. شک کردم. نو هی میبرگفت ناهار  دمش،یشرکت... بعد که د

با هم نگفته بودم م یو جا با به  تازه  کت...  دمی... نورونیب رمیدنج؟!...  س   ا
گار زود برگردم دفتر... طفلک ان دیگفتم کارتو بگو، با اوردم،یخالص  ه طاقت ن
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گفت حاال که وقت  م،یس  رش!... تا نش  س  ت یرو ختنیس  طل آب س  رد ر هی
 !؟یشیزنم م گم... یمختصر م ،یندار

 .دندیدو خند هر
 ...َاه!؟یشیاحساس! زنم م یخنده گفت: چه ب انیم

. گفتم امروز اعص  ابم ارهیدرم یگفت: فکر کردم داره مس  خره باز عیس  ر رها
گل از  هی!... رفت ه؟یچ ینکن! گفت ش  وخ یها؟! باهام ش  وخ هیس  گ س  گ

به ینطوریپام زانو زد و گفت ا ی. اومد جلودیپارک چ یبااچه  ؟... حاال خو
 !؟یکن یباهام ازدواج م

 .دندیهر دو بلند خند دوباره
 !؟یکن یم یگفت: شوخ نفس

 لحظه فکر هیعاشقانه و با احساس که  نیخنده گفت: نه به خدا! همچ انیم رها
 !هیمخف نیدورب ای! ستین دیکه جلوم زانو زده نو یکردم کس

 گفت "مامان... مامان..." یو دائم م دیخند یهم م پناه
 ...زمیعز میزن یحرف م میحواس پرت گفت: جانم... دار نفس

 کانتر نشست. یرو پناه
 ؟یچ یعنی یسگ سگ -

 .دیدست کش شیبه موها نفس
 ... زشته مامان... تکرار نکن... خب؟یعصبان یعنی -

! حرف زد... نفس یشوکه شدم، کل یحساب دی! بعد که دگهید یچیگفت: ه رها
هم خجالت زده، هم با محبت... حاض  رم  ،یهم جد ! ...دهیانگار نه انگار نو
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صلنیدیند ینطوریا دویقس م بخورم تا حاال نه تو، نه خاله ش کوفه، نو ن !... ا
فرص  ت  ربود!... آخرش  م گفت حاال س   یچه جور یبکن یتون یفکرش  م نم

نزنم. منم  یفعلن حرف چکسیکرد به ه دیفکراتو بکن و جواب بده... البته تاک
! اونم مو به مو! گفت حداقل مو شمیه اگر به نفس نگم خفه مک یدون یگفتم م

 کنم... که اونم نشد! یم یگفتم سع یبه مو نگو! قول ندادم! ول
 !؟یکن یفکر م یگفت: حاال دار نفس

 .دیدوباره خند رها
بره، گفتم س  ر فرص  ت فکرامو کردم! جوابم هم مثبته! حاال  نکهینه! قبل از ا -

 بشه!بود که شوکه  دینوبت نو
 !؟یگفت: جواب داد متعجب

 سر تکان داد. رها
 بود! لمهایف نیع گمیم ستیکه ن ی! الکگهیآره! فکرامو کردم د -

 پوزخند زد. نفس
رش کم منتظ هی!... دختر! مگه دنبالت کرده بودن؟! یکمد یلمهایف نیبله! ع -
 !یشد یم زتریخودت عز ،یذاشت یم

 زد و ابرو باال انداخت. یچرخ رها
فت از وقت یبرادر محترمتون چ یدون یهس  تم! م ایگو - فت؟! گ مده  یگ او

 یعاش قت بودم!... راس ت و درواش پا تار،یکالس گ ش میآموزش گاه پ یبود
برادرت شش ساله عاشق منه و  یعنیچند سال؟! ...  یعنی یدون یخودش اما م

 !ادیصداش در نم
 نشست. یصندل یرو نفس
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 !یگیم یچ -
 چشمک زد. رها

گ*ن*ا*ه داره!... گفتم اگه دوستم  نیاز ا شتریسال منتظر بوده؛ ب شش دمید -
گفت تو  ؟یاص  لن نش  ون نداد ایس  ال متوجه نش  دم؟  نهمهیچطور ا یداش  ت

 ...یبگم و جوابم کن دمیترس ی. میخاص و بلند پرواز بود
 اش را گرفت. یشانیپ نفس

 حرفا رو زد؟! نیا دینو -
 .دیشانه اش را مال رها

ساعت توزمیعز یحق دار - هم ب نیاگر آرت یعنیهپروت بودم!  ی!... منم تا دو 
 شدم! یداد، کمتر شوکه م یازدواج م شنهادیپ

 ناباور پوزخند زد. نفس
سه هفته پ - ستم از ز شیآخه دو  ستگار  ریخوا شم، گفتم خوا زبونش حرف بک

! ...اونم مغرور؛ گفت ستیول کن ن رهیو انگار تا جواب نگ یپر و پا قرص دار
 ه؟یسر ِ تو چ یاول بفهمم تو

 .دیخند رها
بش  م!... دس  تت درد نکنه! قفل زبونش  و باز  گهید یکیبرم زن  دهیپس ترس   -

 !یکرد
 چشمش را جمع کرد. یگوشه  نفس

 ناقال! تو چند ساله زبونت قفله؟! نمیبب -
 دستش را در هوا تکان داد. رها
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س یمنو که خوب م - شم میشنا شقش  چوقتیه یاومد ول ی!... ازش خو عا
 .یبود دهینبودم... وگرنه تا حاال هزار بار فهم

 !؟یجواب داد عیچطور انقدر سر ،یتو که عاشقش نبود -
 پناه را ب*غ*ل کرد. رها

 دوی!... در ض  من، من نوش  هیم یمون چطور یقبلن تص  ور کرده بودم زندگ -
ناس  م. از ه یخوب م بدم نم چیش   به موقع ادیاخالقش  به موقع مودبه،   ...

 هیو روح نهیسیکه موز نهیکنه! مهمتر از همه ا یم یباز وونهیو خنده و د یشوخ
و که !... تکنه یبرخورد م هیبا قض   ی. امروزم که ثابت کرد چقدر هنرفهیش لط

 دخترجان! یریطرف برادرتو بگ دیبا
 لبخند زد. نفس

 ،یخوام مطمئن بش  م به قول راه یکه چقدر دوس  تت دارم؟... م یدون یم -
 !ستیس زودگ،ر نه*و*

 اخم کرد. رها
 بزرگ شدم! یلیبود... نفس! من خ شیاون ه*و*سها مال چند سال پ -

 .دیکانتر گونه اش را ب*و*س گریخم شد و از طرف د نفس
 مبارکه! گهیپس د -

 گفت: تولدته رها؟ پناه
 پناه را محکم فشرد. رها

 خواد عروس بشه! ی!... عمه مزمینه عز -
 رفت. نییپا پناه

 ؟یتو عروس بش -
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 .دیخند رها
جازه  - باالخره ا یبا ا جان!  له!... خواهر ش  وهر  یدیقهوه رو م نیبزرگترا ب

 !م؟یبخور
 .دیخند نفس

دونم چطور به  ینگفت نم دینو نم؟ی! ببش  م؟یمنم خواهرش  وهر تو م یعنی -
 بگم عاشق خواهرش شدم؟! یراه
 درآورد. ییادا رها

 کنه؟! یمخالفت م ینه... مگه راه -
 .ختیجوش را شست و دوباره قهوه ر قهوه

ست ب یم ینه... آخه اون موقع که راه - ستگار ادیخوا دلهره ش  هی من،  ِیخوا
 بود... بعدن بهم گفت... دینو

 مبل لم داد. یراحت رو رها
نم!... ک فیبرات تعر امیزودتر ب شدمیچقدر داشتم خفه م یدون ی!... نمیآِخ  -

 !م؟یایبه هم م یهم مثل تو و راه دیمن و نو
 با لبخند نگاهش کرد. نفس

 !دیا وونهی!... جفتتون ددیایبه هم م یما! ول ینه به اندازه  -
... کم کم عشق به ؟ینبود یو آرام گفت: تو هم که از اول عاشق راه یجد رها

 !؟یکن ینم ی... تو احساس خوشبختگه؟ید ادیوجود م
 شد. یهم جد نفس
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 نیحاال خودت بگو؛ با وجود ا ی... ولومدیمخوش  م  یمنم اول فقط از راه -
 نکرد؟! یاحساس خوشبخت شهیشوهر مهربون، م هیشازده و 

 لبخند زد. تیبا رضا رها
 بزنم به چوب! س،یخدا رو شکر... به قول خاله کالر -

 کنارش نشست. پناه
 ؟یچ یعنیرها؟... خوشبخت  -

 .دشیب*و*س رها
 آرامش داشتن... یعنیداره...  تیرضا شیکه از زندگ یکس یعنیهوم...  -

که بابا  ییخوش  حال... مثل وقتا یعنیگفت: مامان جان، خوش  بخت  نفس
 ...ادیم

 اد؟یم یِک  یسخته ها!... راه ی: بچه داردیخند رها
 اد؟یم یهم گفت: مامان؟... بابا ِک  پناه

 رسه. یظهر زنگ زد، گفت تا شب م -
 .ستادیمبل ا یرو پناه

 !ادیآخ جون! بابا م -
 رفت. رونیقهوه ب یفنجانها با
شوی! البته جزئشمینگم خفه م یکه منم اگه به راه یدون یم - گل و  گم! ینم ات

 شش سال و زانو زدن و...
 نفس نشست. یپا یرو پناه

 نقشه؟ اتیجزئ -
 .دیخند نفس
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 آره مامان... -
 لیتید دیپرس   ینقش  ه؛ پناه ِه  لیتیگفت د یبار راه هیداد:  حیبه رها توض   بعد

 نقشه... اتیگفت جزئ یراه ؟یچ یعنی
 را که خوردند، رها رفت. قهوه

 خانه را مرتب کرد. نفس
 را جمع کند. شینهایبا ذوق کمکش کرد لگو ها و ماش پناه
 کانتر نشست و ا،ا درست کردن مادرش را تماشا کرد. یرو بعد
 چه اصرار کرد، شام نخورد تا با پدرش بخورد. هر
نفس لباس  ش را عوض کرد، پناه هم  یمک کرد و وقتک زیم دنینفس در چ به

 .دیآورد و پوش یگریلباس د
 مبل نشست. یبه صورتش زد و با کتاب داستانش، رو ی راه ِویافترش از

 بودم! یکه با لبخند نگاهش کرد، گفت: به بابا بگو پسر خوب نفس
 .دیرا ب*و*س شیموها نفس

 دلم... زیعز گمیم -
 حرکت ماند و با دقت گوش کرد. یبخواست حرف بزند که  پناه
 و در را باز کرد. دیبه طرف در دو بعد

 !ییسالم بابا -
 را عقب برد و پناه را ب*غ*ل کرد. دهایکل یراه

 ؟یسالم قربونت برم... خوب -
 در را نگه داشت و لبخند زد. نفس
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 .یسالم... خوش اومد -
 او را هم ب*غ*ل کرد. یراه

 سالم نفسم... -
 رفت. نیی*لش پااز ب*غ پناه
 اش فشرد. نهیو به س دینفس را ب*و*س یراه
 ؟یبرام آورد ی... چییگفت: بابا پناه
 لبخند زد. یراه

 نه! ای یبود یپسر خوب نمیبب دیخوب! اول با زیچ هی -
 مظلوم و منتظر به نفس نگاه کرد. پناه

 گفت: بله! آقا و حرف گوش کن و مودب! نفس
 شد. رهیخ ی پناه برق زد و به راه ِنگاه
ست و از نا یرو یراه ش شت، جعبه ا یلونیپا ن ست دا درآورد و به  یکه در د

 پناه داد.
 رفت. جانیو با ه دیرا ب*و*س یصورت راه پناه
 بلند شد و دوباره نفس را ب*غ*ل کرد. یراه

 خانوم خانوما! یخسته نباش -
 فرو برد. نهیبه س قیرا عم یراه عطر

 .یکرد یراه رانندگ نهمهیه اک یممنون... تو خسته نباش -
 .دیینفس را بو یموها یراه

 کنه! یفرار م یخستگ نم،یب یو شما رو م شهیدر باز م نکهیهم -
 لبخند زد. طنتیرا عقب برد و با ش سرش
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 شب زودتر بخوابه! ،یشازده رو خسته کن یخواست یم -
 مالمت لبخند زد. با
و خسته شده. از بعدازظهر هم کرده  یباز یمهد که کل یخوابه... تو یزود م -

 ،ی... شام هم نخورد تا تو برسدهی. از ذوقش نخوابادیم یبابا ِک  دهیصد بار پرس
 بدجنس! یبابا
م ... دلدمتیپناه بود، آرام گفت: چهار روزه ند هیکه ش  ب یبا نگاه مظلوم یراه

 تنگ شده.
 .دیگونه اش را ب*و*س نفس

 کنم. یشامو آماده م ،یتو عوض کنما هم دلمون تنگ شده بود... تا لباسا -
 با ل*ذ*ت نگاهش کرد. یراه

 چشم قربان! -
 د.کر یرا درآورده بود و با اخم نگاهش م یجمع شده ا کیاز جعبه، پالست پناه

 برات گرفته؟! یبابا چ نمیگفت: بب نفس
 را باال گرفت. کیپالست پناه

 !ه؟یچ نیا -
 ه،ی... تا هوا بهارییکنم بابا یبرات درس  تش م امیاز اتاق گفت: االن م یراه
ند روز ب دیبا هم من کمتر  ،یکن یعوض م یی... هم تو هواش  میپ نیایچ

 !شمیبدجنس م
 .دیخند نفس

 .میایما هم م ،یبر یباشه! پس فردا که خواست -
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 !؟یگیآمد و متعجب گفت: راست م رونیب یراه
 تکان داد. سر

 بابا. شیپ یمهمون میایبله! من و پناه م -
 .دیبه آشپزخانه دو کیبا پالست پناه

 !؟ییسه تا م؟یبا بابا بر میخوا یمامان... م -
 .نشست

 ؟یبله!... دوست دار -
 خوشحال سر تکان داد که "آره". پناه
 تا بابا با خودش ببردمون! یپسر خوب ِ من باش دیگفت: پس با آرام
 .دیدو رونیب پناه
 را شست. شیدستها یراه

به مامان کمک کنب،ار  نویخب ش   ازده! ا - بعد از ش   ام برات  م،یکنار،اول 
ستش م شته ها خبر دادن  یدر شام نخورده تا باباش  هیکنم... فر سرمهربون  پ

 !ه؟ی... اون پسر مهربون کادیب
 خندان گفت: من! پناه

شته ها خبر ندادن ا نفس شپزخانه گفت: فر سر مهربون، امروز کل نیاز آ به  یپ
 شام اومد. نینیمامانش کمک کرده؟! ... بش

ت فردا پارک و  زهیپس  ر بابا! جا نیو آرام گفت: آفر دیپناه را ب*و*س   یراه
 !یبستن
 ذوق کرد. پناه

 با مامان؟... آخ جون! -
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 ظرف ا،ا را آورد. نفس
 باز چه خبر شد؟! -

 بردمون پارک. یگفت: فردا بابا م پناه
 .میستاره بشمر میبا لبخند، آرام گفت: شب بر یراه

 .ختیپناه ا،ا ر یخند زد و براهم لب نفس
 : چه خبر؟دیپرس یراه
 پارک؟ میرم با خودمون ببر یگفت: بابا... فردا ِمل پناه
 ... ا،اتومیر ینداش  تن با اونا م یبه آرمن، اگه کار میزن یگفت: زنگ م یراه

 پدرجان؟ شیپ نیبخور قربونت برم... امروز نرفت
تو رو هم  مید و اومد. فردا با هم برخواستم بعد از ظهر برم که رها زنگ ز یم -
 .نهیبب

 خواد عروس بشه. یگفت: بابا... رها م پناه
 متعجب به هر دو نگاه کرد. یراه

 شده؟! یرها؟!... خبر -
 سر تکان داد. پناه

 خواد عروس بشه. یخودش گفت م -
 لبخند زد. نفس

 کرده؛ رها هم جواب مثبت داده. ینفر ازش خواستگار هی -
 شد. شتریب یراه تعجب

 ود؟!نب یکه خبر شیاتفاقات افتاده؟!... چند روز پ نیا یجواب داده؟! مگه ِک  -
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 .دیخند نفس
 اتفاقات افتاده! نیامروز ا -

 .دیدست از خوردن کش یراه
 !ن؟یذار یسر به سرم م نیسرعت؟!... دار نیبه ا -

 را باال انداخت. شیابروها نفس
 !م؟یسر به سرت ب،ار ادیبهمون م -
 چانه اش را باال برد. یهرا
 هست؟! یخواستگار ک نیآخه رها تا حاال دم به تله نداده... حاال ا -

 مرموز گفت: دوست ِ خودت! نفس
 باال رفت. یراه یابروها

 دوست ِ خودم؟! -
 سر تکان داد. نفس

 نه!ک یعروس یخواد با ک یآشنات... پناه؟ بگو عمه رها م لت،یدوستت، فام -
 انداخت.شانه باال  پناه
 به نفس نگاه کرد. یراه

 نکن نفس! تمیاذ -
 لبخند زد. نفس

 !د؟یاز نو ریا لتیهم دوستته، هم فام یک -
 باز ماند. یراه دهان
 !؟یعصبان ای یشد یرتی! ا؟یدار یگفت: االن چه احساس طنتیبا ش نفس

 .دیناباور خند یراه
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 !یکن یم ی... رها...؟! شوخدیخوره؟!... نو یم کدومش م افهیبه ق -
 تکان داد که "نه" سر
 فکر کرد. یکم یراه

باره مرور کرد: نو بعد کرده. رها هم جواب داده...  یاز رها خواس  تگار دیدو
 خوان ازدواج کنن... ها؟! یجواب مثبت داده... حاال م

 با لبخند سر تکان داد. نفس
 کنه؟ یعروس دینو ییخواد با دا یگفت: مامان... رها م پناه

 دلم. زیآرم عز -
 هنوز متعجب بود. لبخند زد. یراه نگاه

 دو نفرو به هم ربط بده؟! نیتونه ا یم یآخه چ -
 که ما رو به هم ربط داد! یزیلبخند زنان گفت: همون چ همانطور

 دست نفس را گرفت. یراه
 هم عاشق رهاس؟! دینو یعنی -

 ابرو باال انداخت. نفس
 حتمن! -

 .دیب*و*سسرش را خم کرد و دست نفس را  یراه
 من! ینه به اندازه  -

 .دینفس را گرفت و ب*و*س گریدست د پناه
 کنم؟ یم یمامان... منم عروس -

 .دینرمش دست کش یبه موها نفس
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 .یکن یم یروز عروس هیبله! تو هم  -
 .دیخند پناه

 کنم... عاشقشم! یم یعروس یبا مال -
 .دیبلند خند یراه
 خندان به هر دو نگاه کرد. پناه

 بابا. نیکنم ع یم یاول بزرگ بشم، مهندس بشم، بعد عروس منم -
 ساکت نگاهش کرد. نفس
با مالنا را از س  ر پناه  یعروس   یخواس  ت همان وقت، فکر کودکانه  یم دلش

ش  ود؛ تنها و ش  کس  ت  نیآرت هیش  ب یخواس  ت پناه هم روز یکند. نم رونیب
 خورده.

 "شد؟! یکرد که " چ یدستش را فشرد و اخم مهربان یراه
 "یچیتکان داد که " ه سر

 زد. یبه پناه لبخند آرام و
 ا،اتو بخور پسرم. -

 !؟ی پناه ِیآرام گفت: خانوم خانوما! از حاال ناراحت ِ عروس یراه
 را تکرار کرد. لبخندش

 .دیبه گونه اش دست کش یراه
اد بخو یسال تا وقت ستیمونه... اوه! حداقل ب یپناه مامانش م شهیپناه، هم -

مثل  دیکنه؟... با دایکنه مونده... تازه از کجا معلوم که بتونه نفس  ش  و پ ازدواج
 من  ِنفس کیکنه که انگش  ت کوچ دایرو پ یکیباباش خوش ش  انس باش  ه تا 

 بشه...
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 .ختیو با دو دست، از گردن نفس آو ستادیا یصندل یرو پناه
س - س؟ی من ِیمامان... ناراحت عرو احت کنم. نار یم ی... خب من با تو عرو

 نباش.
 .دیآرام خند نفس

 ! نفس زن ِ منه!؟یگفت: پس من چ یراه
 .دینفس را ب*و*س پناه،

 زن ِ منه. یستیزن منم هست. تو که ن -
 .دینفس ا،ا کش یبرا یراه

 که زنش باشه پسرم؟ شهیمامان ِ آدم ، مامانه... نم -
 به نفس نگاه کرد. طنتیش با
 !رهیخواد نفسمو ازم بگ یچه راحت م -
 نشست. اهپن
 کنم؛ مثل مالنا. یکه باهاش باز یاریخواهر ب هیگفته برام  سیمامان کالر -

 .دیخند یراه
 از مالنا خوشگلتر. میاریخواهرم برات م هیچشم!  -

 متعجب نگاهش کرد. نفس
 ها؟! شهیسوم م کیاونوقت سهمت  -

 کرد. یاخم مهربان یراه
شرینخ - شته با سهم من جداس. ب م،ی! حتا اگه هفت تا بچه هم دا س نف هیازم 

 کامل.
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 نفس باال رفت. یابرو کی
 !؟یکرد یم یحسود یبه فالن یدگیرفته چقدر به خاطر رس ادتی -

 لبخند زد. یراه
تو  هیکنم که شب یدختر خوشگل فکر م هیبه  یکنم اما وقت یم یاالنم حسود -

 !شمیشده، مورمور م
 ؟یبخر دی... با؟یاریبرام خواهر م یگفت: ِک  پناه
 !زمیعز یبا همان لبخند و نگاه براق گفت: به زود یراه

 باشد. یکرد جد یسع نفس
 حرف دل تو رو زده!... ا،اتون سرد شد! سیانگار خاله کالر -

! رهیدلت ض  عف م ینیب یچش  مک زد و آرام گفت: خودتم مالنا رو که م یراه
 دختر همدم مادرشه! گنیم

 .دیخند نفس
س - سو شم منو و شد... پناه! مامان؟ باالخره انقدر کنار گو سرد  ه نکن! ا،ات 

 ود؟یآورده  یبابا برات چ
 .دیآنها خند یاز خنده  پناه

 .ی آب ِزیچ هی -
 ...میکن ی. بعد از ا،ا درستش مینیتا بب میبادش کن دیگفت: با یراه

 را خورد. شیمتفکر ا،ا نفس
د کر یت آرزو مخواست... هر وق یآمده بود، دلش دختر م ایمالنا به دن یوقت از

 یم جهینت نیافتاد و به ا یم یبه راه ارشیش باهت بس  ادیکاش پناه دختر بود، 
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هم به زبان  یراه دید یحاال م یکند. ول یعوض نم ایکه پناه را با دن دیرس  
 آورده...

سه  هر سو ست و سرش ب کی یچه تالش کرد، نتوان  رونیدختر کوچک را از 
 کند.

 .نگاه کرد و لبخند زد یراه به
 سرحال و آرام گفت: دوِست دارم نفسم! یراه

 .دیلبش را گز نفس
 !یراه یطونیتو خود ش -

** 
 همه را متعجب و شگفت زده کرده بود. د،ینو یخواستگار خبر
و  یسزاوار رفتند، درست مثل ازدواج راه یآقا یبه خانه  ینیریبا گل و ش یوقت

ض شاد بودند. انگار نگاه همه به رها ع ینفس، را شده بود و هر کس در و  وض 
 کرد. یفکر م یسرش به عروس

س  رش را به س  ر پناه  ،یفقط پناه را ب*غ*ل کرده بود و مثل زمان نوزاد نیآرت
 .دیکش یچسبانده بود و بو م

 خواند. یشعر م ایزد،  یآرام حرف م ایبود و  زانیآو نیاز گردن آرت پناه
دانس  ت حس  رت  یمگش  ت و نفس  یبا حس  رت به آن دو بر م سیکالر نگاه

 خورد. یرا م نیآرت یازدواج و بچه  دنید
 نیگفت و آرام به ش  کوفه گفت: فقط آرت کیرا که از رها گرفت، تبر ینیریش  

 مونده. همه رفتن.
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مونم و تو! با چند تا نوه که دورمونو  یسرحال گفت: اونم که بره، من م شکوفه
 کنن! یپر م

 .دیآه کش سیکالر
 کنه؟! یعروس نمیآرت یدار دیهنوزم ام -

 را باال انداخت. شیابروها شکوفه
 رفت؟! ادتیفالت  یعروس ِ تو -

 سر تکان داد. سیکالر
 فال من... یبابا... عروس تو بود تو یا -

 کنارشان نشست. خاتون
 !؟یکن یپچ پچ م یدار یهنوز مادرشوهر نشده چ -

 .دیخند شکوفه
 !نیآرت یبرا میکش ینقشه م میدار -

 شد. رهیا بلند کرد و متعجب به آنها خسرش ر نیآرت
. هش  یم نیدوتا جوون، نوبت آرت نیبه نوبت! بعد از ا ابیگفت: آس   پدرجان

 عجله دارن! ادی! انگار عروس و داماد زستیهم دور ن ادیز
جان؟ خودتون فرمود دینو پدر فت:  ندان گ کار خ نیخ جت ه ریدر   چیحا

 !ستیاستخاره ن
ه ک یدیبه حرف پدرجان گوش م یوقت تو دارگفت: اون طنتیآرام و با ش   رها

 !؟یعجله دار
 پناه را صدا زد. پدرجان

 خوش گ،شت؟! ایشازده پسر!... در نمتیب*غ*ل پدرجان بب ایب -
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 دنیو بلندش کرد، لبخند زد و دو دیپناه را ب*و*س   یکه موها نیبه آرت نفس
 پناه را به آ*غ*و*ش پدرجان تماشا کرد.

خودش بزنه و بخونه "  یبده ش  اه داماد، حاال برا اریگفت: رها س  ازتو ب یراه
 شادوماد"!

 لبخند زد. دینو
 .یما بخون یحاال نوبت توئه برا م،یتو خوند یما برا -

 یخل خل ادیگفت و کنار گوش نفس زمزمه کرد: به  یا دهیچش  م ِ کش   یراه
 خونم! یتو م یکنار ساحل هم شب برا یباز

*** 
 و رها هم برگزار شد. دینو یجشن عروس ،یراهسالگرد ازدواج نفس و  کینزد
خود شکوفه  یکنند ول یشکوفه زندگ یخواست در خانه  یاز همان ابتدا م رها

 کرد. یمخالفت م
شما  شیو کاربلد بشم، پ رمیبگ ادی ی" تا خونه دار نکهیباالخره با اصرار و ا رها

 "میمون یم
 ی" همه را راض  مینو تنها ن،اربزرگترامو میکه گفته بود" ما عادت دار دیبه نو و

 کرد.
تا اروب، ه یم سیکالر که از ص  بح   س  تن،یکدوم خونه ن چیگفت " اولن 

 خودم." شیپ نییپا ایدوتا با هم تنها باشن، ب نیا یبعدشم تو هر وقت خواست
راه انداخته بودند و م*س*تقل  یقیآموزش  گاه موس   کی یو آرمن به تازگ دینو

 کردند. یکار م
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 اغ کرج برگزار شد.در ب یعروس
فت: دلم م د،یرها و نو دنیبا د ،یراه بازم  یس  رحال گ  یعروس   هیخواد 
سالگرد ازدواجمون میریبگ صلن  صل م هی!... ا شن مف شممیریگ یج ش  نی. 

 سالگرد ازدواجمون. خوبه؟!
 .دیخند نفس

 !م؟یریکه جشن مفصل بگ یینجایحسود! خوبه... مگه تو ا -
صتم یم شتریگفت: خب چند روز ب یراه ش سال، تا  صلن از ام  نیمونم... ا

 !میریگ یسال ازدواجمون، هر سال جشن م
 !؟یکن یاحساس تازگ یخوا یگفت: م طنتیش با

 را فشرد. شیشانه ها یراه
... یشیبرام کهنه و کمرنگ نم چوقتیتو ه یتو تازه نباشم ول یممکنه من برا -

 هم دوستت دارم. شیاز شش سال پ شتریتازه االن ب
 لبخند زد. یمحبت به راه با

 .ستادیکنارشان ا پناه
 .شهیمامان... کمربندم باز نم -

 مامان؟ ییدستشو یبر یخوا یو آرام گفت: م نشست
 سر تکان داد. پناه

 را گرفت. دستش
 .زمیکنم عز یبرات باز م ییکنار دستشو امیم -

 پناه به ساختمان رفت. همراه
 ود.در سالن، مالنا را ب*غ*ل کرده ب نیآرت
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 شازده؟! یگفت: کجا رفت د،یرا که د پناه
 اشاره کرد. ییبه دستشو نفس

 کرد. یاخم مهربان نیآرت
 !؟یچرا به خودم نگفت -

 ...آخ آخ! باز کن مامان!؟یستیمامانم که ن ،ینیگفت: تو آرت یبه ارمن پناه
 .ستادیخندان کمربندش را باز کرد و ا نفس

 !؟یتو باز خودتو با بچه ها مشغول کرد -
 .دیگرفت و ب*و*س نیرا از آرت مالنا

 فقط لبخند زد. نیآرت
 .دیکش یو نفس راحت نشست

 !؟یکن کاریچ یخوا یبزرگ شدن م یوقت -
 ینو مجاش  و گهید یس  ر هیبزرگتر بش  ن،  نایبا همان لبخند گفت: تا ا نیآرت
پناه  چکدوم،یمن ه یبرا یو آرمن... ول دیشما و نو ی گهید ی... بچه هارنیگ

 و آرزوم پناهه. دیام ینه؛ اما همه  ایدونم درسته  یشن... نم ینم
 چانه اش را باال برد. نفس

برات  یلیخودت خ ی... مطمئن باش بچه س  تیدرس  ت ن یدونم... ول یم -
ش زتریعز ش یازدواج کن ی... وقتشهیتر م نیریو   یم به حرف من یو بچه دار ب
 .یرس
 آرام سر تکان داد. نیآرت
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قتیچون ه - که م یتونم حس   یکنم، نم یازدواج نم چو به  یگ یرو  تجر
باارزش تر و عز چکسیو ه زیچ چیه ا،یدن یکنم... تو و از پس  رک ت زتریبرام 

 .ستین
 هم سر تکان داد. نفس

 خودش، احساس یو زندگ یپسرک بزرگ شد و رفت سراغ دلخوش نیا یوقت -
 ...یکن یم ییو تنها یپوچ

 لبخند زد. نیآرت
اون وقت که ش  ازده  یکنم! ول یرو که االن هم م ییو تنها یاحس  اس پوچ -

 .شهیهاش، دلم خوش م یدلخوش دنیکوچولو بزرگ بشه، باز هم با د
 .دیآه کش نفس

 برگشت و با لبخند گفت: دستمو شستم! ییاز دستشو پناه
 .دشیب*و*س نفس

 پسر خوبم. نیآفر -
 با عشق نگاهش کرد. نیآرت
. اون کراوات خوشگلو دهیل دامادها لباس پوشمن امشب مث یشازده کوچولو -

 !؟یدیاز کجا خر
 کنار مالنا نشست. پناه

بابا... منم عروس  دمیخودم خر - با مامان و  بزرگ ش   دم  یکنم! وقت یم ی. 
 ؟یبا ک یدون ی... مدینو ییکنم مثل دا یم یعروس

 لبخند زد. نیآرت
 !؟یبا ک -



wWw.Roman4u.iR  634 

 

 دست مالنا را گرفت. پناه
 .یبا مال -

 ه نفس نگاه کرد.ب نیآرت
س پناه شم و عرو که  رهیخواهر بگ هیخواد برام  یکنم، بابام م یگفت: تا بزرگ ب
 کنم... یباشه و باهاش باز شمیپ شهیهم
 را باال برد. شیابروها نیآرت
 کنم... یمنم خواستم عروس دیهوم!... اونوقت شا -

 .ستادیبا لبخند ا نفس
 !؟یراست -

 کنار بچه ها نشست. نیآرت
 از دختر تو گ،شت؟! شهیگه مم -

 پوزخند زد. نفس
مثل  زشیو آرام گفت: پس  رک، همه چ دیبچه ها دس  ت کش   یبه موها نیآرت

 از دستش در رفته! زیچ هیپدرشه؛ هم اخالقش، هم ظاهرش. اما 
 منتظر نگاهش کرد. نفس

 .دینگاهش را دزد نیآرت
 تو هست. یچشما یچشماشه که فقط تو یدو تا فرشته تو -

 هم متوجه فرشته ها شده؟!" یفکر کرد " راه نفس
 وارد شد. یراه

 !نجاست؟ینفسم ا -
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 لبخند زد. نفس
 و بچه ها نگاه کرد. نیو به آرت ستادیکنارش ا یراه

 !؟یریعروس کوچولو بگ نیعکس از ا هیکجاست  نتیدورب -
 .دیمالنا کش دیلباس سف نیبه دامن پرچ یدست پناه

 عروس شده... یمال -
 عکس ازشون گرفتم. یکل گفت: نفس

 بلند شد. نیآرت
 ...رونیمن برم ب ن،ییبچه ها شیتا پ -

 درآورد و رفت. بشیرا از ج گارشیس پاکت
 نگاه کرد. یبه راه نفس

 ... به چشمام نگاه من!؟یراه -
 شد. قیبه نفس دق یراه

 شده؟! یزیچ -
 تکان داد. سر

 نه... نگاه کن! -
 لبخند زد. یراه

 خب؟ -
 !ه؟یچشمام چ یتوگفت:  مردد

 عمر من! ی شهیبا محبت گفت: ش یراه
 !؟ینیب یمردد گفت: فرشته نم همانطور

 .دینفس مال ینیاش را به ب ینیب یراه



wWw.Roman4u.iR  636 

 

 عمر من دستشه! ی شهیاگرم هست، ش -
 متفکر زد. یلبخند نفس

 ؟یدیگفت: چرا پرس یراه
 اش را باال برد. چانه

 !یباز ی! خل خلینطوریهم -
 .دیآرام خند یراه

نه تو یگفت: دوتا فرش  ته دار ینفس را گرفت و آرام و جد یدس  تها  یاما 
 مال پناه. یکیمال منه،  یکیقلبت.  یچشمات. تو

  آرمن، پناه را بلند کرد. ِیزدن و خواندن ارمن یصدا
 رون؟یب میبر یخونه... با مال یآرمن داره م ییدا -

 مالنا را ب*غ*ل کرد. یراه
 .زمیعز میبر -

 نفس را گرفت و همراه آرمن خواند.دست  پناه
ستیو رها پ دیبا مالنا، به نو یراه ص یکه م و شان  دندیر*ق* و پناه هم همراه

 رفت.
و  کرد ی پناه را نگاه م ِ دنیکه با ل*ذ*ت، ر*ق*ص   س  تادیا نیکنار آرت نفس

 .دیکش یم گاریس
 نگاه کرد. گارشیس به
ا به دهنش گ،اشته... ت گاریس پناه چند بار خودکارا و مدادها رو برداشته مثل -

 بشم. نیخوام مثل آرت یم گهیکنم، م یدعواش م
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 تعجب کرد. نیآرت
 .دمینکش گاریپناه س شیپ چوقتیمن ه -

 زد. لبخند
 کنجکاوه! یادیپناه ز -

 نگاه کرد. گارشیمتفکر به پناه و بعد س ن،یآرت
 انداخت و با کف کفش خاموش کرد. نیزم یرا رو گاریس

کت به  پا فت: دلم نمرا  بد ازم  ینفس داد و آرام گ کار  ه ... اگرهیبگ ادیخواد 
 کشه. ینم گاریس گهید نیمنو درآورد، بگو آرت یدوباره ادا

 نگاهش کرد. ناباور
 !؟یجد -

 سر تکان داد. نیآرت
 !یجد -

 گ،اشت. زیم نیکترینزد یرا در مشت مچاله کرد و رو پاکت
 ...ای!... بنیخوشحالم آرت یلیو گفت: خ دیخند سرحال
 را گرفت و وسط برد. دستش

 !یوادارت کنم بر*ق*ص دیبارم من با نیا -
 .دیر*ق*ص هی نفس لبخند زد و همراه بق ِیهمراهش رفت. به شاد نیآرت
 کنارشان آمد. یراه

 خانوم؟! یبه تحرک شد و تو انقدر سرخوش شد یراض نیشد آرت یچ -
 از آنها فاصله گرفت. نفس

 از خودش بپرس! -
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 پوزخند زد و سر تکان داد. نیرتآ
 .دیبلند خند د،یر*ق*ص یدستش را گرفت و همانطور که م پناه

 !؟یباهام بر*ق*ص ی! اومدنیآرت -
 .*انکسیگ ویگفت: آ یخم شد و به ارمن نیآرت

 .دیرا ب*و*س شیموها و
 با لبخند نگاهشان کرد و سراغ نفس رفت. یراه
 ودند.ب دهیاز اول شب دائم ر*ق*ص دیو نو رها

شقانه رفتار نم ،یمثل راه دینو صورتش ه یکرد ول ینرم و عا شوق جانیاز   و 
 بود. دایبه رها پ دنیرس

 !هشیفرهاد ِ تو نم یداماد چیه ل،یفام یهم به نفس گفت: اما هنوز تو پدرجان
 را ب*غ*ل کرد. شیپدرجان شانه ها د،یکه خند نفس

 دخترجان! ستین نیریمثل تو ش یعروس چیچون ه -
 .دیسزاوار هم خند یآقا
 و از پشت بست! برزیدست ِ من و فر یراه -

 .رهیگ یم ادیو  نهیب ی! پسر، پدرشو مادمهیتو هم  یگفت: عاشق پدرجان
 پدرجان زد. یسزاوار، آرام به شانه  یآقا
 !نیخودتونو لو داد -

 لبخند زد. پدرجان
 .رهیبگ ادیچه خوبه که بچه از پدرش کار خوب  -

 بابت پناه راحت شد! المیگفت: پس خ نتطیبا ش نفس
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*** 
  من. ِی* آره زندگ

*** 
 آمد، نگاه کرد. یکه م یبه راه پدرجان

سر من که نابغه س. رو - ست همه  یشازده پ  یزنه!... تا ِک  یاجدادش م ید
 پسرجان؟ یتهران

 کنارشان نشست. یراه
 ن؟یدار یبرم. چطور؟ کار دیفردا با -

 سر تکان داد. پدرجان
 .میریبراش بگ میخواستم با خودت بر یخواسته... م ولنیازده پسر ازم وش -

 متعجب شدند. یو راه نفس
 گفت: پناه؟! نفس

ضا پدرجان ش یگفت: بله! بچه  تیبا ر ... رهیگ یم ادی. مطمئنم راحت هیباهو
انقدر زود  ش  هیخونه. خودم باورم نم یحافظ رو م یوقتها باهام ش  عرا یبعض  

 گرفته. ادی
 نگاه کرد. دندیر*ق*ص یم نیه پناه و مالنا که کنار آرتب یراه

 سازها بچه س. نطوریا یاالن برا یباهوشه شک ندارم... ول نکهیدر ا -
شون داده که مستیگفت: ن پدرجان هم قبول داره... انگار  نیتونه... آرت ی... ن

سازهاش ناخنک م ششیپ حاال  یده... ول یم ادیزنه... خودش هم بهش  یبه 
سته براش بخرم، مکه  شو از خودم بگ نیخوام اول یازمن خوا ز ا ی... کرهیساز

 من براش... ادگاری نیشد آخر نیا دیفردا خبر داره؟ شا
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ش شاالیپدرجان؟ ا هیچه حرف نیگفت: ا عیسر نفس ه ... حاال کنیسالمت با
 چشم! ن،ید یشما دستور م

 لبخند زد. یراه
. اگرنه، به میریگ یم میر یدم با هم مبعد که اوم یهفته  ن،یاگه عجله ندار -

 .رهیگ یکه مناسبش باشه م یزیچ هیبراش  نیسفارش کن نیخود آرت
 کرد. دییبا سر تا پدرجان

 خوام خودم هم برم. یخوره... اما م یبه دردش م یدونه چ یم نیآرت -
 کرد. یبه نفس اشاره م رها

 " بلند شد و رفت.دیبا "ببخش نفس
 و پدرجان نشستند. یو بچه ها کنار راه نید، آرتآرمن که تمام ش آهنگ

 به مالنا لبخند زد. پدرجان
 کوچولو؟! یفرشته  یتو چرا انقدر ساکت -

 رو بلده؟ ی: فارسدیپرس نیاز آرت بعد
 سر تکان داد. نیآرت
 ... کلن ساکت و کم حرفه.دهیجواب م یبه ارمن یفهمه ول یبله... م -

 ب*غ*لش کرد. یراه
 !نیزنه... بب یجان! با من حرف مگفت: پدر پناه

 ه؟ی: اسمت چدیاز مالنا پرس یارمن به
 .یآرام گفت: مال مالنا
 ه؟یگفت: اسم من چ پناه
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 آرام جواب داد: پناه. همانطور
 پدرجانه... بگو سالم پدرجان! ن،ی! انیگفت: آفر تیبا رضا پناه

 با خجالت نگاهشان کرد. مالنا
 .دیدست کش مالنا یلبخند زد و به موها پناه

 کشه! یپدرجان! ازت خجالت م -
 لبخند زد. یراه

 !؟یخوا یم ولنیاز پدرجان و گهیبرعکس شما!... حاال د -
 دست پدرجان را گرفت. پناه

 بزنم. ولنیپدرجان و یخوام برا یم -
 سزاوار لبخند زد. یآقا
 !گهیره د یم شییحالل زاده به دا د،یبه قول نو -

 جا گرفت. شیبازوها انیم عید و پناه سررا باز کر شیدستها نیآرت
 .دیو ب*و*س دیرا بو کش شیموها نیآرت
 .شهیاستاد م گهیدو سال د یکی -

 .دیخند پناه
ش یکنم تو یدرست م ید یس هیزنم...  یم نیبابا! با آرت - تا  یگوش کن نیما

 .ایدر
 با ل*ذ*ت گفت: عرض نکردم؟! پدرجان

 پناه نگاه کرد. یبه چشمها یراه
 استعدادش به نفس. یبه من رفته ول یقیقه ش به موسعال -

 زد. یلبخند آرام نیآرت
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 .دیو رها د دینو انیبا چشم به دنبال نفس گشت و او را م یراه
نده اش خ با به حرف زدن و خ مه چ رهیعش  ق  فت: ه  زشیش   د و آرام گ

 دوست داشتنش... دنش،یمخصوص ِ خودشه. حرف زدنش، خند
 شد. بلند
م کار خوب کرد هیاش گ،اشت و با لبخند گفت: مطمئنم  یصندل یرا رو مالنا

 که پاداشم نفس بوده!
 .دیبلند خند پدرجان

 شد و آتش به همه عالم زد؛ پسرجان! دایعشق پ -
 را بست. شیپناه چسباند و چشمها یصورتش را به موها نیآرت

 ن؟یو رها گفت: آرت دیو نو یبه نفس و راه رهیخ پناه،
 داد: جانم؟ آرام جواب نیآرت

 سرش را گرداند. پناه
 آرمن. ییو دا دینو ییمث بابام و دا ؟یتو چرا زن ندار -

 فکر کرد. یلحظه ا نیآرت
 کنن... یها مجبورن تنها زندگ یخب... بعض -

 .دیخند پناه
 ذارم. یتنهات نم رم،یاصه نخور! تا من بزرگ بشم و زن بگ -

 بخند زد.و با محبت ل دیپناه را ب*و*س یشانیپ نیآرت
 تا تو رو دارم چرا اصه بخورم؟! -

*** 
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تار نفس، نهیآرام در  خا بار ک باز کرد و از درزِ   ناه و آرت ک،یرا  گاه نیبه پ  ین
 انداخت.

 کردند. یم نیبود تمر یساعت کی
 پناه متعجب بود. یو عالقه  تیجد از
اعت س   کیس  اعت س  رگرمش کند. حاال  میاز ن شینبود که بتواند ب زیچ چیه
 کرد. یم نیتمر نیبا آرت ،یپسر عاقل و جد کید مثل بو
رد ک یپناه را در م یخستگ ،ینواختن و درس دادن، با حرف و شوخ انیم نیآرت

 کند. لیدر صورت پناه بود که کالس را تعط یحوصلگ یب یو منتظر نشانه 
 انی چانه و ش   انه اش گ،اش  ته بود و با دقت، آرش   ه را م ِ انیرا م ولنیو پناه،

 شتان کوچکش جا داده بود.انگ
 شود. یم یآرام و جد ،ی نواختن، درست مثل راه ِنیحس کرد ح نفس

 رفت. نیآرت یدستها انیم
 دو دست پناه را گرفت و کمک کرد درست بنوازد. نیآرت
 .دیلرز اریاخت ینفس ب دل
گاه ن کخانهیرا بس  ت و س  رش را باال برد؛ بعد به در تار شیاول چش  مها نیآرت

 کرد.
 دستپاچه شد. د،ی باز را که د ِدر

 .ستادیحرکت ا یب نفس
 آب خورد. یبلند شد و کم نیآرت

 کرد تا دوباره متمرکز شود. یتک سرفه ا آرام
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به چنیدورِ  تمر نیآخر - ماده ا یزن یکه م یزی... خوب  ... ؟یگوش کن؛ آ
 ...ی...فا...سل...ال...سیدو، سه، چهار... دو...ر...م ک،ی

ه ... حاال از آخر بنینگاه کرد و آرام تر گفت: آفر کخانهیدر تار دوباره به مردد،
 ...ر...دو...ی...ال...سل...فا...میاول؛ س

 !... بشمار!گهیبار د هیگفت:  عیسر پناه
 دو، سه، چهار... ک،یآرام زمزمه کرد:  نیآرت

 بلند شد. و
 و مردد به نفس نگاه کرد. ستادیدر ا کنار

 .رفت رونیو ب دیکش یآه نفس
 نگاه کرد. نیپناه که تمام شد، به آرت نیتمر
 لبخند زد. نیآرت
 .یمن! خسته نباش یبود شازده کوچولو یعال -

 اش گ،اشت. یشانیلبخند زد و دستش را کنار پ تیبا رضا پناه
 سالم قربان! -

 پناه نشست. یپا، جلو یخندان رو نفس
 آزاد!... پسر مامان خسته نشد؟! -

 گ،اشت. زیم یساز را رو پناه
 م؟یبخور تزایپ مینه... مامان؟ شام بر -

 با خنده ب*غ*لش کرد. نفس
 خونه... خوبه؟ میر یو م میریگ یشکمو!... سر راه م ستیولنیو -



 645 همسفر گریز

 چانه اش را باال برد. پناه
 رستوران. میدوست دارم بر -

 هم چانه اش را باال برد. نفس
 بدون ِ بابا، شازده؟! -

 مظلوم نگاهش کرد. پناه
 ... مامان...میر یبابا اومد، بازم م یب وقتخ -

 شماره گرفت. لشیو با موبا ستادیا نفس
 نشست. نیآرت

 کرد. یصحبت م نیماش رکاریداشت با تعم نفس
با اخم آرام تلفن فت: ا یرا قطع کرد و بد  نمیگ مه ش  ون  قت... ه از آخر و

 قولن...
 شست.نگاه کرد. کاپشن پناه را برداشت و ن یکیپنجره به تار از
 یاش  ه براب تزایآماده نکردن... پ نویکه ماش   یدیکاپش  نتو بپوش مامان... د ایب -

 فردا. خب؟
 کرد و سر تکان داد که "باشه" نیرا در آست شیساکت دستها پناه

 .دیاش را پوش یو پالتو و روسر ستادیا نفس
 سازت، شازده! -

 ن.رسونمتو ین مپناه را هم برداشت و گفت: م فیرا جمع کرد؛ ک ولنیو نیآرت
 .میش ی... مزاحم تو نممیر یم ی. با تاکسیگفت: نه، مرس عیسر نفس

 لبخند زد. نیآرت
 پناه؟! ای یتو مزاحم -
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 را گرفت. نیذوق زده دست آرت پناه
خاموش  و کیرفت. به ساختمان ِ تار اطیدر را باز کرد. نفس جلوتر به ح نیآرت

 انداخت. ینگاه
 ...رهیگ یآدم دلش مو ساکته،  کیخونه که تار -

 گردن؟ یبر م یِک  سیگفت: مامان؟... مامان شکوفه و مامان کالر پناه
 سر تکان داد. نفس

 ... فکر کنم تا آخر هفته.زمیدونم عز ینم -
 را درآورد. یراه یادا پناه

 سه تا مامان بزرگ! نیامان از دست ِ ا -
 را باز کرد. نیبا خنده در ماش نیآرت
 ، عقب، کنارش گ،اشت.و ساز پناه را فیک

 م؟یریبگ تزایبراش پ میسر راه بر یخوا یرا بست و آرام گفت: م در
 سر تکان داد که " آره" و سوار شد. نفس

 به پناه نگاه کرد. نیکه کردند، آرت حرکت
 کرده بود؟! تزایه*و*س پ یک -

 سرش را جلو آورد. پناه
 من! -

 لبخند زد. نیآرت
 ...میریبگ تزایپ میاه برمامان نفس اجازه داده سر ر -

 .دیها هر دو را ب*و*س یصندل انیاز م پناه
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 کرد. یو پناه گوش م نیآرت یساکت نشسته بود و به حرفها نفس
 برات؟ رمیبگ یرستوران پارک کرد و آرام گفت: چ یجلو نیآرت

ناه مان... هم عیس  ر پ ما فت:  جایگ که  ی... خواهش مم؟یبخور ن ما  کنم... 
 م؟یرستوران یجلو

 .دیپناه دست کش یبه موها نیرتآ
 یشام درست و حساب هیمامانها رفتن سفر،  یکنم!... از وقت یمنم خواهش م -

 نخوردم.
 لبخند زد. نفس

 امشب شازده با استادش شام بخوره. میباشه... بر -
شمیآرت ییدومن من دا ،یگفت: اولن ممنون که قبول کرد عیسر نیآرت  زیه چن ن

 .گهید
 .دیخند پناه

 !؟یخال ِنینه و آرت نیآرت ییدا یتو که گفته بود -
 شد. ادهیلبخند زنان پ نیآرت
 بهتره شازده کوچولو. ی خال ِنیآرت -

 داد. یدوباره با خنده به نفس سالم نظام پناه
 ند.ک دیکرد تقل یم یافتاد و حرکات مخصوصش که پناه سع یراه ادی نفس
 تنگ شد. یراه یبرا دلش

 به خونه، بهش زنگ بزنم." دنیفکر کرد " به محض رسپناه را گرفت و  دست
 م کرد.لبخند زد و با سر سال نیفرستاد و به آرت نییاز پله ها پا اطیرا با احت پناه
 در را باز کرد و لبخندش محو شد. نیآرت
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 !؟یخوب -
 سر تکان داد. نفس

 ؟یآره... تو چطور -
 با دو دست پناه را به خودش فشرد. نیآرت
 !ده؟ی... رنگت چرا پرستمیبد ن -

 سرش را بلند کرد. پناه
 .ضهیمامانم سرماخورده... مر -

 لبخند زد. نفس
 باال... فعلن. رمیخوبم!... م -

 اش را پس زد. ینگران نیآرت
 .دییشد و پناه را بو خم

 من که خوبه؟! یشازده کوچولو -
رس د کردم... خوب بلد ش  دم نیتمر یلیس  رحال گفت: بله... با بابام خ پناه

 امروزو بزنم.
 .دیشکوفه را بلع یآش رشته  یاز راهرو بو نفس

کرده بود. هم ظاهرش، هم  رییو رها ازدواج کرده بودند، خانه تغ دینو یوقت از
 ونیزد و دکوراس   ی رها همه جا موج م ِیو س  رزندگ ی. ش  ادابشیحال و هوا

 به خانه داده بود. یتازه ا یرنگ و رو د،یجد
 گشود. شیبه روسرحال در را  رها
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 یآش م می! مادر ش  وهرت دوس  تت داره! داریدیکه به موقع رس   ایس  الم! ب -
 .میخور
 کرد. یبا رها و شکوفه و خاله ها احوال پرس نفس

 .ختیآش ر شیبرا خاتون
 .ی... بخور گرم شزمیعز ایب -

 رفت دو کاسه آورد. نفس
چه م از ذوقش چ - ناه و آرت ینخورده... برا یزیب عد م ن،یزیبر نیپ  امیببرم. ب

 خورم. یخودم م
 کاسه ها را پر کرد. رها

 سرد نشه. ای... زود بیمراقب باش سر نخور -
که ب نفس مانطور  کاش راه یم رونیه فت:  فت، گ بود براش  کیهم نزد یر

 مامانه. یببرم... عاشق آشها
 پزم. یاومد براش م یگفت: وقت شکوفه

 اخم کرد. د،یا،ا را که د ینیس پناه
 مان خانوم!... سر ِکالس؟!ما -

 یموقع کار یپناه، ب یآورد وقت یخودش را درم یلبخند زد. داش   ت ادا نفس
 .دادیانجام م

 .نهیآرت ی! برااوردمیشما ن یبرا -
 شد. قیرا گرفت و دوباره به صورت نفس دق ینیس نیآرت
 چسبه. یم یلیسرد خ یهوا نیا یممنون... اتفاقن تو -

 .ندیرا بب ینیتا درون س ستادیاپا  یانگشتها یرو پناه
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 !ن؟یآرت یفقط برا -
 .دیبه سرش دست کش نفس

 تو هم هست. ینه... برا -
 ؟یبه صورتش، گفت: خودت چ رهیهمانطور خ نیآرت

 به طرف پله ها رفت. ن،یرم باال" و مع،ب از نگاه آرت یگفت " م نفس
 ...یستین شهیدر را نگه داشت و آرام گفت: مثل هم نیآرت

 سرحال تر شد. نفس
 استاد مزاحم کالستون شدم... دیحسو دارم!... ببخش نیآره! خودمم هم -

 خوشحال؟!" ای ضهیزد و فکر کرد " مر یرنگ یلبخند ب نیآرت
 ظرف آش را برداشت و کنار خاتون نشست. نفس

 بابا و پدرجان چطورن؟ -
 سر تکان داد. خاتون

 خوبن... امروز هر دو رفتن شرکت. -
 .ینک یآش... ضعف م یتو زیاخم و اعتراض گفت: اونقدر سرکه نربا  شکوفه

 .دیخند نفس
 ترش خوبه! -

دو  نیخوره... خدا رو شکر، ا یم یداره ترش کسرهیهم  نهیگفت: لوس سیکالر
 دارن. یترش اریو شهیتا انگار هم

 .دندیها خند خاله
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 ی مخورم. حاال یم س  ویخاله کالر یها ینیریدارم ش   کس  رهیگفت: منم  رها
هاتون  ینیریندارن... انقدر ش   لیبه ا،ا م چوقتیو آرمن چرا ه دیفهمم نو

 خوشمزه س.
ش ِیفوت کوزه گر یدرباره  شانیمتفکر به حرفها یبا لبخند نفس  یها ینیری 
 کرد. یدرست کردن گاتا گوش م یخاتون برا یو تالشها سیکالر

 !؟ییبلندتر گفت: نفس!... کجا رها
 نفس رنگ گرفت. لبخند

 شده؟! ی... مگه چنجایهم -
 کردند. یو شکوفه و خاتون متعجب نگاهش م سیکالر

 .دیخند رها
 تو هپروت؟! یرفت یدیباز دو روز شوهرتو ند -

 ساکت فقط لبخند زد. نفس
 یرفته بود اما هنوز مردد بود که به کس   نیاز ب بنیتقر دشیترد ن،یحرف آرت با

 بزند. یحرف
 پر کرد.اش را دوباره  یظرف خال رها

 درآورده؟! یتازه ا یچه لوس باز یباز راه -
 کرد. یاخم مهربان خاتون

 !ن؟یندار یلوس باز دیتو و نو -
 را باال برد. شیابروها رها

دو تا  نی... امیکرد یمونه... تازه پنج ماهه عروس   یاول زندگ م،یاگرهم دار -
 !ستنیرفتن پسرشونه، دست بردار ن یکه وقت سرباز
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 المت لبخند زد.با م سیکالر
 داره؟! کاریطفلک چ نیا -

ستگ یاز زندگ یگفت: هرچ شکوفه گفتم  شهی... همشهیم شتریب یبگ،ره، واب
 که پسر خودمه بهتره... دیاخالق و رفتار با زن و بچه ش، از نو یتو یراه

 ضربه زد. زیخم شد و به م سیکالر
 بزنم به چوب! -

 خوبه... یگفت: نفس خوبه که راه خاتون
 .دیدرآورد و خند ییادا اره

 .دیکش ینفس بلند شکوفه
 خواد؟ یم یچ گهیهاتون خوبه... آدم د یخدا رو شکر همه تون زندگ -

 .دیکرد و آه کش دییبا تکان سر تا سیکالر
 اومد... یسر عقل م نمیاگه آرت -

 ... نگران نباش...ادیگفت: اونم باالخره سر عقل م دواریام خاتون
 رد.به نفس نگاه ک رها

 !یامروز چه خبره... مشکوک یتو نگفت -
 اش نگاه کرد. یبا لبخند به ظرف خال نفس

 ه!از سر و کولتون باال بر گهید یبچه  هی گهیفکر کنم... قراره تا چند وقت د -
 نگاهش کردند و بعد به جلو خم شدند. یچهار نفر، لحظه ا هر

 ! پروردگارا...؟یگیم یزده گفت: جد جانیه خاتون
 !؟ی!...حامله ا؟یگیمتعجب و خندان گفت: نفس... راست م هشکوف
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 .دیدو دستش را به هم کوب سیکالر
 چه خوب... خدارو شکر. یوا -

 .دیو خند ستادیا رها
 ...شمیبازم عمه م -

 یخودم احساس م یندادم... ول شیدونم... هنوز آزما یگفت: نم عیسر نفس
 کنم.

 خبر داره؟ یسرحال گفت: راه خاتون
 سر تکان داد. نفس

ش یچند ماهه برا ینه... ول - شه ک سم هم پدهیخودش نق کرده! با پناه  دای... ا
 زنن... هر ماه منتظره خبر بدم حامله ام. یدائم حرفشو م

 .دیباز خند رها
 ه؟گید یهم بگ یبعد به راه ،یمطمئن بش دیبا ش؟یآزما یخب چرا نرفت -

 دست نفس را گرفت. خاتون
بر بچه هم خ ی... اگر حدست درست بود، زودتر به باباشگاهیآزما میفردا بر -

 بده اونم خوشحال بشه.
 لبخند زد. سیکالر

 .ادیدر م یی... باالخره از تنهاشهیپناه چقدر خوشحال م -
 نشست. رها

 .ایپر میذار یبابام قراره برام خواهر بخره... اسمشو م گهیمدته م هی -
 .شد رهیشاد به نفس خ یبا لبخند شکوفه

 پسر. ایدختر بشه  ستیحدست درست باشه... مهم ن شاالیا -
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 کرد. یاخم مهربان سیکالر
 ؟یدادن انقدر سخته که نرفت شیآزما هیتنبل خانوم!  -

 به جلو خم شد. رها
تا عص  ر جواب  می... بریکه ناش  تا باش   س  تین یازی... نمیپاش  و االن بر -
 ... به خدا طاقت ندارم صبر کنم!دنیم

 داد. هیتکراحت  نفس
 دم. یزنم خبر م یشم، زنگ م یتا فردا ظهر مطمئن م -

 لحظه همه ساکت شدند. چند
صورتها نفس شتند. و م یینگاه کرد و لبخندها شانیبه  ست د یکه بر لب دا ان

شد و موج ه یهمه مثل خودش آرزو م ست با سش در  یتازه ا جانیکنند حد
 شود. جادیدر خانواده ا

*** 
 داروخانه توقف کرد. یراه برگشت، جلو در
 که از ظهر به جانش افتاده بود، لبخند زد. یو عجله ا یکم طاقت به
 .امیرم داروخانه و زود م ی. من مزمیعز نیبش قهیدق هیپناه گفت:  به

 سر تکان داد. پناه
 دکتر؟ یری... م؟یضیمر -

 را برداشت. فشیک نفس
 .شمیقرص بخورم خوب م هینه مامان...  -
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ن  گ  اه ک  رد و زم  زم  ه ک  رد "  ول  ن  شی  و فی  ب  ه ک   پ  ن  اه
 ..."ی...فا...سل...ال...سیدو...ر...م

داروخ  ان  ه و ن  ف  س ادام  ه داد "  ی ش    هیب  ه ش     رهی  خ   و
 ...ر...دو..."ی...ال...سل...فا...میس

 برگشت. نیو به ماش دیچک خر یبیب کی یبدون معطل نفس
 رفت. ییبه دستشو میبه خانه، م*س*تق دنیاز رس بعد

 .دیماند و لبش را گز رهیکاا، ِ تست، خ به رنگ جانیه با
 در زد. پناه

 مامان... مامان... -
 خودش آمد و با خنده، بلند شد. به
 جانم؟ -

 را شست و در را باز کرد. شیدستها
 را باال گرفت. لیموبا پناه

 جواب دادم... لتویبابا زنگ زد... من موبا -
 !"ش؟یبعد از آزما ای. فکر کرد" االن بگم دینفس لرز دل
 به نفس نگاه کرد. یلحظه ا پناه

به خونه زنگ م - با گ یقطع کرد... گفت زود  مامان؟...  با ِ میزنه...   لتیمو
 کنم؟ یباز

 .زمیحواس گفت: آره عز یب
 . به صورتش و به شکمش نگاه کرد.ستادیا نهیآ یاتاق رفت و جلو به

 و اخم کرد. دیخند سرخوش
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 اوله؟! یچته؟!... مگه دفعه  -
 مبل لم داده بود. یگاز گ،اشت. پناه رو یرا پر کرد و رو یکتر

 را برداشت. یزنگ تلفن که بلند شد، با تپش قلب گوش یصدا
 سالم. -

 شده؟! یزیچ ؟یبا عجله گفت: سالم خانومم...خوب یراه
 زد. لبخند

 نه... چطور؟ -
 !؟ی... سرما که نخوردیضیآخه پناه گفت مر -
 بود. یازپناه نگاه کرد که سرگرم ب به
 ؟ینه... خوبم... تو چطور -
 ن؟یهوم... فقط دلم تنگ شده... تازه اومد -

 .دیخند
. مامان آش درس  ت کرده بود. رها و نیآرت شیآره...ظهر پناهو از مهد بردم پ -

 تا عصر. میموند گهیبودن. د سمیخاله خاتون و خاله کالر
 .دیهم خند یراه

 !یانقدر سرحال یپس با خانوما بود -
 عکسشان نگاه کرد. هب

 !؟یایب یخوا یم یتو ِک  نم؟ی... ببستیاونا ن دنیسرحال بودنم د لیدل -
 مکث کرد. یراه

 پس فردا... چطور؟ -
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 را پس زد. جانشیه
 خب... ما هم دلمون تنگ شده... -

رش س   یآرامتر گفت: قربون دلتون برم که تنگ ش  ده... پناه که حس  اب یراه
 گرمه...

 .دیصدا خند یب نفس
خبر خوب  هیمنظورم از ما، من و پناه نبود... اگر... بهت خبرِ  خوب بدم...  -

 !؟ید یم زهیبهم جا یکنه... چ یخوشحالت م یلیکه خ
 .دیدوباره خند یراه

 خواد؟! یم زهینفس کوچولو جا -
 شد. یجد

 ... قلبم.یچ یدون یخودت که م -
 .دیباال رفته خند یبا ابروها نفس

گار واقعن - جا نه! ان که  ؟ییارزش گفتن داره!... اول بگو ک پش   ت فرمون 
 !؟یستین

 .دیکش ینفس بلند یراه
شوم یالیو هی یتو - شازده...  ی... جلونهیسوت و کور، کنار  سم و  عکس نف

 ! من کم طاقتم.گهیبگو د ؟یتو که منو نصفه جون کرد
 .دیزرفت، لبش را گ یدوباره به پناه نگاه کرد و همانطور که به اتاق م نفس

 شده... ییخبرا هی -
 طاقت تر گفت: کجا؟! یب یراه

 به شکمش. دیدست کش نفس
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سنجایا - شون گهیباالخره اومد!... حاال د یکه منتظرش بود ی... ک  سه نفر دل
 .یایتنگ شده و منتظرن ب

 !ا؟یساکت ماند. بعد مردد گفت: پر یلحظه ا یراه
 چانه اش را باال برد. نفس

 هست. ی... ولیچ ایشه با ایپر ستیمعلوم ن -
 .دیناباور خند یراه

 !؟یدیفهم ینفس! ِک  ی!... وا؟یحامله ا -
 .نشست

 .یایصبر کنم ب ایبهت بگم  ی... مطمئن نبودم تلفنشیپ قهیچند دق -
 ایتا پس فردا ص  بر کنم... من مطمئنم پر ارمیطاقت نم گهی... حاال دیوا -

 خانومه!
 .دیخند نفس

 یکه عجله دار ادیم اینه بچه به دن ش   ه،یبزرگ متا پس فردا نه ش  کم من  -
 مهندس!

خودم  دیپروژه و ش  هرک و ش  مالو بزنم... با نیا دیق امیخوام ب یاص  لن م -
 باشم. شتیپ

 یپنج س  ال هم نم یبچه س... هنوز از قبل نیکنه اول یندونه فکر م یهر ک -
 گ،ره.

گم  یم ینوما! وقتپنج س  ال گ،ش  ته انقدر ذوق کردم... خانوم خا نکهیا یبرا -
ور و دوس  تت دارم، با یزیبرام عز شیو هفت س  ال پ شیاز پنج س  ال پ ش  تریب
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ادن د یمژده گون ،یکه داد یخبربزرگ نی... حاال کارم سخت شد! با ایکن ینم
 خواد؟! یم ی... مامان خانوم قشنگم چشهیکم سخت م هیبهت 
 .دیخند نفس

 پوشن! یم لباس گشادا که خانوما با شکم گنده نیاز ا -
 .دیهم خند یراه

 !گه؟یچشم!... د -
 را به هم فشرد. شیلبها نفس

شه، برگرد نیخوام زودتر ا ی... هوم... مگهید - ها! ... آشمونیپ یپروژه تموم ب
 !یو بخون یهر شب برامون بزن دیبازم با

شم!... م - س یخوا یاونم چ شه؟!... د دانیقیدخترت هم مو شد  گهیب واجب 
 دخترم باز باشه! یآپارتمان بزرگتر، که جا برا هیدنبال  میبر

 .دیآه کش نفس
بالکنش، اتاقش، آش  پزخونه ش... اونهمه  ش  ه؟یم نجایمثل ا یکدوم آپارتمان -

 گ،شته... نجایخوب که ا یلحظه 
سم...  کهیبرامون کوچ گهید - نظره رو م نیکه هم رمیگ یبرات م یآپارتمان هینف

پر  ارشوویدر و د یهمه  ییبزرگتر... بعد چهار تابهتر و  یداشته باشه. با نقشه 
 که اصه نداره؟! نیخوب... ا یاز لحظه ها میکن یم

 زد. لبخند
 ...یگیراست م -
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 یزیرو بخور، نه نگران چ یزیچ ینه اص  ه  یس  رحال گفت: تا منو دار یراه
نه از چ بابا زود م یزیباش،  به دخترمم بگو   یناه م... پش  تونیپ ادیبترس!... 

 سرماخورده؛ نگران شده بودم. ضه،یمامان از صبح مر گفت
باش مینه... فقط ص  بح تهوع داش  تم... خوبم؛ خوب - ... تو مراقب خودت 

 ؟ی... شام داریسرمانخور
خوش  یخانوم درست کرده و رفته... نگران من نباش... سه نفر یب یبله... ب -

گ،رون حالم  یدون ی... نفس... نمامیتا من ب نیب قدر خوش   ... از یکردچ
 من االن همونم! ه؟یخوشبخت باالتر چ

ش نفس ستم ا یگفت: اگه م طنتیبا   ،یرس یم یبه اوج خوشبخت ینطوریدون
 شش سال، نیا یتو

 آوردم! یتا بچه برات م شش
 .دیآرام خند یراه

 ...ید یم میکه به زندگ ینه فقط با بچه ها... بودنت کنارم... گرما و آرامش -
 آرام اخم کرد. نفس

 کنم. ی... تا پس فردا دق مشهیدلم تنگ م شتریب ،یزن یکه حرف م ینطوریا -
 !امیحاال ب نیگفت: پس قطع کن هم عیسر یراه

... خواس  تم خودمو لوس کنم!... تازه هر هیگفت: نه... هوا برف عیهم س  ر نفس
 رسم! یبهت م شتریو ب شهیدلم تنگ م شتریب ،یایب رترید یچ

 اباس؟... مامان... حرف بزنم؟از کنار در گفت: ب پناه
 گفت: پسرک حسود اومد وسط عاشقانه هامون؟! یراه
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 لبخند زد. نفس
 بمونه! یفکر نکنم عاشقانه ا گهیدو تا بشن، د یوقت -

فت: نخ یراه قت براریمعترض گ نه هس   ت... وقت ی! و قا ها  یعاش   چه  ب
 ...ییو من و نفسم و عاشقانه و الال یدو تا فنجون چا دن،یخواب

 نفس نشست. نفس ب*غ*لش کرد. یپا یرو اهپن
 خواد با باباجونش حرف بزنه. ی!... شازده میشمردن ستاره ها رو نگفت -

 .دیخند یراه
 کاریچ نمیرو بده بب یخواد هنوز با نفسش حرف بزنه... گوش یبابا جونش م -

داره؟... مراقب خودت باش قربونت برم... اس  تراحت کن و اص  لن به خودت 
 ... نفس؟زمیعز رایفشار ن
 زد. لبخند

 جانم؟ -
جوابش را داده باش  د؛  نطوریا چوقتیآمد نفس ه ینم ادشی. دیلرز یراه دل

 کرد. یبه پناه حسادت م شهیمورد، هم نیدر ا
 را بست. شیچشمها

 دوستت دارم. -
 .ی! تو هم مراقب خودت باش... گوشرهیم ادمیگفت:  سرخوش

 .دیرا به پناه داد و دراز کش یگوش
 داد. یرا م ولنیو یگزارش کالس و درسها پناه

 دم کند. یشد چا بلند
 .دیخند پناه
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 ... صبر کن!ییچشم قربان!... منم دوِست دارم بابا -
را دراز کرد و  گرشیرا به گوش  ش چس  بانده بود، دس  ت د یکه گوش   همانطور

 نفس را گرفت. سرش را باال برد.
 ب*و*ست کنم! گهیبابا م -

 و گفت: صداش اومد؟! دیار نفس را ب*و*سشد. پناه دوب خم
 بابا ب*و*س بفرست!... یخندان گفت: تو هم برا نفس

 رفت. رونیاتاق ب از
گرمتر  نمیش  کمش گ،اش  ت و س  رحال گفت: با تو خونه از ا یرا رو دس  تش

 !شهیم
*** 

 .دیدر از جا پر یبا صدا نیآرت
 شب بود. میاخم به ساعت نگاه کرد. دو و ن با

 رفت. رونیگ،اشت و ب زیم یورا ر خودکار
 آمد. رونیخواب آلود از اتاقش ب سیکالر

 بود. ستادهینگران ا یبا صورت دیدر را باز کرد. نو نیآرت
 هم نگران شد. نیآرت
 شده؟! یزیچ -
 بدون حرف وارد شد و در را بست. دینو
 ...دی... ببخشنیخواب بود -

 المپ را روشن کرد. سیکالر
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 فه خوبه؟!شکو زجان؟یشده عز یچ -
 انگشتها فشرد. انیرا م لشیموبا دینو
 آره... االن نفس زنگ زد... -

 با اخم گفت: نفس؟! نیآرت
 سر تکان داد. دینو
 ...نجایا ادیداره م -

 جلوتر رفت. سیکالر
 !ست؟ی!... حالش خوب ند؟یشده نو یچ -
 کرد به خودش مسلط باشد. یم یسع دینو
 ...دهیه افتاده، هنوز نرسعصر از شمال را یچرا... گفت راه -

 به ساعت نگاه کردند. نیو آرت سیکالر
 کرده... مطمئنه که راه ریراه بس  ته بوده، گ دیهمانطور با اخم گفت: ش  ا نیآرت

 .ادیاصلن گ،اشته فردا صبح ب دیافتاده؟ شا
 دوباره سر تکان داد. دینو
ه، حاال هم داد یاول جواب نم لش  میجواب نداده. موبا ال،ینه... زنگ زده و -

 ...ستیدردسترس ن
را گرفت " مشترک مورد نظر در دسترس  یراه یتلفن را برداشت، شماره  نیآرت
 باشد..." ینم
 نگاه کرد. دینو به
 اد؟یبا پناه م -
 است.کج مینیبب میبا هم بر نجا،یپناهو ب،اره ا ادیگفت: آره... گفت م دینو
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 هوا؟! نیا یموقع ِ شب؟... تو نیگفت: ا عیسر سیکالر
 آرام به در خورد. یضربه  چند

 در را باز کرد. شکوفه و رها وارد شدند. دینو
 صدا؟! یب یشده؟... کجا رفت یگفت: چ رها

 شده؟ شیزنگ زده؟... خاتون؟... پدرجان طور یگفت: ک شکوفه
ش  ده. انگار  ینش  ده...نفس بوده... نگران راه یزودتر گفت: نه...طور نیآرت

 .ادیخواسته ب یم
 نشست. رها

 اد؟یجاده، شب نم تیوضع نیا ی... اون که تو؟یراه -
 زنگ خورد. دینو لیموبا

 را زد. فونیپشت در بود. آ نفس
 نفس اومد. -

ناه پ دیزد، آمد. نو یهمانطور که پناه را ب*غ*ل کرده بود و نفس نفس م نفس،
 مبل خواباند. یرا از دستش گرفت و رو

 .دیدو ییبه دستشو ،یحرف چیبدون ه نفس
 آرام گفت: اضطراب داره... دینو

 .ستادیا ییبه هم نگاه کردند. رها پشت در دستشو یو شکوفه با نگران سیکالر
 م؟یگفت: بر دیحال به نو یکه آمد، ب رونیب نفس

 دستش را گرفت. شکوفه
 کجا؟! -
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 .ادیحالت جا ب نیگفت: بش دینو
 کنارش نشست. رها

 خونه س. یراه -
 .دیلرز یم نفس

 . راه افتاده... عصر راه افتاده.نه.. -
 بود... دهیگفت: اگه راه افتاده بود که االن رس دینو

 را فشرد. شیبا دو دست، بازوها نفس
 زنه... یدلم شور م نیهم یبرا -

 را گرفت. شیشانه ها شکوفه
تا  نیآروم باش مامان... حتمن راه بس  ته بوده، مجبور ش   ده ب - راه نگهداره 

 صبح...
 نگاهش کرد.متفکر  نفس

 ده؟یچند ساعته جواب نم لشویپس چرا موبا -
 راه افتاده؟ یآرام گفت: ِک  نیآرت

 داشت. ینفس برق ِ نگران یچشمها
 پله افتاد. ینشسته رو ینفس ِده ساله  ادی نیآرت

 سر تکان داد. نفس
اه که نگو... پن یزیبه مامان چ یول امیدونم... به پناه گفته بود تا ش  ب م ینم -

کن... فکر کردم خواب آلوده،  دارمیبابا اومد ب یگفت وقت دیخواب یمداش  ت 
 دم،یدرست پرس یرو گرفت. وقت یشد و سراغ راه داریاما باز ب ستیحواسش ن
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خوش  حال  هوی گو،به مامان ن یول امیامش  ب م نیگفت عص  ر بابا گفت هم
 بشه...

ن نگرا نطوریحس  اب ِحرف بچه ا یهم نش  س  ت و با مالمت گفت: رو دینو
 !؟یشد

 هم سر تکان داد. شکوفه
 طفلک خواب آلود بوده... -

 زد. یلبخند آرام سیکالر
 !اد؟یبچه دائم چشمش به َدره که باباش ب ینیب یمگه نم -

 از سرما جمع تر شد. نفس
 ...میکن داشیپ میداد... بر یرو جواب م الیبود تلفن و ومدهیاومده... اگر ن -
کم  هی! نفس جان، م؟یکن داشیمگه گم شده که پتر گفت:  میآرام تر و مال دینو

 ه.کجا رفت مینیبب میزن یاستراحت کن تا صبح؛ هوا که روشن شد، زنگ م
آرامبخش بهش بده، بتونه تا ص  بح بخوابه...من مطمئنم  هیبه رها گفت:  بعد
جاده  دهیباش  ه. اگر هم اومده، د ومدهیانقدر عاقل و محتاط هس  ت که ن یراه

 جا مونده تا هوا روشن بشه. هی، نداره یوضع خوب
 خیکرده باش  ه، تا ص  بح  ریجاده گ یآرام زمزمه کرد: اگه تو یهم نگران ول رها

 زنه... یم
 دهانش یبا اضطراب به رها نگاه کرد. صورتش جمع شد. دستش را جلو نفس

 .دیدو ییبرد و به دستشو
 بابا... یبا اخم گفت: ا دینو
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 .ستادندیا ییو شکوفه کنار دستشو سیکالر
 دنبالش... میهمانطور آرام گفت: منم نگرانم... بر رها
 یراه ی. دوباره تلفن را برداشت و شماره دیپناه کش یرفت پتو آورد و رو نیآرت

فکر کرد. دوباره ش  ماره گرفت. از مرکز اطالعات،  یلحظه ا دیرا گرفت. ناام
 راهها را بپرسد. تیخواست تا وضع یشماره ا

 مبل نشست. نیاول یآمد و رو ونریحال ب یب نفس
 را گرفتند. شیو شکوفه از دو طرف شانه ها سیکالر
... اگه زجانیعز اریخم ش   د و آرام گفت: انقدر به خودت فش   ار ن سیکالر

 ست؟یبچه ت خوب ن یکه برا یحامله باش
 را بست و زمزمه کرد: هستم... شیچشمها نفس

 شدند.. همه ساکت دیپرس یداشت از وضع جاده م نیآرت
 : بسته س؟!دیپرس عیکه تمام شد، رها سر حرفش

 کرد. یفشرد و داشت فکر م یرا به هم م شیلبها نیآرت
 نه... بازه... -

 بلند شد. نفس
 گه؟ید میپس بر -
 اش را گرفت. یشانیپ دینو
 حاِلت. نیآخه؟! اونم با ا میکجا بر -

 تو را بست.پال یبرگشت. نفس دکمه ها چیبه اتاق رفت. با کاپشن و سوئ نیآرت
 .میر یم دیمن و نو ن؛یگفت: بهتره شما بمون نیآرت

 اخم کرد. نفس
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 ...امیتونم بمونم... م ینم -
 یم زنگ م،یکرد داشیپ یوقت م،یر یما م نجا،یهم نیگفت: بش   یعص  ب دینو
 .میزن

فت: اگر م یب نفس قت گ مدم  یطا خواس  تم منتظر بمونم چرا اص  لن او
 تونم... یظر نشستم... نم!... چهار ساعت منتنجا؟یا

 به بابا؟ میگفت: زنگ بزن رها
شده که اونارم نگران کن یزیگفت: نه... چ دینو ستا یجاده  ی... تومین  ینکوه

با ده خس  ته بو اینکرده...  ریده... جاده بازه...پس گ یآنتن نم لیمعلومه که مو
هوا خوب  ایخراب ش  ده  نیماش   اینگه داش  ته چند س  اعت اس  تراحت کنه، 

نداده برا ته بو نهیا ینبوده... اگرم خبر  به نفس نگف  یر نم. فکادیداره م دهکه 
 کرده نفس متوجه بشه و منتظر باشه...

 کردند. دییبا سر حرفش را تا سیو کالر شکوفه
سه  هگی... مطمئن باش تا چند ساعت دنیبمون نجایآرامتر گفت: شما هم دینو
 .میگرد یبر م ییتا

 م فشرد.را به ه شیپلکها نفس
 .رمیخودم م نیبا ماش ام،یشما ن نیاگه با ماش -

 .دیکش ینفس بلند نیآرت
 چرخ ببندم. ریزنج دیآماده کنم. با نویتا ماش نیباشه... بش -

 آرام شد. سر تکان داد و نشست. نفس
 بلند شد. رها
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 رم منم آماده بشم. یم -
 رفتند. رونیب دیو نو نیآرت

 . فش   ارت افتاده... تا ص  بحارمیآب قند ب انویل هیگفت: ب،ار برات  سیکالر
 مونه؟ ینم یبچه ا گهیکه د یچیبه خودت بپ ینطوریا یبخوا

 .دینفس را مال یشانه  شکوفه
 نفس جان... ینگران خودیب -

 شم. یآروم نم نمش،ینشه، نب دایبه پناه، آرام گفت: تا پ رهیخ نفس
 خورد. سیاز آب قند گرم کالر یکم
 آماده برگشت. رها

 پناه کنار زد و یطاقت به س   اعت نگاه کرد و بلند ش   د. پتو را از رو یب نفس
 کاپشنش را درآورد.

 خواب آلود گفت: مامان... پناه
 ب*غ*لش کرد. نفس

 ...زمیجانم... بخواب عز -
 ومد؟یهمانطور با چشم ِبسته گفت: بابا ن پناه

 .دیرا ب*و*س شیموها نفس
 .ادیمامان... صبح م ادیم -

 .دیتنش کش یسرش گ،اشت و دوباره پتو را رو ریز یکوسن
 دیفت و نور یکلنجار م نیماش کیبا الست نیشد و پشت پنجره رفت. آرت بلند

 کرد. یصحبت م لشیداشت با موبا
 را برداشت. فشیک
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ش ینم - شت داری... مامان، پناه که بنییرم پا ی. منمیتونم ب م، شد، بگو کار دا
 مهد.خواد امروز بره  یرفتم... نم

 سر تکان داد. شکوفه
راس  ت گفت؛  دینش  ده. نو یطور چینگران نباش... به خدا توکل کن... ه -

 زد. یراه افتاده وگرنه زنگ م یدونسته تو خبردار ینم
 هم همراهش رفت. رها

 ن؟یایکجا م خودیکالفه گفت: آخه شما ب د،یآن دو را که د دینو
 .ستادیا نیکنار آرت نفس

 مونده؟ یلیخ -
 بلند شد. نیآرت
 نه... تموم شده. -

 سر تکان داد. نفس
 ...میبر -
از هراز  دیش  ا اد؟یهمانطور کالفه گفت: از کجا معلومه که از چالوس ب دینو

 خودش زنگ بزنه. دی...بمون شانیاز قزو ایاومده... 
صب سه... نم ادیگفت: از چالوس م یع  یمفه یتونم بمونم... م یکه زودتر بر

 !د؟ینو
 را باز کرد.در  نیآرت
 .دینیبش -

 کنارش نشست. رها
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 گه.... اگه دوباره حالت به هم بخوره... یآروم باش... به خاطر خودت م -
 گفت: نه... خوبم. عیسر

 را روشن کرد. ویراد نیساکت بودند. آرت همه
 !گه؟ید هیچ نیآرام گفت: ا دینو
 شانه اش را باال انداخت. نیآرت
 اخبار راهها رو بگه. دیشا -
 را وارد ضبط کرد. ید یخودش س و
 نبود. میمال یقیحواسشان به موس چکدامیه

 بود. رهیخ رونیو نگران به ب دیچیپ یشالش را دور دست م نفس
همه  د،یش  ن ینم یگرفت و چون جواب یش  ماره م لشیبا موبا یهرازگاه دینو
 .ردیگ یرا م یراه لیدانستند موبا یم

 را بسته بود. شیود و چشمهادو دستش را در هم قالب کرده ب رها
 خلوت بود. ،یبرف یروشن شده بود و جاده  هوا

 .یراه دنیرس ریکه داشت و د یکرد و حال ینامه اش فکر م انیبه پا نفس
 با مشت انقدر بزندش تا آرام شود. د،یاو را د یخواست وقت یم

 مثل همان وقت دلهره داشت. درست
ما اون وقت نگران د  خودم.... اما حاال فقط  ِ یو دلگرمبودم  دنشیرس   ری" ا

ستم. خدا شه و باینگران جونش ه سالم با شه... فقط  سالم با  چی... هالیخ ی! 
جا نش  س  ته  هیکنم. نه اخم، نه قهر... فقط حالش خوب باش  ه و  ینم شیکار

ه و باش   دهیفکر کنه... خواب باش  ه... راحت خواب اشیباش  ه به من و پناه و پر
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خوام... تا آخر عمر  ینم یچیه گهیآرزو رو دارم. د نیدرکنه... هم یخس  تگ
 !"ایخوام... خدا یازت نم یچیه
 که گفت " چه خبره؟!" ، نفس و رها هم به جلو نگاه کردند. دینو
 راه، جاده را بسته بود. سیپل

 هم منتظر بودند. یی جلو ِنیماش چند
 ست؟ین یبا اخم گفت: راهو چرا بستن؟! هوا که برف رها
 دانم" یتکان داد که "نمسر  نیآرت
 ه.برف از قبل نشست نهمهیجاده لغزنده س... ا نکهیبه خاطر ا دیگفت: شا دینو

 همه ساکت ماندند. قهیدق چند
 بود. میدور زد و برگشت. ساعت شش و ن ،ییجلو ینهایاز ماش یکی

 م؟یکن کاریچ میگفت: اگه ن،ارن بر رها
 شد و جلو رفت. ادهیپ نیآرت
 ها حرف زد و دوباره برگشت.از مامور یکی با
 شده؟! ی: چدیپرس دینشست، نو تا

 به جلو گفت: تصادف شده. رهیخ نیآرت
 با وحشت گفت: تصادف؟! نفس

 نگاهش کرد. نهیاز آ نیآرت
ستن دارن ی... مجروحها رو با هلنییوانت بار افتاده پا هی -  کوپتر بردن. راهو ب

 طول بکشه. یساعت کی دیگه شا یکشن... م یباال م نویماش یالشه 
 راحت شد. الشیخ یداد و کم هیتک نفس
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 همه ساکت نشستند. دوباره
 کردند. تیرا هدا نهایماش اط،یکه باز شد، مامورها با احت راه

کردند و کنجکاو نگاه  یو وانتِ  جمع ش   ده عبور م لیآرام از کنار جرثق همه
 انداختند. یم
ش ِانیم شان ینهای ما شو امداد جاده،  یآتش ن شده  نیما که  ینقره ا یمچاله 

 آمد، همه را مات زده کرد. یباال م
 کرد. یدیترمز شد نیآرت

 !ه؟یراه نیماش نیبلند گفت: ا رها
 ...نینیبش نجایشد، گفت: هم یم ادهیهمانطور که با عجله پ نیآرت
 نداد. تیاهم ای دینشن چکسیه

 شدند. ادهیسه پ هر
 ... خودشه...هیراه نیماشناباور، به زحمت گفت:  یبا چشمها نفس

 از مامورها جلو آمد. یکی
 .دیآقا لطفن توقف نکن -

ش یشانیپ نیآرت شرد و به ما ع که مثل کاا، جم یبزرگ راه ینقره ا نیاش را ف
 شده بود، ماتش برد.

نده  یب نفس قا... ران با وحش   ت گفت: آ  نیماش   نیا یرمق جلوتر رفت و 
 کجاس؟!

 کرد.به هر چهارنفرشان نگاه  مامور
... راننده ش نی... س  رکار... انیماش   نیرها، گفت: ا غیتوجه به ج یب د،ینو

 شده؟! یکجاس؟... چ
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 .ستادیکنارشان ا یگرید مامور
 خودشه؟ نیماش نی... مطمئنن؟ییشما باهاش آشنا -

 را گفت. نیشماره پالک ماش گرید مامور
 جواب ندادند. خودش بود. چکدامیه

 .مارستانیوپتر منتقل شدن بک یگفت: با هل یاول مامور
 .دیبه صورتش کش یدست نیآرت
 با وانت بار تصادف کرده؟ -

 سر تکان داد. مامور
خودرو خورده و هردو افتادن  نیبه ا رشیوانت بار از باال سقوط کرده، در مس -

 ته دره.
 بردنشون؟ مارستانی: حالش چطور بود؟... کدوم بدیآرام پرس دینو

شما مامور شونیفام کوتاه گفت:  ست ل ستعالم ن؟یه ... من خبر ندارم... االن ا
 کنم کجا بردنشون. یم

 صحبت کرد. میس یآنها دور شد و با ب از
 چنگ زد. دینو یبه بازو نفس

 ...یراه شیپ می... برمارستانیب میبر -
 برداشت. نیچشم از ماش نیآرت
 .میبر عیسر رم،یگ یم مارستانویاالن آدرس ب ن،یماش یتو نیبر -
 نشاند. نیرها را هم گرفت و در ماش دیون

 کرد نگاه کرد. یم هیبه رها که گر نفس
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 کرد. یداشت اما خودش را کنترل م بغض
 دونم..." ینشده... حالش خوبه... م ینکن... طور هی" گر

 بود. ستادهیو امداد ا یسه مامور آتش نشان انینگاه کرد که م نیآرت به
 شد. رهیخ لیجرثق یرو نینشست و به ماش دینو
 راه عالمت داد. سیآمد و بدون حرف دور زد. مامور پل نیآرت
 .دیکش نییرا پا شهیش دیشد. نو ادهیتوقف کرد و پ نیآرت

 اثبات نسبت با مالک خودرو. یبرا ن؟یدار ییگفت: کارت شناسا مامور
 کرد. هیبه بق ینگاه جیگ نیآرت
 هرشون...هم خوا شونیخانوم همسرشونه؛ ا نیمن ... نه... ا -

 همراهتونه؟ ییآرام گفت: کارت شناسا چکدام،یشد و بدون نگاه به ه خم
 را باز کرد. فشیلرزان ک یبا دستها نفس

 داد. نیاش را در آورد و کارتها را به آرت نامهیرها را گرفت و گواه فیک دینو
 کارتها را برد. مامور،

 کنن؟ یگفت: چرا معطلمون م قراریب نفس
 بعد، برگشت و نشست. قهیمامور رفت و چند دق هم پشت سر نیآرت
 را گرفت. لیوسا دینو
 کجا بوده؟ نایا -

 ...نیماش یآرام گفت: تو نیآرت
 : کجا بردنش؟دیهم آرام پرس نفس

 .دیکش نییرا پا شهیش نیآرت
 البرز. مارستانیکرج... ب -
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 آوردنش؟! رونیآهن پاره ب نیا یگفت: چطور از تو هیگر انیم رها
 دونم..." و سرش را به طرف پنجره خم کرد. یرام گفت " نمآ نیآرت

 گرفت. دیپول را از نو فیدست دراز کرد و ک نفس
 بغضش را ترکاند. ف،یک یخشک شده البه ال ِخون

ده ش یاز پروژه ها گرفته بود، خون یکیاز  یسر ِعکاس ،یخودش که راه عکس
 بود.

س همان سر یکه راه یعک سرش کنار زده ب یرو شت هم را از  ود و چند بار پ
 خودم." یبرا رمیخوام بگ یعکس م هیعکس گرفته بود و گفته بود" 

 به عقب برگشت. دینو
 حالش خوبه... شاالی... انیآروم باش -

 فرمان را فشرد. گر،یچنگ زد و با دست د شیدست به موها کیبا  نیآرت
 .دیکوب یمثل پتک در سرش م یمامور آتش نشان یصدا
 یلیامداد خ یتموم کرده بود... بچه ها مشیدیکش   رونیب نیاز ماش   ی" وقت

ما... نم یاتیتالش کردن... عالئم ح نه...  ای ارهیدونم دووم م یبرگش   ت ا
.. امان دونم. ی... نمد؟یباهاش دار یچه نسبت دی... گفتدینباش دواری...امیعنی

 برسه..." یکه اجل کس یاز وقت
 کرد. یم هیصدا گر یب به نفس نگاه کند که نهیاز آ دیترس یم

 کرد بغضش را پس بزند. یبود و تالش م رهیخ یبرف یجاده  به
 نگاهش را از رها و نفس گرفت و راست نشست. دینو

 نگاه کرد. نیآرت مرخیبه ن مردد
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 پراز سوال بود. د،یهم نگاهش کرد. نگاه ِنگران ِنو نیآرت
 کرد. یهمانطور با سماجت نگاهش م دیشد اما نو رهیجاده خ به

 شده؟!" ی" چ دیبا حرکت آرام ِابرو پرس دیکه سرش را گرداند، نو دوباره
 هم فشرد تا بغضش نترکد و آرام پلک زد. یرا رو فکش

 ماتزده مشتش را فشرد. دینو
 نگاهش نکرد. گرید نیآرت

 نداشت. یپوش انگار تمام دیو کوهستان ِ سف جاده
شرد و با چ یانگشتها م نیرا ب یراه فیک نفس اس شم ِبسته فقط به خدا التمف

 کرد. یم
خواس  ت  ی. دلش نمدیرا پرس   مارس  تانیدر ش  هر، چند بار آدرس ب نیآرت
 برسند. مارستانیبه ب چوقتیه

 .یدواریبود تا ام یدلدار شتریب یمامور آتش نشان یحرفها
 شدند. ادهیرا که پارک کرد، همه با عجله پ نیماش

 شد. ادهینفر بود که پ نیآخر خودش
 یدانست تا چند لحظه  یبود و م دهیترک خوردن ِ نفس را شن یراه، صدا امتم
 یباشد وکار زیشاهد همه چ دیسالها فقط با نیا یشکند و مثل همه  یم گرید

 نکند.
 .ستادندیاطالعات ا یجلو

 آوردن؟ نجایتصادف جاده چالوسو ا یمردد گفت: خانوم... مصدومها دینو
 اطالعات گفت: اورژانس. مسئول

 به اورژانس رفتند. یحرف، همگ بدون
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س دینو سوالش را پر ستار اورژانس  ستار به هر چهار نفر نگاهدیدوباره از پر  . پر
 کرد.

 .وی.ی.سیآ -
 راهنما سرگردان بود. یبه تابلوها شانینگاهها

 زد. وی.ی.سیآ یبه در ِبسته  دینو
 حوصله و با اخم آمد. یب یپرستار

 ...نجاسیصادف آوردن، گفتن امجروح ت هیسردرگم گفت:  دینو
 به داخل کرد. ینگاه پرستار

 کماس. یتو نجا،یشون ا یکی -
 گرفت. واریدستش را به د نفس

 مش؟ینیبب شهیکما؟!... م -
اه نگ ش  هی... از ش  س  ت؟یکه بخش ن نجایگفت: مالقات ممنوعه... ا پرس  تار

 .دیکن
 کنار در را نشان داد و رفت. یو پنجره  وارید

 تختها را گشت. یهجوم برد و با نگاه، همه  شهیبه ش نفس
 ...ستین نجایا ی... راهستین -
 به دنبالش. هیبه راهرو رفت و بق دینو

 .ستادندیا رشیپ، یجلو
 کانتر گ،اشت. یدو دستش را رو دینو
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 یما تو ضیآوردن... مر نجایتص  ادف جاده چالوس  و ا یخانوم... مجروها -
 ...ستین وی. ی. سیآ

 کرد. وتریبه کامپ ینگاه پرستار
ساله، فوت - ... یساله، ضربه مغز ستی... مرد، بیسه نفر بودن... مرد، پنجاه 

 شما هستن؟ لی... اونا فامیساله، فوت یمرد، س
شه شان داد که دو زن و  یا گو سالن انتظار را ن بودند و زنها  ستادهیمرد ا کیاز 

 کردند. یم هیگر
 سر تکان داد. ج،یگ د،ینو
 ها... مشخصات ندارن؟ ی.. تصادف.نینه... ا -

 نگاه کرد. توریمان یدوباره به صفحه  پرستار
 ...یآرش لنگرود ،یلنگرود یمهد -

 .دیخودش را جلو کش رها
 سزاوار. یو دو سالشه... راه یبرادرم س -
 نه؟ ست،ین نجایمرتعش، صورتش را پاک کرد و گفت: ا یدستها با

 اسفم...رها گفت: مت سیبه صورت خ رهیخ پرستار
 باال نبود. یول نجاس؟یسردرگم گفت: ها؟...ا رها

 چشمش را فشرد. یکرد و گوشه  دیبه نو ینگاه پرستار
 سردخونه... -

 را گرفت. دینو یعقب عقب رفت و بازو رها
 !... سردخونه؟!گن؟یم یچ -

 بغضش را رها کرد. نیآرت



wWw.Roman4u.iR  680 

 

ند، ز یکه در خواب حرف م یجلو رفت و مثل کس   نیس  نگ یبا پاها نفس
 نمش؟یبب شهی... حالش خوبه... منجاسیدونم ا یگفت: م

 .گمیم تیو آرام گفت: متاسفم خانوم... تسل ستادیا پرستار
 هم پشت سرش. نیمثل خوابگردها به اورژانس رفت؛ آرت نفس
 نگه داشت. شدیرا که رد م یدکتر

 .نجای... آوردنش انمیخواستم همسرمو بب ی... مدیببخش -
 اهش کرد.نگ یلحظه ا دکتر

 .دیسوال کن رشیاز پ، -
 آمد. یانتظام یرویماتم زده، همراه مامور ن دینو
 همسرشه... منم برادر همسرش... شونیا -

 کالهش را برداشت. مامور،
 ... متعلق به همسرتونه؟نایخانوم...ا گمیم تیتسل -

 بود. یراه ریحلقه و زنج سه،یبرد. در ک نییسرش را پا نفس
 ان داد.. سر تکدیچک اشکش

 خودش کجاس؟ -
 ساکت ماند. مامور
چند  نیرا درآورد و با انگشت لمس کرد. انگار هم ریرا گرفت. زنج سهیک نفس

 هیده نیزتریعز نینگاهش کرده بود و گفته بود " ا نهیاز آ یقبل، راه یلحظه 
 ."شهیاز گردنم باز نم چوقتیه گهینفس... د مهیزندگ ی
 نشاند. یصندل یخودش برد، رورا گرفت و همراه  شیبازو دینو
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 .نمشیخوام بب یکجاس؟... م یگفت: راه ریبه حلقه و زنج رهیخ نفس
 کرد. یم هیبلند گر رها

 شه.آروم ب رهیآرامبخش بگ هیاورژانس،  یتو نشیاریآمد و گفت: ب یپرستار
 با التماس نگاه کرد. نیبه آرت نفس

 ...ششیپ نیتو رو خدا منو ببر -
 .دیتوانست بگو ینم زیچ چینشست. ه وارید زده به هیتک نیآرت

و زمزمه کرد " خودشه...  ختیرا به هم ر فشیرمق ک ینفس زنگ زد. ب لیموبا
 ...نگران شده..."هیراه

 را به گوشش چسباند. شکوفه بود. یگوش
 شد؟ یچ ن؟یینفس؟ مامان؟ کجا -

 .دیفهم یحرفها را نم یو مات بود که معن جیگ انقدر
 زد. شیادوباره صد شکوفه

 داد. صیتازه صدا را تشخ انگار
 ؟ییمامان... تو -

 شما؟ نییچه خبر؟ کجا گمیگفت: آره... م شکوفه
 .یدنبال راه میگفت: ما؟... اومد نیبه آرت رهیخ نفس

 شمال؟ نیدیرس ای نیراه یگفت: هنوز تو شکوفه
 ...میمارستانیپلک بزند، گفت: شمال نه... ب نکهیبدون ا نفس

 .دیترس شکوفه
 شده؟! ها؟! شیطور ی... راهمارستان؟یب -

 لرزانش را باال برد. یچانه  نفس
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 دونم... تصادف کرده... ینم -
 وحشت کرد. شکوفه

 ... چطوره؟ االن چطوره حالش؟ایخدا -
شوی... حلقه و زنجگنی... نمدمشیبا بغض گفت: هنوز ند نفس .. دادن بهم. ر

 ...نمشیبرن بب ینم
نن... ک یم یدگیاورژانسه؟... حتمن دارن بهش رس ی: تودیبه زور پرس شکوفه

 داره. ژهیو یبه مراقبتها ازین دیشا
 شد. رینفس سراز اشک

 سردخونه س... گنیم -
 ساکت شد. شکوفه

 را گرفت. یبلند شد و گوش نیآرت
 خاله؟ -

 ...نیمردد گفت: آرت سیکالر
 داد. هیتک واریاش را به د یشانیپشتش را به نفس کرد و پ نیآرت
 افته... یشده؟!... شکوفه داره پس م یچ نیآرت -

 .دیکش یبا بغض نفس بلند نیآرت
 ...نیتصادف سنگ هیتصادف کرده...  یراه -

 گفت. ی" بلندی"وا سیکالر
 ن؟یهست ششیحاال کجاس؟ شما پ -

 را به هم فشرد تا هق هقش خفه شود. شیلبها نیآرت
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 نه... تموم کرد... -
 .دیشن یرا م سیکالر ی هیرگ یدو ساکت شدند. صدا هر
 ؟کرج ادیب یآروم به مهندس بگ ،یزنگ بزن یتون یزحمت، آرام گفت: م به

 ینازه سر ج یباال ادیبگم؟... بگم ب یگفت: زنگ بزنم چ هیگر انیم سیکالر
 پسرش؟

 را پرکرد. انشانیهق هق شکوفه، سکوت م یصدا
 نفس... خاتون... یوا -

 بلندتر شد. سیکالر ی هیگر
 نفس... اون بچه حامله س... به دادش برس. یبرا رمیبم -

 و برگشت طرف نفس. دیبه صورتش دست کش نیآرت
 .دیترس د،یرا که د یخال یصندل
 برم... دیندارن... به مهندس خبر بده. من با یهم حال خوب دی: رها و نوگفت

 .دیاورژانس سرک کش به
 سالن گشت. در

 د.برود، وسط راه خشکش ز اطیبه ح خواست
 : سردخونه کجاس؟!دیپرستار پرس از
 گفت رفت. یکه پرستار م یبه طرف و

 رفت. نییها را با دو پا پله
 زد. یبه در ِبسته م، مشت م نفس
 را گرفت. شیبازو

 تو؟! یکن یم کاریچ نجایا -
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 !نمش؟یذارن بب یچرا نم نجاس،یگفت: اگه ا هیبا گر نفس
 در را باز کرد. یانسالیم مرد
 م؟یجنازه نشون بد میگفت: آقا بردار ببرش... ما که اجازه ندار د،ید را که نیآرت

 لحظه... هی... نمشیبا التماس گفت: ب،ار بب نفس
 نگاه کرد. نیم*س*تاصل به نفس و آرت مرد،

صادف یبرد و آرام گفت: جنازه  نیرا کنار گوش آرت سرش شون ن شهیرو نم یت
 زنش داد...

 افته. یداره پس م ینجوریببرش... همبلندتر گفت: آقا... برش دار  و
وام خ یافتم... م یمن پس نم یلحظه نگاهش کنم... لعنت هیداد زد: ب،ار  نفس

 ...نمیشوهرمو بب
 در مشت زد. به
 ...شتیپ امیذارن ب ینم ی... راهیراه -

ها نیآرت بازو قب کش   شیبا تحکم  باش... راه دیرا ع فت: آروم  ند گ  یو بل
 شنوه؟ یاون که نم ؟یزن یرو صدا م یک یار... د؟یفهم یرفته... م

 آزاد شود. نیکرد از دست آرت تالش
 شنوه... یدرواه... نرفته... م -

 آمد. رونیهم ب یگرید مرد
 ...ادیباال تا زنگ نزدم حراست ب دییبفرما نجا؟یچه خبره ا -

 حمله کرد. دهیبه مرد تازه رس نفس
 مرده؟ نشونم بده... یگیمگه نم -
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 ز کرد.را با مشتش
 دی... بای... من زنش  م لعنتش  هیباورم نم ریزنج نیله ش  ده و ا ِنیمن با ماش   -
 ...نمشیبب

 .دیکش ششیبه ته ر یدست مرد
با چکسیپس ه رن،یم یآدم م نهمهیا... اکبر... خانوم... ا - باورکنه؟!...  دین

 کفن و دفن... یبرا ن،یب،ار گری... دندون رو جیکن یخوف م
 فش حمله کرد.دوباره به طر نفس

 را گرفت. شیدستها نیآرت
 نفس... تو رو خدا آروم باش. -
 ...نی... همنمشیخوام... بب یزد: فقط... م ادیتوان فر یهمه  با

 لب گفت: به جهنم... ریدر را باز کرد و ز انسالیم مرد
سه  ارشیلحظه ب هیگفت:  نیدوم به آرت مرد ست نکن یتو... وا سر در  نیما درد

 سر جدتون.
 حرکت به در ِباز نگاه کرد. یب فسن

 وارد شد. نیرا پاک کرد و همراه آرت شیپشت دست اشکها با
 .ستادیخون داشت ا یکه مالفه اش لکه ها یکنار تخت انسال،یم مرد

 گفت. یزیچ نیگوش آرت کنار
تا  نفس را گرفت یمالفه نگاه کرد و ش  انه ها ریز یماتزده به برجس  تگ نیآرت

 .حرکت نکند شیدستها
 کنار زد. یمالفه را کم یدوم، گوشه  مرد

 مشخص شد. یاز صورت راه یمیو کمتر از ن یشانیپ موها،
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 د.ش رهیخ یصورت راه ی مهیگشاد شده به ن ییبدون حرکت، با چشمها نفس
 دستش را باال برد. آرام
 را گرفت. شیدستها نیآرت

 کنم... ینم یکرد: کار زمزمه
 داشته بود، فشار را کم کرد.همانطور که دستش را نگه  نیآرت

 .دیکش یراه یمرتعشش را باال آورد و سرانگشت لرزانش را به موها دست
 .دیلرز یاز بغض م نیآرت
ا ر یبار راه نیآخر یو انگش  تش برا ختیر یبدون پلک زدن، اش  ک م ره،یخ

 کرد. یلمس م
 :دیهق هق ِخفه شده اش نال انیو چشمش را با دل ِ انگشت نوازش کرد. م ابرو

 ؟یبدون من پروانه شد
 داره. تیما مسئول یگفت: بسه خانوم... به خدا برا انسالیم مرد
 برد. شیدست پ گرید مرد
 لحظه... هیگفت:  عیسر

 مرد در هوا ماند. دست
و لرزانش را به  سیخ ینگهش داش  ته بود، خم ش  د و لبها نیکه آرت همانطور

 چسباند. یراه یموها
 را فشرد. شیشانه ها نیآرت

م بهت نگفت چوقتیو کنار گوشش زمزمه کرد: ه دیرا ب*و*س یسرد راه پلک
 دوِست دارم... منو ببخش.
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 بلندش کرد. نیآرت
 و در را باز کرد. دیمالفه را کش مرد
 با سر تشکر کرد. هیگر انیم نیآرت

 .شود یم ریسراز شیاز پاها یگرم عیتر شدند. حس کرد ما نیسنگ شیپاها
 پوشاند نگاه کرد و از حال رفت. یرا م نیکه شلوار جخون  یرمق به سرخ یب

*** 
 پا در راهرو، سرش را بلند کرد. یماتم زده، با صدا س،یکالر

 آمدند. یو شکوفه م نیسزاوار و پدرجان، آرت یآقا
 داشت. یآبنوسش قدم برم یزده به عصا هیتک پدرجان

ان را گرفته پدرج یتوجه به ظاهرش، بازو یب ش  ه،یس  زاوار بر خالف هم یآقا
 بود.

 افتاد. هیرها کرد و به گر سیکالر یدستها انیخودش را م شکوفه
 درآورد . بشیاز ج ینشست و دستمال مکتین یرمق رو یب پدرجان

 .دیلرز یم هیاز گر شیها شانه
 " تموم شد؟ " دیپرس نیاز آرت یشکوفه را هم نشاند و آرام به ارمن سیکالر

 سر تکان داد که "آره". نیآرت
 سزاوار نگاه کرد. یبا بغض به آقا سیکالر

 خاتون چطوره؟ -
 د.نکر دایگفتن پ یبرا یجواب ایسزاوار انگار توان حرف زدن نداشت  یآقا
 هم سر تکان داد که مفهومش معلوم نبود. او

 : چطوره؟دیبه در اتاق نگاه کرد و آرام پرس بعد
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 را خشک کرد. شیچشمها سیکالر
سمان م - شو پان ست ش یدارن د ستش ک سوزنها رو از د  بود... رگش دهیکنن... 

 پاره شده بود.
 صورتش را جمع کرد. نیآرت
 بازم؟ -

ستادن پا شیساعت پ هیگفت:  سیکالر ... رمیاز داروخانه دارو بگ ن،ییمنو فر
 ...رهیداره از دستش خون م دمیاومدم د

 : خاتون بهتر شد؟دیپرس نیدوباره از آرت بعد
 لب گفت"نه" ریز نیآرت
 را پوشاند. شیسزاوار با دست چشمها یآقا
 آمدند. رونیپرستار از اتاق ب دو

 .ارهیهوش مهیگرفته... ن یگفت: آرام بخش قو سیشان به کالر یکی
 انگار جرات جلورفتن نداشتند. چکدامیصدا وارد شدند اما ه یب همه

 بود. رهیخ واریبه د داریب مهین نفس،
سته بود  دو ستش به دو طرف تخت ب سرم و کد  یخون، وارد رگ رو ی سهیو 

 شد. یدستش م
 هق هقش بلند نشود. یدهانش را گرفت که صدا یبا دست جلو شکوفه

 .دینفس دست کش یو به موها ستادیکنار تخت ا سیکالر
 حال نگاهش کرد. یب نفس
 اومده؟ مامانت و پدرجان و مهندس اومدن... یک نیآرام گفت: بب سیکالر
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 "یمزمه کرد "راهآرام پلک زد و ز نفس
 اش آرام شود. هیعقب ماند تا گر شکوفه

و آرام س  ر نفس را  دیکش   شی. دس  تمال را به چش  مهاس  تادیکنارش ا پدرجان
 نوازش کرد.

 دخترکم... صبور باش... -
گاهش م یاز ال نفس ها ن قا یپلک با زحمت  یکرد.آ س  زاوار هم جلو رفت. 

 نفس را گرفت. یزد و شانه  یرنگ یلبخند ب
 دوباره آرام پلک زد و زمزمه کرد "اومد؟" نفس

فه تاق ب ش  کو نال رونیاز ا فت و  خدادیر به دلمون  یچه داا نی... اای:  بود 
 ؟یگ،اشت

 .ندیرا کنار تخت گ،اشت تا پدرجان بنش یصندل نیآرت
سته  پدرجان، شده و ب سمان  ست ِپان نفس را گرفت و آرام گفت: حاال که  ید

 ...ستیما ن نیب گهید یراه
 افتاد. هیو عقب رفت. پدرجان هم به گر دیسزاوار بغضش ترک یآقا
 .دیهست ادگارشیما، تو و  یو آرزو دیام یحاال... همه  -

 بود. رهیپدرجان خ یحرکت و مات به صورت شکسته  یب نفس
 ی، صدا اتاق ِنیبود و در سکوِت سنگ ستادهیپشت به همه، کنار پنجره ا نیآرت
. دیش  ن یم یخاک رفتن راه رین را هنگام زخاتو یرها و ض  جه ها یغهایج

صاو سم ِ دفن اد ِریت شده و و عکس خندان راه یبا تاج گلها کی مرا ر د یپرپر 
خش  دار ش  کوفه دائم در گوش  ش بود " هم  یش  د. ص  دا یس  رش مخلوط م

 ..."ارهی... نفس تاب نمایشوهرش رفت، هم بچه ش... خدا
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 ...ستیچ یدانست برا ینم نیکه پله ها را پوشانده بود و آرت یخون یسرخ
سرم زنده س...  یجان... راه نیسزاوار " آرت یملتمس آقا یصدا زنده س... پ

 بگو که حالش خوبه..."
شمها صوم پناه که به آرت یچ سرش نگاه م نیمع شت   کرد و منتظر پدرش یو پ

 بود...
 دو دست، سرش را فشرد. با

 شانه اش گ،اشت. برگشت. یسزاوار دست رو یآقا
 بود. سیهردو خ صورت

 و شکسته بود. فیسزاوار ضع یآقا یصدا
 تونم بمونم... ینم -

 سر تکان داد و زمزمه کرد: من هستم. نیآرت
 برد. رونیپدرجان را گرفت و ب یسزاوار دوباره بازو یآقا
 حرکت نفس انداخت و همراهشان رفت. یبه صورت ب ینگاه نیآرت

 داد. یم شیدلدار سیکرد و کالر یهنوز هق هق م شکوفه
 شانه اش را گرفت. نیآرت
 ...نیخونه استراحت کن نیبر -

: کدوم خونه؟... دیرا در مش  ت فش  رد و نال اهشیس   یروس  ر یگره  ش  کوفه
 ...دمید یروزا رو نم نیمردم و ا ی... مایخدا

زنده باش  م و پرپر ش  دن نورچش  ممو  دیهق هق گفت: من با انیم پدرجان
 زمون... خدا...ا یگرفت ی... امتحان سختنمیبب
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 شکوفه را بلند کرد. سیکالر
 .امیباهات م نی... من تا کنار ماشمیبر -

 سر به پناه بزن... هیگفت: برو...  نیآرت
 اسم پناه دااش تازه شد. دنیانگار با شن شکوفه

 زد، گفت: طفلکم هنوز منتظر پدرشه... یرفت و زار م یکه م همانطور
 انجا نشست.رفتنشان را تماشا کرد و هم نیآرت

 .ندیبسپرده بودند ب نهیآرمن رفته بود تا پناه را که به لوس یقبل، به خانه  روز
باش  د، اما پناه انقدر باهوش بود که  یکرده بود خوددار و معمول یس  ع نکهیا با

 .ستین یعاد تیبفهمد وضع
 گفته بود " بابا اومده با مامانم رفتن سر کار؟" یراه هیدرست شب یاخم با

شازده کوچولو نیآرت ضش مشخص نشود " نه  . من.. یآرام حرف زده بود تا بغ
 ."ومدهیبابا ن
 شیدنبالم؟ ش  ب پ ومدیهمانطور با اخم گفته بود " مامانم کجاس؟ چرا ن پناه
 ."دمیخواب نهیو خاله لوس یمال
 ."یمن بمون شیلبخند زده بود " ازش اجازه گرفتم امشب پ یبه سخت نیآرت

منو  ادیش  ه م یذاره... دلش تنگ م یود " مامان نفس نمخوش  حال ش  ده ب پناه
 بره." یم

 ش کردم." ی" راض ندیرا نب شیب*غ*لش کرده بود تا پناه چشمها نیآرت
وارد  بهش یدیافتاده بود که دکتر نگرانش بود " ش  وک ش  د هوشینفسِ  ب ادی

سلما وقت شده، براش  ادیبه هوش ب یشده... م سقط  شه بچه ش هم  و متوجه ب
 ..."شهیت تر مسخ
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 از شب ِ قبل که به هوش آمده بود، ماتزده بود. نفس
ُرمو از س دمیکه سر گردوندم، د نیگفته بود " متوجه اطرافش نبود. هم سیکالر

منم  نیجون گفت ب،ار ی. دوباره که خواستن براش وصل کنن، بدهیدستش کش
 راحت شم..." رمیبم
 و به اتاق برگشت. دیکش یآه
 ع،اب آور بود. شیبه تخت بسته شده بود، برا شیستهانفس که د ِدنید

 "ینگاه کرد و به زحمت گفت "راه نیکبودش، به آرت یپلکها یاز ال نفس
 کنارش نشست. نیآرت

.. .اریو آرام گفت: نفس... به خاطر پناه طاقت ب دیکش   شیبه موها یدس  ت
 یو مر خواب همش تو یتو ش   بی... دنهیبب ینطوریتو رو ا دینفس... پناه نبا

 خواست.
 هم گ،اشت و زمزمه کرد " پناهم..." یرا رو شیپلکها

 ماند. رهیبسته و گود افتاده اش خ یبه چشمها نیآرت
ناه کوچ - ش   ازده  یخوا یداره... تو که نم اجیبهت احت کتیآره پناهت... پ

 کوچولوت اصه بخوره؟
 را باال برد که "نه". شیابروها یبه سخت نفس

 خوابد. یمپول آرامبخش، مدانست به خاطر آ یم
 .ستادیبلند شد و دوباره کنار پنجره ا آرام

 کرده بود. دنیشروع به بار یزیر برف
 بود. دهیپناه، آرمن رس ِدنیقبل ، بعد از خواب شب
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 متورم و سرخ. یچشمها با
ف... بر نیار زده بود " لعنت به ا رلبیشانه اش را تکانده بود و ز یرو یبرفها

 *س*تون..."زم نیلعنت به ا
 بود " بچه ها خوابن؟" دهیبود، پرس دهیخانه را که د سکوت

 صدا فقط سر تکان داده بود. یب نهیلوس
 نکرد؟" یقرار یبود "پناه ب دهیپرس نیآرت از

 گه." ینم یزیچ یول ستین یاوضاع عاد دهیآرام گفته بود " فهم نیآرت
 یرانندگ ییم راهنماش  ده بود " رفت رهیخ نهیبا بغض و اخم به آتش ش  وم آرمن

رفته پناه گ یو عروسک بود... برا نیصندوقش، ماش ی... تونیماش یکارا یبرا
... کادو کیکوچ یجعبه  هی... هیها هم  ید یداش  بورد، کنار س   یبوده... تو

س ومدینفس گرفته بوده... دلم ن یشده بود. انگار برا شو تو تد  یبزنم... همه 
 ..".نیماش یگ،اشتم تو ختم،یر سهیک
د... شد... تازه اول راه بو فیح یآرامتر گفته بود " راه ش،یتفاوت به اشکها یب

 و عشقش نفس و پناه بودن..." یزندگ یهمه 
 نگاه کرده بود " نفس به هوش اومد؟" نیآرت به

 اومد..." یهمانطور آرام گفته بود " آره... اما کاش به هوش نم نیآرت
س ش نهیلو ست ک شمها دهید سو م ی" اونطور که راه سشیخ یبود به چ  ینف
 ..."هیعیطب د،یپرست

 اجازه نداده بود حرف بزند. هیگر
به گ آرمن باورم نم واریکنج د تارش،یبا حس  رت   هگید ش   هینگاه کرده بود " 

 م،یکرد نیدفعه؟!... اون هفته چقدر با هم تمر هیش  د  ی... اص  لن چس  تین
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ند حاال... نممیدیخ باش   ه.. ی...  باور کنم ن نده... تونم  نه... نخونه...نخ . نز
 شد..." فیح
 ..."میبود " کاش هنوز بچه بود دهیبغض نفس کش با

 کرده بود. هیشده بود، پنجره را باز کرده بود و راحت گر بلند
 پناه آمده بود "مامان..." یصدا

 ود.به اتاق رفته ب عیبود. صورتش را خشک کرده بود و سر دهیاز جا پر نیآرت
 د.کر یبه اطرافش نگاه م یبیدر تخت نشسته بود و با ار خواب آلود پناه
من؟!... بخواب  یش   ده ش   ازده کوچولو یب*غ*لش کرده بود " چ نیآرت
 ..."زمیعز
 داده بود " مامانم کجاس؟" هیتک نیآرت ی نهیبه س پناه
 هم آمده بود. نهیلوس
کنارش  بود وبه مالنا که خواب بود نگاه کرده بود. پناه را به خودش فشرده  نیآرت

 ... بخواب..."زمیعز یخودم شیبود" پ دهیخواب
 پناه را نوازش کرده بود. یبود و موها ختهیصدا اشک ر یب نهیلوس

 وارد شد. یپرستار
به خواب بودنش،  ی. نبض نفس را گرفت و بختیدر س  رم ر یآمپول توجه 

به  یدستگاه فشار سنج را به دستش بست و فشار خونش را اندازه گرفت. نگاه
 یزیکرد گفت: چ یم ادداش   تینفس  یکرد و همانطور که در پرونده  نیآرت

 خورده؟
 آرام گفت: نه... نیآرت
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ستار سو عاتیبخوره... ما نیشد بهش بد داریگفت: ب پر پ گرم براش خوبه...
 کمرنگ ... ی، چا

 سر تکان داد. نیآرت
 کرد و رفت. یبود نگاه اهیکه س نیآرت یبه سر تا پا پرستار

 شد و به فکر فرو رفت. رهیدوباره به بارش برف خ نیآرت
*** 

 نفس، شکوفه را از خواب پراند. یصدا
 شیناله ها انیکرد و م ینش  س  ت و به نفس نگاه کرد که داش  ت ناله م عیس  ر

 گفت. یم یزینامفهوم چ
شن کرد. به پ یباال یشد، مهتاب بلند ست یشانیسرش را رو  عرق کرده اش د
 زد. شیو صدا دیکش

 شد. زیخ میآمد، ن یباال م یکه به سخت یوحشت زده و نفس یبا چشمها سنف
مامان...آروم  یدید یرا به عقب فشرد و آرام گفت: خواب م شیشانه ها شکوفه

 باش.
 نفس چسباند. یآب را به لبها وانیل

 کم آب بخور... هی -
 را تر کرد. شیلبها نفس

 پناه... -
ت: زده، گف ی"، حرفیاز "راه ریروز، نفس ابعد از پنج  نکهیاز ا دواریام شکوفه

 ...رهیگ ی... بهونه تو منهیآرت شیپ
 نفس را گرفت. دست
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 ...شمیپ اریهمانطور وحشت زده گفت: پناهمو... ب نفس
 .دینفس را فشرد و آرام ب*و*س یدست ِ سرد و عرق کرده  شکوفه

 . خوبه؟اردشیب نیگم آرت یاالن که شبه... خوابه... صبح م -
 سر تکان داد. نفس

 .دیدوباره دستش را ب*و*س شکوفه
 بخواب مامان... -

 را بست. شیچشمها نفس
 .دیکاناپه دراز کش یرا خاموش کرد و دوباره رو یمهتاب شکوفه

 .دیچیدر هوا پ یگرم و ترش ِ راه یبو
 نگاه کرد. یکیچشم گشود و به تار عیسر نفس

 بود. یبود، عطر راه دهیچیپ که در اتاق ییکرد. بو یاشتباه نم ینبود ول یکس
 داد. هیو با بغض سرش را به بالش تک دیناام

شش پ یراه یصدا سان نوی" ا دیچیدر گو شون  یمطمئنم که روح ک ست که دو
 ..".ندشونیتونه بب یماست. مشکل از چشمامونه که نم شیپ شهیهم م،یدار

 اتاق نگاه کرد. یکیبا دقت به تار دوباره
شرده م قلبش شمها یبروهاشد. با ا یف  یسرگردان به همه جا یباال رفته و چ

 کرد. ینگاه م اهیاتاق ِ س
 !"؟یینجای... ایو آرام زمزمه کرد " راه مردد

 شد. ریسراز شیکه مشامش را پر کرد، اشکها یعطر راه یبو
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ش یولع، هوا با شمام که نم دیهق هق نال انیو م دیمعطر را بو ک  ی" لعنت به چ
 ..."ننیتونن تو رو بب

 اش بلند نشود. هیگر یکرد صدا یآرام نشست و سع شکوفه
صه  یتا منو دار یگفت " گفت هیگر انیحال و آرام، م یب نفس رو  یزیچ ینه ا

 لهیپ ی... تحمل موندن تویس  تیبخور، نه نگران باش، نه بترس... حاال که ن
 مونو ندارم..."

رف کردن و ح هیگر دیفکر کرد شا یخواست بلند شود و آرامش کند ول شکوفه
 سبک ترش کند. یزدن با راه
ست و به هق هق و حرفها همانطور ش  هیشب شتریآرام نفس گوش کرد که ب ین

 یدهانش گرفت تا ب یکاناپه برداشت و جلو یاش را از رو یبود. روسر انیه،
 صدا بماند.

*** 
 هر روز شده بود. ینفس دوباره همان نفس ِساکت و مات زده  صبح،

 لبخند زد. ت،یزیوبعد از  دکتر
 یحس  اب دی. فقط بایش  یبهتره... فردا مرخص م یلیخدا رو ش  کر حالت خ -

 زنم. ی... فردا بهت سر میشد فیضع یلی... خیکن تیخودتو تقو
 فقط سر تکان داد. نفس
 رفت، با تاسف به شکوفه سر تکان داد. رونیاز اتاق که ب دکتر،

مش  کل داره... به  یلیخ یوحاز نظر ر یش رو به بهبوده... ول یحال جس  م -
 یس  ع یلو فتادهین یاتفاق چیکه ه دیوانمود کن یطور دیبرادرش  ونم گفتم؛ نبا
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اگه  دیکنه... ب،ار ییتا کمتر احس  اس ترس و تنها دیدورش  و خلوت نکن دیکن
 کنه... تصحب دی... وادارش کندیکنه... باهاش حرف بزن هیخواد گر یم

با  یکه شد، حساب داری. بدید یمامزده گفت: نصف شب کاب*و*س  شکوفه
 گرفت. یکرد... سراغ بچه شو م هیشوهرش حرف زد و گر

 باز سر تکان داد. دکتر
به... فکر م -  دیتون یبچه کمکش کنه... به هر حال تا فردا م دنیکنم د یخو

 . با اجازه.دشیببر
 به اتاق رفت. یزورک یبا لبخند شکوفه

 .انیو پناه دارن م نیآرت -
 از پنجره گرفت. نگاه نفس

 را به دستش داد. یفنجان چا شکوفه
 دلتنگ ِمامان نفسش شده... یلیطفلک خ -
ستها با شکوفه فنجان را برا ید شت. ن شیلرزان، فنجان را باال برد.  فس نگه دا

 . شکوفه ساکت نگاهش کرد.دیچش یاز چا ی. کمدیدستش را عقب کش
 شیو موها دیرا دست کش را تمام کرد. شکوفه لباسش یبسته چا یچشمها با

 را مرتب کرد.
 ...نهیمامانشو بب ادیخواد ب یهفته م هیبچه م بعد از  -

 ماند. رهیبه صورت شکوفه خ نفس
 مامان... -

 با محبت گفت: جان ِمامان؟ شکوفه
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بابا رو تحمل کرد نفس س ک چیتو که ه ؟یمات و آرام گفت: تو چطور رفتنِ 
 ؟یاریطاقت ب ی... چطور تونستیرو نداشت
 شکوفه پر شد. یچشمها

م و آورد ی... اگه منم دووم نمدیتونستم بکنم؟... به خاطر تو و نو یم کاریچ -
شما چه بال یدق م اومد؟...رفتن ِپدرتون کم بود که منم  یسرتون م ییکردم، 

خاطر تو و برادرت بود... خودمو  به  ب،ارم؟... اگه زنده موندم، فقط  هاتون  تن
به  ب نیافراموش کردم... هام ن چه  که ب رو  یپدر یب یاص   ه  دیافکر کردم 

 رو... یبیو ار یکس یب یبخورن... اصه 
که  یهم نبود... نتونس  تم از بچه ا یگرفته تر گفت: من که... مادر خوب نفس

 شکمم بود هم مراقبت کنم... یتو
 دو طرف صورتش را گرفت. شکوفه

جان... از ب ریتقص   - چه  نیتو نبود... نفس   یحکمت هیت حتمن رفتن ب
 دیداره... با اجیاز قبل احت ش  تریداش  ته... اما پناه ِمعص  وم که هس  ت؟ بهت ب

 پدرشو احساس کنه... یخال یجا ی... ن،اریکن یبراش مادر
 نفس. سیبه صورت خ دیکش دست
 را بست. شیچشمها نفس

از من بهتر بود... محکم تر بود...  یرفتم... راه یم یراه یکاش من به جا -
نداش  تم و منم مجبور نبودم زنده  یم تونس   ت پناهو بزرگ کنه... کاش بچه 

 باشم...
 نفس گ،اشت. یلبها یآرام دستش را رو شکوفه



wWw.Roman4u.iR  700 

 

 نیع ،یدار یپس  ر از راه هینکن مامان... خدا رو ش  کر کن که  یناش  کر -
 خودش...

 کرد. یداشت خفه اش م بغض
 که باز کرد، سد ِهق هق هم شکست. دهان

 یدختر م هیکرد. دلش  یبهش گفتم حامله ام داش  ت پرواز م یتمامان... وق -
 ی... گفت زندگمیکن ی... گفت خونه رو عوض مایخواست که اسمشو ب،اره پر

ست داره... چرا خدا ا شو دو ش ست داره... آرام سرمون آورد؟  نیشو دو بال رو 
ش شبخت با شت کنار هم خو ست انقدر  ی... اگر مم؟یچرا ن،ا  یراه زودخوا

 ی... چرا خدا راهمیبچه تنها بمون هیبره، چرا منو سر راهش گ،اشت؟ که با رو ب
 رو ازم گرفت؟

 .ستیجواب ب*غ*لش کرد و همراهش گر یب شکوفه
منتظر  نییافتاد که پا نیپناه و آرت ادیکرد.  هیو او هم گر ستادیکنار در ا س،یکالر

 را پاک کرد و جلو رفت. شیبودند. اشکها
 رفت و سالم کرد.شکوفه را گ ی شانه

 عقب تر رفت. شکوفه
 زد. یلبخند آرام سیکالر

 به صورتت بزن، پسرت اومده. یآب هی زجان،یپاشو عز -
 رفت. نییو شکوفه از تخت پا سیحرف با کمک کالر یب نفس

 نشناخت. د،ید ییدستشو ی نهیرا که در آ صورتش
 آب، عقب رفت. ِیلرز، از سرد با
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 دوباره کمکش کرد به تخت برود.صورتش را خشک کرد و  سیکالر
 ن؟یگفت یجمع شده از سرما گفت: بهش چ نفس
 .مارستانیب یاومد یضیمر میگفت: گفت سیکالر
 ...یزمزمه کرد: راه نفس
شماله... همش بهونه  یهم آرام گفت: فکر م سیکالر .. .رهیگ یتو رو م یکنه 

دار باش مبادا ... جلوش خودشهیباهوشه. زود متوجه م یلینفس جان... پناه خ
 اصه بخوره؟

 رفت. رونیب عیسر سیآرام سر تکان داد. کالر نفس
آرام و با محبت گفت: نفس... مادر بودن س  خته... س  خت تر از اون،  ش  کوفه

 هم پدر. ،یکه هم مادرباش هیوقت
 شد. رهیخ واریبه د نفس

 تونستم مثل تو باشم مامان... مهربون و محکم. یکاش م -
 را فشرد. نفس یشانه  شکوفه

 .میمامان... ما همه کنارت یستیتو تنها ن -
 ... کمکم کن بتونم."یرا بست و در دل گفت " راه شیچشمها نفس
*** 

 پناه نشست. یپا یجلو نیآرت
 که در دست داشت نگاه کرد. یزد و به شاخه گل یمهربان لبخند

 خوام مردونه باهات حرف بزنم. یمن... م یشازده کوچولو -
 نفس را داشت. دنیدذوق  پناه

 مردونه. -
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 را گرفت. شیبا دو دست شانه ها نیآرت
 سیمامان کالر ای یخور ی... مثل تو که س  رما مش  نیم ضیآدما مر یهمه  -

... االنم مامان رهیگ یمامان شکوفه که سرش درد م ای... رهیگ یکه کمرش درد م
با ی... دلش درد مض   هینفس مر نه...  باش   دیک هاش مهربون   تشیاذ و میبا

گ،اش  ت مینگ ی... ِه مینکن ها  ما رو تن باهامون حیچرا   ایزد  ینم رف... اگر 
نه... وقت یکه دلش درد م نهیا یحالش خوب نبود، برا بازم  یک خوب بش   ه 

 خنده... یگه و م یباهامون م
 چانه اش را باال برد. پناه

 مراقبش باشه که خوب بشه؟ ادیچرا بابا نم -
 فشرد.را به هم  شیلبها نیآرت
راحته که ش  ازده مراقب مامان  الشیخ ی... ولادیتونه ب ی... نمادهیکار ِبابا ز -

 ...گهید یخودت مرد شد یدونه تو برا ینفسه... م
 لبخند زد. پناه

 گه؟ید میباشه!... حاال بر -
 و سر تکان داد. دیاش را ب*و*س یشانیپ نیآرت

 پله ها دست تکان داد. انیاز م سیکالر
 .ادستیا نیآرت
 .زمیعز میبر -

 .دیکنار در ِاتاق، با خنده به داخل سرک کش پناه
 را جلوتر از خودش گرفت و به تخت نفس نگاه کرد. گل
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انقدر دلتنگ بود که  یجا خورد ول تیمادرش در آن وض  ع دنیلحظه از د کی
 نداشت نفس چقدر عوض شده. تیاهم شیبرا
 !یکودکانه گفت: مامان یجانیه با
 .دیدو به طرف تخت و

 یمبهوت نگاهش م ده،یچش  مانش د یمتحرک را جلو ییایانگار رو نفس،
 کرد.
 تخت نشاند. یپناه را رو سیکالر

 .ختیبا دو دست از گردن نفس آو پناه
 ذره شده بود... هی... دلم برات یمامان -

 دست نفس را بلند کرد و پشت ِپناه گ،اشت. شکوفه
 سرخوش عقب رفت. یبا لبخند پناه

که دلت درد گرفته... آخه مامان نفس  م! چرا  یا،ا خورد یو نش  س  تدس  تت -
 !؟یستیمراقب خودت ن

" آخه نفس  م! چرا مراقب  رایگ یبا لبخند گرم و ص   دا د؛ید یرا م یراه نفس
 !"؟یستیخودت ن

 پلک زد. آرام
 .دیچک شیاشکها

 !؟یمامان یمظلوم گفت: باهام قهر یو نگاه زانیآو یبا صورت پناه
... مزیو با بغض گفت: نه عز دیپناه دس  ت کش   یو ش  انه و بازو به موها نفس

 ذره شده بود... هیمنم دلم برات 
 رد.نفس را خشک ک یبه استخوان نشسته  یکوچکش، گونه ها یبا دستها پناه
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 ...یش ینکن... خوب م هیگر -
 صورتش را به سر پناه چسباند. نفس

 زد. یلبخند آرام شکوفه
 .زمیعز شتیخونه، پ ادیمامان نفس فردا م -

 .دیدوباره ذوق کرد. دست نفس را گرفت و ب*و*س پناه
 به خودم بگو. یخواست ی... هرچیتا خوب ش شمیخودم مراقبت م -

 .دید یرا م یدوباره راه نفس
 نفس. یصدا یب ی هیکبود نگاه کرد و بعد گر یبه دست نفس، با لکه ها پناه

... تا یفت: اص  ه نخور ماماندو دس  ت به زحمت نفس را ب*غ*ل کرد و گ با
 من مراقبت هستم... ادیبابا ب
 .دیلرز یآورد تا آرام بماند، م یکه به خودش م یاز فشار نفس

 عقب رفت و آرام اخم کرد. پناه
 کنه؟ یدلت درد م -
 .دیکش یزحمت نفس م با

 .ستادیکنار تخت ا نیآرت
 ازده.ش رونیب میرب قهیدق هیب*غ*لم،  ایشد و کنار گوش پناه آرام گفت: ب خم
 با التماس نگاهش کرد. پناه

 مامانم باشم. شیخوام پ یم -
 یدرد م یلیخ یکرد، دوباره آرام گفت: دل ِمامان یهمانطور که بلندش م نیآرت

 .میایآمپول بهش بزنه، بهتر بشه، دوباره م هیتا مامان شکوفه  رونیب میکنه. بر
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 مامان. شتیپ امیسرش را به طرف نفس گرداند: االن م پناه
 را گرفتند. شیاز دو طرف شانه ها سیکه بسته شد، شکوفه و کالر در

 فشرد، بغضش را آزاد کرد. یخم شد و همانطورکه با دو مشت، مالفه را م نفس
از دهانش خارج ش  ود،  ییص  دا نکهینگاه کرد و بدون ا سیبه کالر ش  کوفه

 حرکت کرد " باهاش حرف بزن." شیلبها
 را با پشت دست پاک کرد و سر تکان داد که "باشه". شینم چشمها سیکالر
*** 

و پناه که برگشتند، ظاهر نفس دوباره آرام بود و شاخه گل پناه را در دست  نیآرت
 داشت.

 گرفت. نیرا از آرت شیدهایخر ی سهیکنارش نشست و ک پناه
 به شکوفه کرد. ینگاه

مامان نفس  م دختر خوب نمیبب - که زد، گربود؟ آمپو یمامان ش  کوفه؟   هیل 
 نکرد؟!

 زد نگاه کرد. یحرف م یبه پناه که داشت مثل راه نفس
 بشنود. ای ندیبب زیچ چیخواست ه ی. نمختیر یداشت به هم م دوباره

 گوشها فشرد. یرا بست و دو دستش را رو شیچشمها
 .نیرا گرفت و عقب برد. نگاه کرد به آرت شیدستها یکس
 ... بهارهیخودش نم یبه رو یخوره ول یه مبچه داره اص   نیآرام گفت: ا نیآرت

 برمش... یخاطر پناه... زود م
صلن به کالر رهیبا گردن کج، به نفس خ پناه شت برا سیبود و ا حرف  شیکه دا

 کرد. یزد، گوش نم یم
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 .دیدست کش شیبه موها نیآرت
 یچ یمامان یبوده؟... نش  ون بده برا یمامان ش  کوفه که گفت دختر خوب -

 من. ی شازده یگرفت
 .دیپتو، شکم نفس را ب*و*س یخم شد و از رو پناه

 خوشمزه گرفتم! زیچ هیبرات  ،یهست یحاال که مامان خوب -
 آورد. رونیب سهیرا از ک وهیآبم پاکت

 ... با کمپوت... با... شکالت!نیا -
 تخت گ،اشت. یبود، رو سهیچه در ک هر

 نفس! !* خوش به حال مامانسیل رهیآبرس س یگفت: وآ سیکالر
 لبخند زد. شکوفه

 ! چقدر مامانشو دوست داره!یچه پسر مهربون -
 را به شکوفه داد. وهیآبم پناه

 . وانیل یتو زیمال شما هم هست... لطفن بر -
 داد. نیو شکالت را به آرت کمپوت

 مامانم. یتو باز کن برا نمیا -
 .دیبه نفس خند بعد

 تا دلت خوب بشه! یبخور دمیاالن همه شو م -
 به ب*غ*لش رفت. عیدو دستش را باز کرد و پناه سر فسن

 بمونم؟ شتیپ نجایمن هم شهیمامان؟... نم -
 را آورد. وهیآبم وانیل شکوفه
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تا حالش  دیمون یما م شیما. پ یخونه  ادیفردا که مامان مرخص بش   ه، م -
 خوب خوب بشه.

 .نیو عمه رها و آرت دینو ییدا شیزده گفت: آخ جون! پ جانیه پناه
 را از شکوفه گرفت. وانیل

 !دمیخودم به مامانم م -
 .دیچش وانیاز ل یکم نفس

 .زمیخودت بخور عز -
 انگشت اشاره اش را باال برد. پناه

ش یخوا یاگه م - باش  یبه حرف من گوش کن!... حاال مامان خوب یخوب ب
 و بخور!

 شکالت را باز کرد و کنارشان گ،اشت. یبسته  نیآرت
مامان ش  کوفه... همه تون  زیبر وهیهمه آبم یبراق گفت: برا یبا چش  مها پناه

 ما... شیپ نیایب
 یبود، احساس سرخوش دهیبه مادرش چسب نکهی. از ادینفس لم یدستها انیم

 کرد. یم تیو امن
تو بخوابم؟... چند  شیمامان ش کوفه، ش ب پ یخونه  میمامان؟ فردا که رفت -

 .دمیخواب نیآرت شیبار پ
 د.سر تکان دا نفس

 خودم بخواب... هر شب... شیپ شهیهم -
 دهان نفس گرفت. یشکالت جلو یتکه ا پناه

 ذاره. ینم اد،یکه ب ییبابا -
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 ذاره... یرا به هم فشرد و آرام گفت: م شیپلکها و لبها نفس
*** 

 یپاورق
 زمیعز ی* زنده باش

*** 
 آمده بودند. مارستانیبردن نفس از ب یسزاوار، برا یو آقا دینو
زد، نفس را که کنار پنجره  یس  ر م مارس  تانیهر روز به ب نکهیس  زاوار با ا یآقا

 ب*غ*ل کرد و به خودش فشرد. یبود، طوالن ستادهیا
سش را بروز نداده بود ول ه،یمثل بق د،ینو سا  عمق دردش نش،ینگاه امگ یاح

 داد. یرا نشان م
 میانداخت، گفت: تا برس   یهمانطور که ش  ال را دور گردن نفس م ش  کوفه

 دنبالش. رمیگفت خودم م نیخونه، پناهم از مهد برگشته... آرت
عد سربزنم،... ب یاول... به راه دیخونه... با رمینم میآرام گفت: م*س*تق نفس

 خاله خاتون و پدرجان.
 سزاوار نگاه کرد. ینگران به آقا شکوفه

 نفس را فشرد. یسزاوار شانه  یآقا
 .زمیمراسم فرداست عز -

 رمق به طرف در رفت. یب ییبا قدمها هیبق جلوتر از نفس
 .ارمیتا فردا طاقت نم -
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نامحس وس، عجله داش ت زودتر به  یبه آدمها نگاه کند، با وحش ت نکهیا بدون
ل مهربانش نبود تا مث ِیکرد. راه یو اربت م یپناه یبرسند. احساس ِب نیماش
 راحت باشد. زیاز همه چ الشیو خ ردیکنارش سنگر بگ شه،یهم

 یکه نشست، م نیو ضعف باعث شده بود بدنش عرق سرد کند. در ماش ترس
 .دیلرز

 به عقب برگشت. دینو
 خونه، استراحت کن... می... برست؟یحالت خوش ن -

 را به هم فشرد. شیپلکها
 ...یراه شیخوام برم پ یم -
 را چرخاند و با اخم حرکت کرد. چیسوئ دینو

 ن نشد.ارق بود، متوجه گ،ر زما الشیدر خ انقدر
 شانه اش را گرفت. شکوفه

 مامان... میدیرس -
 به اطراف نگاه کرد. نفس

رفتن  یاکرده بود. پ کدستیباز ِگورستان را  یکه فضا یکوتاه و برف یکاجها به
 نداشت.

 اش را نشان داد. یتیدر را باز کرد و با صورت ِگرفته، نا رضا دینو
رگ رز زرد را به طرفش س  زاوار دس  ته بز یخواس  ت دهان باز کند؛ آقا نفس

 گرفت.
 گل گرفته اند. یبود ِک  دهینفهم
 خوام باهاش تنها باشم" یناله گفت " م هیرا گرفت و شب گلها
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 .میگرد یو بر م میخون یگفت: ما فاتحه م شکوفه
شب یقبرها یو برف رو یگل و ال انیم از شده و  شت و همراه  هیتازه پر هم گ،
 .ستادیا یکنار قبر هیبق

 ی. نگاهش از انبوه گلهادهیآنجا خواب یگشت که باور کند راه یم یاننش دنبال
 قبر افتاد. یکوچک باال یبرفها، به تابلو انیپرپر در م

 سزاوار" ی"راه
 خورد. یرنگ یخم شد و به برف و گلبرگها شیزانوها
 کمک جلو آمد، سر تکان داد. یکه برا دینو دست

 نشود. ریرا بست تا اشکش سراز شیچشمها
 را به هم فشرد تا حرف نزند. شیهالب

 بروند. هیشد بق منتظر
 هرسه نگاه کرد. ِسیخ یزد. به چشمها شیآرام صدا شکوفه

 ذارم... یمنتظرتون نم ادیز -
 سه نگران عقب رفتند. هر
ه ب انهو*ح*ش*ی شیقبر رفت و دس  تها یدورتر ش  دند، س  ر نفس رو نکهیهم

 برف و خاک و گلبرگها چنگ زد.
بدون  ... من و پناهی... راهرمیم یم یلحظه نباش هی یمنم... گفت نفست ی" گفت
واد؟... خ یباباشو م یبدم وقت یپسرتو چ ی... جواب بهونه هام؟یکن کاریتو چ

آرامش  یتون یرس   ه... تو چطور م یبه آرامش مطلق م رهیم یهرکس م یگفت
ش شته با شکنجه م میما دار یوقت یدا ستاره  یبا ک گهی... دم؟یش یاز نبودنت 
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شق ک شمرم؟... به ع ص ا؟یگاتا بپزم؟... من که گفتم ن یها رو ب  یبر مگفتم که 
ترس  م... بدون تو از خودمم  ی... بدون تو از همه میکنم تا پس فردا؟... راه

مردم  یبودم... کاش منم باهات م نیماش   یترس  م... کاش منم باهات تو یم
 ..."یراه
 فتند.را گر شیبازوها دیسزاوار و نو یآقا

ف باهاش حر نیباش م... ب،ار ش شیپ نیگفت: ب،ار هیگر انیهمانطور م نفس
 بزنم...

 اش فشرد. نهیسزاوار صورت نفس را به س یآقا
از بند خاک آزاد شده... هر وقت و هر جا که باهاش حرف  ینفس جان، راه -

 مراقب تو و پناهه... شهیشنوه... روحش هم یصداتو م یبزن
 فت و کنار شکوفه نشست.ر نیحال تا ماش یب

کوچک  یس  وخت، بس  ت. تابلو یرا که از س  رما و اش  ک م شیچش  مها
سف یباال ستادهیا ِاهیس سم  شمها یجلو ش،یرو یراه دیقبر با ا ست یچ ه اش ب

 بود.
ش سیخ یبه زانوها شکوفه ست ک ش دیو گل آلودش د سکوت ِما ه ب ن،یو در 

 ماند. رهیرنگ و الار نفس خ یصورت ب
*** 

 کتاب بلند کرد. یدر، سرش را از رو یا صداب پدرجان
 اومد؟ یرها؟... ک -

 انداخت. رونیبه ب یاز پنجره نگاه رها
 ...نایبابا ا -
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و  مبل نشسته بود یکنار خاتون رفت که گوشه  عینفس جا خورد. سر دنید از
 را ب*غ*ل گرفته بود. یعکس راه

خاله ش  کوفه هم را از دس  تش گرفت و با محبت گفت: مامان... نفس و  قاب
 هستن.

 گ،اشت و کنار در رفت. زیم یرا رو قاب
 همه وارد شده بودند. د،یایتا به خود ب خاتون

 نفس گشود. یرا برا شیآرام و با عصا جلو رفت و دو دست استخوان پدرجان
ش  ما و خاتون...  دنید ادیخواد ب یس  زاوار گفت: نفس جان گفت اول م یآقا

 هنوز خونه نرفته.
رام همانطور که نفس را در آ*غ*و*ش داش   ت، گفت: خوب کرد... آ پدرجان

 دخترجان... یخوب کرد
 خاتون را نه. یبود ول دهید مارستانیدوبار پدرجان را در ب نفس

... بود مارس  تانی... دو روز بس  تیگفته بود " خاتون حالش خوش ن ش  کوفه
 قلبش ناراحته..."

 هم جلو رفت. خاتون
 آمد، خاتون مبهوت ماند. رونیبکه از ب*غ*ل پدرجان  نفس

 .دید یمن یبود، شباهت شیکه جلو یمتحرک یهفته قبل و مرده  کینفس  ِانیم
س  زاوار و خاتون را  یانقدر گنگ و ماتزده بود که ش  کس  ته ش  دن آقا نفس

لرزان  ییمتورمش و با ص  دا یبه چش  مها دیداد. دس  ت کش   ینم صیتش  خ
 گفت: سالم خاله...
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 د و بدون حرف هق هقشان بلند شد.را ب*غ*ل کردن گریهمد
 هر دو را گرفت. یشانه ها شکوفه

 ...ستیبراتون خوب ن -
 نفس را محکم نگه داشت. خاتون

به س  ر نفس  ش اومده؟... پروردگارا...  یچ نهی پرپرش  ده م کجاس بب ِیراه -
 ؟یدیم مشویتی یدختر و بچه  نیچطور جواب ا

 انی م ِ یش  گیش و اخم همرمق یب یخاتون را گرفت؛ ص   دا یبازو پدرجان
 و تحکم داشت. تیجد شیابروها

 می... تا ما هس  تس  تین میتیمن  یخاتون جان... تا فرامرز هس  ت، ش  ازده  -
 ...شهینم میتی یپسر ِراه

 اش گ،اشت. نهیس یدست رو خاتون
ستش را گرفت و رو یآقا شاند. از رو یسزاوار د صش را آورد و  زیم یمبل ن قر
 زبانش گ،اشت. ریز

 نفس را ب*غ*ل کرد. رها
 .زمیعز نیبش ای. بشتیپ میایب میخواست یما م -
 نفس آورد. یآب برا یوانیل دینو

 بهشت زهرا؟ نی: رفتدیپرس دینفس نگاه کرد و از نو یبه لباسها رها
 رفت. ینم نیینفس پا یاز گلو آب

 گفت: پناهم کجاس؟ خاتون
ا و مالن نهیلوس   شیس پهفته  هیبردش...  نیگفت: مهد... از امروز آرت دینو

 گرفت. یبوده... بهونه م
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 شی... پش  هیبهش  ت زهرا؟... به خدا حالم بد نم نی: چرا منو نبرددینال خاتون
 ...شمیبچه م سبک م

قاب عکس راه یگوش   ه  ی رهیدا مین زیبه م نفس به  و  یس   الن ماتش برد؛ 
 .دیسف یو گلها اهیروشن س یشمعها

 خم کرده بود. یکه کم یو گردن طنتیز شپر ا یبا نگاه یصورت شاد راه به
 عکس را انداخته بود؟ نیا یِک  امدین ادشیفکر کرد،  هرچه

 انداخته؟ یعکسو ِک  نیگفت: ا آرام
 نی... همتونهیو آرام گفت: مال س  الگرد عروس   دیرا فقط رها ش  ن شیص  دا

 ...وریشهر
س  ال  نی" اص  لن از امس  ال، تا ش  ص  تم دیرا واض  ح و بلند ش  ن یراه یص  دا

 !"میریگ یزدواجمون، هر سال جشن ما
ماتزده زمزمه کرد " اگه به ص  ورت آروم و س  ردت دس  ت نزده بودم،  همانطور
 ..."ی... حتا به خاطر من چشماتو باز نکردشدیباورم نم

 نفس نگاه کرد. مرخیبا بغض به ن رها
 را شکست. نیسزاوار، سکوت سنگ یآقا
 پدرجان؟ نیخوند یم یچ -

 ان داد.آرام سر تک پدرجان
 خوندم. یخاتون شعر م یبرا -

 هم سر تکان داد. خاتون
 زمزمه کرد: پدرجان
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 یو جانم چون دهینور دل و د ی"ا
 یهر دو جهانم چون یآرزو یو

 لب لعل تو چنانم که مپرس یب من
 "یرخ زرد من ندانم چون یب تو

 به آشپزخانه رفت. هیبا گر رها
قاب عکس راه نفس نار  ند ش   د و ک تادیا یبل که  س   نانم  مه کرد " چ و زمز

 مپرس..."
 .دیچک اشکش

 گردنش را خم کرد و آرام لبخند زد. ،یعکس راه مثل
 ؟یبسوزم راه یو من شمع... تو آزاد... من... تا ِک  یتو پروانه شد -

 و مظلوم نفس نگاه کرد. سیو بعد، نگاه خ یبه عکس راه رها
 را آرام گرفت. شیبازو

 بخور نفس. یچا ایب -
شمها یب نفس ش شیحواس نگاهش کرد. به چ ست ک صورت دید شد و  . خم 

 .دیرا ب*و*س یخندان راه
 پشتش را لرزاند. ،یراه یبسته  یچشمها یمثل سرد شه،یش یسرد

پوس  تش  ریآن ش  ب، ز یانتظار و دلهره  یس  اعتها یلحظه، همه  کی یبرا
 .دیدو

شوم یکه م یآزاردهنده ا حس ست اتفاق  اور ب الیخنه قلبش  یافتاده ول یدان
 داشت و نه فکرش.

 شده بود. قراریرها رفت و نشست. قلبش مضطرب و ب همراه
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  صورت نفس، پرسشگر به رها نگاه کرد. ِیدینگران از سف شکوفه،
 کرد. نیرینفس را ش یبا چشم، عکس را نشان داد و چا رها

ر کبه فنجانش ف رهیدلشوره، دوباره به جان نفس افتاده بود. با وحشت، خ همان
 "؟ینگران یچ یبرا گهی... دست؟ین گهیکه د یکرد " راه

 تنهاس؟ : پناه خونهدیپرس دهیسر بلند کرد و ترس عیزد، سر شیکه صدا شکوفه
 بلند شد کنارش نشست. شکوفه

 هم هست. سیرفته دنبالش... کالر نینه مامان... رفته بود مهد. آرت -
؟ اومده ییرِ  پناهم بالهمانطور گفت: پس چرا من باز نگرانم؟ نکنه س   نفس

 ترسم... یبهش زده، گم شده... م نیماش ن،یخورده زم
 بلند شد. دیهمه نگران شده بود. نو نگاه

باش... ب - جان... آروم  به آرت ی! االن زنگ ماینفس  لتیخ ن،یزنم  حت  ا را
 بشه.

با آرت دینو خونه... خدا رو  دنیحرف زد و نرم و مطمئن گفت: رس   نیکوتاه 
 کنه. یم یهم خوبه و داره باز شکر حالش

 نگاه کرد و بلند شد. دیاما آرام تر نشد. با سوءظن به نو نفس
 خونه... میبر -

 .دیخاتون و پدرجان را ب*و*س رفت
 ...دلمون براش تنگ شده.مشینیبب اریگفت: شازده رو ب پدرجان

 سزاوار رفت. یآقا یباز شده  یدستها انیسر تکان داد و م جیگ نفس
 .شهیناراحت م ندتیبب نطوریباش دخترم... پناه ا آروم -
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 رفت. رونیب دیدوباره سر تکان داد و جلوتر از شکوفه و نو نفس
 نشه؟! شیبا بغض گفت: نگران نفسم... طور رها

ستش را رو خاتون شت و ناله کرد: ورد زبون بچه م نفس بود...  ید سرش گ،ا
 ره؟یگ یمنو براش م یراه یجا یک گهیحاال د

*** 
 پناه را صدا زد. اطیح از

 به راهرو آمد. سیکالر
 ...ی... خوش اومدزجانیباِرو عز -

 آرام اخم کرد. د،یرا که در نگاه نفس د ینگران
 نجاس؟یباِرو... پناه ا -

 در را باز کرد. سیکالر
 مامان اومده. ای... پناه؟... پناه جان... بنهیآرت شیآره... پ -

 .دیدو رونیو از اتاق ب ها را رها کرد یمداد شمع پناه
 پا نشست و پناه را ب*غ*ل کرد. یآسوده رو نفس،

 .ختیخوشحال از گردن نفس آو پناه
 !؟یمامان یرینم گهید -

 .دینرم پناه کش یاش را به موها گونه
 .زمینه عز -

 صورتش را عقب برد. پناه
 مامان جون؟ یخوب شد گهید -
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نه استراحت ک دی. بازدلمیعززودتر از نفس گفت: خوب ِ خوب نشده  سیکالر
 خسته نشه. نه،یمبل بش یبشه... حاال ب،ار مامان رو نیتا بهتر از ا

 زد. یم یبود و به هر دو لبخند آرام ستادهیکنار در اتاقش ا نیآرت
سها ستاد،یکه ا نفس  دیبه نو آرام ینگاه کرد. لبخندش رفت و با اخم شیبه لبا

 و شکوفه نگاه کرد.
 تکان داد.با تاسف سر  دینو

 زیمامان، برم برات لباس تم نینفس را نش  اند و ش  کوفه گفت: بش   سیکالر
 .ارمیب

 پناه را بلند کرد. دینو
 پناه خان چطوره؟! -

 .دیخند پناه
مانم م ؟ییخوبم... دا - ما ما بمون شیپ میخوا یمن و  ها میش   مه ر ... ع

 کجاس؟
 نشست. دینو
 اونا. شیمامان خاتون؛ رفته پ یخونه  -

 نجا؟یا ادیگفت: چرا نم پناه
 لبخند زد. دینو
عمه رها هم دوس  ت داره بره  ؟یمامانت باش   شیپ یچطور تو دوس  ت دار -
 گه؟یمامانش د شیپ

 تو باشه. شیپ دی... عمه رها که عروس شده باکمیگفت: من کوچ پناه
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 ود.ب رهیگل آلودش خ یرفت و کنار نفس نشست که به زانوها نییپا همانطور
 کنه؟ یو محبت گفت: دستت درد م یگرفت و با دلسوزنفس را  دست
دس  تش انگش  ت  یرو ینگاهش کرد. پناه آرام به کبود جیماتم زده و گ نفس

 .دیکش
 چرا دستت زخم شده؟! -

سرش بر م سیکالر شال نفس را از  س یهمانطور که  شت، گفت:   ،سیل رهیدا
 .شهیآمپول و سرمه؛ خوب م یجا

 ش فشرد.بدون حرف، پناه را به خود نفس
 مهد؟ خوب بود؟ یگفت: شازده امروز رفت دینو

 نفس، نگاهش را گرداند. ی نهیبه س دهیچسب پناه
 آره... -

 قهوه؟ ای نیخور یم یگفت: چا سیکالر
 ".یچیسر تکان داد که "ه نفس

 آرام گفت: هر کدوم آماده س خاله... دینو
به در اتاقش تک نیآرت به به نف هینگاه کرد که  ت س و پناه که س   اکداده بود و 

 یاز پشت چشمها یگاه هیتک یو ب یپناه یرا ب*غ*ل کرده بودند و ب گریهمد
 زد. یم ادیبسته شان هم فر

 گ،اشت. زیم یرا رو یچا ینیهم س سیکه با لباسها آمد، کالر شکوفه
 رفت. نیبه اتاق آرت دینو
 اش را فشرد. یشانیکف دست، پ با
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تخت نشست و  یبدون آب خورد. گوشه برداشت و  یقرص ز،یم یاز رو نیآرت
 شد زمانو به عقب برد..." یزمزمه کرد " کاش م

 هم نشست. دینو
هفته  هیجلو برد... چند ماه جلو برد... تازه  عتریش   د زمانو س  ر یکاش م -

هفته شده... حتا از مرگ پدرم هم  هیو اصه، تازه  بتیدرد و مص نهمهیشده... ا
 برام سخت تر بود...

 د اتاق شد.وار پناه
 به هر دو نگاه کرد. کنجکاو

 مامانم اومده؟! نیستیشما خوشحال ن -
 کرد صورتش را خوشحال نشان دهد. یسع دینو
 .می... معلومه که خوشحالییچرا دا -

 نگاه کرد. نیمطمئن شد و به آرت دیانگار از نو پناه
 زد و دو دستش را باز کرد. یلبخند مهربان نیآرت

 رفت. شیستهاد انیسرحال م پناه
شو عوض م - س شم تا بابا ششیخوام همش پ یکنه... م یمامان داره لبا  ییبا
 .ادیب

 ...یوا یکالفه زمزمه کرد: ا دینو
رام آ د،یکش   یپناه را بو م یرا به هم فش  رد و همانطور که موها شیپلکها نیآرت

 ...میباش یمواظب مامان یلیخ دی... بازمیعز نیگفت: آفر
 نگاه کرد. نیبه آرتحق به جانب  پناه
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شه شمیشمال، مواظب مامانم م رهیکه بابام م شهیمن هم - ... بابام گفته اگه با
... آخه مامان نفس دختره. دخترا میمواظب مامان نفس باش   دینباش   ه، با ای

سن؛ مثل مال سا شون بود... بابام مثل مال دی. همش بایح ب*غ*لش  یمواظب
 ذاره. یم یصندل یبره رو یکنه از تخت م یم

 ..."یوا یچنگ زد و دوباره زمزمه کرد " ا شیبلند شد؛ به موها دینو
 .ستادیپنجره ا کنار
 نفس باشد. یضیبه خاطر مر شانیفکر کرد ناراحت پناه

 .نیایب شه؛یسرد م تونیگفت: بچه ها... چا سیکالر
 م؟یگفت: به بابام تلفن بزن پناه
 .ستادینگاه کرد که کنار در ا سیبه کالر نیآرت

شب م یگفت: اون موقع که به بابا گفتم مامان پناه . اگه امیحالش بد بود، گفت 
زود حال  یی... باباش  مونیپ ادیکنه، زود م یبهش بگم دل مامان نفس درد م

 کنه... یمامانو خوب م
 م*س*تاصل نگاهش کرد. میآرت
 .زمیکار داره عز یی... باباشهیمامان آمپول زده، دلش خوب م -

 ی... من مش   هیزود خوب م نهیار گفت: مامان نفس اگه بابا رو بببا اص  ر پناه
 !م؟یدونم... تلفن بزن

 شمال بده. تلفن بابا قطع شده. یگفت: پناه جان... هوا اطیبه ح رهیخ دینو
داد م یخوا ینم زجان؟یگفت: عز یبه سر پناه و به ارمن دیدست کش سیکالر
 ؟یها تو نشون مامانت بد یرنگ
 لبخند زد. پناه
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 !ستین یکه مداد رنگ نی! اسیمامان کالر یمداد شمع -
 رفت. رونیرا برداشت و ب جعبه
 یخوام برم باال تو یم گهی. منیدورش  و ش  لوغ کن نیایآرام گفت: ب سیکالر

 اتاقم.
 ود.پناه ب یفنجان را به لبش چسبانده بود و چشمش به حرکت دستها نفس

ست، کم شیکه رو به رو نیآرت ش ش یاز چا ین ستت درد  دیچ و آرام گفت: د
 نکنه.

 ؟یچ یگفت: برا نیآرت
 به جعبه اشاره کرد. نفس

 ...نایا -
 ؟یکه داشت یگفت: مداد شمع دینو

 نیداش  تم... ا ییها گفت: دوازده تا یس  رگرم جابه جا کردن مداد ش  مع پناه
 هم قشنگتره. یلیو چهارتائه... خ ستیب

 زد. یلبخند آرام نیآرت
 بکشه بزنم به اتاقم. یخواد برام نقاش یم -

به تعر یب نفس جه  هایتو چا سیکالر یف جان  فه، فن  زیم یرا رو یو ش  کو
 زم؟یعز یگفت: کار دار سیگ،اشت و بلند شد. کالر

 .دیپناه کش یرا به موها شیانگشتها نفس
 خوام دراز بکشم... یباال... م رمیم -

 کوسن ها را جا به جا کرد. سیکالر



 723 همسفر گریز

 .ایدراز بکش... ب نجایهم -
 ...دیحال گفت: شما راحت باش یبه کاناپه نگاه کرد و ب نفس
 لبخند زد و نفس را نشاند. سیکالر

گه هم - جایا حت تر یباش   ن ند روزه نبودمیما را ب،ار ببی... چ ... متینی. 
 .ارمیبخواب، االن برات پتو م

 اتاق. یتو میر یما م ،یستی... اگر تو راحت نمیگفت: ما راحت نیآرت
ا شما و ب نجاینصف عمرش ا یبا شما راحت نباشه؟... ناسالمت گفت: شکوفه

 بوده... بخواب مامان.
 .دینفس کش یپتو را رو سیکالر

سانده بود و نفس، بد حال، رو یروز ادی نیآرت  یافتاد که نفس را به خانه اش ر
ساس دوگانه اش، وقت ادیبود...  دهیکاناپه اش خواب شوق خ سیکالر یاح بر با 

 .یحسرت و حسادت و شاد انیفس حامله شده؛ دست و پا زدنش مداده بود ن
را ب*غ*ل کند و بو بکش  د که از گوش  ت و خون  ینوزاد نکهیتص  ور ا ِیش  اد

 نفس باشد.
 یبچه خودش باش  د ول نیتوانس  ت پدر ا یم نکهیحس  رت و حس  ادت از ا و

 بود... یراه
شکم برآمده اش که به نظرش ِزانیگر ینگاهها ادی  زیشگفت انگ نفس افتاد و 

 بود... دهیرس
 آمدن پناه... ایو بعد به دن لیدرد وحشتناکش بعد از سال تحو ادی
نفس، وجودش را  دنیکه با د یعوض ش  د؛ درد زیانگار از آن وقت، همه چ و

 کرد. یهربار پر م
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 که هر لحظه همراهش بود... یانیپا ینفس؛ حسرت ب یفرار یچشمها
 پناه عوض شد. دنیبا د همه

نسبت به او کرد. انگار  یبیعج تیمالک د،احساسیاول که بچه را د یظه لح از
 از کند.عشق ب ختنیر رونیب یرا برا نیقلب آرت ی چهیشد که در یا لهیپناه وس

حاال م حس پاره  یکرده بود  به  ند  هد و ترس و  یتوا بد وجود نفس عش  ق 
 سرزنش و ع،اب و حسرت نداشته باشد.

 یانداخت وقت ینفس م یموها یبو ادیه، او را پنا یدانس  ت چرا؟ اما بو ینم
 بود... دهییوجود، او را بو یبا همه  کباری
نگاهش، درس  ت مثل  ِین یبود، اما ن یراه یاگرچه چش  مها ش؛یچش  مها و

 مانست... ینفس م
 تا بخوابد. دیکش ینفس دست م یداشت به موها پناه

کس به  چیه دیدر انتظار نفس و پناه اس  ت. ش  ا یس  خت یدانس  ت روزها یم
نفس بوده؛ چرا که  یبرا یچه فاجعه ا ،یدانس  ت مرگ راه ینم نیآرت یاندازه 

در  گفته بود و یانقدر از عش  ق راه ن،یآرت یکودکانه اش برا یفهایپناه در تعر
حاال، رفتن  کهکرد  یعاش  قانه با مادرش برخورد م یحرکاتش انقدر مثل راه

 ود.کوچک ب یبه تُنگ انوسیاز اق یماه کینفس درست مثل بردن  یبرا ،یراه
ند خواس  ت یکه م انیبود و ُتنگ کوچک محبت اطراف یکه راه یعش  ق انوسیاق

 دور نفس را شلوغ کنند.
 ی...کاش منو به جااینفس نگاه کرد و در دل گفت " خدا یصدا یب ی هیگر به

 ..."یبرد یم یراه



 725 همسفر گریز

*** 
 کرد. ینگرانتر م را هیداد و بق ینفس، پناه را آزار م یطوالن یسکوتها

 یکه با راه دیش  ن یآرام ِنفس را م یش  کوفه، ش  بها ص  دا یوقت مخص  وص  ن
 کند... یرا زمزمه م یکند، حتا آواز یم هیکند، گر یصحبت م

 شکوفه بودند. یهفته بود در خانه  دو
 س،یهم ش  کوفه و کالر کباریبار خاتون و رها و پدرجان آمده بودند و  چند

 ده بودند.نفس و پناه را آنجا بر
شا ی دفعه ست بماند  صرار از رها خوا شدن روح دیآخر، خاتون با ا  هیبه بهتر 

 یرفت، هزار بار عصب یپناه م یصدا، از وقت ینفس، ب ینفس کمک کند ول ی
شت پنجره م شت به در ِح ستادیا یو نا آرام پ  یشد. گاه یم رهیخ اطیو با وح

شکش درم شوره ا شدت دل ش یلباس م یآمد و گاه یاز  مهد برود  بهتا  دیپو
 رد.ک یو به پشت در فکر م ستادیا یبا ترس م د،یرس یکه م اطیبه ح یول
داش  ت. احس  اس  انیجر ابانهایکه در خ یش  گیهم یو زندگ بهیار یآدمها به
 یمراقب جوجه اش باشد. گنجشک دیالنه شده که با یب یکرد مثل گنجشک یم
 ...بیپناه، سرمازده و ار یب

 یخال یبه جا جیو گ دیپر یاز جا م ی. با هر ص  دا و حرکتدیترس   یهمه م از
گاه م یراه که د ین ندش و  گریکرد  گاهش، لبخ با ن با حض  ورش،  تا  نبود 

گنجشک باران خورده،  نیو آرامش کند. نبود تا ا تینفس را ارق امن ش،یصدا
 مراقب جوجه اش باشد. ،ینگران یکنارش جمع شود و ب

*** 
 آورد. رونیها را ب یداد شمعم یجعبه  فشیاز ک پناه
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 تا به کالس بزنه... میفردا ببر م،یهامونو رنگ کن یگفته نقاش یمرب -
 .نیحواس گفت: اوهوم... آفر یب

 گ،اشت. زیم یرا رو لشیکاا، و وسا پناه
 ...شمیپ ای... تو هم بیمامان -

 آرام گفت " چشم" نفس
صورت پناه خ و ست. به  ش ش رهیکنارش ن کردن، انقدر ارق  یشد که وقت نقا

 .دیکش یکه نقشه م ییافتاد وقتها یم یراه ادیشد که  یل*ذ*ت م
 کرد. یخانه را آب یسقف مثلث پناه

 ؟یمامان -
 "جانم" گفت

 خودمون؟ یخونه  میر یخونه مون تنگ شده... چرا نم یدلم برا -
. ودب یراه ادیکه هر گوشه اش پر از  یآپارتمان ینفس هم تنگ شده بود. برا ِدل
 .دیترس یآشپزخانه، اتاقها، بالکن... اما م یبرا
 .اوردیرا تاب ب یراه یخال ینتواند جا دیترس یم

 .دیکش یدست از نقاش پناه
 خودمون؟ یخونه  میمامان؟ بر -

 .دیبه سر پناه دست کش نفس
 !؟یباش هیبق شیپ نجایا ی... رنگ کن!... مگه دوست نداشتزمیعز میر یم -

 شد.دوباره سرگرم  پناه
 .نجایا میایروز ب هیخونمون،  میروز بر هیچرا... اما  -
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 کاا، سر خورد. ینفس از صورت پناه رو نگاه
 ادهستیپدر و مادرش ا انیکه م یپسر بچه ا یبرا یقهوه ا یبا مداد شمع داشت

 .دیکش یبود، مو م
 یو مر یراه یپناه نه خنده  گهیخندانشان نگاه کرد و فکر کرد " د یصورتها به
ها رو با خودش  یخوش یرفت و همه  یمنو...چه راحت راه یو نه خنده  نهیب

 برد..."
 مامان؟ -
 حواس گفت " جان" یب

 کرد. یرا زرد م دیداشت خورش پناه
 اد؟یم یبابا ِک  -

 نکرد. دایپ یپناه بغض کرد و دوباره جواب یبا سوال تکرار دوباره
 .دیبا اخم دست از رنگ کردن کش پناه

 پس؟ ادیبابام تنگ شده... چرا نم یبراخب دلم  -
 الل شده بود. شهیمثل هم نفس
 سوالو بپرسه و من جواب ندم؟" نیا دیبا ی" تا ِک 

 در هم رفت. بلند شد و رفت تلفن را آورد. شتریپناه ب یابروها
 .ریبابا رو بگ ی... شماره ایب -

 را گرفت. یگوش
 ."دیحداقل صداشو شن شدی" کاش م
 .دیترک بغضش

 .گهی! تا حاال درست شده دریبگ لشویگفت: موبا یجد اهپن
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شکها سوز د،ینفس را که د یا نگ بابا ت ی! تو هم دلت برایگفت: مامان یبا دل
 .شهیباهاش... حالت خوب م میحرف بزن ییدوتا ر،یشده؟... شماره شو بگ

 پناه را ب*غ*ل کرد. ِسر
 ...ریبابا رو بگ یبا التماس گفت: تو رو خدا شماره  پناه

 فکر کرد و شماره گرفت. ی. لحظه ادیکش شیبه چشمها دست
 و به گوشش چسباند. دیرا قاپ یگوش پناه

 باشد." ی"دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م
 نگاه کرد. یگ،اشت و به نقاش زیم یرا رو یگوش دیناام

کوچکش  یپرت کرد. نفس به چانه  واریرا برداش  ت و به طرف د یش  مع مداد
 را باز کرد. شینگاه کرد و دستها دیلرز یکه م

 ب*غ*ل خودم قربونت برم. ایب -
 با بغض داد زد. پناه

 شمون؟یپ ادیخوام... چرا نم یمن بابامو م -
 . بلند شد و پناه را ب*غ*ل کرد.دینفس زودتر ترک بغض

 به هق هق افتاد. پناه
 ... تنگ شده...یی... بابایدلم... برا -

 و بلندتر هق هق کرد. دتریشد د،ینفس را که د ی هیگر
 مبل نشست. یبلندش کرد و رو همانطور

 رونینفس جمع ش   د و بغض چند روزه اش را ب ی نهیدس  تها و س   انیم پناه
 .ختیر
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*** 
 ضربه به در خورد. چند

 گوش پناه گ،اشت. یآرام دست رو نفس،
 تلفن بلند شد. یلحظه بعد، صدا چند

 دوباره اش تکان نخورد. یریگو بهانه  هیشدن پناه و گر داریترس ب از
 سر گرداند. د،یکه در قفل ِدر چرخ دیکل

 مضطرب وارد شدند. یبا صورتها نیو آرت رها
 !؟یکرد یآرام گفت: چرا درو باز نم رها

 بشه. داریدوباره ب دمیکرد: تازه خوابش برده... ترس زمزمه
 کنارشان نشست. رها

 ؟یچرا ب*غ*لش کرد -
 نگاه کرد و جلو رفت. انشینگران به صورتها نیآرت

دلش آتش  د،یص  ورت بچه د یرا آرام ب*غ*ل کرد. رد اش   ک را که رو پناه
 گرفت.

ست ریرا به اتاق برد و ز او ش یپتو خواباند. د صومش ک صورت مع  رونیو ب دیبه 
 رفت.
 کرد. یم هیصدا گر یب نفس

 نشست. گرشید طرف
 کرد؟ یم هیبچه چرا گر -

 .دیشک شیدستمال را به چشمها نفس
 بابا تنگ شده... یگفت دلم برا د،یکش یم یداشت نقاش -
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 هیاش بلند نش  ود. رها هم گر هیگر یدهانش گرفت تا ص  دا یرا جلو دس  تش
 آب آورد. یوانیاش گرفت. رفت ل

 باهاش حرف بزنم... ریبابا رو بگ یگفت شماره  یِه  -
 گرفت. شیلبها یرا جلو وانیل نیآرت
 بخور... آروم باش... -
ر افتاد... انقد هیخاموش ه، داد زد و به گر دیفهم نکهیاش ش ماره گرفتم. همبر -

 کرد تا خوابش برد... هیگر
 اش بلند شد. هیگر یصدا

 در اتاق را بست. عیسر رها
 صورتش را با دو دست پوشاند. نفس

 ...میمرد ی. همه با هم ممیرفته بود یکاش من و پناهم با راه -
صب نیآرت ستها یع صورتش کنار زد و با اخم و حرص گفت:  یجلورا از  شید

 ؟یدی... فهمیحرف بزن نطوریا یحق ندار گهید
م نه کن یگفت: نه من تحمل م هیگر انیم ن،یآرت زیدآمیتوجه به لحن تهد یب
 گرده. یباباش بر نم گهیبفهمه د یبچه...وقت نیا

 را به هم فشرد. شیبا اخم، فکها نیآرت
 ب*غ*لش کرد. رها

ندازه  یودنِ راهنفس... نب - همه مونو دااون کرده... چطور دلت  یکاف یبه ا
، مامانت اد،یس  ر تو و پناه ب یینکرده بال یاگه خدا ؟یآرزو رو بکن نیا ادیم

 ...انیمامان من، پدرجان، بابام... همه از پا درم
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 شم... یم ریاز زنده موندنم س ره،یگ یرو م ی: هربار سراغ راهدینال
 بلند شد. نیآرت
 تمام را برداشت و با آه تماشا کرد. مهین یقدم راه رفت. نقاش ندچ

 کنه. یعادت م دیجد طیآرام گفت: خودش کم کم به شرا رها
باهاش  شوای واشیکم بگ،ره،  هیسربلند کند گفت:  نکهیبا اخم، بدون ا نیآرت

ضربه  یبه زبون خودش باهاش حرف زد... طور دی... بامیکن یصحبت م که 
 نخوره.

 امیکه شد، زنگ بزن ب داریگ،اشت و آرامتر گفت: ب زیم یرا با مکث رو یشنقا
 حال و هواش عوض شه. رون،یببرمش ب

 بلند شد. رها
 تو رو هم نگران کردم. دیممنون... ببخش -

 سر تکان داد و رفت. نیآرت
 کجان؟ نایگفت: مامان ا رها

 کجا رفتن... دمیدونم... نفهم یداد: نم جواب
 غ*ل کرد.کوسن را ب* و

 ؟ی: ناهار خورددیپرس رها
 تکان داد که "نه". سر

 خورده؟ ؟یپناه چ -
 آره... بهش دادم. -

 به آشپزخانه رفت. رها
 .میکنم با هم بخور یا،ا رو آماده م -
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*** 
 یریبزرگ، بهانه گ یکنترل نیماش کی  ِدیبعد از دو سه ساعت گردش و خر پناه

 را کاملن فراموش کرده بود.
شکننده تر  یصحبت و خنده با پناه، همه  نیح نیآرت سش به نفس بود و  حوا

 ماه گ،شته. کیشدنش در 
تر  فینفس را ضع ،یو دلتنگ ینبودن راه یحاال، هر روز پناه با سوال درباره  و

 کرد. یتر م تابیو ب
 کرد. یروز بود به چطور حرف زدن با پناه فکر م چند
 را فشرد. نیآرت یانگشتها پناه

 براش؟ میببر میریبگ تزایپ رون؟یب ادی... مامان نفس که نم؟نیآرت -
 لبخند زد. نیآرت
ه ک میریگ یمامان نفس هم گل م یخونه... برا میبر یم میریگ یهمه م یبرا -

 خوشحال بشه. خوبه؟
 نشست. نیپناه برق زد و عقب ماش یچشمها

کوفه ش زنگ زد. لشیمنتظر آماده شدن دسته گل بودند که موبا ،یگلفروش در
 بود.

 ره؟ ینم رونی... نفس که بستنیخونه، اما نفس و پناه ن میجان؟ اومد نیآرت -
 دیاما نفس خونه بود... شا رونیب میبا پناه اومد شیگفت: دو سه ساعت پ مردد

 پدرجان. شیبا رها رفته پ
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. اونجا بوده. نفس اونجا دیاالن رس  نی... رها همس تینگران گفت: ن ش کوفه
 نرفته.

شا یم نکهیا با ست، گفت:  ست احتمالش کم ا  شیآرمن پ یرفته خونه  دیدان
 .یو مال نهیلوس

 مکث کرد. شکوفه
 ... نکنه رفته بهشت زهرا؟!ن؟ی... آرتپرسمیزنم م یاالن زنگ م -

 اش را پنهان کند. یکرد نگران یهم مکث کرد و سع نیآرت
 ؟کجاست دی... نونیزنگ بزن نهیکنم... شما به لوس یفکر نم -

 .ادیگفت: رها بهش زنگ زد. داره م شکوفه
 چشمش را فشرد. یبا دو انگشت، گوشه ها نیآرت
 زنم. یباشه من االن بهش زنگ م -

 دستش را گرفت. پناه
 گلمون... -

 نشاند. یصندل یدسته گل را گرفت و با دلهره پناه را رو نیآرت
 زنگ زد. دینو
خودش... فکر کنم  یخونه  ای بهش  ت زهرا ایتونه رفته باش  ه.  یفقط دوجا م -

 .یاون طرف رمیشده رفته بهشت زهرا...من دارم م ییهوا
 رد.بود نگاه ک دشیجد نیبزرگ ماش یبه پناه که سرگرم جعبه  نهیاز آ نیآرت
 دمیاگرنه بهت خبر م چ،ی. اگر بود که هنمیرم بب یآپارتمانشم... م کیمن نزد -
 اونجا. یبر

*** 
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زد اما با هق هق  یاش دامن م یتابیام کردن، به بآر یبه جا ،یقیموس   یص  دا
 سبک شود. یخواست کم یآزادانه و از ته ِ دلش، م

 " وداع ِ آخرم با تو
 با نفسهامه وداعم

 شم رونیو کهینزد نیبب
 قلب ِ تنهامه قمیرف
 تو چشام دارم ایدر هی

  بارونه ِزیسر ر شبم
 جز من ی تو کس ِبدون
 مونه ی من نم ِکنار

 شه یکه راه یهمراه نه
 شه یکه پناه یدست نه
  ِانیکه پا یفانوس نه

 شه ی کوره راه ِهراس
 خداحافظ سن،یخ چشام

  من، خداحافظ ِزیعز
 خونه، خداحافظ دلم
 خداحافظ" مونه،یپش
زد و از تهِ  دل  یچنگ م یراه یحرص و بغض به تخت و بالش و لباس  ها با

 سبک تر شود. یره اخواست حتا ذ یانگار قلبش نم یکرد ول یهق هق م
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 عمر ِ آوازم" تمومه
 خاموش ِ خاموشم گهید

 ادمیهرگز از  یرینم
 فراموشم ادتیاز  من

 من ی رفتنت ب ِشروع
  شعر اندوهه ِشروع
  تو ِادیبعد از تو،  بدون

 تر از کوهه نیسنگ برام
 تو یسردرگمه ب ازل
 ام داره یبو ترانه

 لرزونم یدستا گهید
  دستاتو کم داره ِتب

 خداحافظ سن،یخ مچشا
  من خداحافظ..."* ِزیعز
 .دیکش رونیب یکت راه انیزنگ در، صورتش را از م یصدا با

کرد. همانطور که کت را ب*غ*ل کرده بود، بلند  یم یرخوت و سست احساس
 شد.

 و به زحمت تا پشت در رفت. دیدست کش شیچشمها به
س  ت به آنها هم مثل و پناه نگاه کرد. خوا نیبا تعجب و اخم به آرت یچش  م از

با راه دهیکش   زیکه از پر یتلفن اش در  یبود، توجه نکند و چند س   اعت را 
 سکوت خلوت کند.
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 .ردیلباسها و بالشش را بو بکشد تا اشکش تمام شود و آرام بگ انقدر
شن انقدر  شود... اما یشدن حرف بزند تا خال دهیبلند و راحت، بدون ترس از 

 ش را نرم کرد.نگاه منتظر پناه به در، دل
 را باز کرد. در

 پناه با ذوق وارد شد. همزمان،
 خونه مون... می... باالخره اومدیسالم مامان -
 دست آزادش سر پناه را ب*غ*ل کرد. با
 آره مامان... -

شمها نیآرت س یمتورم نفس و کت یبه چ سبانده بود نگاه کر نهیکه به  د و اش چ
 در را بست.

 .دیه اتاق خودش دوو ب دیهمه جا سرک کش پناه
 د،ید وارید یدو نفره را که رو دیسف اهیبا تاثر به اطراف نگاه کرد. عکس س نیآرت

 پر شد. شیچشمها
 سر تکان داد. ،یبه نگاه خندان راه رهیرا به هم فشرد و خ شیلبها

 کرد، بو یمبل نش  س  ت و همانطور که کت را نوازش م نیکترینزد یرو نفس
 .دیکش
 برگشت. نیآرت
 ؟یتنها اومد یچ یابر -

 ؟ی... چرا پناهو آورددیترک یگفت: دلم داشت م آرام
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شکوفه زنگ زد گفت ن نیآرت شده بود. نویستیهم آرام گفت: خاله   دی. نگران 
شت زهرا دنبالت... اومدم بب یم ست بره به گم بره. ب ،یستین نجایاگر ا نمیخوا

ش یمن با پناه نم ستم برم. ما شد،  المیخ دم،ید نگیپارک یکه تو نتویتون راحت 
 بهش خبر دادم.

 را به خودش فشرد. کت
 ...نجاسیا یاونجا چرا؟... راه -

 شد. کشانینزد پناه
 !؟یختیبه هم ر زویمامان؟ چرا همه چ -

 نگاهش کرد. نفس
 جلوتر رفت. پناه

 !؟یچرا لباس بابا رو ب*غ*ل کرد -
 نشست. نیآرت

بابا  یامانم مثل تو دلش براگرفت و با محبت گفت: م شیدس  تها انیرا م پناه
 .شهیتنگ م

 به نفس نگاه کرد. یبا دلسوز پناه
 .ششیپ میما بر اد،یخب اگه بابا نم -

 " و " تلفن خرابه" و "بابا کار داره" خسته شده بود.شهیاز "نم نفس
 .زمیعز شهیگفت: نم نیآرت

 با اخم به هر دو نگاه کرد و مشکوک گفت: بابا کجاس؟! پناه
 .زمیگفت: رفته سفر عز میمال نیآرت

 اد؟ینم شهیهمانطور گفت: چرا مثل هم پناه
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 پناه را گرفت. یشانه ها نیآرت
 .زمیتونه عز ینم -

 دونم... بابا مرده. ی...من میگیگفت: دروغ م شتریبا اخم ب پناه
 رهنما ی* آهنگ وداع، مان

 باال رفت. نیآرت یابروها
 حرفو زده؟! نیا یک -

 عقب رفت. نیآرت یدستها انیاز م پناه
 یرفته س  فر... بابا مرده... برا نیگ یدونم... دروغ م ی... خودم میش  کیه -

مامان خاتون عکس بابامو گ،اش  ته اونجا... ش  مع گ،اش  ته... گل  نیهم
 گ،اشته...

 شد. یداشت خفه م نفس
 رمق تر از آن بود که بلند شود. یب یخواست بغضش در اتاق بترکد ول یم

 فشرد و به هق هق افتاد. یراهرا به کت  صورتش
 .دیکش شیدوباره دست دراز کرد و پناه را پ نیآرت

 کرد. یبا اخم و بغض به نفس نگاه م پناه
 !؟یچ یعنیمردن  یدون ی: تو مدیآرام پرس نیآرت

ردن و ک یم هیکه همه گر ونیزیتلو یتو نیسر تکان داد که "آره" و گفت: ع پناه
 ...یگ یود... تو دروغ ممثل عکس بابام همش شمع روشن ب

 گفت: من تا حاال بهت دروغ گفتم؟! یبه نرم نیآرت
 گره خورده اش را باال انداخت. یابروها پناه
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 گم؟! یدروغ م یکن یهمانطور گفت: پس چرا فکر م نیآرت
 ادیمگفت: پس چرا بابام ن نیآرت یبه چشمها رهیمردد به نفس نگاه کرد و خ پناه

 روز؟ نهمهیا
 زد. ید آراملبخن نیآرت
 نکنه، بعد... هی... اما اول برو مامانو ب*و*س کن گرگمیقشنگ برات م -

 نگاه کرد. نیبا سوال به آرت نفس
 .دیبه زحمت نفس را ب*غ*ل کرد و ب*و*س پناه

 ...ینکن مامان هیگر -
 تکان داد. سر

 ...زمیباشه عز -
 یر واقعه ار منتظآسمان نگاه کرد. پناه انگ یکیپشت پنجره رفت و به تار نیآرت

 شد. رهیخ نیکاناپه، راست نشست و به آرت یباشد، گوشه  یمهم
ه برد و گفت: کتاب ش  ازد بیگ،را به نفس کرد و دس  تها را به ج ینگاه نیآرت

 کوچولوت کجاس؟
 چانه اش را باال برد. پناه

 !؟یپس بابا چ -
 دوباره لبخند زد. نیآرت
 تا بگم. اریکتابتو ب -

 اقش رفت.مردد به ات پناه
که گفت ی: گول نمدینال نفس حاال  مه دس   ت بردار  ،یگیم یخوره...  تا نفه

 .ستین
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 نشست. شیرو به رو نیآرت
 ه.باهوش میکن یکه فکر م یاز اون شتریب یلیخوام گولش بزنم.... خ ینم -

 نگاهش کرد. ملتمس
 !؟یبگ یخوایم یچ -

 گرفت. نیکتاب را به طرف آرت پناه
 بگو. !... حاالدییبفرما -

 یش مگفتم... کا یو پروانه رو براش م لهیفکر کرد " کاش خودم داستان پ نفس
 ."یچ یعنیپروانه شدن  دیفهم
 به جلد کتاب نگاه کرد. پناه کنارش نشست. نیآرت
 ؟یکن فیتعر یگفت: بلد نیآرت

 سر تکان داد. پناه
 بخونم. ستمیکنم اما بلد ن فیبلدم تعر -

شاز هیتک نیآرت شت و همه  ارهیس یهمه  یده کوچولو وقتداد و گفت:  ها رو گ
 باالخره کجا رفت؟ د،ید زویچ

ش... اخترک یگلش تنگ شده بود... برا یحواس گفت: دلش برا یبا همه  پناه
 دوباره برگشت همونجا...

 باشد. کیداشت به پناه نزد یسع شه،یمثل هم نیآرت
 کرد؟ کاریبعد که رفت، خلبان چ -

 شازده کوچولو تنگ شد... ناراحت بود... یگفت: دلش برا پناه
 سر تکان داد. نیآرت
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 شازده کوچولو چرا خلبانو گ،اشت و رفت؟ یدون یم -
ناه جا تو پ نه ش اون خاطر گلش... چون خو به  فت:   یآس  مون بود. تو یگ

 اخترکش...
 لبخند زد. نیآرت
اخترک، مثل مال  هیس  تاره دارن؟  هیآس  مون  یآدما تو یهمه  یدونس  ت یم -

 شازده کوچولو؟
 تعجب کرد. پناه

 !م؟یمن و تو هم دار یعنیهمه؟!  -
 سر تکان داد که " آره". نیآرت

 ما هم گل و آتشفشان هست؟! یستاره  یهمانطور کنجکاو گفت: تو پناه
 چانه اش را باال برد. نیآرت
گل،  یکیاخترکش داره...  ییدوس  ت داره تو ینه... خب... هر کس، هر چ -
 درخت،... یکیعروسک،  یکی

 هست؟! یاخترک من چ یگفت: تو پناه
 .دیپناه دست کش یبه موها نیآرت
 هست. یچ نهیخودش بره و بب دیدونم... هر کس با ینم -

 اخم کرد. پناه
 صحرا؟ مثل شازده کوچولو... یبرم؟! از تو یچطور -

 به نفس نگاه کرد. یچشم ریز نیآرت
شون... خدا، هر وقت بخواد، گردن به  یروز برم هی... همه، زمینه عز - ستاره 

آس  مون، مثل ش  ازده  یاخترکش  ون... اونجا، تو یذاره رو یبره م یآدما رو م
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که م ند یکوچولو  مه م د،یخ ندن... برا یه ها  نهیهم یخ تاره  با، س   که ش  
 یمس  تاره ش  ون هس  تن، دارن  یکه رو ییزنن... چون آدمها یچش  مک م
 و... رفته به ستاره ش...هم... مثل شازده کوچول ییخندن... بابا

 فکر کرد. یلحظه ا پناه
 !؟یچطور -

 بغضش را پس زد. نیآرت
اره ... خدا بردش به س  تش  شیپ نیرفته بود ی... اونجا که با مامانایاز کنار در -

 ش.
 پناه مردد شد. نگاه

 گرده؟! یبر نم گهیاونم مثل شازده کوچولو د -
 که "نه". را به هم فشرد و سر تکان داد شیلبها نیآرت

 صورتش را با دست پوشاند. نفس
 بغض کرد. پناه

 به ستاره ش؟! میما هم بر شهینم -
 پناه را گرفت. یشانه  نیآرت
سمون... اونوقت م یبره تو ی... خدا هر وقت بخواد ما رو هم مزمینه عز -  یآ

 .میبر شهی. اما تا اون وقت نممینیدوباره بابا رو بب میتون
 اخم کرد. پناه

 .شهیبابا تنگ م یدلم برامن  -
 شد. سیخ نیآرت یچشمها
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شازده کوچولو تنگ  ی... مثل خلبان که دلش براشهیهمه مون دلمون تنگ م -
 ؟یدلت تنگ شد، آروم بش یشازده کوچولو گفت چطور وقت ادتهی... اما شدیم

 .دیلرز یجواب نداد. چانه اش م پناه
 از پنجره به آسمان نگاه کرد. نیآرت

 پناه را ب*غ*ل کرد.و  ستادیا
شت سمون نگاه کن؟... بابا رو پ س یکی یپنجره رفت و گفت: به آ تاره از اون 

 هاست.
 را جمع کرد. شیچشمها پناه

 کدومشون؟! -
بابا  ی... اما هر بار که دلت برام؟یبفهم میتون یکه نم نجایآرام گفت: از ا نیآرت

ستاره ها نگاه کن. بابا هم داره از اون  شد، به   یم نگاه یباال به تو و مامانتنگ 
تاره کدوم س یبابا رو میدرست بفهم میتون یخنده... درسته که ما نم یکنه و م

 ...نهیتونه ما رو بب یس اما اون راحت م
 شنوه؟! یبه ستاره ها گفت: صدامونم م رهیخ پناه
 .زمیگفت: آره عز نیآرت

 دست برد در بالکن را باز کرد. پناه
 شه.ماه با یرو دمیشا -

 ...دیآرام گفت: شا نیآرت
 ستاره ها گشت. انیبا چشم م یمدت

 اون که پررنگه... یرو دمیشا -
 که نشان داد، نگاه کرد. یبه ستاره ا یا لحظه
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رات تنگ ... دلم بییاش گ،اشت و بلند گفت: سالم بابا یشانیرا کنار پ دستش
 شده...
 !د؟یشن شهیکرد و آرام گفت: صداشم نم مکث

 .ختیر یدا اشک مص یب نیآرت
همونه...  ی... حتمن رویهمون ستاره س که نشون داد ینه شازده... اما رو -

 کنه. یداره نگاهت م
 به طرف ستاره فرستاد. یلبخند زد و با دست، ب*و*سه ا پناه
 .زمیتو... هوا سرده عز میگفت: بر نیآرت

 رفت و کنار نفس نشست. نییپا پناه
 ...نیبابا رو بب ی ستاره ایمامان؟... تو هم ب -

 نگاه کرد و بلند شد. نیرا خشک کرد؛ به آرت شیچشمها نفس
 .دییماند و دوباره کت را بو رهیداد خ یکه پناه نشان م ییجا به

 م؟یگفت: بر نیرا که گرداند، آرت سرش
 خوام بمونم...راحتم. یگفت: م آرام
 منتظرن. هیمردد گفت: بق نیآرت

 .نجاستیامن  یآرام گفت: خونه  دوباره
هم اونجا باش... حداقل تا  گهیهم آرام گفت: درس  ته... اما چند روز د نیآرت

 مراسم چهلم.
 ساکت ماند. نفس

 بلند شد. نیآرت
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س  واال، حاال راحت تر  یکنم... فکر کنم بابت جواب بعض   یخواهش م -
 ...یباش
 .میریهم بگ تزایپ دیگفت: با پناه
 یمن م ینفس گفت: ش  ازده کوچولو س  ر پناه را به خودش فش  رد و به نیآرت

 مهمون کنه. تزایخواد امشب همه رو پ
 ساکت به اتاق رفت. نفس

 مونده. نیماش یتو یآرام گفت: دسته گل مامان پناه
 کاپشن پناه را برداشت. نیآرت
 .زمیعز یدیبهش م ن،ییپا میاالن که رفت -

*** 
 پله نشست. نیاول یرو

 داد. هیرا به نرده تک و سرش دیچیرا به خودش پ یمشک ژاکت
 .دیهم نو دیآمد. شا یم نیآرت تاریگ یصدا

 را بست. شی. چشمهادیشن یرا نم شیکه خواند، صدا نیآرت اما
 خواند. یزد و م ینشسته بود و م کشینزد یراه
 کرد. یم یدورتر داشت با ماسه ها باز پناه
 ینگاه مخواندنش به نفس هم  انیخواند و م یبا لبخند م ش   هیمثل هم یراه

 کرد.
 کنم یم قیموج بال، واسه تو دستامو قا یکه تو ی" تو همون

 کنم یشم دق م یقطره قطره آب م رن،یموجا تو رو از من بگ اگه
 ارهینداره، بغض نبودن تو اشکامو درم چیه تویکه دلم طاقت دور یوا
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 نهیب یخواب بارون م ر،یکو نیتو ا یکه ب یا
 نهیش یقلبم م یتو ایام دن یستین یوقت

 قفسه ایتو واسه من، همه دن یکه ب یا
 س نبودن تو التهاب نفسه..." هیمرث

 .دیخند نفس
 !شتمیفعلن که اومدم شمال، پ -

 لبخند زد. یراه
 نهمهیا ادی! اص  لن تو چطور دلت منم؟ی... ببیس  تیکه ش  مال ن هیوقت یبرا -

 !؟یشوهرتو به امون خدا ب،ار
 نفس رفت. ِلبخند

و  یزمزمه کرد " تو منو به امون خدا گ،اش  ت کییبه موزا رهیباز کرد و خ چش  م
 ..."یرفت
 خواند. یهنوز داشت م نیآرت
 یدیمن، به سرم دست نوازش کش ییبهت ام و تنها ی"تو
 "یدیکش شیمنو به آت یمن، هست یهست یبا رفتنت ا یول

 را. یخواست و تنها شدن با راه یدلش آپارتمانش را م دوباره
 یدرست کند و گوشه  یچا وانیپناه، مثل هر شب، دو ل دنیبه محض خواب تا

 .ندیکاناپه بنش
 صحبت کند. یشود و با راه رهیخ یکیتار به
 بخواند... شیدست بکشد و بخواهد برا تارشیو گ ولنیو به
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 کند. دایرا پ یراه یبالکن برود و ستاره  به
 و ماه عسل و سفرها را بگ،ارد. یعروس یلمهایف

مه ندن و نواختن راهک یلمیف آنه نه راه یه از خوا مان،  ته بود و آن ز  یگرف
 کند... یبود چرا همه را ضبط م دهیاعتراض کرده بود، نه خودش فهم

 یکیشود تا در تار رهیخ یراه یو انقدر به خنده  ستدیقاب عکسشان با یجلو
 ...ندیهم صورتش را بب

بالش راه تا قه  ،یبه  باس مورد عال ند؛ ل را بپوش   د و چند  او یعطرش را بز
 تخت پخش کرده، خلوت کند... یکه رو یساعت با هزار هزار عکس

 در از جا پراندش. یصدا
 .دیبه صورتش دست کش عیسر
 یها سهیبا ک نهیو پشت سرشان، رها و لوس دندیدو اطیو مالنا جلوتر به ح پناه
 .دیخر
 زد. یحرف م یهم مثل مالنا ارمن پناه

 .میدیخر یو عمه رها همه چ نهیلوس... با خاله یسالم مامان -
 نفس رفت. یدستها انیهم مثل پناه، م مالنا

 .میدیتو هم خر یبرا -
 بچه ها باال آمد. یاز صدا نیآرت

 !؟یکن یم کاریچ نجایگفت: تو ا رها
 نداشت. یجواب نفس

 ها؟! -
 هوا هنوز سرده. ؟یگفت: سرما نخور نهیلوس



wWw.Roman4u.iR  748 

 

 شانه اش را گرفت. رها
 تو... میبر -
 سر تکان داد. سنف

 .میتا ا،اها سرد نشده ما هم بخور ایگفت: بچه ها که شام خوردن... ب نهیلوس
 دست مالنا را گرفت و باال رفتند. پناه
 !ن؟ییپا یومدیگفت: چرا ن نیآرت

 چانه اش را باال برد و بلند شد. نفس
 سل بزنم. ولنیبرات و ینشست نجایا یگفت یگفت: حداقل م نیآرت

 رفت. باال همراهش
 تنگ شده. ولنیو یصدا یزمزمه کرد: دلم برا نفس

 سر تکان داد. نیآرت
 زنم. یبرات م -
 زنم. یبرات م -

ستش و  ی... با اون حرکتهایراه ولنینگاهش کرد و در دل گفت "و نفس نرم د
 ..."شدیم یکه قاط یلبخند و اخم

 .دینمدارش دست کش یبه چشمها عیسر
 ر عالمت داد بروند.نگهش داشت؛ به رها با س نیآرت

ناه ا آرام ن،ار پ فت:  چه ذوق نی... ببندتیبب ینطوریگ  دیرخ دیع یبرا یبا 
 کرده؟!

 .دیلرز ینفس از بغض م یصدا
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کنم... که ناراحت نش ه... که  یذارم... دارم به خاطر پناه خودمو خفه م ینم -
سه... ز سا صه نخوره... که... ح سم... پ یفهمه... اما دارم از تو م یم یادیا و

با هر حرف و حرکت کوچ یم یاز تو خال  یجلوم زنده م یراه ک،یش  م... 
 دیخوام داد بزنم... زار بزنم اما به خاطر پناه... به خاطر بچه م با یش   ه... م

فه بش  م... از وقت ته، منم د یراه یخ مادر نبودم... بهتر بود  یبرا گهیرف ناه  پ
 ...یهردومونو با هم از دست م

با خش  م گفت: دیحرفش پر انیم یعص  ب نیآرت باال آورد و  . انگش  تش را 
 !     شیه

 آرامتر باشد. یکرد کم یسع
 نفس را گرفت. یها شانه

 ...یحرف بزن نطوریا یبهت گفتم حق ندار گهیبار د هی -
 ...رمیخودمه... حق دارم آرزو کنم منم بم یمسخره  یگفت: زندگ هیگر با

 را به هم فشرد. شیدندانها نیآرت
 فس... تموم کن...ن -

فت: خ نفس مانطور گ ته... ه المیه ناه راح نه...  یحس نم یکمبود چیاز پ ک
ما من تورهیم ادشیبچه س...  ماه انقدر تو نیا ی... ا با  الیخواب و خ یدو 

ست زدم تو یراه شت د شنوه،  یحرف زدم و با پ صدامو ن دهن خودم که بچه 
شته ول شدم... همش دو ماه گ، سته   پناه اطربه خ دی.. چقدر با.دمیمن بر یخ

سال؟... تو شماها نبود نیا یظاهرمو خوب نگه دارم؟ چند  من  ن،یمدت اگه 
 یمن بهش محبت م یدارن به جا هیاومدم؟... حاال هم بق یاز پس پناه بر م
 زنده بودن با مردن؟! نطوریکنه ا یم یکنن... چه فرق
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 ت زد.مش واریرا رها کرد و به د شیشانه ها ،یعصبان نیآرت
 آمدند. نییپا سیو کالر شکوفه

 !ن؟یشده؟!... آرت یچ -
 زانوها گ،اشت. ینشست و سرش را رو وارید یپا نفس

 چنگ زد. شیبا دو دست به موها نیآرت
 کنار نفس نشستند. سیو کالر شکوفه

 !ن؟یکن یشده؟!... دعوا م ی: آخه چدیدوباره پرس سیکالر
 نیبه خاطر وجود ا یاگه دار س  ر نفس خم ش  د و با حرص گفت: یرو نیآرت

مونه... تو هم برو راحت خودتو  یم نجایاز حاال ا ،یکن یبچه خودتو خفه م
ره بعد از پدرش، همه  یم ادشی... پناه بچه س... یگ یُبکش... تو راس  ت م

کن تا تو هم  هیبه مادرش بوده... برو انقدر داد بزن و گر دشیو ام یدلخوش   ی
 ...یریبم

 شد. یم شتریب تشیرفت و عصبان یالتر مکم کم با شیصدا
ها دلش  ون براش  یلیاز خانواده ش، خ ریهم راحت باش  ه... ا التیآره... خ -
ها هس  تن که بهش  یلیس  وزه... برو خودتو ُبکش... مطمئن هم باش خ یم

سالش بوده که پدر و مادرش  یبچه  هیترحم کنن... به  صوم که فقط چهار  مع
 !؟یشیراحت م ورنطیشده... ا میتیمردن و 

 و؟!ت یگیم یدار یشنوه... چ یبا اعتراض گفت: اون بچه صداتو م سیکالر
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شد و با تهد س،یتوجه به کالر یب نیآرت  نجایگفت: پناه از حاال ا دیدوباره خم 
 یل راهمث دیبا ،یری... اگه قراره بمشینیبب گهید یتو حق ندار یمونه... ول یم
 !؟یدی... فهمنهیتو رو هم نب گهید

 زد. یسر بلند کند، زار م نکهیبدون ا نفس
 رفت. نیینگاهش کرد؛ بعد با عجله پا یلحظه ا نیآرت

 در خانه اش را باز کرد. سیکالر
 ترسه. یم ادیتو... االن بچه م نیایب نیپاش -

 ساکت نفس را بلند کرد. شکوفه
فت: ازت متنفرم آرت دهیبر دهیبر ه،یگر انیم نفس ... ... از خودم متنفرمنیگ

 ...نیآرت ادیازت بدم م
 برد. شیآب برا یوانیل سیکالر

 ... بخور...زجانیآروم باش عز -
 خوام برم. یکه آرامتر شد، گفت: م یکم

 .میباال ا،ا بخور میگفت: کجا؟! بر شکوفه
 ندارم. لیبه صورتش زد و گفت: م یآب

 بودند سرشان گرم بود. دهیکه خر ییزهایکه رفتند، بچه ها با چ باال
 شده؟" ی" چ دندیو شکوفه پرس سیبا اخم از کالر نهیو لوس رها

 "یچیسر تکان داد که "ه شکوفه
 را باال گرفت. یبا ذوق لباس پناه

 خوشگله مامان؟! -
 را آورد. راهنشیهم پ مالنا
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 خوشگله؟ -
 خوشگله... مبارکه... یلیحواس جواب داد: خ یب

 را هم آورد. دهایخر ی هیبق پناه
 !ن؟ی... ببهیآب میت... کتونهم هس نایا -

 ب*غ*لش کرد. نفس
 .شهیم ریخونه همه رو بهم نشون بده مامان... د میبر -

 هم هست. ی... مالم؟یگفت: بمون پناه
 ... خونه کار دارم.زمیگفت: نه عز نفس

 بمونم؟ یمال شیبا اصرار گفت: پس من پ پناه
 کرد آرام بماند. یسع نفس

ب یبمون... پس  را یمال شیپ میایم گهیبار د هینه قربونت برم...  -  دیاخوب 
 هرجا مامانشون بود بمونن.

 ه؟گیهستن د سیگفت: خب مامان شکوفه و مامان کالر زانیآو یبا لبها پناه
 .دیکش یقیرا بست و نفس عم شیچشمها نفس

تو هستن... مامانت  یمامان بزرگها س،یپسرم... مامان شکوفه و مامان کالر -
 خورم ها؟ یاصه م شم،یخونه تنها م یمن تو ،یبمون نجایمنم...اگه ا

 لبخند زد. رها
ست م - شب برو، چ گهیرا شون بده، یرو به مامان یدیکه خر ییزایشازده! ام  ن

. باش  ه یکن یم یباز ی. تو هم با مالمیش   یهمه جمع م ده،یع گهیچند روز د
 گلم؟!



 753 همسفر گریز

 سر تکان داد. پناه
 خب! -

 گ،اشت. سهیرا در ک دهایخر رها
 کاپشنش را برداشت. ناهپ

 پا نشست و کاپشن را تنش کرد. یرو نفس
 نگاه کرد. نشیامگ یپناه و چشمها یبه صورت ناراض یا لحظه

 !؟یمراقبم باش یو آرام گفت: مگه به بابا قول نداد دیرا ب*و*س صورتش
 دوباره سر تکان داد. پناه

 زد. یرنگ یلبخند ب نفس
 .میخور یخونه م میر یم م،یریگ یم یکه االن بستن نهیت هم ا زهیجا -

 هم لبخند زد. پناه
 هوا که سرده؟! -

 شد. دواریام نفس
 م؟ی!... برستیهوا سرد باشه... خونمون که سرد ن -

 .یخونه بخور یگفت: صبر کن ا،اتو بدم ببر شکوفه
 گ،اشت و به دستش داد. سهیمصرف را در ک کباری ظرف

 ب*غ*لش کرد. رها
 ام؟یون بمنم باهات یخوا یم -

 ها هم ممنون. دیگفت: نه... ممنون... به خاطر زحمت پناه و خر نفس
 کرد. یاخم مهربان رها

 با ما هم بله؟! -



wWw.Roman4u.iR  754 

 

 هم تشکر کرد و دست پناه را گرفت. نهیلوس از
 دفعه؟! هیشد  ی: چدیکه بسته شد، رها پرس در

 دعوا کردن. نیبا اخم گفت: با آرت سیکالر
 و رها متعجب شدند. نهیلوس

 !ن؟یبا آرت -
 زد. یشده بود، داد م یبا حرص گفت: پسره نفهم! عصبان سیکالر

 آرام گفت: نگران پناهه. شکوفه
 دست نفس را رها کرد. پناه

 کنم. یخداحافظ نیصبر کن از آرت -
 آرام تا کنار در رفت. نفس

 پله ها گفت: استاد؟ یاز باال پناه
با خنده و ش   دیرا د یراه نفس، گفت  یو م س  تادیا یجا مهمان طنت،یکه 

 "استاد؟! یا الله!"
 در را باز کرد. نیآرت

 رفت. رونیب نفس
 خونه مون. میر یم میگفت: ما دار پناه
 .دیکش ینفس بلند نیآرت
 چرا انقدر زود؟! -

 چانه اش را باال انداخت. پناه
 بمونم... برم مواظبش باشم! یمال شیمامانم خونه کار داره. ن،اشت پ -
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 فکر کرد. یه الحظ نیآرت
 ... مواظبش باش. ن،ار اصه بخوره.زمیباشه عز -

 گ،اشت. یشانیدستش را کنار پ پناه
 چشم قربان! -

 لبخند زد و ب*غ*لش کرد. نیآرت
 نره شازده کوچولو؟ ادتیکالس ِفردا  -

 سر تکان داد. پناه
 نه... خداحافظ. -

 رفت. نییدست تکان داد و پا نیآرت
 در را باز کرد. نفس

 .شهیخود آدم نم یجا خونه  چی... همیبر نیبش -
 سرش را جلو برد. پناه

 شه؟یآدم نم یجا خونه  چیه یچ یعنی -
 .دیکش آه
 ...ستیخود آدم راحت ن یمثل خونه  ا،یدن یجا چی... هیعنی -

 و مامان خاتون راحته! سیمامان شکوفه و مامان کالر یگفت: خونه  پناه
 .دیبه گونه اش دست کش نفس

ش ی... وقتست؟یخودمون که ن یخونه  یره... اما به راحتآ -  شتریب ،یبزرگتر ب
 ...یشیمتوجه م

 لم داد. پناه
 نره مامان خانوم! ادتی یبستن -
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 نگاهش کرد. نهیاز آ نفس
 دلم. زینه عز -

 چراغ قرمز ترمز کرد. پشت
 گشت. یم نهایماش انیگل فروش، م پسر
 داد. نییرا پا شهیش یراه

 خوام! یهمه شو م -
 .دییبه دستش داد، بو یرا که راه ییمتعجب نرگسها نفس

 !نهمهیچه خبره؟! ا -
 .دیخند یراه

 خانومم عاشق نرگسه... -
 لبخند زد. نفس

 بود... یدسته کاف هی -
 ابرو باال انداخت. یراه

 گلهاشو بشمر. نیکم بود... حاال تا خونه بش -
 .اوردیسردرن نفس

 بشه؟! یبشمرم که چ -
 ا محبت لبخند زد.ب یراه

 امروز چند تا دوِست دارم. نیدوِست دارم!... بشمر بب هیهر گل،  -
 گفت: سبز شد مامان! پناه

 به خودش آمد. نفس



 757 همسفر گریز

 گل فروش نگاه کرد و راه افتاد. به
شتن  یفکر م شهی" من ِاحمق هم ست دا  نیهم یس. برا گهیجور د هیکردم دو

ستت دارم و ه چوقتیه  نیربزرگت نیهم بهت نگفتم... ا چوقتیباور نکردم دو
 ..."یراه مهیحسرت زندگ

 به پناه نگاه کرد. نهیآ از
 پناه؟ -

 راست نشست. پناه
 بله؟ -

 زد. یحسرت بار لبخند
 دوِست دارم پسرم. -

 از پشت ب*غ*لش کرد. پناه
 !یمنم دوِست دارم مامان -

*** 
 مجله را ورق زد. نیآرت
 کالس؟ اوردیپناهو ن روزیچرا د -

 گفت: گفت کار داشتم. سیرکال
 کرد. یاخم آرام نیآرت
 آورد. یکار داشت بچه رو م -

 لبخند زد. شکوفه
 !نیباره دعوا و قهر کرد نیاول -
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ش  ده... اگه  فیبزند، ادامه داد: اعص  ابش ض  ع یحرف نیآرت نکهیقبل از ا و
ست ِمن بود، هم شتم... اون وقت که ا یخودمون نگهش م شیپ نجاید  نجایدا

جا کرد... اون یزد و آروم صحبت م یزل م واریاتاق، به د یا صبح گوشه بود، ت
 ...نهیب یرو م یره و هر گوشه راه یکه حتمن مثل شبح تا صبح راه م

 .دیآه کش سیکالر
اون جواهر که انقدر  ِفیس  رش  ون اومد؟... ح یبود اول زندگ ییچه بال نیا -
به جا... اوس   تین یکیرفت... آخه درد کوچ نیاز ب خودیب  کهنیا ینوقت تو 

هم  ی... اگر از ناراحتیزیر یزخمش م یآروم تر بش   ه، نمک رو یکمک کن
 .یاونطور سرش داد زد یبود، اشتباه کرد

صد دفعه گفت شکوفه سوز یاز رو نمی!... آرتسیکالر یگفت:   یم حرف یدل
 زنه...
 دخترو خون کرد. یخاله خرسه؟! دل ِ شکسته  یگفت: دوست سیکالر

که  شیت! ناراحستن؟یجمع پناه شده... بچه که ن شتریفت: حواسش بگ شکوفه
 داره؟ن یاونطور حرف زدنش که تازگ ؟یشناسی... مگه نفسو نمادیکم بشه، م

 گفته؟ ی: چدیمردد پرس نیآرت
کرد، دلم کباب ش  د...  یم هیگر نیگفت: اون ش  ب، طفلک همچ سیکالر

 متنفرم. نی! گفت از آرتیچیه
 گ،اشت. زیم یرا بست و رو ، مجله یفکر نیآرت

 کرد؛ بلند شد و رفت. یمکث
 ساکت نگاهش کردند. سیو کالر شکوفه
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 ناراحت و اصه داره... دینو یآرام گفت: به خدا اندازه  سیکالر
 از بغض گرفته بود. شیسر تکان داد. صدا شکوفه

که از  چارهی... اون از خاتون بمی... انگار گم ش  ده دارمینطوریهمه مون هم -
سه... بچه  نیخوره، ا یکنار پدرجان تکون نم از رها که انگار نه انگار تازه عرو
 کار کنن...نفس هم که... نییره پا یها دست و دلشون نم

 اخم کرد. سیکالر
 ... حق داره طفلک...میسال، شوهرمون رفت، شکست یما بعد از س -
 .دیکش آه
 ؟یچا ایقهوه ب،ارم  -

 داد، گفت: فرق نداره... یهمانطور که سر تکان م شکوفه
*** 

صدا رونیاز حمام که ب نفس شا م یکارتون یرفت،  شت تما رد، ک یکه پناه دا
 قطع شده بود.

 کشه." یم یکرد" حتمن داره نقاش فکر
 کرد. خکوبشیم ولنیو یصدا

 ت.رف رونیگشاد شده، از اتاق ب یقلبش گ،اشت و با چشمها یرا رو دستش
 کرد. یده بود و با دقت تماشا مچانه ز ریدو مشتش را ز پناه
 زد. یداشت م نیآرت

 برد. نییرا پا ولنیآرشه و و د،یرا که د نفس
 شرمنده بود. نگاهش

 گرفته! یبرام چ نیآرت نی... ببیگفت: مامان پناه
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ستها یراه ولنیبه و نفس شتها، حلقه  ینگاه م نیآرت یدر د  یکرد و با دل ِ انگ
 کرد. یبود، لمس م ختهیآو یکیارب ریرا که در گردنش به زنج یراه
مص  رف را نش  ان نفس داد و با  کباری یعکاس   نیو دورب س  تادیمبل ا یرو پناه

 نی... آرترمیدوس   ت دارم عکس بگ یتونم مثل تو از هرچ یگفت: م جانیه
 .یدیم ادیگفت تو بهم 

 زد. یلبخند آرام نفس
قش  و خودش وس  ط اتا یپس  ر خوب گفته بود لگوها هیمامان...  دمیم ادتی -

 کنه... یجمع م
 هم لبخند زد. پناه

 ها؟ یچشم قربان... قول داد -
 رفتنش را تماشا کرد. نفس
انداخت و مردد س  رش را گرداند طرف  زیم یبه دس  ته گل بزرگ رو ینگاه

 .نیآرت
 اجازه برداشتم. یخوام ب یباال آورد و آرام گفت: مع،رت م یساز را کم نیآرت

 ؟یخور یم ی... چای... استادش بودیکن یم هم آرام گفت: تو فرق نفس
 منتظر جواب بماند به آشپزخانه رفت. نکهیا بدون

 .ستادیکانتر ا گریاولش گ،اشت و طرف د یرا در جا ولنیو نیآرت
ا ناراحتت کنم ام ش  تریخواس  تم ب یاز کوره دررفتم... نم ش  بینفس... پر -
و آرزوم پناهه... بعد...  دیام یکردم... قبلن بهت گفته بودم همه  یقاط یلیخ

آرزو  نکهیاما قبل از ا یدونم چقدر اص  ه دار ی... نفس، میتکرار کرد یتو ِه 
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!... اد؟یبه سرش م یبچه چ نیا ،یواقعن اگه نباش یفکر کرد چیه ،ینباش یکن
... کنه ی. مامانت بخواد براش مادرزمیبه پاش بر مویزندگ یکه من همه  رمیگ

جا به  ندس  مه طرف بهش رس  پدرش بهش م یمه نه... از ه بت ک  یدگیح
کدومیه یکن یکنن... فکر م نار تو رو م هی یجا چ ظه بودن ک . !..ره؟یگ یلح

شت زده بو ،یبود مارستانیهفته که ب هیاون  صدات مدوح صبح  شبها تا   ی... 
 بهم؟! یکن یکرد... گوش م

 کرد. یم یباز ینیبا فنجانها و س خودیب نفس
 .ختیر یچا کرد و نیبه آرت ینگاه مین

 به جلو خم شد. نیآرت
مه  - چه ا ِ یدلخوش   ینفس... تو ه نه  یهس  ت یب ها ها ب  یمن برا یکه تن

کس اجازه نداره پناهو ازت  چیخوام انقدر تند رفتم... ه ی... مع،رت مهیزندگ
و از م هیخوام  ی... به خدا نمیشدم؛ خواستم بترس یجدا کنه... من فقط عصب

 منو ببخش.سر تو و پناه کم بشه... 
 رفت و نشست. رونیب ینیبا س نفس

 نفس گ،اشت. یپا یدسته گل را برداشت و رو نیآرت
 .یمع،رت خواه ینشست و آرام تر گفت: اومدم برا کنارش

 نگاهش کرد. صداش خش دار بود. نفس
صبان - ساس نزد ینه ع ستم، نه ناراحت... انقدر بهت اح صم یکیه  تیمیو 
 یم تیمنو اذ زشیچ هیفراموش کنم... فقط تل*خ*ت رو  یکنم که حرفا یم

به بچه م ترحم  چکسیه چکس،یخوام ه یکنه... چه من باش  م، چه نه، نم
نداره... اگر فقط چهار، پنج سالشه که  یکس یبه دلسوز اجیکنه...پسر من احت
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ست داده، در عوض پدرش انقدر فهم شو از د سان بود که تو دهیپدر  نیا یو ان
ال س   س  تیب یتو گهید یداد که پدرا ادیبه بچه ش  ییازیچهار ، پنج س  ال، چ

شون  یهم نم شکر نه کمبود مال ادیتونن به بچه ها ه ن م،یدار یبدن... خدا رو 
ندار اجیکمبود محبت... پس احت  ای یدلس  وز نیتر... اگه کوچکمیبه ترحم 

کنم... حتا اگه از طرف مادر خودم  یاحس   اس کنم، ارتباطمو قطع م یترحم
 باشه...

 بزند. پس یو فنجانش را برداشت تا بغض را با چا دیدست کش شیچشمها به
 آمدن پناه ساکتش کرد. یخواست حرف بزند ول نیآرت
 .رمیبده چطور عکس بگ ادیتموم شد مامان خانوم!... حاال  -

 را ب*غ*ل کرد. پناه
 ب،ار فردا. یچشم! ول -

 .رمیخوام عکس بگ یامشب... م نیگفت: نه، هم پناه
. باش   ه ریعکس بگ یدوس   ت دار یاز هرچ دمیم ادیگفت: فردا بهت  مترنر

 مامان؟!
 را باال برد. شیابروها پناه

ست... م رم،یخوام ازش عکس بگ یکه م ی... اونشهینم - شبا ه  خوام یفقط 
 .رمیبابا عکس بگ یاز ستاره 

 را گرفت و نگاهش کرد. نیساکت ماند. دورب یا لحظه
 ...یریاز آسمون عکس بگ ینتو ینم نیدورب نیبا ا -

 به نفس نگاه کرد. پناه
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 کنم؟! کاریچ دیحاال با -
 لبخند زد. نفس

ست نی... فکر کنم با دوربریعکس بگ گهید یزایاز چ نیبا ا - شه از  اره ها من ب
 عکس گرفت.

 سرحال شد. پناه
س خودم عک نیمنم با دورب ر،یعکس از س  تاره ها بگ هی نتیپس تو با دورب -
 .رمیگ یم

 سرد نشه؟ تیگفت: چا نیتکان داد و به آرت سر
 دیبا نمیکرد گفت: ا یرا تماش   ا م نیدورب یهمانطور که با دقت همه جا پناه

 خودت؟ یمثل عکسها ؟یاارت چاپ کن یتو
اپ و چ یعکاس یبرا یا زهینزده بود. حوصله و انگ نیبود دست به دورب دوماه

 برات چاپ کنه. یعکاسبه  مید ی... مزمیکردن نداشت. گفت: نه عز
 را تمام کرد و بلند شد گلها را در گلدان گ،اشت. شیچا
اومد، فردا بگو مامان  شیکه من برام کار پ روزیکالس د یگفت: به جا نیآرت

 کالس. اردتیب
 به نفس نگاه کرد. یچشم ریز و

 که به پناه گفته بود تا به آنجا نروند، مع،ب شد. یاز دروا نفس
 ش کند، دوباره به آشپزخانه رفت.نگاه نکهیا بدون

 کانتر گ،اشت. یگ،اشت و برد رو ینیفنجانها را در س نیآرت
 نه؟ ای یدیمنو بخش ینگفت -

 مردد نگاهش کرد. نفس
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 ؟ی... شام نخوردستمیگفتم که ناراحت ن -
 سر تکان داد. نیآرت
 .میشام بخور رونیب میاومدم با هم بر یول -

 را باز کرد. خچالیدر  نفس
ست ندار - ستپخت منو دو  رونویب یا،ا ید یم حیترج شهیکه هم یانگار د

 .یبخور
 لبخند زد. نیآرت
ست دارم... ول - ستم هم  یم یدو شت هیخوا شت ،یبزن یگ شام آ  یهم مثلن 

 کردنمون باشه.
ر هم ... قهشمیشلواه... کالفه م دیبه خاطر شب ع ابونایحوصله گفت: خ یب

 ...یم کرد یب... فقط عصمیکن ینبودم که آشت
 ...یآرام گفت: ازم متنفر شد نیآرت
 تکان داد که "آره". سر
 خودم بود... ریگفت: تقص نیآرت

 .کنم یآماده م ،یکم با پناه سرگرم بش هی... تا ستی: ا،اهام بدک نگفت
ستپختش تعر شهیافتاد که هم یراه ادی و آماده  یکرد؛ حتا اگر ا،ا یم فیاز د

 کرد. یرا گرم م
 یدو به آدم ب کروفریما یتو یدس  تاته که اگه س  نگم ب،ار یتو یتیخاص   هی"

 طعم محشر داره!" هیبخوره، 
*** 
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 همه را دعوت کرده بود. لیسال تحو یرسم هر سال، پدرجان برا طبق
 همه ع،اب آور و سخت بود. یبرا ل،یتولد کوچک پناه و سال تحو جشن

 .یهرکس به نوع یبرا
 شدیدر خودش نم یرییصورتش، متوجه تغ یروح یاز الار شدن و ب ریا نفس

همه ش  کس  ته  دیفهم یکرد، م یاما در س  کوت، با دقت که به چهره ها نگاه م
باش  ند و دائم پناه را  یداش  تند عاد یش  ده اند. حتا پدرجان و مهندس که س  ع

 سرگرم کنند.
بود، انگار  دیس  ف یکه ارق در ش  مع و گلها یعکس راه دنیبه محض د پناه

کس و گفت: چرا ع ستادیا رهیدا مین زیدانند، کنار م ینم هیند که بقدا یم یزیچ
شازده ن؟یکرد ینجوریرو مثل عکس ِ مردن ا ییبابا !... بابام که نمرده؟... مثل 

با با ... ستاره ش پررنگه. شنمشیب یم شهیکوچولو برگشته به ستاره ش. من هم
 .مشینیب یم میر یم یمامان

 را پدرجان شکست. سکوت
 .میکه گرفتار خاک مییآسمونه... ما یجاش تو ی... راهگهیزده راست مشا -

 .نندیبه همه تعارف کرد بنش بعد
 تونم بمونم... یگفت: نم نهیبغضش را پس زد و آرام به لوس آرمن،

 .دیآرام لب گز نهیلوس
 کرد، کنار آرمن لم داد. یم یبیکه احساس ار مالنا

 آرام جواب داد. شه،یمن بر خالف همو آر دیپرس شانیسزاوار از کارها یآقا
 .دیپناه را دوباره ب*و*س پدرجان

 شازده پسر منه؟! یامشب تولد چند سالگ -
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 لبخند زد. پناه
 .شهیپنج سالم م -

 کرد. یبا دقت به صورت پناه نگاه م پدرجان
 !ره؟یدوست داره کادو بگ یمن چ یشازده پسر پنج ساله  -

 کرد. یبا حسرت به پناه نگاه م خاتون
 که دستش را گرفت؛ به خودش آمد. شکوفه

 چوقتیموندن... کاش ه یم یقدر نی...کاش همیراه یدرس  ت مثل بچگ -
 شون بود... یسرما خوردن و گرمازدگ مون،ینگران یشدن... همه  یبزرگ نم

ساله بماند؟  یفکر کرد او هم دلش م نفس لحظه خودش  کیخواهد پناه پنج 
جا به  ک یرا  گ،اش   ت؛  چه دار خاتون  ند و ازدواج کردن و ب ناه را بزرگ ک ه پ

 ...یخبر و ناگهان ی. بعد... بندیشدنش را بب
 " ِ وحشت زده اش، نگاه همه را برگرداند.ی"وا

 !زجان؟یشد عز یبا اخم گفت: چ سیکالر
 ...دی... ببخشیچینگاه کرد و آرام گفت: ه هیبه بق گ،را

 نه رفت.عرق کرده اش را مشت کرد و به آشپزخا یدستها
 حالش بد نشه؟! نیشد؟!... رها جان برو بب یدفعه چ هینگران گفت:  خاتون

 پشت سر نفس رفت. عیسر رها
 اش را گرفته بود. یشانیپ نت،یزده به کاب هیتک نفس

 سردش را گرفت. یدستها رها
 .یشد؟! همه رو ترسوند یبابا... چ یا -
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 هم آمد. نیآرت
 حالت خوبه نفس؟! -

 د.سر تکان دا نفس
 ...ستین یچیآره... ه -

 .ختیآب ر یوانیل رها
 سردته؟! -

ناه پنج س   ا دمیم حیمنم ترج اد،یس  ر بچه م ب ییکرد " اگه قراره بال فکر له پ
 بمونه..."

 نشست و گفت: سرده. یصندل یرو
 بخواهد. نکهیشدند؛ بدون ا یدر سرش با هم مخلوط م ریتصاو
ش شده  نیما مالفه؛ با خنده  ریصورتش از زروح  یب ی مهیو ن یراه یمچاله 

 یداد در م یم یگ،اشت و سالم نظام یم یشانیکه کنار پ یشاد پناه و دست ی
 .ختیآم
من ب،ار... اون  ی... پس  رمو براریپناهو ازم نگ گهید ایزمزمه کرد "خدا رلبیز
 من نگه دار..." ی. اما پناهو برایمو ازم گرفت یبَچم و راه یکی

 گ،اشت . چانه اش ریدست ز نیآرت
 نفس نگاه کرد. یو ناف، به چشمها نگران

 خودت؟! یبرا یگیم یدار یچ -
 ...ختیفکرم به هم ر خودیآرام گفت: ب نفس

 را از سرش دور کند. ریکرد فکرها و تصاو یآب خورد. سع یکم
 و کنجکاو به نفس نگاه کرد. ستادیا واریکنار د پناه
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 ...نجایا ای... بزمینشده عز یزیگفت: چ رها
 تکان نخورد. پناه

 جلو رفت و مردد لبخند زد. عیدستش را دراز کرد. پناه سر نفس
 !؟یشده مامان یچ -

 ب*غ*لش کرد. نفس
 انگار فشارم افتاده. -

 افتاده؟! ی... فشارت چطور؟یکنجکاوتر گفت: چطور پناه
 لبخند زد. نیآرت
 شازده کوچولو. شهیمعلوم نم فته،یم یبدنه... وقت یفشار تو -
 را باال برد. شیابروها اهپن
 بدنه؟! یآها!... مثل قلب که تو -

 هم لبخند زد. رها
 آره قربونت برم. -

 نفس. یبه موها دیدست کش پناه
 چرا فشارت افتاد مامان نفسم؟ -

 کوچک نگاه کرد. ِیبا حسرت به راه نفس
آدم بزرگ  ی... بدگه؟یش  ن د یم ینجوریو گفت: آدم بزرگا هم دیکش   یآه

 .نهیبودن هم
 ... اگه دوستن؟یکن یاتاق من با هم باز یتو یبر یرو نم یگفت: چرا مال رها
 کنه. یبده باز یمنو به مال یعروسکها یدار
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 بلند شد. نفس
 .نیمواظب پله ها باش -

 سزاوار آمد. یکه رفت، آقا پناه
 زم؟یشده عز یچ -

 زد. یلبخند آرام نفس
 دم.همه رو نگران کر دی... خوبم... ببخشیچیه -

 سزاوار ب*غ*لش کرد. یآقا
 .رمیگ یمن دلشوره م ،ی... تو اخم کنشمیمعلومه نگران م -

 شده. فیگفت: دست خودم نبود بابا... اعصابم ضع آرام
 رفت. رونیب نیآرت
... ینک یو فکر م یمون یخونه تنها م یسزاوار با محبت گفت: از بس تو یآقا

 گهیدفتر... االن د اید، با رها بمه یص  بحها بچه رو که برد الت،یبعد از تعط
 رو پر کن. یراه یخال یجا اینصف اونجا مال توست... ب

 .دینفس چک اشک
 رو پر کنم؟! یراه یتونم جا یمن چطور م -

 به گونه اش. دیسزاوار دست کش یآقا
شو بیکن هیگر دیامروز نبا - سرته... پا سرگرم م ای... تولد پ هم  ،یشیدفتر، هم 

 زنه. یرمون متازه به س یفکرا
 تکان داد. سر

 چشم. -
 رها را هم گرفت. به هردو نگاه کرد و لبخند زد. یسزاوار شانه  یآقا
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 ...نینگران و ناراحت باش دیتا من هستم نبا -
ه یص   دا پ یگرم را ه دیچیدر س   رش  نده ام، از  من ز تا   یچی" 

 ..."ی...تر...سین...م
 برد. رونیسزاوار هر دو را ب*غ*ل کرد و ب یآقا

س  زاوار  یش  ام، آرمن س  کوتش را ش  کس  ته بود و دوباره با پدرجان و آقا وقت
 کرد. مالنا چند بار دست آرمن را تکان داد " بابا... بابا..." یصحبت م

 حواس، حرفش را قطع کرد. یب آرمن
 !؟یگیم یجان... چ -

 لبخند زد. مالنا
 آب. -

 کرد. یاخم آرام نهیلوس
 !؟یگ یچرا به من نم -

 فت: بابا بده.گ مالنا
 .بود رهیمعصومانه به مالنا و آرمن خ یبه پناه نگاه کرد که با حسرت نفس

 دلم؟! زیعز یخور یرا خم کرد و آرام گفت: چرا نم سرش
 زد. یپناه برق م یدر چشمها اشک

 .شیبه موها دیدست کش گر،یاز طرف د نیآرت
... یشو حسرت بک ینیفکر کرد " تازه اولشه... که بچه ها و پدرهاشونو بب نفس
 چرا؟!" ایخدا

 لبخند زد. نیآرت
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 دادم؟! یبهت ا،ا م یچطور یکوچولو بود یوقت یدون یم -
 سر تکان داد که "نه". پناه
 کند تا حواس پناه پرت شود. طنتیکرد ش یسع نیآرت
 .یکردم تا بخور یم یباز مایهواپ -

 تعجب کرد. پناه
 تو؟! -

 را باال برد. شیابروها نیآرت
 یخوره. اما وقت یا،ا نم گوشهیشازده انقدر باز نیگفت ا ی!... مامانت مبله -

 .یخورد یم میکرد یم یباز
 هم لبخند زد. شکوفه

 .یاون وقتا هنوز دندون هم نداشت -
تا، فقط هم سیکالر هار  فت: چرا... فقط چ ها نیگ ندون مده  ید جلوش دراو
 بود.
 کنجکاو شد. پناه

 بودم؟! کتریهم کوچ یاز مال -
فت " آره عز نیرتآ فت: هم کوچزمیگ مک و آرامتر گ با چش   هم  کتر،ی" و 

 خوشگلتر!
 پناه را گرفت. قاشق

 ...ادیداره م مایگفتم هواپ یم -
 پر را در هوا چرخاند. ِقاشق

 ...دو...سه!کیاومد!... آ...  مایدهن باز!... هواپ -
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 .دیرا به دهان پناه برد و خند قاشق
 !ینطوریا -

 .دیهم خند پناه
 !اد؟یب مایگفت: بازم هواپ نیآرت

 سر تکان داد. پناه
 نه... حاال بزرگ شدم! -

 .دیرا ب*و*س شیخم شد و موها نیآرت
 من بزرگ شده. یبله! شازده کوچولو -

 تشکر کرد. نیبا نگاه، از آرت نفس
 به نفس زد. یلبخند آرام نیآرت

تولدش  و  ی هیخواد. هد یگفت: ش  ازده پس  ر، لباس و نقاب زورو م پدرجان
 !د؟یخر شهیاز کجا م لهیامروز که تعط

 دایباالخره پ م،یگرد یشهرو م یهمه جا میر یسزاوار گفت: فردا صبح م یآقا
 براش. میکن یم

 !ر؟ی!... با شمش؟یواقع یزده گفت: لباس زورو جانیه پناه
 لبخند زد. دینو
 که زورو داره! یو... هر چ ریلباس و شنل و نقاب و شمش -

 خواد! یکالهم مگفت:  رها
 !شمی! زورو میبا ذوق گفت: آخ جون!... مامان پناه
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که  نفس ا،اتو بخور  حاال  فت: آره قربونت برم...   یباش   یقو یزورو هیگ
 .زمیعز

*** 
بود و  یاش هالل هیآورد که پا یس  زاوار از اتاق اس  ب کوچک یاز ش  ام،آقا بعد

 خورد. یتاب م
 ه!و کامل بش میریکه لباسهاشم بگاز اسب جناب زورو؛ تا فردا  نیفعلن ا -

 کنار اسب. دیدو پناه
 مونه! یم یلیمثل شا -

 و دوباره لبخند زد. دیکش یسزاوار آه یآقا
 !هیلیشا یبچه  -

 هم کنارشان رفت. مالنا
 سوار اسب شد و جلو و عقب رفت. پناه
 .دیخند یدستش را باال برده بود و م دو

 را گرداند و به نفس نگاه کرد. سرش
 کنم! یم یبابا بدون دست سوار نی! عنی! ببیمامان -

 .دیخند یم شانیهمه رنگ ام داشت و لبها نگاه
رفته گ یکه از راه ییعکس  ها ادیکرده بود.  یافتاد که س  وار یتنها بار ادی نفس
 بود.

بار اس  مش را ص   دا زده بود؛ درس   ت قبل از  نیاول یکه برا شیادهایفر ادی
 افتادنش از اسب...
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شا رامیکه عل ییاوقته ادی سوار  صدا یم یلیترس نفس، پناه را  خنده  یکرد و 
 کرد. یباغ را پر م یشان همه 

 رده بود.را آو یلیرفته بود شا یبار افتاد که به باغ رفته بودند و راه نیآخر یاد
 نگاهش کرده بود و یفتگیو ش   طنتیدور، دور نفس گش  ته بود و با ش   چند

 لبخند زده بود.
 خوام سوار بشم". یکرده بود که "منم م ادیرداد و ف پناه
نفس ب*و*س   ه  یخم ش   ده بود و پناه را بلند کرده بود. بعد هر دو برا یراه

 فرستاده بودند و دور شده بودند.
 نشد. یتا بغضش نترکد ول دیرا گز شیلبها

س نییرا پا سرش شود. پناه مالنا را هم کنار خودش  یانداخت تا ک متوجهش ن
 سرگرم شده بودند. یهر دو حساب نشانده بود و

ساس اربت و ب انقدر ست  یپناه یاح گاه د شدن نا خودآ کرد که متوجه جمع 
نش روش یو شمعها کینشد. ساکت و کز کرده نشسته بود تا رها ک شیو پاها

 را آورد.
س انگار صاو یک شت. دوباره ت ست زدن ندا شته برا ریرابت د  یده مزن شیگ،

و  یالیخ ی... آنهمه بیراه یه... آنهمه خنده پنا یش  د. تولد س  ال گ،ش  ته 
 خودش. یآسودگ

ستها انیم پناه س یبرا ییجا شید که  یی: مامان؟ باباهادیخود باز کرد و آرام پر
 ان؟یتولد پسراشونم نم یبه ستاره شون رفتن، برا

 نگاهش کرد. یبا رخوت و منگ نفس
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 !اد؟یلد منم نمتو یگفت: بابا که انقدر ما رو دوست داره، حتا برا پناه
 نگاه کرد. یو قاب عکس راه زیپشت سر پناه و م واریبه د نفس
تند، گف یم کیهمه، تولد پناه را تبر ی. وقتدیخند یبود که بلند م یراه خود

نار گوش نفس م با ش   ش   االیگفت " ا یآرام ک نتیتولد دخترمون!" و   یم ط
 .دیخند

 پناه را بلند کرد. نیآرت
اال، از اون ب یتونن برگردن... ول ینم رن،یه به آسمون مک یی... کسازمینه عز -

 اگه ن،یکنه و خوش  حاله که تولد پس  رش  ه... به خاطر هم یبابا داره نگاهت م
به خاطر تولد تو جشن گرفته و ستاره ش پررنگ  ،یامشب به ستاره ش نگاه کن

 ...نم یشمعهاتو فوت کن شازده کوچولو ایتره... حاال ب
 را ب*غ*ل کرد. شیزوهابا دو دست با نفس

خواس   ت. فقط  ینم د؛ید یرا نم چکسی. هیکس   یش   ده بود از حس ب پر
خواست که احساس آرامش کند. که  یرا م یبخش راه نانیپناهگاه گرم و اطم

نترس... من  یچی" از ه دیو آرام و گرم بگو ندازدیب شیدس   ت دور ش   انه ها
 باهاتم."

 کند. تیا ارق امنتابش بدهد و نفس ر ش،یدستها انیم آرام
ست زدنها یصدا سرش مثل ر یب ید  یسقف آهن یتگرگ رو زشیرمق، در 
 بود.

 گشود " مبارک باشه پسرم" یراه یفشرده اش را صدا یپلکها
شت پناه را م یآقا ست دا س یسزاوار در دورد صادیب*و* پدرجان موج  ی. ع

به  ش  د. وحش  تزده یداش  ت. هر لحظه، حرکتها آرام و ص  داها بم تر م یبرم
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مواج اطرافش، فقط  یدر فض  ا یول ابدیرا ب یراه یاطراف نگاه کرد تا دس  تها
 کم بود. یراه
 زحمت بلند شد تا از آن کاب*و*س فرار کند. به
 نفس؟! -

 .ردیدر را بگ ی رهیدراز کرد دستگ دست
 رفت. محکم به در خورد و افتاد. یدورتر بود و در، جلو و عقب م رهیدستگ

 به صورتش زد. یانداخت و با اخم و نگران سرش ریدست ز نیآرت
 !؟یشنو یشد؟!... صدامو م ینفس؟!... چ -

که به ش  دت کند و بم بود، هنوز  ییچش  مش و ص  دا یمه جلو انیاز م نفس
 .دیشن یرا م یراه یخنده  یصدا
 کرد. یبلندش م یدست

 !"؟یراه یزد " اومد یجان یب لبخند
 "یبلندم کن تچوقیه گهیکردم د ی" فکر نمدیبگو خواست

س تی. با رضاشدیحال تر م یهر لحظه ب یول داد  هیتک یراه ی نهیسرش را به 
 و از حال رفت...

*** 
 د.ش نیها پخش زم یمداد رنگ یبرخاست، جعبه  زیکه از پشت م نیهم پناه،

 .دیمدادها را جمع کرد و لبش را گز یدستپاچگ با
 یور به نفس انداخت که رواز د یرفت و نگاه رونیپا از اتاق ب یپنجه  یرو

 بود. دهیتخت دراز کش
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 و آرام گفت: مامان؟ ستادیدر اتاق ا کنار
 آرام در اتاق را بست و دوباره به اتاقش برگشت. د،یمنتظر ماند اما ناام یا لحظه

 کردن. نیرا برداشت و شروع کرد به تمر ولنشیو
 .دیسرش را گرفت و نال نفس
 .دیره خوابگوشش گ،اشت و دوبا یرا رو بالش

 و سراغ نفس رفت. دیبود که پناه دست از ساز زدن کش اروب
 زد. شیاز کنار در آرام صدا دوباره
شن چون شپزخانه رفت. به  د،یدوباره جواب ن ش خچالیبه آ ت . پاکدیسرک ک

 .ختیر وانیرا برداشت و در ل ریش
 ها را برداشت. ینیریش یرو یا شهیرفت و درپوش ش منینش به

 پارکت افتاد و شکست. یرو وانیخورد . ل وانیبه ل دستش
 .دیدو رونیب دهیترس نفس

و با دو دس  ت، س  رش را  دیکش   ینفس راحت د،یرا که س  الم و هول کرده د پناه
 گرفت.

 تو؟! یکن یم کاریچ -
 سرخ نفس نگاه کرد. یبه چشمها پناه

 گرسنه م بود. -
 نگاه کرد. نیزم یرو ختهیر ریبه ش نفس

 بهت ا،ا بدم؟ یردنک دارمیچرا ب -
 .ستادیا پناه

 .ینشد داریصدات کردم؛ ب -
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 ،اشت.کانتر گ یو رو ختیر شیبرا ریش یگرید وانیبه آشپزخانه رفت. ل نفس
 ... مواظب پات باش.نجایا ایب -

 بلند کنار کانتر باال رفت. یها رد شد و از صندل شهیاز کنار خرده ش پناه
 کرد. زیتمرا  نینازوک برد و خودش زم شیبرا نفس

 !دیپناه گفت: ببخش خت،یها را که در سطل ر شهیش
 .دیکاناپه دراز کش یو رفت رو دیبه سر پناه کش یحرف، دست بدون

 به نازوک گاز زد. پناه
 کنه؟ یهنوز سرت درد م -

 .دیکش نییپا یشانیپ یچشم بند را از رو نفس
 اوهوم... -

 نفس نشست. کینزد کانتر گ،اشت و رفت یرا رو یخال مهین وانیل پناه
 .میساعت درست کن هی ،یکاردست دیمامان... با -

 گ،اشت. یشانیپ یپشت دستش را رو نفس
 فردا مامان... -

 ببرم. دیگفت: فردا با پناه
 !؟یگیاالن م ،یببر دیاعتراض گفت: فردا با با

 اخم کرد. پناه
 کنه. یسرم درد م یگفتم؛ گفت شبمید -

 کنم؟ کاریگفت: مامان... چدوباره  د،ینفس را که د سکوت
 را فشرد. شیها قهیشق نفس
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درس  ت  یگم من حالم خوب نبود، نتونس  ت یزنم م ی... فردا زنگ میچیه -
 .یکن

صب پناه ست م دیگفت: اون دفعه هم با یع سک در . یکردم؛ کمکم نکرد یما
 بچه ها داشتن؛ فقط من نداشتم... یهمه 
 شد. یهم عصب نفس

 کنم؟! کاریچ یگیم -
 را مشت کرد. شیدستها پناه

 ...یکنه... همش حوصله ندار ی... همش سرت درد مادیازت بدم م -
 و در را محکم بست. دیاتاقش دو به

 ناباور، چشم بند را باال زد و به در ِبسته نگاه کرد. نفس
 نیاول یلو بدخلق ش  ده بود و ریرفته بود، بهانه گ یدبس  تان شیبه پ یاز وقت پناه

 مثل نفس حرف زده بود. بار بود که درست
که بدون نت و گوش خراش بلند ش  د، س  رش افتاد و به س  قف  ولنیو یص  دا

 شد. رهیخ
 .دیخواب ولنیو یزنگ تلفن بلند شد. صدا یصدا

ز را بردارد اما پناه ا یبدود و گوش   رونیپناه ب ش  هیحرص منتظر ش  د مثل هم با
 اتاق تکان نخورد.

 آمد. نیآرت یرفت و صدا ریغامگیپ یرو تلفن
 یمن م ،ی...اگه کار دارادیم یفردا پناه ِک  نمیخواستم بب ی... من؟یستی" خونه ن

 تونم برم دنبالش که..."
 را برداشت. یو گوش دیدو رونیاز اتاق ب عیسر پناه
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 ...نیسالم آرت -
... 
 ...میخوبم... نه، خونه بود -

... 
 ...کنه یدرد م گرنشیم ... دوبارهدهی... خوابنجایاتاقم بودم؛ مامان ا یمن تو -
 بود. رهیاخم به پناه خ با

 به نفس انداخت و پشتش را به او کرد. ینگاه مین پناه
 ... آخه مامان خانوم ِبد، حوصله نداره...ارهیدونم منو ب یکردم اما نم نیتمر -

... 
 ام!... یعصبان -

 نگاه کرد و به اتاقش رفت. یچشم ریبه نفس ز دوباره
 ، سرش را گرفت.و با دو دست نشست

 زد. شیصدا د،یآرام حرف زدنش که خواب یصدا
 .ستادیآمد و ا پناه

 گفت؟ یچ نیآرت -
 اخم کرد. پناه

 .رونیب میبود... گفت آماده بشم بر نیماش یتو -
 هم اخم کرد. نفس

! مگه من ؟یریاز من اجازه بگ دینبا رون،یب یبر یخوا ی!... ش  ما مرون؟یب -
 !ستم؟یمامانت ن
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خوام  ی... اص  لن من میدوس  تم ندار یول یحرص گفت: مامانم هس  ت با پناه
 رو دوست ندارم. نجایاونا... ا یخوام برم خونه  ی... منیآرت شیبرم پ

 .دیبه اتاقش رفت و در را کوب دوباره
 بلند شد. یعصبان

 اتاقش را باز کرد. در
 بود و سرش را در بالش برده بود. دهیتخت خواب یرو پناه

آخر هم  ی... دفعه یریجا نم چی. بدون من هنجاسیتو ا یخونه گفت:  بلند
 !؟یدیدر، محکم بسته شد. فهم نیبود که ا

 صورتش را به بالش فشرد. پناه
 .دمیبلندتر گفت: با شما بودم... صداتو نشن نفس

 سرش را بلند کرد. دهیترس پناه
 بله. -

 با بغض نگاهش کرد. نفس
 افتاد. هیو به گر دیدو ییستشوخورد. به د یکرد حالش به هم م حس

 شد. رهیرفت. نگران به در بسته خ رونیهم ب پناه
 آمد، مردد جلو رفت. رونیحال ب یکه ب نفس

 .دیبغضش ترک د،ینفس را که د ی هیگر
 شد مامان؟! یچ -

 یانه و ش دیکش سشیخ یبه صورت و چشمها ینشست. دست واریکنار د نفس
شرمینم ییت: جاگف هیگر انیپناه را گرفت. پناه م مونم  یم تشی... پدی... ببخ

 ...یمامان
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 کردند. هیصدا گر یساکت ب*غ*لش کرد و هر دو ب نفس
 بلند شد. عیزنگ در که آمد، پناه سر یصدا

 ... مامانم حالش بده.ایکه در را باز کرد و نگه داشت، گفت: بدو ب همانطور
 دستپاچه وارد شد. نیآرت

 حشت کرد.و د،ید واریرا که کنار د نفس
 نشست. شیجلو

 !ه؟ینفس؟! چ -
 را پاک کرد. شیبا پشت دست اشکها پناه

 حالش بده... -
 سر تکان داد. نفس

 کنه... ی... فقط سرم درد مستین میزیچ -
 را گرفت. شیبازوها نیآرت
 !؟ینشست نجایپاشو... چرا ا -

 .ییگفت: حالش بده... رفت دستشو پناه
 مبل نشاند. ینفس را رو ن،یآرت
 مامان کجاس؟ یلباسات کجاس؟... پناه؟ لباسا -

 .دیبه اتاق نفس دو پناه
 ...ای... بنجاسیا -

 نفس را آورد. یمانتو و روسر نیآرت
 دکتر. میبپوش بر ایب -
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 سر تکان داد. باز
 خواد... یدکتر نم -

 توجه کمکش کرد لباسها را بپوشد. یب نیآرت
 پاشو... -

 دستش را گرفت. پناه
 زنم. یآسانسورو م ی... من دکمه ینپاشو ماما -

 ن؟یکرد یم هیگر یچ ی... برادهیآرام گفت: بچه چقدر ترس نیآرت
 را بست. شیچشمها نفس

 نگهش داشت. نیآرت
 گرفته؟ یاز ِک  -

 دونم... یگفت: نم آرام
وفه مامان شک شیپ رهیمن م ینشاند، گفت: شازده  نینفس را که در ماش نیآرت

 تر؟دک میتا من و مامان بر
 نفس را گرفت. یاز عقب شانه  پناه

 .امینه... منم م -
*** 

 نفس را گرفت و بدون حرف به طرف خانه رفت. یداروها نیآرت
 .میکن دیخر میبر ام،یتا من ب نیدر به پناه گفت: بش یجلو

 نفس وارد شد. همراه
 شیکاردس  ت یبرا میر یتا خاله آمپولتو بزنه و س  رمتو وص  ل کنه، با پناه م -

 .میریبگ لهیوس
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 نفس انداخت. یبازو ریداروها را گرفت و دست ز ی سهیآمد و ک نییپا رها
 و پناه که برگشتند، نفس آرامتر شده بود. نیآرت

 گل کنارش رفت. یبا شاخه ا پناه
 زد. یلبخند آرام نفس

 ؟یگرفت -
 .دیسر تکان داد و صورتش را ب*و*س پناه
ستش داد و آ یکیتار در شیرام گفت: ماماناتاق، گل را به د احتت نار دی... ببخ

 کردم.
 آزادش را دور پناه حلقه کرد. دست

 .زمیعز یتو ناراحتم نکرد -
 ه.مامانش گل گرفت ی! برایدار یچه پسر خوب نیاز کنار در گفت: بب نیآرت

 دوباره لبخند زد. نفس
حاال برو پ نیآرت فت:  مان  شیگ ما تا  مان ش  کوفه؛ ش   امتو بخور  کم  هیما

 کنه. استراحت
 .نیتو درست کن یگفت: به عمه رها بگو کمکت کنه کاردست نفس

 بلند شد. پناه
 کنه. یگفت کمکم م نینه... آرت -

 کنار تخت نشست. نیآرت
 کنه. یگل گرفت آشت م؛یگفت با مامانم دعوا کرد -

 .دیآه کش نفس
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 .ادیچشمام نگاه کرد، گفت ازت بدم م یراست راست تو -
 شد. ریرازچشمش س یاز گوشه  اشک

 زد. یلبخند آرام نیآرت
 تازه شده مثل خودت. -

 سر تکان داد. نفس
سته خ نیآرت سالش م شتریب یلیآرام تر گفت: بچه س... در سن و  فهمه  یاز 
و  دیش  اد و ش  لوغ داره... مگه اونهمه خودت به نو یفض  ا هیبه  اجیاحت یول

ما نم نت و  ما ثل خودت، ؟یازتون متنفرم؟! واقعن متنفر بود یگفت یما ! م
 ...گهیاحساسشو م

 ...جانیا ادیخواد به هر بهانه ب ی... دائم مزارهیگفت: از من و اون خونه ب گرفته
 کرد. یاخم مهربان نیآرت
براش  امیب م،یریخواد بگ یم یهرچ میدنبالش بر امیچرند نگو! خودم گفتم م -

 ...میساعت درست کن
 کند. یمخف اش را هیگ،اشت تا گر شیچشمها یرا رو ساعدش

شب ن - بهانه...  هی... هر روز شهی!... روز به روز داره بدتر مست؟یفقط که ام
 ...یقهر و آشت هیهر روز 

 زد. یپوزخند آرام نیآرت
 سالشه. 7-6بچه س نفس... فقط  -
ود، ب یراه ی... تا وقتامیدونس  تم از پس  ش بر نم یبغض گفت: من از اول م با
 گهیهس   ت... حاال همش م یتنفر چ و تیدونس   ت عص  بان یبچه نم نیا

 ...ادیاعصابم خورده... حق داره ازم بدش ب
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 .دیکش ینفس بلند نیآرت
، . احساسات تازهرهیگ یم ادیتازه  یزایچ شه،یمعلومه... هر روز که بزرگتر م -

سال پ دیتازه... نبا یتازه، فکرا یحرفها تازه پناه  ...یکن سهیمقا شیاالنو با دو 
بچه ها دوس  ت  ی... همه ولنش  هیو و یعش  قش نقاش   یهمه . هیآروم یبچه 

شون ه ش جانیدارن دور شه. نبا طنتیو  شتهتوقع د دیبا ش ا رگا مثل آدم بز یبا
رو  جانیخونه، تنها و س  اکت حوص  له ش س  ر بره... ا یتو هیعیرفتار کنه... طب

 یلحظه س  اکت نم هیکنه.  یجور س  رگرمش م هیدوس  ت داره چون هر کس 
اگه  یبرات سخت باشه ول دینه از خونه... شا اد،یه نه از تو بدش ممونه... وگرن

 باهات نداره. یمشکل چیکه ه ینیب یم ،یبهش توجه کن شتریکم ب هی
 .دیلرز ینفس م یصدا

پناه... از  ی... از بهونه هایش  گیهم یس  ر دردها نی... از انیخس  ته ام آرت -
 ش ندهیدلواپس آ دیدائم باهام... منم خس  ته ام...  یحوص  لگ ی... از بینگران

نم تو یکنم اما نم ی... همش دارم بهش فکر مشه؟یم یوضع چ نیباشم که با ا
فهمه؛ انقدر هم  ینم زبهش بفهمونم چقدر برام مهمه... انقدر بچه س که هنو

 فهمه که ازم انتظار توجه داره... یم
 صورتش برداشت. یدست نفس را از رو نیآرت
 ها؟! یشیآروم باش... بدتر م -

 !شه؟یبدتر هم م نیگفت: مگه از ا کالفه
 مردد نگاهش کرد. نیآرت
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. میزن یفکر نکن. فقط بخواب... بعد با هم مفص  ل حرف م یچیفعلن به ه -
 باشه؟

 به دستش داد. یرا برداشت و دستمال گل
ستراحت کن. خ - شو م التیا شه. ا،ا شو درست م یراحت با ساعت  یخوره، 

 .ستیکنه؛ تنها هم ن
 سر تکان داد. سنف
 ممنون. -

 .ستادیبه سرم نگاه کرد و ا نیآرت
 بخواب مامان خانوم بد! -

 را بست. شیو چشمها دیکش یگریآه د نفس
 کرد تا آرامتر شود. هیرفت، راحت گر رونیکه ب نیآرت

*** 
 یاجرا م شینفس، نما یاز پشت مبل، دو عروسکش را باال گرفته بود و برا پناه

 کرد.
ود زده بود و دورتر از پناه، آرام گفته ب شیصدا یل پناه رفته بود، مربکه دنبا ظهر

 داره؟" یخونه مشکل ی"خانوم سزاوار! پناه تو
 !"؟یاخم کرده بود " چه مشکل نفس

 کنه. از اول ینم یدونم... با بچه ها که باز یش  انه باال انداخته بود " نم یمرب
قدر حس   اس ش   ده که با ان دنیجد یگرفت ول یباهاش  ون گرم نم ادیهم ز

از بچه ها دعوا کرد.  یکیکنه... امروز هم با  یپرخاش م ،یحرکت نیکوچکتر
سرشو پا یحرف دمیپرس یخودش که هر چ ساکت   یلو داختان نیینزد. فقط 
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ستش... اون بچه ا شت زیکه باهاش گالو یدو ش میشده بود، گفت دا  یم ینقا
 بهم حمله کرد..." خودیب م،یدیکش

 ."ستین یبچه ا نیشده؟! پناه همچ زیبود. " گالو وردهایسردرن نفس
ته خانواده داش   یتو یمش  کل هیدوباره ش  انه باال انداخته بود " فکر کردم  یمرب

س  کوت کرده... به  یباش  ه... هر بار خواس  تم باهاش ص  حبت کنم، با لجباز
شا شه  دیهرحال  ش هی... با نیکن یدگیبهش رس شتریکم ب هیبهتر با اور حرف م

ستثنائ یلی... پناه خنینبز شاهیباهوش و ا شیت نیهم دی...  س ،یزهو ن و از هم 
ش زشیخودش متما یسالها شکلش ب  ن،یکنه. فکر کنم هر چه زودتر متوجه م

 راحت تر بشه حلش کرد."
از کدام  دیداند با یکرده و نم ریش  لوغ گ یچهار راه انیحس کرده بود م نفس

 راه برود.
 وحشت فرار کند. خواهد از یدانست م یم فقط

 انیتکان داده بود و دس  تپاچه گفته بود " باش   ه... ممنون که منو در جر س  ر
 ... با اجازه..."نیگ،اشت

کرده و  یبود که جرم یو س  کوت پناه، در تمام طول راه خانه، مثل کس   نگاه
 منتظر محاکمه است.

 نزده بود. یحرف نفس
ش ولنیو نیتمر یساعت کی پناه شت اش یکرده بود. نقا  را کامل کرده بود و پ

 خوابش برده بود. زیم
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سراغ ک نفس هم به  یخوراکش را بردارد، نگاه یرفته بود تا ظرف خال فشیکه 
 دفترش کرده بود.

 پشت هم، از آخر دفتر. یالفبا، از اول دفتر و نتها ی هیاول ینهایتمر به
. آسمان. ولنی. وگرانی. بازیعروسک شیکه نوشته بود" نما ینتها، کلمات انیم و

 پناه. مامان"
 پرسد. یبعد م سد،ینو یم ند،یب یدانست هر کلمه را که م یم

 ایکشد. نقشه ها ب هیشب یکرد اشکال یم یرفتند، سع یکه به شرکت م ییوقتها
شته ها یاز رو د بع سد،یجالب بود، بنو شیکه در روزنامه و مجالت برا یینو
 سزاوار بپرسد. یاز آقا

ض شیصله براسزاوار با حو یآقا شه ها تا معنا یم حیتو "  یداد؛ از خطوط نق
 ".ناریمقاله" و " اقتصاد" و "سم

سر، ظاهرن پ نیگفت " ا یم شهیهم پدرجان ستان شیشازده پ دازه اما به ان هیدب
 پنج کالس سواد داره." ی

 .ستادیا پناه
 تموم شد! -
 قشنگ بود پسرم . یلیخودش آمد. با لبخند دست زد و گفت: خ به

 مشکوک نگاهش کرد. پناه
 تو که حواست نبود؟! -

 را به هم فشرد. شیلبها نفس
شتم فکر م - شنگتر بو یرفت روزیکه د یشیکردم نما یبود!... فقط دا  نیا اید ق

 .یکنیمن اجرا م یکه امروز برا
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 عروسکها را کنار گ،اشت. پناه
 کنن. یازبلد بودن ب شتریبود. اونا ب شتریب یلیاون! آخه عروسکهاشون خ -

 بلند شد. نفس
 ؟یخور یم ری. شیکرد یقشنگ باز یلیتو هم خ یول -

 ان؟یم یِک  نایا یسر تکان داد که "آره" و گفت: مال پناه
 .انیم یو آماده بش یبخور رتویآشپزخانه گفت: تا ش از

 باال رفت و پشت کانتر نشست. یاز صندل پناه
 ش؟ینما یومدیکه باهامون ن روزمی... د؟یایتو نم -

 گ،اشت. شیرا جلو وانیل نفس
 . باشه؟امیبعد م یدفعه  -

 را برداشت. وانیبدون حرف ل پناه
 ش  ود. پناه یخال وانشیکانتر گ،اش  ت و منتظر ش  د ل یدو آرنجش را رو نفس

 .دیزبانش را به لبها کش
 !ده؟یسوال بپرسه، پسر خوشگلم جواب م هیمردد گفت: اگه مامان  نفس

 سر تکان داد. پناه
 وهوم!ا -

 !؟یبود یو آرام گفت: امروز پسر خوب نرم
 منتظر مالمت شد. شیفقط سر تکان داد و دوباره چشمها پناه

 را گرفت. دستش
 نکرد؟ تتیاذ یکس -
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 آرام گفت: نه. پناه
 کرد مثل بازپرس نباشد. لبخند زد. یتالش م داشت

 !؟یناراحت نشد یچیاز ه -
 ابرو باال انداخت. پناه

 !؟یچرا با دوستت دعوا کرد گفت: پس مانهیصم
 آرام گفت: چون دوستش ندارم. پناه

 .دیدستش را ب*و*س نفس
 .میباهاش دعوا کن میرو دوست ندار یکه چون کس شهیقربونت برم، آخه نم -

 پناه پر شدند. یچشمها
 گم. یگم... دروغ نم یدرواگوئه... من راست م رضایعل -

 را فشرد. شیزد و دستها یآرام لبخند
دعوا کردن  یگه...ول یدروغ نم چوقتی. پس  ر خوب من، هزمیدونم عز یم -

 .ستین یاصلن کار خوب
 آب دهانش را فرو داد. پناه

 شدم. یبهم گفت درواگو، منم عصبان رضایآخه عل -
 !؟یگ یکه فکر کرد دروغ م یگفت یمگه تو چ -

سمون، رو یکه بابات تو یگ یگفت دروغ م یبا بغض گفت: ِه  پناه ه تارس یآ
 هاس... مگه بابا به ستاره ش نرفته؟!

 دو انیو ص  ورت پناه را م دیکش   یس  اکت نگاهش کرد. نفس بلند یا لحظه
 دستش گرفت.
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 یلیدونن؟... خ یآدمها که نم یس  تاره ش  ه. اما همه  ی... بابا روزمیچرا عز -
با یباور نم ،یهم بگ یفهمن... وقت یها نم ما تو ن . یبد تیاهم دیکنن... ا

 ی... حاال مستیمهم ن دنیاگه نفهم هیبابا کجاس. بق میدون یکه م مییمهم ما
س گهید یخوام بهم قول بد صلن یدعوا نکن یبا ک ستار ی درباره... ا ه ش بابا و 

تات از دوس شتریب یلیخ ،ی... پناه جان! تو چون باهوشیبا دوستات حرف نزن
 ؟یدیم. اما من دوست ندارم پسر خوشگلم دعوا کنه... قول یفهم یم

 سر تکان داد. پناه
 قول. -
 نگاه کرد و لبخند زد. تیصورت پناه با رضا به
 .یکن یباز یپارک با مال ی. حاال برو آماده شو برزمیعز نیآفر -

 .دیپر نییپا یاز صندل پناه
 دارم؟!" ازیفکر کرد " واقعن به مشاور ن یخال یبه صندل رهیخ

 کرد.که زنگ زد، پناه با عجله در را باز  آرمن
 !؟یچ یبرا یمون ی. تنها میومدیگفت: تو هم م آرمن
 چانه اش را باال برد. نفس

 راحتم. -
 برود. نییخواست زودتر پا یم پناه

 رفت. رونیو ب دیرا ب*و*س نفس
شانایمامان ا شیگفت: حداقل برو پ آرمن ه ها . فکر نکنم بچمیبرگرد رید دی... 

 ون.وقته قول دادم ببرمش یلیراحت دل بکنن. خ
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 .یبر یکم کار دارم... ممنون که پناهم م هی -
 کرد. یاخم مهربان آرمن

 مراقبشم. یراحت باشه؛ چهارچشم التی. خهیپناهم برام مثل مال -
 !گهید ای... بییدر باز آسانسور گفت: دا انیاز م پناه

 لبخند زد. آرمن
 فعلن. -
 کرد و در را بست. یتکان سر خداحافظ با

 شد. رهیشهر ِشلوغ خ یت و به عصر پنجشنبه به بالکن رف متفکر
به عکس راه ه*و*س تا از نگران یکرد قهوه بخورد و  ند  گاه ک ناه  ین و فکر پ

 برود. رونیب
 دل کند و به داخل برگشت. شیرو شیپ یمنظره  از

 یرا که از چش  م نیزنگ در بلند ش  د. آرت یجوش را که برداش  ت، ص  دا قهوه
 اهو ببره گردش."فکر کرد " حتمن اومده پن د،ید
 در را گشود. و

 به نفس و قهوه جوش نگاه کرد و لبخند زد. نیآرت
 !*نیگیباِرو د -

 هم لبخند زد. نفس
 !دییباِرو بارون!** بفرما -

 در را بست. نیآرت
 ؟یقهوه درست کن یخواست یانگار به موقع اومدم! م -

**** 
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 * خانوم
 ** آقا

***** 
 را تعارف کرد. مبل

 .یبا آرمن و بچه ها رفته شهرباز شهیربع م هی. پناه یاومد ریاقن دآره... اتف -
 نشست. نیآرت
 ؟یتو چرا نرفت -
 خوره؟! یبه چه درد من م یبابا... شهرباز یآشپزخانه گفت: ا از

 خوره؟! یبه دردت م ی: پس چدیپرس نیآرت
 گ،را نگاهش کرد. نفس

 فنجون قهوه. هیخونه و آرامش و  -
 یکه باهاش  ون نرفت روزمیه اونم من به هم زدم! ها؟!... دگفت: ک عیس  ر نیآرت

 تئاتر.
 شعله گ،اشت. یجوش را رو قهوه

 !؟یزن یبهت گفته آرامش منو به هم م یک -
 پناه را برداشت و دست کرد. یعروسکها نیآرت
 ت حدس زدم. افهیاز ق -

 و عروسکها لبخند زد. نیبه آرت نفس
 ... همه خوبن؟یاشتباه حدس زد -

 را در دستها و سر عروسکها حرکت داد. شیانگشتها نیآرت
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 آره... امروز خاله خاتون اومده بود. -
 !؟یگفت: مگه امروز خونه بود نفس

 برد و نگاهش کرد. نییرا پا شیدستها نیآرت
شدم ه - ست جمع ن چوقتیمطمئن  شنبه س و من دو ستیحوا ...امروز پنج 

س صد دفعه پر شنبه هام آزاده.  صد دفعه هم خودم گفتم، هزار  ،یدیساله پنج 
 خونه ام. یدید ،یدفعه هم اومد

 لبخند زد. یشرمندگ با
 !؟یزن یار م رمردایحاال چرا مثل پ -

 هم لبخند زد. نیآرت
 بشم؟! ریپ دیچطور با گهی! درمردا؟یمثل پ -

 پوزخند زد. نفس
هل هم نرس   - به چ ها تویدیهنوز  تازه مرد ج،اب م نیا ی.   ش  ن؛یس  ن 

 دان هم باشن! یقیه موسمخصوصن اگ
 عروسکها را نگاه کرد. نیآرت
 بده. یدوارینفر هست بهم ام هیباز خوبه  -

 شد. رهیداخل قهوه جوش خ یبه قهوه  نفس
 مهم دل ِآدمه. -

 شکست. نیرا آرت انشانیم سکوت
 اوضاع خوبه؟ -

 رفت. منیفنجانها به نش ینیبا س نفس
 با پناه؟ -
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 سر تکان داد. نیآرت
 را باال برد.اش  چانه

 ...یروز عصب هیروز ساکت،  هی ر،یروز بهونه گ هیروز آروم،  هی -
 نشست. شیرو روبه

 هام اضافه کرد. یفکر تازه به نگران هیامروزم  -
 کرد. یمنتظر نگاهش م نیتعارف کرد. آرت ینیریش نیآرت به

 با تاسف سر تکان داد. نفس
ش دعوا و کتک  یکالس  گفت س  ر کالس با هم د،یدر منو د یمعلمش جلو -

 راه انداخته. یکار
 باال رفت. نیآرت یابروها

 دعوا؟! پناه؟! -
 کرد. فیو بعد خود پناه را تعر یمرب یحرفها اتیجزئ

 کرد. یمتفکر به فنجانش نگاه م نیآرت
 مشاور؟! شیپ شیببر یخوا یحاال م -

 .دیآه کش نفس
که  گهی. چند ماه دکنم هنوز مدرس  ه نرفته یدونم... همش دارم فکر م ینم -

 چکار کنم؟ دیاطرافش بزرگتر بشه با طیبره مدرسه و مح
 را پس زد و نگاهش کرد. دیترد نیآرت
 .یبهتر باشه به حرف بزرگترا گوش بد دیشا -

 اش در هم رفت. افهی. بعد قاوردیسردرن یلحظه ا نفس
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 نگ،اشت نفس دهان باز کند. نیآرت
. یجنبه ش  و نگاه کن نیوام اول اخ ی. مش  هیمش  کالتت کم م نیمطمئنم ا -

کنه... تا بچه مجبور نباشه سر ِوجود وعدم وجود  یپناه پدر یباشه که برا یکس
شته باشه، هم با همسن و سالهاش درگ بشه... حداقل  ریپدرش، هم داداه دا

 ...یرو باهاش قسمت کن ینگران نیا ،یاگر نگران پناه
سرت کمک کن یخوا یم اگر  یراهه... بعد از اون، جنبه ها نیبهتر نیا ،یبه پ

 داره. قتیکنن... و حق یگوِشت تکرار م یهم داره که همه دارن تو یا گهید
 حرفا رو نزن. نیا گهی... تو دنیگفت: آرت معترض

 شد. رهیخ یبه عکس راه یا لحظه
 شد و پشت پنجره رفت. بلند

 شروع شده بود. یاز بعد از سالگرد راه ان،یاطراف یها زمزمه
نفس  ی ندهیاش را از آ ینگران ،ینیس  اعت مقدمه چ کیس  زاوار با  یآقا اول

 ..."یکن یزندگ یگفته بود " تو حق دار
کر ف هیقض   نیدارم به ا هیبدون توجه به تعجب نفس، ادامه داده بود "من مدت و
ض نیرفتم که به ا شیکنم... حتا انقدر پ یم س هیفر راحت  یاگر بخوا دمیهم ر

 ..."یپناهو به ما بسپر یتون یم ،یکن یتر زندگ
راحتت خوام نا یبود، گفته بود " به روح پسرم قسم، نم دهینفس را که د ی هیگر

 نیا یول یازش دل بکن یتون یو نم یدونم چقدر پناهو دوس  ت دار یکنم. م
حال رو هم در نظر گرفتم... اص   ل حرفم ا و حق  یکه تو زنده ا نهیفرضِ م

. از ..یبگ،رون ییبا ام و تنها تویجوون یالهاس    دی. نبایجوون ؛یدار یزندگ
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با راه یروز حاال هم دارم  ،یازدواج کرد یکه  بدون.  پدر خودت  گفتم منو 
 زنم." یمثل پدر باهات حرف م

سه نفره  بعد، شدن  سیخاتون، کالر ینوبت جمع  شکوفه بود که از بزرگ  و 
 ...یهمزبان یشدن و ب رینفس. از پ ییپناه گفته بودند و تنها

و انزوا  ییتنها یسال از عمرت تو ستیب ینیب یم ،یکن ی" چشم باز م نکهیا از
باد  سال عمر ِبه نهمهیو ا یخودش... تو موند یگ،شته. پسرت رفته دنبال زندگ

 رفته..."
 با خاله ها و شکوفه راحت تر بود و توانسته بود از کوره دربرود. نفس

ش  وهر  هیبش  نوم. من فقط  یچیه خوام یو داد بزند " نم ردیرا بگ شیگوش  ها
باره حرف  نیتون ی. چطور مهیداش  تم و دارم. اونم راه حت از ازدواج دو را

 !"ن؟یبزن
و رها هم با نفس صحبت کرده  دیحرفها ادامه داشت. حتا نو نیسال بود ا کی

 تیباره س  کوت کرده بود و در نها نیدر ا ش   هیبود که هم نیبودند. حاال آرت
 متفاوت. دید کیداد؛ از  یرا م شنهادیداشت همان پ

 فنجانها را برداشت و بلند شد. نیآرت
 رفت. رونیبالکن را باز کرد و ب ِدر
 .نجایا ایب -

 گفت: تو رو فرستادن؟! نفس
 کنند. یمورد صحبت م نیبود آن روز خاله ها باز در ا دهیشن نیآرت

 !؟ی: کگفت
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 شانه باال انداخت. نفس
 .هیبق -

 نشست. نیآرت
 .نه.. -

 .ستادیا نفس
 ؟یکن یاونا رو تکرار م یحرفها یپس چرا دار -

 به صورت نفس نگاه کرد. نیآرت
دو سال، چه  نیا یو تو یو آرامش بود یخوشبخت یشش سال تو دمیچون د -

 .یسر خودت آورد ییبال
 بغض کرد. نفس

 یکس یخوا یبودم، چطور م یخوشبخت و راض یچقدر با راه یدیتو که د -
 ب،ارم؟! میزندگ یتو یراه یرو به جا

نهیص  م نیآرت فت: نفس، کس   ما جا هی گهینم یگ به  ب،ار...  یراه ینفرو 
ر نف هی گمی. من دارم مرهیرو بگ یراه یخواد که جا یتونه، نه م ینه م چکسیه

به  ،یاهر یمرد که به جا هیتو.  یگاه برا هیتک هیکنارت باش   ه. کنار تو و پناه. 
رو  یکمبود چیه اپدرو براش پر کنه ت یخال یپس  رت پدرانه محبت کنه.جا

شد، حرفها شه. تا پس فردا که بزرگتر  شو مردو یحس نکنه. تا براش عقده ن نه 
ابغه ن هیتونه  ی. مس   تین یمعمول یبچه  هیبراش بگه... پناه  یمثل پدر واقع

 هیقض نیو هنر. اما اگه بخواد همش به ا یقیموس یدرس، هم تو یبشه؛ هم تو
اش باشه که بر ی... اگر کسشهیم ابوداستعدادش ن یاس بشه، همه پدر، حس ی
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بال م یپدر حت تر پرو  و ندهیهم تو کمتر نگران آ ره،یگ یکنه، هم خودش را
 ...یبچه ت هست یزندگ

سال همه  نیا یتو ن؟یبب شت و نگران تیزندگ یدو  شق یشده وح . نفس ِعا
 چیبود. ه رینظ یپدر ب هیهمس  ر و  هی یش  ده... راه بهیار نیبا دورب ،یعکاس  
هر  دینبا س  ت،یبه تو و پناه آرامش بده اما حاال که ن یتونه مثل راه یکس نم

انقدر ع،اب  مااگر ش   ش  هیهم آروم نم ی. مطمئنم روح راهنیدوتون نابود بش  
 هیتونه هم به خودت کمک کنه هم به پس رت. اگه  یم میتص م نی... انیبکش 

ش هیتک شته با ست  ییزای. به چیآروم به کارت برس یتون یباز م ،یگاه دا که دو
و کنه. دوباره لبخند ت یخونه احساس راحت یتونه دوباره تو ی. پناه هم میداشت
 ...نهیرو بب

شد و رفت یوقت یمنه، گفت یزندگ یبار که بهت گفتم پناه همه  هی دنبال  بزرگ 
 یتپرسم. اگه تونس ی... حاال من از خودت م؟یبکن یخوا یم کاریچ شیزندگ

شکالت، اونطور که با نهمهیبا ا سه و ب ییجا هیو به  یبزرگش کن د،یم عد بره بر
که تنها  !شه؟یم یچ دتخو فیکنه، تکل یکه حقشه بره و زندگ ش،یدنبال زندگ

 ی... احس  اس پوچ؟یو آلبومها رو ورق بزن یخونه و قهوه بخور یتو ینیبش  
 ؟ییعمر تنها هیو  یوندرفته و تو م تیزندگ ی زهیتنها انگ تیکه در نها یکن

 یبخنده. تو زندگ الیخ یکه پناه ب هیراض   ی...نه... وقته؟یراض   نطوریا یراه
شیکن شرفتی... پیکن  یبهت افتخار م شهیکه هم ی... همون عکاس نابغه با

... رهیم یعاقالنه س، هم احس  اس  ت نم میتص  م هیکرد... ازدواج کردنت هم 
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 یتو و پناه برا ی... خوش  بختننیرو بب خوان دوباره اون نفس ِ ش  اداب یهمه م
 همه مهمه.

 و نشست. دیبه صورتش دست کش نفس
 و به آسمان نگاه کرد. دیسرد شده اش را نوش یقهوه  ساکت

 شد. رهیخ رخشیبه نم نیآرت
کنم  یفکر نم یپارک ول میبچه ها رو ببر میخوا یکه گفته بود" م نهیلوس   ظهر،

 بود. را گرفته مشی." تصمادیبازم نفس ب
صلن صحبت  یو چه م دیفکر نکرده بود چه بگو ا شود. فقط آمده بود با نفس 

 پرده. یکند. راحت و روشن و ب
ته. نم شیکرد خوب پ احس   اس چه فکر م یرف به  ند.  یدانس   ت نفس  ک

ساس خوب ایرا قبول کرده  شیحرفها سر گ،رانده. اما اح  یهمه را بدون فکر از 
 داشت.
 .دیسرد را سر کش یزد و قهوه  یآرام لبخند
 هی! یبیعج یبه آس  مان، پوزخند زد و آرام گفت: چه باز رهیهمانطور خ نفس

 یبدم... امروز تو دار یآشت یزدم تا تو رو دوباره با زندگ شیروز من به آب و آت
و ر میسع یهمه  نکهی... اون موقع با ایهل بد یمنو وسط زندگ یکن یتالش م

 . حاال هم...برات بکنم.. یکردم، نتونستم کار
 .دیحرفش پر انیم نیآرت
رد ک یم تمیرو که اذ ییزای... اون وقت که بعد از مدتها س  کوت، چیتونس  ت -

کردم...  یاحساس سبک یول ،یشد تیاذ یلیتو خ نکهیبهت گفتم، بعدش با ا
 یآزارِ  تو، من آروم ش   دم... حاال هم نم متیخودخواهانه س اما به ق یلیخ
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به تالف ک یخوام  کت   ی... فقط میعنیکنم... هنوزم خودخواهم...  یارکم
 .یکه روشون چشم بست ینیرو بب ییزایخوام چ

 دوباره پوزخند زد. نفس
 کنن! یبهش توجه نم هیکه بق نمیب یرو م ییزایاتفاقن انگار چ -

 شد. رهیدر آسمان خ یکرد و دوباره به نقطه ا نیگ،را به آرت ینگاه
سته... هم - ست بوده... اما فکر کن من با  نیآرت یحرفها شهیحرفهات در در

... ازدواج کنم گهیمرد د هیکنم با  یکنار اومدم و تونستم خودمو راض یفکر راه
نه نم بدو جا یکه اون مرد،  نه  ظه، تورهیرو برام بگ یراه یتو هر  ی... هر لح

 ینقص بود و همه  یکارهاش ب یکنم که همه  یش م سهیمقا یحرکت، با راه
 هیبش   یزیبهش  ت بودم و بخواد چ یتو یوقع... بدونه من با راهحرکاتش به م

سازه... با من که کنار ب شت برام ب شه و انقدر فهم اد،یبه سان با که  دهیانقدر ان
منو هم بفهمه و به اونم مثل پدر عش  ق بده... براش وقت و  یبچه  یازهاین

ن هس   ت از و داس  تان و ماجرا دور و برمو فحر نهمهیب،اره...نه!... ا یانرژ
که همه چ نیهم مادر زویتص  ورات الط  نا بدجنس...  یها ینابود کرده... 

خودم به جهنم؛  یبزرگه... که زندگ س   کیر هیکار  نینامرد... ا یها یناپدر
 پناهم ممکنه نابود کنم. ی ندهیو آ یزندگ

 اخم کرده بود. نیآرت
شه، همه  - شق با کنه...  یو جون مکارها رو با دل  نیا یاما... اگه اون آدم عا

 ...زهیر یشما م یشو به پا یزندگ
 کرد. یتلخ یخنده  نفس،
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 یم فرق یلیخ یهند یلهمایبا ف میکه توش   یلعنت یزندگ نی! انیآرت یوآ -
 کنه...

 شد. بلند
عاشق، هزار ساله منقرض شده...  یآدمها نیتمومش کن تو رو خدا... نسل ا -

 ه ها بودن...افسان یمال تو ییآدمها نیهمچ دیاصلن شا
بود که  یافسانه ا یعاشقها یبازمانده  نیآخر یراه دیاز سرش گ،شت " شا و

 اونم رفت..."
 .دیکش یآه

پناهو  تو، دفتر ایاروب کرد و گفت: پاش  و ب یبه آس  مان ِبنفش و نارنج ینگاه
 بهت نشون بدم. فکر کنم برات جالب باشه.

 در نگهش داشت. انیدستش را گرفت و م نیآرت
 .ستادی. ادیچیپ یقلبش در سرش م یصدا
 .اوردیسردرن نفس

 در صورت و نگاهش نشسته بود. تیگرداند؛ جد نیرا در صورت آرت نگاهش
.. .یهند لمینفس، آرام گفت: من نه افس  انه ام ، نه ف یبه چش  مها رهیخ نیآرت
شده  ینم سلم که منقرض  ست دارم.  ایدونم از کدوم ن نه... اما هر دوتونو دو

فقط ده سالش بود و حاال هم  یشناسم، از وقت ینفسو که نوزده ساله م نیهم ا
 ...دمیرو براش م جونمچشمهاش ام داره، هم پسرشو که  یبار، تو نیمثل اول

 باشم. شیب،ار من آخر لمه،یاگر هم همش مال قصه و ف
 !ن؟یآرت یگیم یدار یعقب رفت و زمزمه کرد: چ یماتزده، قدم نفس
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و ر یراه یتونم جا یدونم نم یگفت: م یگرفت و به نرم را شیش  انه ها نیآرت
گاه با راه ی... مرمیبگ  یم س   هیمقا یدونم هر لحظه رفتار و حرکاتمو ناخودآ
شا یدونم به پاش نم یو م ؛یکن شت درست کنم اما  دیرسم...  نتونم برات به

شمو م یهمه  شم...  راهتکنم. هم تتیکنم که بهت آرامش بدم؛ حما یتال با
که چقدر دوستش  یدون ی... مم؟یکه چقدر من و پناه به هم وابسته ا یندو یم

قبول کن... هم به خاطر پناه، هم به  س  کویر نیمنه... پس ا دیام یدارم و همه 
 خوام بدون شما باشم. ینم گهیمن که د یخاطر خودخواه

 مبل افتاد. یرمق رو یدوباره عقب رفت و ب نفس
 د.آرمن افتاده بو یشب نامزد ادی

در حرف زدن. که هر بار  دشیو ترد یریو س  ر به ز یراه بیعج یدس  تپاچگ
به  به خدا اول یو م دیخند یم یآورد، راه یم یراه ادینفس  بارم  نیگفت " 

 بود!"
شته بود " نگاهها یاش که راه فتهیش ینگاهها ادی سمش را گ،ا در به در!"  یا

 اش... یانفراد شگاهینما نیافتاد در اول
 بود. شیروبه رو نیتحاال آر و
 دور، نگران. یمنتظر و مثل سالها ینگاه با
 .دیخند یم شهیمثل هم ن،یکه پشت سر آرت یعکس راه و

 را بست و با بغض پوزخند زد. شیچشمها
 مسخره س... -

 زانو زد. شیپا یجلو نیآرت
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 من؟! ی... حرفها؟یچ -
 داد. هیرا به عقب تک سرش

س  تش نداش  تم... فقط انقدر مهربون بود که دو لیمن...اوا ینه... فکر لعنت -
هر دومون روشن شد، افسوس و  یبرا زیهمه چ یبهش عادت کرده بودم... وقت

 یطیهر ش  را یکردم. تو یش م س  هیحس  رت افتاد به جونم... همش با تو مقا
جا یفکر م به  گه   یزیچ ر...از هیکرد یم کاریچ یتو بود ،یراه یکردم ا

پاک بود و مهربون، همه کار  یما راهگرفتم؛ ا یبهونه م یخودیب انقدر قلبش 
ش  د و  یتازه م قیزخم عم نیا دنت،یکنه... با هر بار د یکرد تا منو راض   یم

 همراهش حسرت و بهونه...
تا ا یازت فرار م نیهم یبرا تا خودم راحت تر باش  م.  به دن نکهیکردم   ایپناه 

 اومد...
م قلب یهمه رو تو یش  به، پناه جا هیافتاد؟ چطور  یدونم چه اتفاق ینم هنوزم

نه بود  مادرا جاب ش   د؟... تو هم عوض  ایگرفت؟ عش  ق  هام م*س*ت عا د
 ...یشد

 یخواس  ت ازم تقاض  ا یم یوقت یانداخت یراه ادیبرعکس ش  ده... منو  حاال
 ...نیازدواج کنه... اما آرت

 خواست بزند، قلبن مطمئن نبود. یکه م یکرد؛ از حرف مکث
ساح چیه گهیحاال د - دم... هر کس ب ایکه بخوام به تو  ستیقلبم ن یتو یسا

سمون پناهه که  سا شتراک اح شده. وجه ا شتن من و تو عوض  ست دا جنس دو
ش یناپدر ستین یازین ش یش با شته با ستش دا که االن  ینیآرت نی. همیتا دو

 شو جبران کنه... یعاطف یتونه کمبودها یهم م یهست
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... هنوز از یاحساسم کن یمنو شرمنده  و محبت، یبا مهربون یخوا یهم م تو
 بار بهش هی فتهیم ادمیبعد از دوس  ال،  یهنوز وقت ومدم؛یدرن یراه یش  رمندگ

 ...زه،ینگفتم چقدر برام عز
 را پس زد. بغضش

سئول نیبه خاطر من و بچه م ا یخوا ی... تو فقط منیآرت -  یول یقبول کن تویم
 ...یاکنم تو خودتو فد یخوام... قبول نم یمن نم

ود ! زشینفس گ،اشت و آمرانه گفت: ه          یلبها یسرانگشتش را رو نیآرت
خودت منطق س  ر هم نکن... من االن  یبرا ،یدون ینم یقض  اوت نکن. وقت

 یکه اگه بخوا نهیکه روشنه، ا یزیچ یازت جواب نخواستم. خوب فکر کن ول
بشه...  کیبهت نزد یذارم کس یخود منم. چون نم یو آخر یاول ،یازدواج کن

ه. ر ینم نیاز ب چوقتی... عشق هیندار گهی... اما حاال دیدوستم داشت یگیم
سرکوبش کن شو گرد و خاک بگ ای یممکنه  شه ول رهیرو  چوقتیه یو کمرنگ ب

شق نبوده. که بازم مهم رهیم ینم شهیهم یبرا ساس تو مرده، پس ع ... اگر اح
تا  ه تو و پناه عشق بدم... دو... قراره من بیتو عاشقم باش ستی!... قرار نستین

و ازدواج، اگه قبل از  رییتغ نیا نکهیهم هس   ت؛ اول ا گهید کیکوچ ینکته 
 یناپدر یاز کلمه  ادیمن ز نکهیمدرس  ه رفتن پناه باش  ه، به نفعش  ه... دوم ا

 دوست دارم. شتری"پدرخونده" رو ب اد؛یخوشم نم
 و مبهوت نگاهش کرد. جیگ نفس

 !نیآرت یشد وونهیتو د -
 بلند شد و سر تکان داد. نیآرت
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هام  یهر طور دوس   ت دار - به حرف بت قهوه و گوش کردن  با فکر کن!... 
 ممنونم.

 هم بلند شد و تا کنار در بدرقه اش کرد. نفس
 را برداشت. چشیسوئ نیآرت
 یتو یاما بهتره چند س   اعت یکه تنها نمون هیبق شیخواس  تم ببرمت پ یم -

 .یدرست فکر کن ییتنها
خدا... هم نفس فت: تمومش کن تو رو  فه گ  یحاال... وگرنه مجبور م نیکال

 .نیخراب نکن آرت زویشم بازم ازت فرار کنم... همه چ
 را به هم فشرد. شیبا حرص پلکها نیآرت
 .یکن یخراب م زویهمه چ یکه دار ییتو -

 اش را گرفت. یشانیپ نفس
 ... تموم کن... بسه...ید یآزارم م یدار -

عمر، خودت،  هیکه  نهیکم آزارت بدم بهتر از ا هیگفت: اگه االن  یجد نیآرت
کرها ف نیبه خاطر ِ ا ستیکم عاقل باش... حق تو و پناه ن هی... یخودتو آزار بد

 .دیبکش یعمر سخت هی ،یکن یکه حس م یو ع،اب وجدان
 خودمه، یخوام خودمو آزار بدم. زندگ ینداره که م یگفت: به تو ربط یعص  ب

 خودمه... ی ندهیه، آعمر خودم
 شد. یهم عصب نیآرت
 تو... یها یپناهم افتاده به دست لجباز ی... زندگستیفقط مال تو ن -

فت: م نفس بل گ ندتر از ق نابود کنم... تو  یخوام زندگ یبل چه مو  خودم و ب
 نکنم؟! ایکنم  کاریچ یبهم بگ یدار ی!... چه حق؟یا کارهیچ
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 چند لحظه خشکش زد. نیآرت
سوئ نییرا پاسرش  بعد سر تکان داد و بدون حرف و  چیبرد و به  نگاه کرد. آرام 

 رفت. رونینگاه ب
 دو طرف سرش را گرفت و فشار داد. نفس

 ن؟یذار ی... چرا منو به حال خودم نمیازت متنفرم لعنت -
 خورد که تلفن زنگ زد. یقرص م داشت

 بود. رها
 خونه مون. میدنبالت بر امیحاضر شو دارم م -

 . منم حوصله ندارم.ستیپناه ن :گفت
 حوصله ندارم؟! یچ یعنیرسم.  یم گهید قهی. من تا ده دقستیدونم ن یم -

 .دیکاناپه دراز کش یرو
 یم س  ت،ی. تا پناه خونه نس  تیرها... به خدا امش  ب اص  لن حالم خوش ن -

 کم استراحت کنم. هیخوام 
 سرحال بود. رها

شو دستین میحرفا حال نیمن ا - ضر  شب همه رو دعوت امیارم م... حا . ام
 کردم خونه مون.

 کنم. یگفت: خوش بگ،ره... به خدا تعارف نم کالفه
 معترض شد. رها

وب خبر خ هی... تازه!... ش  هی. ناراحت مامیمنم م ادیپدرجان گفته اگه نفس ب -
 .یگم که حاضر بش یبهت م یدارم! به شرط
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 را به هم فشرد. شیلبها نفس
 !؟یپوش یس ملبا یبگم؟!... دار -

 .دیکش یگریتکان داد و نفس بلند د سر
 بگو... -

 .دیخند رها
 .زمیعز یش یعمه م یدار -

 زد. یو لبخند آرام نشست
 !؟یگیراست م -

!... برو آماده شو یتعجب و خوشحال نهمهیاز ا یخندان گفت: بله... مرس رها
 اومدم...فعلن!

 را گ،اشت و با همان لبخند به فکر فرو رفت. یگوش
به فکر ه دینو یفکر بچه  به توانس   ت در خانواده  یکه بچه م یجانیو رها. 

 بار... نیکه پناه را حامله شده بود و دوم یبوجود آورد... به فکر خودش، زمان
 محو شد. لبخندش

 بود..." مشیسال و ن کیافتاد، االن بَچم  ی" اگر اون اتفاق نم
 زنگ در از جا پراندش. یصدا

 شد. زانیآو شینفس نگاه کرد و لبها یبه سرتاپا رها
 !؟یستیتو که آماده ن -

 لبخند زد و ب*غ*لش کرد. نفس
 مامان خانوم! گمیم کیتبر -
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دونه  یهم نم دیها؟! حتا نو یدیکه فهم ینفر هس  ت نیس  رحال گفت: اول رها
 هنوز.

 زد. یشد که بعد از مدتها برق م رهیرها خ یچشمها به
 .یراه یابراق، درست مثل چشمه ییچشمها

شد و دوباره نفس را ب*غ*ل  سی. نگاهش خدیانگار احساس نفس را فهم رها
 کرد.

 گفت: خوشحالم رها... هیگر با
 که شدند، رها عقب رفت. آرامتر

 و گفت: بدو برو لباس بپوش. دیصورتش دست کش به
 قیمو چند نفس ع ستادیبدون حرف به اتاق رفت. رها کنار در باز بالکن ا نفس

 .دیکش
 کوچک بالکن برداشت و در را بست. زیم یقهوه را از رو یفنجانها

 ؟یمهمون داشت -
 اومده بود. یلعنت ِنیاز اتاق گفت: آرت نفس

 لبخند زد. رها
 !؟یچرا لعنت -

 رفت. رونیرا برداشت و ب فشیک نفس
 و رفت. ختیاومد اعصابمو به هم ر -

 لبخند اخم کرد. انیم رها
 بنده خدا... چرا؟! -
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 را برداشت. دهایکل نفس
 .میداد... بر لمیحرف مزخرف تحو یسر هی -

 رفت. رونیهم ب رها
 .گمیدر را بست و مردد گفت: بعدن برات م نفس
 .دیهم رس دیدر، همزمان نو یجلو

 به چه مناسبت؟! یرا که باز کرد، کنجکاو گفت: امشب چه خبره؟ مهمون در
 .دیخند رها

 !یفهم یم -
 آمد. یم نییاز پا نیساز آرت یصدا
 جلوتر باال رفت. نفس

 !افتهیباال استاد! امشب ض ایخم شد؛ با دست سالم کرد و بلند گفت: ب دینو
 راست شد و سرحال گفت: چه خبر شده رها؟! بعد

ه چش  مهام نگا یو تو ادیانقدر پررو هس   ت که ب نیآرت یعنیفکر کرد "  نفس
 کنه؟!"

 خاتون و پدرجان نشسته بودند. س،یکالر
 سزاوار را گرفت. یپدرجان نشست و سراغ آقا کنار

 .ادیگفت: از دفتر م خاتون
 خبر را گرفته. دیفهم دیکه آمدند، از صورت نو دیو نو رها

 م.گرد یو زود برم رونیب رمیشما م یکرد و گفت: با اجازه  یاحوالپرس دینو
 گفت: کجا؟! رها

 ها؟! قول! ین... تا برگردم حرف نزرمیبگ ینیریاز کنار در گفت: ش دینو
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 .دیبه نفس نگاه کرد و خند رها
 !؟یچ یبرا ینیریاز کنار در آشپزخانه گفت: ش شکوفه
 گفت: چه خبره؟! تو بگو نفس. خاتون

 لبخند زد. نفس
 !نیاز خودش بپرس -

 شانه باال انداخت. رها
 گفت نگم تا برگرده. دینو -

 به هم نگاه کردند. سیو شکوفه و کالر خاتون
 .دیباال انداخت و به شکمش دست کشابرو  سیکالر

 و به آشپزخانه رفت. دیخند رها
 خنده و پچ پچ شان آمد. یسه به دنبالش رفتند و صدا هر

 کنه؟ یم کاریگفت: شازده پسر من چطوره؟ چ پدرجان
 لبخند زد. نفس

 .یرفته شهرباز نایخوبه... با آرمن ا -
 به آشپزخانه اشاره کرد و لبخند زد. پدرجان

 جمع زنونه، باهاشون بخند دخترجان. یم پاشو برو توتو ه -
 .زمیرا گشود و ادامه داد: پاشو عز کتابش

 گفت و بلند شد. یچشم آرام نفس
 ها دور رها را گرفته بودند. خاله

 داد. یرا به هم چسبانده بود و با ابرو جواب م شیلبها رها
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 چند وقتشه؟! یدون یگفت: نفس جان م خاتون
 نشست. نفس

 .نه -
 شاد هر سه نگاه کرد. یبه صورتها و

 !نیهم اد؛یم ایبه دن یِک  میبدون میخوا یگفت: فقط م شکوفه
 بگو! نوی! فقط همکیگفت: لوس نشو آخچ سیکالر
 قول داده. اد؛یب دینو نیگفت: صبر کن نفس

 کرد. دییبا سر تا رها
 سر تکان داد و لبخند زد. خاتون

دعوا  شکوفه؟ ادتهی... میداشت یچه ذوقنفس افتادم که سر حامله شدنش  ادی -
 !شیک میکدوم زودتر بر میداشت

 نفس را ارق خاطرات خوش آن زمان کرد. شانیحرفها
 رفتند. رونیسزاوار که آمد، مرور خاطرات تمام شد و همه ب یو آقا دینو یصدا

 تعارف کرد وارد شود. نیرا به رها داد و به آرت ینیریش یجعبه  دینو
 جا خورد. نیدر آشپزخانه سالم که کرد، آرتاز کنار  نفس

معلومه امشب چه خبره؟!  چیو خندان گفت: ه دیسزاوار نفس را ب*و*س یآقا
 امشب نه تولده نه سالگرد ازدواج... پناه خان کجاس؟! دمیفکر کردم د یهر چ

 ساکت نشست. نیآرت
 رها را گرفت. یشانه  دینو
 حاال خبرو بگو! -

 لبخند زد. به همه نگاه کرد و رها



wWw.Roman4u.iR  814 

 

 .دیخند دینو
 به خانواده اضافه بشه. دیعضو جد هیکه قراره  نهیبابا! خبر داغ ا یا -

 و نفس که فقط لبخند زدند، پر سروصدا بود. نیهمه به جز آرت جانیو ه یشاد
 تعارف کرد. ینیریبه همه ش دینو
 عمه خانوم! دییسرحال گفت: بفرما د،ینفس که رس به

 حامله بود. یافتاد، وقت یراه یخوشحال ادیباز  نفس
 برداشت. ینیریش کیداد و  دینو لیتحو یلبخند

که با دس   ت آزادش، با محبت س  رش را  دیدر ص  ورتش چه د دینو دینفهم
 ب*و*سه زد. شیب*غ*ل کرد و آرام به موها

 بود که همه شاد بودند. یبار بعد از مرگ راه نیاول
 گرفت. نیآرت یرا جلو یچا ینیس رها

 س؟! گهید زیاز چ تیناراحت ای یانقدر ساکت ستینپناه  -
 فقط لبخند زد. ه،یتوجه به نگاه بق یب نیآرت

 به آشپزخانه رفت. رها
 کرد ا،ا را آماده کنند. یداشت به شکوفه کمک م نفس

 نیرتو آ یشما گ،شته که تو برج زهرمار نیب یکنار گوشش گفت: امروز چ آرام
 شکسته ها؟! یمثل کشت

 هم به خودش مربوطه یام؛ اون لعنت شهیار گفت: من که مثل همسرگرم ک نفس
 چشه.

 کرد. یتک سرفه ا رها
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 یپدرجانو کمرنگ م ینگاهش  ان کند، به ش  کوفه گفت: چا نکهیبدون ا نیآرت
 ن؟یکن

 رفت. رونیصدا ب یب رها
 کرد. یداشت ساالد درست م شکوفه

 .رینفس، مامان، اون فنجونو بگ -
 گ،اشت و فنجان را گرفت. زیم یبشقابها را رو نفس
 را که گرفت، دستش سوخت. یکتر ی دسته
 .دینال یعصب

 نگران فنجان را کنار گ،اشت و دست نفس را گرفت. نیآرت
 شد؟ یحواست کجاس تو؟! چ -

 آب سرد گرفت. ریبدون حرف دستش را عقب برد و ز نفس
 آب را بست. ریش نیآرت

 نفس را گرفت و محکم نگه داشت. مچ
 پماد آورد. نتیز کابا شکوفه

 زنه... یتاول م یریگ یآب م ری... زنم؟یبب -
 .ستیبه پماد ن یاجینشده. احت یزیآرام گفت: خوبه... چ نفس

 دوباره دستش را عقب برد. و
 پدرجان را برد و برگشت. یفنجان چا نیآرت
 که مصدوم شد! ب،ار من کمکت کنم. ارتیخاله؟ دست -

ستت درد نکنه. ک شکوفه ستستین یارگفت: د صدوم منم ببر ب اری. د  رونیم
 .نهیبش
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 خوبه. نجایگفت: هم نفس
 را برد. زیم لینگاهش کرد و بعد وسا یلحظه ا نیآرت

شکوفه رفتند، نفس ب سیو کالر خاتون شد و ارق یکه به کمک   صدا خارج 
 نشست. یکند، گوشه ا یفکر پناه که کجاست و چه م

 د.چند بار نگاهشان به هم افتا ز،یم سر
از  ریبود او هم دوس  تش دارد و ا دهیکه فهم یبود. مثل زمان بیعج نیآرت نگاه

 شود. یشان نم ینامرئ یمتوجه رابطه  یخودشان، کس
اش ... مطمئن ب؟یاشتها ندار ستیگفت: عمه خانوم! پسرت ن طنتیبا ش دینو

 گ،رونه. یداره خوش م یحساب
 .هیخال یلیشازده پسرم خ یسزاوار گفت: جا یآقا

 خونه سوت و کوره. ست،ین یگفت: آره؛ انگار وقت شکوفه
 .دیپناه پرس ولنیآموزش و تیاز وضع پدرجان

 داد و لبخند زد. هیتک تیبا رضا نیآرت
د خوا یش  نوه، م یرو م یکه هر آهنگ نهیگرفته، ا ادیکه  ی... کار تازه اهیعال -

رو که عالقه  یهر کار ولن،ی... اس  تعدادش خوبه... نه فقط وس  هینتهاش  و بنو
 .رهیگ یم ادیداشته باشه به سرعت 

ش یآه خاتون شت،  ادیم ادتیو با بغض گفت: مثل پدرش...  دیک فرامرز؟ ه
 آورد... یتو سردر م ینه سالش بود اما از نقشه ها

 سزاوار سر تکان داد. یآقا
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که پناه  یگفت: البته تو کارتو خوب بلد نیبه جمع زد و به آرت یزورک یلبخند
 اه افتاده.خوب ر

 داره. یپناه هم استعداد خاص یگفت: اون که بله، ول دینو
شه! ...  یگفت: خدا کنه بچه  رها ستعداد ب ست از بچ هیما هم مثل پناه با ا ه ت
 گرفتن؛ پناه اول شده. نایکالس پناه ا یها

 !؟یگفت: تست ِ چ شکوفه
ضر نفس ش بیگفت:  شهیش گفت ت ی... مربیهو ونه ت ی... اگر بخواد، مزهو

 جلوتر از مدرسه درس بخونه.
باره به آرت دو با ل*ذ*ت و لبخند نینگاهش   شیبه حرفها یراض   یافتاد که 

 کرد. یگوش م
 سر تکان داد. پدرجان

 شازده نابغه س؟! نیگفتم ا یِک  ادتهی -
 یم فینگاه کرد و فکر کرد " انگار دارن از بچه ش تعر نیبا حرص به آرت نفس

 کنه." یذوق م نطوریکنن که ا
 داره. یپسر نینرم گفت: خوش به حال مامانش که همچ نیآرت

باز فکر کرد " عقده ا دینگاهش را دزد نفس !... نفس تو چت ش   ده؟! به یو 
کهیا یجا باز خودیب یخوا یم ،یل*ذ*ت ببر هیبق فیاز تعر ن ... یکن یلج

 شرم آوره"
ودش هم خ یمن نشسته و به رو یحقشه! اصلن چطور راحت روبه رو نی" آرت

 " خت؟یاعصابمو به هم ر شیچند ساعت پ ارهینم
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طرف  کی. دیجنگ یش   ده بود. داش   ت در مغزش با خودش م ریدرگ ذهنش
 او. هیبر عل گریبود و طرف د نیمدافع آرت

من و بچه م کنه... بعد دائم س  رکوفت بزنه... چه  یخواد خودش  و فدا ی" م
، اس  م پدر روش باش  ه ی... وقتبکنه؟... حتمن نگران پناهه نکارویداره ا یلیدل
سط ه نیکه ا ی... پس من چشهیراحت تر م الشیخ ش چیو ندارم... پس  ینق

من  احساس ردبده، فکر نک شنهادویپ نیا نکهیاصلن قبل از ا شه؟یم یچ یراه
 فکر کرده هنوز دوستش دارم." دی... شاشه؟یم یچ

؟!... احساس !... پس فقط پناه مهمه؟ خب چرا ازدواجست؟ی" گفت که مهم ن
 رفته." نیما از ب یهر دو

 !"؟یکش یخجالت م یهنوز از راه ای ی! واقعا دوستش ندار؟ی" تو مطمئن
عوض ش  د... دوس  تش  زی"عوض ش  دم... عوض ش  ده... با تولد پناه همه چ

 دینداره... شا یخوام دوستش داشته باشم... خودش هم احساس یندارم... نم
شته با نامردسال نیا یهمه  یعنیهم داره...   یخ*ی*ا*ن*ت م یبه راه یها دا

 کرده؟!"
 ... "یبعد از رفتن راه دی!... نه... شا؟" خ*ی*ا*ن*ت

 حس نکردم." یزی" نه... من چ
 !"؟یرو حس کن یکی نیکه ا یرو حس کرد ی" تو چ

منو دوست داشت... من داشتم  یباشم... راه ریخوام دوباره با خودم درگ ی" نم
 کردم... پناه نجاتم داد..." یبهش خ*ی*ا*ن*ت م

 ..."ستین گهید ی"راه
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 بود... چطور یافتنیعش  ق ِ دس  ت ن هیاز همون اول برام  نیآرت ی... ولس  تی" ن
 ..."کی... اونقدر نزدیتونم کنار خودم تصورش کنم؟ مثل راه یم

 ..."ی... تونستینشوند نیآرت یرو هم جا ی" راه
 ید و م*س*تاص  ل گفت: نمش  و یس  ر تکان داد تا افکارش متالش   کالفه

 فهمم...
 کردند. یرا ترک م زیداشتند م همه
شد و با اخم رها که گفت به آرمن زنگ  دیرو؟!... نو یمهربان گفت: چ یخم 

 م؟یدور هم باش انیزده زودتر ب
 نگاهش کرد. جیگ نفس

 اش را گرفت. یپشت صندل نیآرت
 پسرت... نمیپاشو... ا -
 کرد. یاز مدر نگاه انداخت که شکوفه ب به

 بعد، پناه و مالنا سرخوش وارد شدند. یا لحظه
 خندان سالم کرد و با چشم دنبال نفس گشت. پناه

 نفس نشست. یپا یو رو دیدو جلو
 مامان؟ یتنها اومد -

 .دیصورتش را ب*و*س نفس
 . عمه رها اومد دنبالم... خوش گ،شت؟!زمینه عز -

 .کرد؛ برنده شد.. یراندازیمن تآر ییبهتر بود... دا یگفت: اگه تو بود پناه
اما اول برو مثل آقاها به همه س  الم  یکن فیهمه ش  و برام تعر دیگفت: با آرام

 کن. پدرجان، بابا فرامرز... مامان خاتون...
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 .ستادیسر تکان داد و ا پناه
 نشست. شیبه جا مالنا

 رهایت ی... همه ن؟ی... بابام عروس  ک برنده ش  د... بب؟یومدیخاله... چرا ن -
 رو زد به هدف.

 .دیو بلند مالنا کش یروشن و فرفر یبه موها یدست
 به بابات... چه خوشگله! کالیبار -
 ...میبادکنک هم گرفت -

. نیگرفت یعروس  ک، همون تفنگو م یس  ر نفس گفت: به جا یاز باال نیآرت
 خورد. یبه درد م شتریب

 رفت. نییهم پا مالنا
 نگاه کرد. نیو به آرت ستادیا نفس

لحنش طعنه دار  ی. ولینه ش وخ تیمعلوم نبود. نه جد زیچ چیص ورتش ه در
 .دیپوزخند رس هیکه زد، به نظرش شب یرنگ یب یبود و لبخند

 نفر خواست منو بکشه... هی دیشا -
 کرد. یو آرمن احوالپرس نهیسرش را گرداند و با لوس نفس

به  رشتیو همه را بپدرجان نواخت  یچند آهنگ برا نیآرت ولنیشب، پناه با و آن
 انداخت. یراه ادی

 را هم ناراحت نکند. هیاش بق هیبه اتاق رفت تا با گر نفس
 ؟یینجایبه اتاق رفت، با تعجب و اخم گفت: ا تاریبرداش  تن گ یکه برا دینو

 !؟ینشست یکیتار یچرا تو
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 !؟یکن یم هیگر یرفت و آرام تر گفت: چرا دار جلو
 کرده اش گ،اشت. جمع یزانوها یگونه اش را رو نفس

 دلم گرفته بود... -
 .دیکش ینفس بلند دینو
 ولن؟یو یاز صدا -

ند نفس با لبخ کان داد و  فت: وقت یبا بغض س  ر ت له بودم،  یمحو گ حام
 یکردم... م یدادم و تماشاش م یزد... لم م یو م ستادیا یجلوم م ینطوریهم

 یبهش م مغز بچه... اون وقتها یره تو یم میس   ازم م*س*تق یگفت ص   دا
 گفت... یفهمم راست م یحاال م یول دمیخند

 بزنم؟! تاریرها گ یبرا نمیمنم بش دییفرما یگفت: م طنتیبا ش دینو
 یبه ش  انه اش زد و جد یمانده، دس  ت رهیخ نیحواس به زم ینفس ب دید یوقت

 شد.
هم ظاهرش، هم رفتارش،  ،یکنم شباهت پناه به راه یفکر م شهینفس... هم -
ست... اگه راهلطف بزر هی ست و  نهمهیرو گرفت، پناه با ا یگ خدا شباهت ه

 کنه... یجاشو پر م
 رو پر کنه " یراه یخال یتونه جا ینم زیچ چیو ه چکسی" ه دیبگو خواست

 ده..." یم یدونه... داره منو دلدار یهم م دیفکر کرد " نو اما
 کرد. دییتکان سر حرفش را تا با
 دستش را گرفت. دینو
مامان  هیمثل خودت  یبد ادیبه رها  دیاز حاال کارت دراومده!... با پاش  و... -

 کامل و نمونه باشه.
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 زد و بلند شد. پوزخند
 ...رمیپناه گفت از مش  اور کمک بگ یکدوم مامان کامل و نمونه؟! امروز مرب -

 مشاور... شیبرم پ دیواقعن کم آوردم... با
 دوباره اخم کرد. دینو
 !؟یبگ یچ یر... ب؟یچ یمشاور برا -
 داد. هیتک زیم به
ناه چ - با پ با خودم و روحم چ کاریبگم   هیکنم؟... چطور از پس  کاریکنم؟ 

ر ت یکه هس  ت بحران ینیاز ا تشیکه وض  ع امیباهوش و حس  اس بر ب یبچه 
 نشه؟
 شد. شتریب دینو اخم

 یو توهم داش  ت یزد یکه دائم با خودت حرف م شی!... دو س  ال پ؟یبحران -
ست، براش چا همه یراه شو رو یختیر یم یجا ه شقاب شت یم زیم یو ب  یذا

بچه سالم و آروم و  نی. ایبود. که خدا رو شکر از سر گ،روند یوضعت بحران
 گفته مشکل داره؟! ینرماله... ک

فت: تو نفس ته گ له... تو یگرف ما مادگ یجمع آروم و نر و  ریگوش   ه گ یآ
با من لج یخونه دائم م یبداخالقه... تو  که طیمح هی یکنه... تو یبازخواد 

شون م صب نه،یب یبچه ها رو با پدرها ... هریگ یم خودیب ی. بهونه هاشهیم یع
س  خته  یلیکنم. به خدا خ یمو در حقش تموم م یتالش کنم، مادر یلیمن خ

تونه  ی... حداقل مش  اور میس  واالش فقط با س  کوت جواب بد یهمه  یبرا
 رومش کنم.بدم؛ چطور آ یکنه چه جواب مییراهنما
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نه گفت: م دینو تو  گهی!... مگه؟یم یبهت بگم مش   اور چ یخوا یمحتاطا
 ...یتون ی... میجوون
 حرفش را قطع کرد. یعصب نفس

 .دینو زیاعصابمو به هم نر گهیتونم... تو د ینه... نم -
 رفت. رونیاز اتاق ب دیاز نو جلوتر

 لبخند زد. پدرجان
 من. شیپ ایب -
 شیدس  تها انیبلند ش  د و م نیپناه از ب*غ*ل آرتکنار پدرجان نش  س  ت،  تا

 نشست.
 را به نفس نشان داد. نیدورب یصفحه  رها

 از پسرت گرفتم... ییچه عکسها نیبب -
 .یگفت: از مامانم نگرفت پناه
 بلند شد. نیآرت
 .رمیبده من از هردوشون بگ -

 را به هم فشرد. شیدندانها نفس
 !؟یچ یعکس برا -

قا با محبت یآ  نیا دنید گه،ی... چند س   ال دیادگاری یگفت: برا س  زاوار 
سها خ شد و د یلطف داره. وقت یلیعک  یرنطویشد ا یروش نم گهیپناه بزرگ 

 .نهیب*غ*لت بش یتو
 را باال برد. نیدورب نیآرت
 حاال لبخند بزن! -
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 نگاهش کرد. یبا لجباز نفس
 .دیصورتش را ب*و*س پناه

 بخند مامان خانوم! -
 نفس نگاه کرد و عکس گرفت. یکرده  هیگر یچشمهابا دقت به  نیآرت

ناه که س  رش رو پ مانطور  پدرجان لم داد و ه نار نفس و  نفس بود،  یپا یک
 خوابش برد.

 کرد. یم فیبچه ها در پارک تعر یاز باز آرمن
 خورد. یرا م شیو چا دیکش یپناه را دست م یبا لبخند، موها نفس

شمیر یگفت: ما هم مسزاوار که گفت کم کم بروند، نفس  یآقا م. ندار نی. ما
 .دیما رو هم برسون دیزحمت بکش شهیاگه م

 بچه خوابش برده. نیگفت: شما کجا؟! ا شکوفه
 خواب رفته اش را جا به جا کرد. یمبل گ،اشت و پا یسر پناه را رو اطیاحت با
 کنم... یم دارشیب -

 خواد بره مدرسه؟ یفردا که پناه نم گه؟یگفت: بمون د رها
 بره... یبمونم خوابم نم -

 ...یطفل شهیگفت: پس ب،ار بچه بمونه... بد خواب م سیکالر
 تکان داد. سر

 خوابه. یخسته شده... دوباره م -
 مراقب مادرش باشه. دیگفت: شازده با پدرجان

 .دیاش را پوش یلبخند زد و مانتو و روسر نفس
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 پناه را بلند کرد. نیآرت
 .ارمشیم نیتا ماش -

 کرد. یمه خداحافظآخر ه نفس
 بادکنک و حباب ساز پناه را به نفس داد. آرمن

 امروزم خوب فکر کن. یپله ها آرام گفت: به حرفها انیم نیآرت
 را گرداند. شیبا مالمت نگاهش کرد و رو نفس

 پناه را کنار نفس خواباند. نیآرت
 م؟یر یخواب آلود گفت: مامان؟ کجا م پناه

 سرش را ب*غ*ل کرد. نفس
 .زمیه عزخون -
 تشکر کرد. نیآرام از آرت و

 راست شد و دست تکان داد. نیآرت
ش دور شا کرد و فکر کرد " برا نیشدن ما ض یرا تما  یاهر هی دیکردن تو با یرا

 کنم." یم داشیباشه... پ
 خبر آمده بود. یساعت بود تنها و ب مین پدرجان

اه ل حال نفس و پنو عکسها نگاه کرده بود، بعد مفص واریبه در و د یحساب اول
 ینم یریو آزار ندارد؟ بهانه گ تیکند؟ اذ یچه کار م نکهیبود و ا دهیرا پرس  

 کند؟
سع ینفس با لبخند و شت کنجکاو یکه  ود و تعجبش را پنهان کند گفته ب یدا

" نه به اون صورت... باالخره بچه س... به نسبت هم سن وسالهاش آروم تر و 
 کنه." یکار منو سخت تر م ،یدگیفهم نیهم یگاه یباهوش تره ول
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جان کان داده بود " م پدر ثل بچگ یس  ر ت جان... درس   ت م  یفهمم دختر
با ا با دن ،یفرق که همدم راه نیپدرش...  ش  عر و آواز؛ همدم  یایمن بودم 

 و ساز..." یقیبا عالم موس نهیشازده پسر، آرت
 بلند شود. یدم کردن چا یباعث شده بود برا یکتر سوت

 بزرگ شد هم، مثل پدرش بشه. یوقت مدواریام -
 لبخند زده بود. پدرجان

 .یاگه راهو درست بر شه؛یم -
 آشپزخانه نگاهش کرده بود. از
 نه؟ ایبفهمم راهم درسته  دیاز کجا با -

 راهت درسته." یتا مطمئن بش یبه کمک دار اجیگفته بود " احت پدرجان
 .شیافتاده بود و حرفها نیآرت ادی نفس

 بود. دهیرا شن انیقبل که رها آمده بود و جر یهفته  ادی
 دهانش گ،اشته بود. یگرد شده، کف دستش را رو یچشمها با

 !"؟ی" جد
 کردن ندارم." یحوصله گفته بود " حال شوخ یب نفس

 یبود. " اگر با تعجب کردن و ش  وکه ش  دن، بچه س  قط م دهیمبهوت خند رها
بار درس   ت  هیتو رو خدا  من درجا فاتحه ش خونده بود! یش   د، االن بچه 

 یگفت باهام ازدواج م س  ادیراس  ت راس  ت جلوت وا نطوریکن! هم فیتعر
 !"؟یکن
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 یهمه  !یکن یکه تص  ور م کیس  ر تکان داده بود. " البته نه اونطور رمانت نفس
 بود." یجمالتش امر

 مانده بود. یفکر یمدت رها
را جمع  شیرده بود، لبهاب نییرا باال و پا شیکانتر، ابروها یرو یبه نقطه ا رهیخ

کرده بود و باالخره کفر ِ نفس که درآمده بود، گفته  زیرا ر شیکرده بود، چشمها
 گرفته؟!" یمیتصم نیبود "آخه چطور همچ

 یر مب شیبه نه س  ال پ هیقض   نینش  ان نداده بود که ا یعکس العمل چیه نفس
 بوده. نیدر سر آرت یفکر نیهم چن نیاز ا شیگردد و پ

 ایعاش  ق ش  ده  یبدجور ایگرفته بود که " دو حال داره؛  جهینت تیهادر ن رها
 زده به سرش!" یبدجور

 برگشت. منیدم کرد و به نش یچا
 کرد. ینگاهش م قیدق پدرجان

 ما. شیاومده بود پ نیآرت شبیمکث کرد و گفت: د یا لحظه
ن ! حتمس  تیاونقدرهام احمق ن نینگاهش کرد و فکر کرد " نه! آرت جیگ نفس

 ر داشته."کا
 گفت: کار داشت. پدرجان

 داد. هیآسوده تک نفس،
 ... آره؟رهیگ ینم یگفت نفس منو جد یگفت: م پدرجان

 انداخت. نییبدون جواب سرش را پا ن،یاز دست ِ آرت یعصب نفس
 دخترجان؟! یفکر نکرده، جوابش کرد شنهادشیگفت: چرا به پ پدرجان

 به فکر کردن نبود. یازیآرام گفت: ن نفس
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فت: ول درجانپ هاش موافق یگ با حرف خاتون   ی... کمیهم من، هم فرامرز و 
هم  ،شیش  ناس   یم یباش  ه که هم از بچگ تیتونه مرد ِ زندگ یم نیبهتر از آرت

 که؟یانقدر به پسرت نزد
 بود. یمن راه یهمانطور آرام گفت: مرد ِ زندگ نفس

زبونم الل، بر نکرده،  یتر گفت: بود... اگر خدا میو مال دیکش   یآه پدرجان
تنها  کیکوچ یبچه  هیبا  یراه مینبود یاتفاق افتاده بود، بازم راض   نیعکس ا

 ن،یآرت یخوا ی... چرا نمیتر هم هس  ت فیبمونه... تو که حس   اس تر و لط
 تو و پسرت باشه؟ یحام

 انگشتانش را به هم قالب کرد. نفس
نم. مادرش  م، ک یبچه مو بزرگ م یو بدبخت یپدرجان، من دارم با هر س  خت -

شم، هم پدر. ه فهیوظ سرش ن یمنت چیدارم براش هم مادر با  چی... هستیهم 
 که چند سال بعد، رمیبگ یمیراحت کردن کار خودم، تصم یخواد برا یدلم نم

ده کر یپناه پدر یش  و که برا یجوون یس  الها یبچه م بزرگ ش  د، کس   یوقت
 بشمره و به ما سرکوفت بزنه...

 پدرجان باال رفت. یورده گره خ شهیهم یابروها
 !؟یشناخت یآدم نیهمچ نویتو آرت -

 یندگز هیتونه  یم نی... آرتستیممکن ن ریا زیچ چیه یگفت: نه... ول عیسر
زن که دوستش داشته باشه... بچه هاش از خون خودش...  هیرو از صفر بسازه. 

شه.. دهیناد متیخواد به ق یم یول من  .گرفتن خودش، من و پناهو به دوش بک
 رو قبول کنم... یفداکار نیتونم ا ینم
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 .زدیبر یشد چا بلند
 و فنجانها بلند کرد. یزد، سرش را از قور شیکه صدا پدرجان

 زد. یم شیصدا نطوریبار بود که پدرجان ا نیاول یبرا
 دوِست داره. نیآرت نها،یا یهمه  یَسوا ینفس جانم... ول -

  دل ِ نفس پاره شد. ِبند
 رو براشون گفته؟!" یه چ"نکنه رفته هم

 برد. رونیو ب ختیر یدست لرزان چا با
 فنجانش را برداشت. پدرجان

فقط به خاطر تو و پناه نیست... به خاطر دل خودشم هست... بعد از هشتاد  -
 سال سن، اینو دیگه توي یه نظر مي تونم بفهمم کي عاشقه...

، فقط حدس  یات کمي خیالش راحت تر ش  د که آرتین حرفي نزده و این نفس
 خود پدرجان است.

: فرض رو بر این بگیریم که ایثار و فداکاري در کار نیس   ت و دلش مي گفت
 خواد این کارو بکنه... اما مگه الکیه پدرجان؟! آرتین مسیحیه.

 لبخند آرامي زد. پدرجان
 گفت فقط نفس رضایت بده، باقي کارها با خودم. -

ي میده؟! دینش  و چیکار مي متعجب گفت: جواب خاله کالریس  و چ نفس
 کنه؟... پدرجان... کار آسوني نیست.

 پدرجان رنگ گرفت. لبخند
پس رض  ایت داري که به س  ختي هاي بعدش فکر مي کني! هر که طاووس  -

 خواهد، جور هندوستان کشد دخترجان.
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 گفت: نه... نه... فقط دارم میگم مسئله ي ساده اي نیست. سریع
 به جلو متمایل شد. پدرجان

 االن مشکالت چیه؟ چي باعث میشه "نه" بگي؟ -
گاه به عکس راهي نگاه کرد. نفس  آه کشید و ناخوآ

شاید اگر اونقدر مهربون و خوب  - سي رو به جاي راهي ب،ارم...  نمي تونم ک
نبود راحت تر بودم... همه میگن قرار نیس  ت کس  ي جاي راهي رو بگیره؛ اما 

صلن نمي تونم وقتي ازدواج کنم، به جاي راهي، یه  شوهرم... ا شه  نفر دیگه می
 تصورشو بکنم...

ي مي توني  پدرجان ِِ صمیمي، آرام گفت: به اینم فکر کردي که تا ِك با نگاهي 
 تنها باشي؟

 ساکت ماند. نفس
ها  پدرجان که تن مادام رو دیدي  مادرت و  فت: اگر  بان گ مانطور نرم و مهر ه

سال،  سي  ست داد. بچه موندن، بحث دیگه ایه. مادام بعد از  شو از د سر هم
هاش بزرگ ش   ده بودن. همدمش مادرت بود که اونم همدردش بود. مادرت 

ت هس رقهم وقتي بیوه شد که تو و نوید از آب و گل دراومده بودید... خیلي ف
بین یه زن چهل س  اله با بچه هاي بزرگ و با اون ش  خص  یت محکم و خود 

دگي کنه، با تو که هنوز س  ي س  اخته که عادت کرده تنها و متکي به خودش زن
 سالت هم نشده. با یه بچه ي کوچیك و حساس...

ما  منم یا رفت، خیلي جوون بودم. پس  رهام کوچیك بودن... ا وقتي زنم از دن
 چون عاشق زنم بودم، هیچوقت به ازدواج دوباره فکر نکردم.
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هم س  ن و س  ال ش  ازده بود که مادرش رفت. فرامرز هم هفت هش  ت  فریبرز،
بود. با هر س  ختي و مش  قتي بود، هم کار کردم، هم تر و خش  کش  ون س  الش 

مك مي  با عکس زنم حرف مي زدم و ازش ک هام دائم  هایي  کردم... توي تن
 خواستم تا بتونم یه تنه از پس زندگي بربیام.

ش  دن بچه ها رو مي دیدم و احس  اس س  بکي مي کردم. بهش مي گفتم  بزرگ
تنهایي رو به جون مي خرم تا نه بچه ها  همه ي تالش  مو براي بچه ها مي کنم.

 درد نامادري رو بکشن و نه خودم کسي رو به جاي تو بیارم...
که زود بارشو بست و از ایران رفت؛ اما فرامرز، مثل راهي خیلي عاقل و  فریبرز

قدرشناس بود. متوجه تنهایي من مي شد. هواي منو خیلي داشت. براي همین 
خاتون ازدواج با  ها  هم وقتي  که تن با خودمون زندگي کني  ید  با فت  کرد، گ

 نموني. هرچي اصرار کردم، فایده نداشت.
آروم و خوش  بخت بودم و هس  تم. اینکه حس مي کنم بچه م متوجه  پیش  ش  ون

شده، برام یه دنیا مي ارزه. هرچند هیچ پدر و مادري توقع جبران  زحمتهاي من 
 از بچه ي خودش نداره...

سالي حاال که به آخر خ اما سالهاي جووني و میان سیدم، مي بینم همه ي  ط ر
رو توي تنهایي گ،روندم. بچه و عروس و نوه ها ش  یرینن اما همدم آدم نمي 

 شن... اصلن هیچ کس براي آدم مثل همسر نمیشه...
هم ش  اید این تنهایي ِ منو دیده که اص  رار داره تو تنها نموني ... پس  رت  فرامرز

ه با یه ش  ریك دیگه، چش  م روي هم ب،اري براي چه تو تنها بزرگش کني، چ
شه  شه، می سبه به زندگیش. خیلي که با معرفت با شده و مي چ خودش مردي 

 که گ،شته... ودهمثل فرامرز من؛ تنهات نمي ذاره. اما تا اون وقت، عمر تو ب
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نظرم ازدواج براي بار دوم، س  خت تر و حس   اس تره... بیش  تر باید براي  به
سواس به سي  انتخاب و ست... اما وقتي ک خرج بدي... حاال دیگه بچه هم ه

شه ولي کم کم عادت  سخت با شاید اولش  صه...  شه، دل آدم قر مثل آرتین با
مي کني. محبت محبت میاره دخترجان... هم پس  رت زیر س  ایه ي محبت یه 
َمرده، هم خودت... زندگي آرتین هم قرار نیس  ت حروم بش  ه به پاي ش  ما... 

بي  ندي... هنوز وقتي مرد خو باش   ه، یواش یواش تو هم بهش دل مي ب
جوونید... مي تونید بچه دار بش ید.؛ براي من نوه بیارید... بدون اص ه ي تنها 
ید...  باش   مدمِ  هم  ید... ه هاتونو بزرگ کن چه  ید و ب یه کن به هم تک موندن، 
مطمئن باش خوش  ي و آرامشِ  تو، روح راهي َرم ش  اد مي کنه... اونم از این 

 ت راضیه.کار
 بلندي کشید. نفس

دهنم خش   ك ش   د! پاش  و دخترجان این چایو عوض کن، بیا با هم چاي  -
 بخوریم.

 را پاك کرد و بلند شد. اشکهایش
 گفت: شازده پسر ِکي میاد خونه؟ پدرجان

 یك و نیم... خودم میرم دنبالش. -
به عکس راهي، آرام تر گفت: خواس  تي بري دنبالش، منم مي  پدرجان خیره 

 سوني؟ر
 بمونید. تا از بالکن شهرو سیاحت کنید میرم میارمش. -

 سر تکان داد. پدرجان
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 نه... باشه یه وقت دیگه... امروز اومدم فقط تو رو ببینم. -
*** 

 در خانه، وقتي پیاده مي شد، تکیه زده به عصاي آبنوسش، خم شد. جلوي
واد تا زنده ام، تو حرفاي امروزم فقط درد دل و گفتن تجربه بود... دلم مي خ -

 رو شاد ببینم... تنهایي فقط مال خداس نفس جان... برو به سالمت.
*** 
یا باال کار  رها اس ام اس داده بود " پناهو که آوردي پیش آرتین کالس، نرو. ب

 مهم باهات دارم."
 را که پارك کرد، پناه سازش را برداشت و بیرون دوید. ماشین

 ، آرتین در را باز کرد.پناه به پله ها نرسیده هنوز
 دستش را کنار پیشاني گ،اشت. پناه

 سالم! -
 در را بست. نفس
 لبخند زنان ب*غ*لش کرد. آرتین

 سالم پسرم! -
 با اخمي آرام نگاهش کرد و پناه خندید. نفس

 مثل بابا فرامرز گفتي پسرم! -
 با خنده پناه را ب*و*سید و به نفس هم سالم کرد. آرتین
 را داد و باال رفت. آرام جوابش نفس
س  از پناه را گرفت و همانطور که پایین مي رفتند، گفت: حاال مگه چي  آرتین

 میشه تو پسر من باشي؟!



wWw.Roman4u.iR  834 

 

 لبخند کجي زد. پناه
 حتمن منم بگم "بابا آرتین"! -
 خودش خندید. و

 سرحال نشست. آرتین
 آره! مگه بده؟! -

 ش را خاراند.یك دستش را به کمر زد و با دست دیگر کنار گوش پناه
 پس بابا راهي چي؟! -

 گفت: حاال که بابا راهي نیست، من که مي تونم بابات باشم؟ آرتین
متفکر گفت: اگه کسي باباش بره به ستاره ش، مي تونه یه باباي دیگه داشته  پناه

 باشه؟!
 با محبت لبخند زد. آرتین

باش   ه - باهاش دوس   ت  باباي خودش هم  باباي دیگه که مثل  یه  له!  ، هم ب
 دوستش داشته باشه، هم اینکه همیشه با هم باشن.

 یك ابرویش را باال برد. پناه
ستي؟ خونه ي تو اینجاس، خونه ي من و مامانم یه  - شه پیش من نی تو که همی

 جاي دیگه.
 ساکت فقط لبخند زد. بعد گفت: خب... شروع کنیم؟ آرتین

*** 
 را باز کرد. سیکالر ی پله ها بود که شکوفه در خانه  ِانیم نفس

 سالم مامان... بیا اینجا. -
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 ب*و*سیدش. نفس
 با رها کار دارم. -

 گفت. شکوفه
 حمومه... بیا تا بیاد. -

 کرد نگاه شکوفه و کالریس عجیب شده؛ با آن لبخندهاي بي دلیل. حس
 به ارمني گفت: قهوه مي خوري قربونت برم؟ کالریس

 نه مرسي. -
 گفت: پس صبر کن رها بیاد، ناهار بخوریم.با همان لبخند بي دلیل  شکوفه

 گفت: عجبه اومدي تو! میاي بچه رو مي ذاري و خودت مي ري. کالریس
 احساس کرد چیزي مثل همیشه نیست. باز

 زد و ساکت ماند. لبخند
 که آمد، نفس کالفه شده بود. رها

 گفت: بیا عزیزم... اینم قرمه سبزي که ه*و*س کرده بودي. شکوفه
 ایش را براي نفس باال انداخت.ابروه رها

 ببین چقدر عروسشونو تحویل مي گیرن! -
 گفت: بشینین من برم بچه ها رو صدا بزنم. کالریس

 همانطور کالفه گفت: من نمي خواستم بمونم... کار دارم. نفس
 شانه هایش را از پشت گرفت و روي صندلي فشرد. کالریس

 کار باشه براي بعد... بشین عزیزجان. -
 با نگاه و اخمي آرام از رها پرسید " چه خبر شده؟" سنف

 خندید. رها
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 گفت: نکنه بچه ت دوقلو شده که انقدر مشکوکي؟! نفس
 با ذوق گفت: فکر کن دوقلو بود! چه خوب مي شد! شکوفه

 گفت: اگه دوقلو نیست، پس چه خبر شده؟! نفس
شه" و گفت:  رها شکوفه نمی شکوفه کرد که " جلوي  شاره اي به  به به! عجب ا

 قرمه سبزي خوشبویي!
 برایش ا،ا ریخت. شکوفه

 بخور عزیزم... نوش جانت. -
 حتا به نفس نگاه هم نکرد. رها

 کالریس و با مکث، آرتین هم آمدند. پناه،
 با صدا بو کشید. پناه

هوم! وسط کالس، کسي براي ا،ا صدا نمي زنه خانوم! ولي چون بوي خوب  -
 میاد اومدیم!

 پناه نشست.کنار  آرتین
 تنبیه پسر شکمو، دو ساعت تمرین اضافه! -

 جواب لبخندهاي شکوفه و کالریس را با لبخند داد. بعد
 نفسو با چه ُحقه اي راضي کردید بیاد تو؟! -

 ایر عادي و لبخندها به طرف نفس برگشت. نگاههاي
 با چشمهایي براق نگاهش کرد و سر پناه را نوازش کرد. آرتین
 خیره شد. به بشقابش نفس

 گفت: خاتون تا یك ساعت پیش اینجا بود. شکوفه
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 اینکه عصبي تر نشود، بدون بلند کردن سر گفت: ِا؟ حالش خوب بود؟ براي
گفت: آره. کلي س  الم رس  وند. اگه مي دونس  ت میاي، نمي رفت... گفت  رها

 پدرجان تنهاس. رفت با هم ناهار بخورن.
 گفت: آخر هفته مي بینیش. کالریس

 گفت: قراره همگي بریم باغ کرج. شکوفه
 خندان گفت: آخ جون! شایلي! پناه

ستیم خودمونو دعوت کنیم خونه ي تو نفس  کالریس شنبه مي خوا گفت: پنج 
 جان!
 به کالریس با نگاه و لبخند اریبش زل زد. نفس

 نگاههاي رد و بدل شونده، به آرتین هم کشیده شد. مثلث
 لبخند آرامي زد. آرتین
 خوشحال مي شیم بیاین.گفت:  نفس

 گفت: همگي مي خواستیم بیایم... ما و پدرجان و خاتون و... کالریس
 لحظه اي فکر کرد. نفس

 تولد که نیست؟... خبر خاصیه؟ -
 خندان گفت: اگه خدا بخواد، آره! کالریس

اول س  ر در نیاورد؛ بعد با س  وءظن به آرتین نگاه کرد و از لبخند گرمش،  نفس
 ش شد.همه چیز دستگیر

 سرش را پایین انداخت و با ا،ا بازي کرد. عصبي
کرد حالش به هم مي خورد. انگار همه متوجه تغییرش شدند که حرف را  حس

 عوض کردند.
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در نمي آورد. کالریس هم فهمیده بود؟! پس چرا انقدر خوش  حال و بي  س  ر
خیال بود؟! به لیوانش خیره ش   د و دلش خواس   ت همان را بردارد و به طرف 

 رتین پرتاب کند.آ
 بلند شد و بدون اینکه به کسي نگاه کند، گفت: ممنون... من میرم باال. سریع

 لحظه اي به صندلي خالي نگاه کرد و او هم بلند شد. رها
 دستتون درد نکنه... برم پیشش. -

 لیواني آب ریخت و عصبي قدم زد. نفس
 را که دید، کالفه گفت: این بود کارت؟! رها
 نشست. رها

 مي خواستم بگم ولي جلوي بقیه؟! -
 اخم گفت: همه ي فامیلو پر کرده... آخه چي از جونم مي خواد؟! با

 آرام گفت: تصمیمشو گرفته... رها
 تر شد. عصبي

 آره. تصمیمشو گرفته منو دیوونه کنه. -
 چشم به در اشاره کرد. با
 به اینا ِکي گفته؟ -
شب - سو نمي دونم اما دی شب... خاله کالری شکوفه و  دی اومدن باال به خاله 

 نوید گفت.
همانطور که قدم مي زد، گفت: پس چرا خاله کالریس اینطوریه؟! چرا  نفس

 ناراحت نیست؟!
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 شانه باال انداخت. رها
سید. گفت اولن هرکس ایر از نفس بود، موافق  - شب هم مامانت همینو پر دی

شده و خودش مي تونه ب سالش  شت  سي و ه راي زندگیش نبودم؛ دومن دیگه 
 م،ریبه ازدواج ش  ده، جلوش  و بگ یدونم اگر االن که راض   یتص  میم بگیره؛ م

 همآرزوش  و به گور ببرم؛ س  ومن مي دونم هم نفس  و دوس  ت داره،  دیبا گهید
 پناهو... حاال یه کم از اون آب بخور تا سکته نکردي...

 بي توجه گفت: مامانم چي گفت؟... نوید... نفس
 برد. چانه اش را باال رها

شوق ریخت... نوید هم... اول مخالفت کرد... گفت کارت  - شك  مامانت ا
شه با  یخوا ی... مشهیسخت م سلمون ازدواج کرد هیهمه جا پر ب  ؟یزن ِ م

 یگفت همه چ سیخاله کالر ؟یهم تو دردسر بنداز سویخاله کالر یخوا یم
ش مهم  هیبقندارن،  یمش  کل گهی همد ِنیبا د نینفس و آرت یس؛ وقت تهیفرمال

شبختستین  مردم یو نگاها ثایحرف و حد ی بچه م از همه  ِی. گفت برام خو
 دیبه ازدواج ش  ده... نو یهمه س  ال، راض   نیمهم تره؛ اونم حاال که بعد از ا

بهش گفت تو داري از خودت مایه مي ذاري براي آینده ي خواهر و خواه*ر*زاده 
داره چهل سالم میشه، موهام داره ي من. ولي آرتین گفت از این خبرا نیست... 

 سفید میشه... از خدا هم مي خوام یه شبه صاحاب یه پسر هفت ساله بشم.
 عصبي پوزخند زد. نفس

خیلي جالبه! اینا که راضي شدن؛ مامان و باباي تو هم که راضي ان، پدرجان  -
ست، نظر منه! حتمن مي  سط چیزي که مهم نی هم که تایید کرده... فقط این و

 استن پنج شنبه بیان قرار عروسي رو ب،ارن!خو
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 خندید. رها
 آره! -

بلند گفت: رها نخند... من دارم از حرص س  کته مي کنم... هیچ کس  نفس
منو آدم حس  اب نکرده... اون آرتین ِ لعنتي اگه براي من ارزش قائل بود، همون 

گل بره منو ا ته  با دس   که  نه این که جوابش  و دادم، تمومش مي کرد.  قت  ز و
ستگاري کنه... من ِ شوهرم و حاال هم از برادر و مادرم خوا احمقو بگو که  پدر

 با حرفاي پدرجان داشتم خام مي شدم...
 ضربه به در خورد. چند
 در را باز کرد. رها

 گفت: اجازه هست؟ آرتین
 به نفس اشاره کرد و گفت: بفرمایید... فقط... رها

 شد. با چشم به رها اطمینان داد و وارد آرتین
گفت: میشه لطفن کیف و لباساي منو بیاري؟... پناه اینجا باشه تا من برم  نفس

 و برگردم.
 گفت: قبلش مي خوام باهات حرف بزنم. یجد آرتین

با لبخند به رها گفت: میش   ه س  ر پناه و مادرها رو گرم کني؟ ش   اید نفس  و
 همچنان بخواد داد بزنه؛ منم مجبور بشم با فریاد جوابشو بدم.

 هم لبخند زد؛ سر تکان داد و رفت. هار
 گفت: اول آب بخور یه کم آروم شو، بعد. آرتین
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مانطورعص  بي قت تموم  ه مه چي رو همون و هت نگفتم ه گه من ب فت: م گ
 کن؟
ندادم که تموم  آرتین با همان جدیت گفت: مگه همون وقت منم جواب  هم 

 نمي کنم؟
 نشست. نفس

 جا رو پر کردي؟! چرا وقتي مي دوني نظر من چیه، همه -
 ابروهایش را باال برد. آرتین

شون اجازه  - صحبت کردم و از سوم، با بزرگترها  همه جا رو؟! من فقط طبق ر
گرفتم... نفس! من و تو بچه نیستیم... این شل کن، سفت کن ها مال بچه هاي 

 بیست ساله س نه ما... تازه این وسط پاي پناهم در میونه.
من و بچه مو آزار میدي؟... چرا اینطور با اعص  اب حرص گفت: چرا داري  با

 من بازي مي کني؟ من بچه بازي در میارم یا تو؟!
 چشمهایش را بست و نفسش را حبس کرد. آرتین

 من نه قصد آزار تو رو دارم، نه پناه... فقط دوستت دارم... -
شم شمها چ شود و مردد به چ شنا و دور،  ینفس نگاه انداخت که با حالت یگ آ

 اتش مانده بود.م
اون وقت که راهي زنده بود، همه ي زندگیم پناه بود... چون از انس   انیت و  -

شقمو به پناه دادم  شم. همه ي ع شته با ست دا شرافت به دور بود که تو رو دو
پاره ي تن تو بود... چون بوي ش  یرین تو رو مي داد؛  چون هم خون تو بود؛ 

 ه.مالمتم نمي کن کسيبه زبون بیارم  چون بچه ي تو بود... حاال اگه احساسمو
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شاید بتونه به تو نفس سیراب ِ محبت کنه...  شق، مي تونه پناهو  سال ع ! اینهمه 
شکل تو چیه؟! فکر مي  شو گرفت؟... آخه م آرامش دوباره بده... چرا باید جلو
کني چقدر فرصت زندگي داریم که همون رو هم از هر دومون دریغ مي کني؟ 

... اما امروز نداریم؟و باز نکرد که بفهمي از فردامون خبر رفتن راهي چش  مات
که دستمونه رو مي تونیم به بهترین شکل بسازیم. هم براي خودمون، هم براي 
پناه که مال فرداس... ش  اید فردا منم مثل راهي نباش  م ولي امروز که هس  تم و 

 نم؟اده کمي تونم براي پناه پدر باشم و براي تو تکیه گاه، چرا نباید استف
 کمي آب خورد. نفس

تاس  ف س  ر تکان داد و آرام گفت: فقط داري خودتو مي بیني... من، من،  با
شق خودته؛ فکر خودته...  ساس خودته؛ ع من... چیزي که مهمه خودتي؛ اح

 تنها چیزي هم که ارزش نداره منم.
 جلو رفت. یمتعجب قدم آرتین

س یانگار منو نم یزن یحرف م یجور هی - ام؟  بهینفس! مگه من ار ...یشنا
سرت رو با خ یمگه انقدر منو قبول ندار  ! همه؟یسپر یراحت بهم م الیکه پ

شتن ِ یانگار برا یزن یحرف م یي این حرفا براي بودن کنار توئه... جور  هی دا
 زنم... یم شیگلدون، دارم خودمو به آب و آت

 ش متوقفدهان یو انگش  تانش را جلو دی دو دس  تش را به ص  ورتش کش   ِکف
 کرد.

بهت بگم، نگران ِ  ممیخواس  تم از احس  اس و تص  م یوقت ش،ینه س  ال پ -
که هر روز و هر س  اعت، مثل  یاحمقانه ا یتفاوتهامون بودم؛ همون تفاوتها
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اما دنبال  ه؟یدونستم کار ِ درست چ یبودم؛ نم جیخورد... گ یخوره، مغزمو م
تا  میباش   ش  تهدا یتیوض  ع هی راه بودم که از حرفها و نگاهها فرار کنم؛ که هی

نه خودمون، نه خانواده  م؛یاطرافمون نباش   ی حرفا ِینیمجبور به تحمل ِ س  نگ
به  یم... نم بازم اون اتفاقات و ع،ابها رو  ما اارمیب ادیخوام  که  یآدم نی... ا

با خبر کرده،  مشیخودت، همه جا رو از تص  م یو به گفته  س  ادهیجلوت وا
 . نه من با باورها ومیکن یم یهم زندگ ارکن میهاست دارانتخابشو کرده. ما سال

از  ریو م،هب ِ من... ا نیاعتقادات ش  ما مش  کل دارم، نه تو و خانواده ت با د
 نه؟یا
 یمک شیس  رش را خم کرد و ابروها د،یمقابل ِ نفس. س  کوتش را که د س  تادیا

 باال رفت.
 هوم؟!-

 حرف نزد. یداد ول رونیبازدمش را با صدا ب نفس،
فتم گر ممویآرام، ادامه داد: من تصم یول تیبا قاطع ش،یبه چشمها رهیخ نیآرت

مونم... با مامانم و آرمن هم حرف زدم  یم زشمیهمه چ یو انتخابمو کردم؛ پا
رو به  ثایحرف و حد ی همه  ِ یبراش  ون گفتم. اونا هم باهامن؛ پ زویو همه چ

 ازدواج یرسه... برا یو پناه مکه تهش به تو  رمیرو م یمالم و همون راه یتنم م
رو قبول دارم. اعتقاداتم  حیتونم! من مس   یعوض کنم... نم نموید دیباهات، با

مه  که ه باارزش  ن؛ همونطور  ها یبرام  ته  و  زیهر کس، براش عز یداش  
 یزی... چمیازدواج کن میمس  لمون باش  م تا بتون دیمحترمه... اما ظاهرا فقط با

 ی... انقدر هم تو رو ممیپرس  ت یخدا رو م وموندکه هر  نهیکه برام مهمه، ا
 ...یکن یفکر م نطوریشناسم که مطمئن باشم هم
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شد. به در و د از آرام، دوباره  ینگاه انداخت و با اخم واریسکوت ِ نفس کالفه 
 شد. رهیبه صورت ِ او خ

که ظاهرن االن  یزی... از اون چیآرمن اسمشو گ،اشت اعتبار و آبرو؛ هر چ -
شتر از اینم  یندارم، م گهید نید رییبا تغ دارم و شم... بی شته با گ،رم تا تو رو دا

شه کنارت بمونم؛ بهت امنیت بدم؛  ضرم بدم... براي چي؟... که بتونم همی حا
شي، بخندي، ا شاد با شي بدم... تا دوباره  شدن بچه ت ل*ذ*ت  زدلخو بزرگ 

یه... م کاف یت تو برام  با  یتون یدونم م یببري... زندگي کني... دیدن رض   ا
 .یبخوا دی... فقط بایایکنار ب دیجد طیشرا

 .دیکش یبلند نفس
 همیکارا، فقط به خاطر ِ خودخواه نیا یهمه  یقضاوت کن دیخودت با گهید -
  سه نفره و قشنگ. ِیزندگ هیداشتن ِ  ای

 چند ضربه به در زد. رها
 وسایلت... -

 مانتو و کیفش را گرفت و ساکت لباس پوشید. نفس
 با دو دست، بازوهایش را گرفت. آرتین

آرامي زد و به نرمي گفت: به روزایي فکر کن که سه تایي مي ریم خرید،  لبخند
گردش، سینما... به شبایي که با هم قهوه مي خوریم و برات ویولن سل مي زنم 
باره همزمان به "س  وز بم خاص  ش" فکر مي کنیم و به هم مي خندیم...  و دو

که  هایي  که مي دیم براي تمس   افرت هایي  لدمي ریم؛ مهموني  فارغ  و ها و 
 التحصیلي پناه و سالگرد ازدواجمون... نفس! من و تو خوشبخت مي شیم.
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خیره به نگاه مهربان آرتین، خواس  ت بگوید " همه ي این رویاها و کارها  نفس
 رو با راهي انجام دادیم. با هم خوشبخت بودیم."

 دوباره موعظه ي آرتین شروع نشود. ترجیح داد ساکت بماند تا اما
 آرام تر گفت: هیچ کدوم از اینا بکر نیست؛ نه؟!... همش برات تکراریه. آرتین
 نگاهش کرد. ناامید
ست. تو هر بار که به ماه  آرتین سش تکراري نی شه اما ح شاید تکراري با گفت: 

 نگاه مي کني یه حس و تجربه ي تازه س. اما دیدن ماه تکراریه...
 گفت: این منطق ِ تو براي من قابل قبول نیست. آرام

 لحظه اي ساکت نگاهش کرد. آرتین
 با این لجبازي داري سه نفرو اذیت مي کني؛ خودت و من و پناه. -

 کرد. یرا در ذهنش پر رنگ م نیدور و دلنش یخاطره ا ن،ی گرم ِ آرت ِنگاه
 نیس  د ِ ا ،یراه خاطراتش با یول ردی تازه را بپ، ِتیامن نیخواس  ت ا یم دلش

 شد. یخواستن م
 را سر کرد و کیفش را برداشت. روسري

 گفت: کجا مي ري؟ آرتین
 باال انداخت. شانه

 نمي دونم... مي خوام تنها باشم. -
 توي تنهایي عاقالنه فکر کن و تصمیم بگیر. -

 لبهایش را به هم فشرد. نفس
 ...دیگه نمي مونم گفت: این آخرین فرصته... اینبار اگه قبول نکني، آرتین
 کرد و به طرف او برگشت. اخم
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 یعني چي؟! -
 آرامتر گفت: از اینجا میرم... اما ایندفعه براي همیشه. آرتین

 گفت: پس پناه چي؟! متعجب
 نفس. ی چشمها ِیشد به قهوه ا رهیدستهایش را در جیبها کرد و خ آرتین

رم... براي پناهم اولین بار نیس  ت که دارم از چیزي که دوس  ت دارم مي گ، -
 معلم موسیقي زیاده.

 ساکت در را باز کرد. نفس
 گفت: تا وقتي بیاي دنبال پناه، وقت داري فکر کني... آرتین

 لجبازي گفت: شاید بخواد بمونه... یا با آژانس برگرده خونه. با
 در را گرفت. آرتین

بالش، جوا - مدي دن گه نیو نه... ا جا نمي مو بدون تو این نه...  ب منم نمي مو
 معلوم میشه... آژانس یعني برم.

 بدون نگاه و جواب رفت. نفس
 صداي حرف زدنش را با پناه شنید و سالنه سالنه پایین رفت. آرتین
 آخر فصل

 ده شب بود که ماشین را خاموش کرد. ساعت
ستان درآورده بود. مدتي طوالني کنار قبر  ظهر، سر از قبر صمیم قبلي،  بدون ت

به سنگ سیاه و اسم سفیدش خیره شده بود؛ حرف زده بود؛ راهي نشسته بود و 
صلن  سته بود... گرما را حس نکرده بود. ا ش سنگ را چند بار  گریه کرده بود؛ 
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ما و  تا وقتي یکي دو نفر، خر به اطراف نبود؛ ح جلوي  ش  کالتحواس  ش 
 صورتش گرفته بودند، متوجه نشده بود.

سالها  بعد پیش با راهي، براي اولین بار رفته به همان مرکز خریدي رفته بود که 
 بودند.
ستاده  جلوي شده بود، ای شگاه که پالتو خریده بودند و حاال عوض  همان فرو

 بود.
 راهي را شنیده بود " مگه اون پالتو رو نپسندیدي؟!" صداي
آمده بود هر بار با هم از آنجا خرید مي کردند، راهي جلوي فروش  گاه  یادش

 التو نمي خواي؟!"مي ایستاد و مي گفت " پ
 با شیطنت مي خندید... و

 طالفروشي اي ایستاده بود که هنوز همانطور مانده بود. جلوي
کاس ش  یش   ه ي ویترین، فقط  جواهرات ند و نفس در انع هنوز برق مي زد

خودش را دیده بود. بدون نگاه براق و منتظر راهي که از ش  یش  ه نگاهش مي 
 کرد...

 فته بود.را خورده بود و بیرون ر بغضش
 رستوران چیني توقف کرده بود. جلوي

نیامده بود پیاده ش  ود. همیش  ه با راهي آنجا مي رفت و همیش  ه هم مثل  دلش
 دفعه ي اول، خوش مي گ،شت.

 وقت یاد نگرفت با چوب ا،ا بخورد ولي دست بردار نبود. هیچ
،ا ا بعد از اولین بار، که فقط تماش ایش کرده بود، دفعات ِ بعد، با چوب راهي

با عش  ق و  ته!"  که " زش   هان نفس مي برد و در جواب اعتراض نفس  به د را 
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شي ا،ا بدي؟!  شق سي که عا شته که به ک ل*ذ*ت، هربار مي گفت " کجاش ز
ستش دارن ا،ا مي دن. یکي از ر سي که دو ست به ک  اههايتازه هندي ها با د

 ابراز عالقه س!"
و نفره و ل*ذ*تبخش خواس  ت خاطرات رس  توران چیني، همیش  ه برایش د مي

 بماند.
س  اعتي در پارك قدم زده بود و فکر کرده بود... به رفتن آرتین. به بدتر  اروب،

ساس تنهایي کرده بود... از  سیده بود... اح شد... تر شدن پناه، وقتي آرتین نبا
 خودش بدش آمده بود که همیشه باید به کسي تکیه مي کرد...

هاي دور بود آرتین، مان آرتین س   ال بان بود. و ه گاهش گرم و مهر باره ن . دو
لبخندهایش، مثل دوران کودکي، حمایتگر و پرمهر. با آن موهاي خاکس  تري 
کنار گوش  ها و عینك ظریف بدون قاب که وقت نوش  تن نت یا خواندن کتاب 

 مي زد.
 توانست به خودش اعتراف کند دوستش دارد. یم ،ییتنها در

فته گ شیس  ل برا ولنین ِ ش  بانه و زدن ِ واز قهوه خورد نیآرت یکند وقت اعتراف
اش که آرام، با هر نفس، جلو و عقب  نهیس   یبود، نگاهش س  ر خورده بود رو

 ،یهم مثل راه نهیس   نیکردن به ا هیلحظه فکر کرده بود تک کیش   د؛ و  یم
 بخشد؟! یم تیامن

 بود به کافه ي جدیدي نزدیك پارك که قبلن نبود. رفته
به آد قهوه به خورده بود؛  گاه کرده بود...  ند، ن با هم حرف مي زد که  هایي  م

 تنهایي خودش؛ به صندلي خالي روبه رویش.
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 کس زنگ نزده بود تکلیف پناه را بپرسد که مي ماند یا مي رود. هیچ
 همین، نفس را متعجب کرده بود. و

 کافه که بیرون رفته بود، دوباره متفکر، محو آدمها شده بود. از
انگار همه با هم بودند. هر کس، کسي را داشت. دوست،  که آن شب، آدمهایي

 همسر، خواهر، برادر،... انگار فقط خودش میان همه، تنها مانده بود.
فکر کرده بود" هنوز آرتین نرفته و داره س  نگیني بار پناهو به دوش مي کش  ه.  و

 وقتي بره از این هم خسته تر و تنها تر میشي نفس!"
 اي میان پیاده رو و پارك نشسته بود.یکي از ردیف نیمکته روي

بوي چمن آب داده را به صورتش مي زد و ازدحام خیابان و ماشینها را از  نسیم،
 سرش دور مي کرد.

 بچه اي با سماجت خواسته بود فالي به او بفروشد. دختر
 " خاله، تو رو خدا یه فال بدم؟... خاله فال نمي خواي؟"

 س، جوابش را داده بود که عقب رفته بود.انگار سکوت و صورت بي روح نف و
یاد راهي افتاده بود که هر بار بچه هاي خیاباني اص  رار مي کردند چیزي  نفس

بخرد، اول مي خرید، بعد هر چه را خریده بود با پول بیش  تر به بچه ها مي داد 
و مي گفت " پولشو که کس دیگه ازشون مي گیره، الاقل یه چیزي براي خودش 

 ك."بمونه طفل
کرده بود " راهي! تو واقعن یه انس  ان بودي... نه!... یه فرش  ته که جات  زمزمه

 روي زمین نبود."
 پشت پرده ي اشك به پیاده رو نگاه کرده بود و دخترك را صدا زده بود. از

 بچه، سرحال دویده بود. دختر
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 گفته بود" یه فال مي خوام." نفس
 .بچه، دسته ي فال را باال آورده بود دختر

 وردارین! -
 به صورت دود گرفته اش زده بود. لبخندي

 تو برام بردار. -
 تعجب کرده بود. دختر

 ما؟! -
 نفس رنگ گرفته بود. لبخند

 آره... چند سالته؟ -
 بچه گوشه ي چشمش را جمع کرده بود. دختر

 فك کنم هش سال... پس خانوم شما نیت کن، ما ورداریم. -
 سر تکان داده بود. نفس

 یکي از پاکتها را بیرون کشیده بود. دختر،
 بفرما! -

شکالتهایي  نفس سي درآورده بود. دنبال  سکنا پاکت را گرفته بود و از کیفش ا
گشته بود که همیشه براي پناه در کیفش مي گ،اشت و همیشه هم پناه خودش 

 بر مي داشت و مي گفت" اینم جایزه ي شازده پسر!".
 ي کیف، یکي مانده بود. گوشه
 و اسکناس را به بچه داده بود. تشکال

 متعجب گفته بود: خاله اینهمه که زیاده! دخترك
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 لبخند زده بود. نفس
 بقیه ش مال خودت. فقط براي خودت باشه. هرچي دوست داري بخر. -

 بچه خندیده بود. دختر
 مایه داري ها خاله! -
 سریع، شاید از ترس پشیمان شدن نفس، خندان رفته بود. و

اي ماتش برده بود. بعد در دل خدا را شکر کرده بود که مي تواند از  لحظه نفس
 پناه حمایت کند و زندگي شان تامین است.

 را با مکث گشوده بود. پاکت
نمي دانس   ت چه نیتي کرده. یاد فالهاي پدرجان افتاده بود و ص   داي  دقیقن

 گرمش که بلند مي خواند.
 و دوستي از دشمنان ندارم باك"هزار دشمنم از مي کنند قصد هالك / گرم ت

 تو زخم زني، به که دیگري مرهم / اگر تو زهر دهي، به که دیگري تریاك اگر
 مپیچ که گر مي زني به شمشیرم / سپر کنم سر ودستت ندارم از فتراك عنان

 امید وصال تو زنده مي دارد / وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالك مرا
 ویت / زمان زمان کنم از ام چو گل گریبان چاكنفس اگر از باد نشنوم ب نفس
به خواب دو چش  م از خیال تو؟ هیهات! / بود ص  بود دل اندر فراق تو؟  رود

 حاشاك
 را چنان که تویي، هر نظر کجا بیند؟ / به قدر بینش خود هر کسي کند ادراك تو
چش  م خلق عزیز آن زمان ش  ود حافظ / که بر ره تو نهد روي مس  کنت بر  به

 خاك"
 زنان شعر را مرور کرده بود تا رسیدن به ماشین. قدم
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 ماشین که نشسته بود، زنگ زده بود به پدرجان. در
بود " چه کردي  دهیخاتون احوالپرس  ي کرده بود و بعد، پدرجان که پرس   با

 دخترجان؟"، گفته بود "هیچي..."
 بود " هنوز هیچي؟!" دهیپرس پدرجان

شعر حافظ مي خونم براتون، برام به جاي جواب، گفته بود " پدرج نفس ان؟ یه 
 معني مي کنین؟!"

 خندیده بود. پدرجان
 پرستي دخترجان!... بخون!" ی" با کافران چه کاَرت؟ گر بت نم

 شعر را زیر نور سقفي ماشین خوانده بود. نفس
جان نه  پدر ته بود " معني ش روش   مه کرده بود و آخر گف هم همراهش زمز

 بیشتر از این منتظر ن،ار!"عزیزم... میگه این پسرو 
 سکوت کرده بود. نفس

گفته بود " بازم فکر کن... اگر هنوز دودلي، بازم فکر کن... ولي مراقب  پدرجان
 باش دیر نشه."

 کرده بود " حتمن آرتین به پدرجان هم گفته که مي خواد بره." فکر
 دلهره اش بیشتر شده بود. و

 د.که رها از پناه گرفته بود را مرور کر ییلمهایرا برداشته بود.عکسها و ف نیدورب
  ِ خندان یچند ش  ب قبل گرفته بود. ص  ورتها نی خودش و پناه که آرت ِ عکس

 ولنی و ِلمی رها خوش  حال بودند... ف ِی باردار ِدنیخانواده که آن ش  ب از ش  ن
س  ت در ی او را برا ِ دییکرد و تا ینگاه م نی آهنگ، به آرت ِ انیم یزدنِ  پناه، وقت
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ض یرا کردن ماج شتاق و را ست. نگاه ِ م سر تکان م نیرت آ ِیخوا ه داد و ب یکه 
 زد... یپناه لبخند م

 بود. دهیرا ند لمیف نیآخر
 بودند. ویدر استود نیو آرت پناه
را  شی آهنگ، پاها ِ تمیبود و با ر س  تادهیاو، ا یزد و پناه، جلو یم تاریگ نیآرت

 داد. یحرکت م
 در شدن خوبه" " همسفر شدن مثل ِ در به

 در چشمانش بود. شهیکه هم یخواند؛ با لبخند و محبت یم نیآرت
 خونه یتو کاسه  یب کم،ی" من که قلب ِ کوچ

 "ستیُپر ن یچشمم، جز تو از کس یکه کاسه  من
 خواند. یهم همراهش م پناه

 عشق ای" دوست داشتن 
 دارمت با عشق دوست

 "ستی من به دوست داشتن، قابل تصور ن ِعشق
 بود. دهیبلد بود؛ انگار بارها شن پناه

 .دیخند یبراقش هم م یچشمها ؛ی کوچکش همه، خنده بود و انرژ ِصورت
راند گ، یقدر با او خوش م نیا یبود؟ ِک  دهیش  ن نیآهنگها را با آرت نیبار ا چند

 که خبر نداشت؟!
 خواند؟! یزد و م یبود که شادمانه م نیآرت نیا

 خنده یره مماه دا یوقت یی" آسمون تو
 امشب، آسمون چقدر ماهه!" نی من بب ِعشق
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ا هم ب ش،ی بازوها ِانیرا کنار گ،اش  ت؛ دس  ت دراز کرد پناه را گرفت و م تاریگ
 خواندند.

 عشق ای" دوست داشتن 
 دارمت با عشق دوست

 "ستی من به دوست داشتن، قابل تصور ن ِعشق
ا خنده، چسبانده بود و ب نیآرت  ِیشانیاش را به پ یشانیپناه ِ آرامش بود که پ نیا

 عشق؟ دوست دارمت باعشق " ایکرد " دوست داشتن  یتکرار م
شخص شده اند که کنار در ا م صلن متوجه رها ن صو ستادهیبود ا  یربرداریو ت

 کند. یم
سمان ِ تار خم ستاره  کیشد، به آ شم دوخت.   آنهمه  ِانیم ییجا ،یراه یچ
 زد. یلبخند م شهیاشت مثل هم. خودش هم، حتمن ددیدرخش یم یکیتار
 کدام است. یراه یدانست ستاره  یم قنیدق پناه

 ن،ی کوچه و ماش   ِیکیکوچك فال را از روي داش  بورد برداش  ت و در تار کاا،
 نگاه کرد.

  حیاط باز شد و آرتین بیرون آمد. ِدر
 نفس روي سوئیچ رفت اما همانجا ماند. دست

 ییخوانند " آسمون تو یو پناه م نیآرت یبعد، وقت یهوا دلش خواست دفعه  یب
شق من بب یماه داره م یوقت سمون چقدر ماهه "، کنارشان  نیخنده؛ ع شب آ ام

شد؛ بخواند، از خنده  شمها یبا سرش ل*ذ*ت ببرد و از چ شق  ن،یآرت یپ ع
 .ردیبگ
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 با چشمهاي جمع شده به ماشین نگاه کرد و آرام لبخند زد. آرتین
د و چند لحظه، همانطور خندان ایس  تاد؛ بعد دس  تش را به موهایش کش  ی دو

 رفت طرف ماشین.
 را پایین کشید. شیشه
 لبخند زنان گفت: چرا نشستي توي ماشین؟! آرتین

 گفت: اومدم دنبال پناه. آرام
 یك دستش را باالي پنجره گ،اشت. آرتین

خوابیده... فکر نکنم نیاز باش ه بپرس م فکراتو کردي. حتمن نتیجه گرفتي که  -
 ن اینجایي.اال

 ساکت به کوچه ي تاریك خیره شد. نفس
 هم آرام گفت: منتظرت بودم... آرتین

 ماشین را دور زد و سوار شد. و
دور و برش و به نفس نگاه کرد و همانطور با لبخند گفت: خب... چي باید  به

 بگم؟
  فال را برداشت و لبخندش پررنگ شد. ِکاا،
 سریع گفت: مسخره م نکن! نفس

 کرد. نگاهش
مس  خره نکردم. " نفس نفس اگر از باد نش  نوم بویت / زمان زمان کنم از ام  -

 چو گل گریبان چاك"
 طعنه گفت: از شرط رفتنت معلومه! با

 آرامتر گفت: حاال که اومدي، مي مونم... آرتین
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 نگاه کرد به کوچه. نفس
 تو بردي... -

 با رضایت نفس بلندي کشید. آرتین
 ت: پشیمون نمي شي نفس.نفس را گرفت و گف دست

 انگشتانش را ب*و*سید. و
 نفس لرزید. چشمهایش را بست. دل

 گفت: زود بگو داري به چي فکر مي کني؟! آرتین
 بسته گفت: به اون روز که تاریکخونه مو بهم هدیه دادي. چشم
 آرام گفت: همه ي اون روزها بر مي گرده... مطمئن باش. آرتین

 ه "آره"کرد و سر تکان داد ک نگاهش
 لبخند گرمي زد. آرتین

 روشن کن بریم. -
 هم لبخند زد. نفس

 کجا؟! -
 شانه باال انداخت. آرتین

 چه مي دونم!... هر جا... -
 خندید و ماشین را روشن کرد. آرام

 با شیطنت گفت: قبل از حرکت باید یه چیزي بگم! آرتین
 نفس روي دنده ثابت ماند. دست

 چي؟! -
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 زد. خنده اش را پس آرتین
شه بود!  - صه ي رفتن نق شي... ولي اعتراف مي کنم ق مي دونم ازم متنفر مي 

 براي اینکه بفهمم چقدر بود و نبودم برات مهمه.
حس کرد رو دس  ت خورده. اما ربطي به تص  میمي که باالخره گرفته بود  نفس

 نداشت. فقط باعث شده بود سریعتر به نتیجه برسد.
 کرد عادي بماند. سعي

ي نداره! چون منم اعتراف مي کنم اومدنم و رض   ایتم، بازي بود که اش  کال -
 بموني.

 لحظه اي بهت زده ماند؛ بعد زمزمه کرد: نفس؟! آرتین
 خندید و حرکت کرد. نفس

 این شوك براي این بود که دیگه نخواي از احساسم سوءاستفاده کني. -
 با خیال راحت لبخند زد. آرتین

ه احساسي داري که مي ترسي ازش سوءاستفاده این حرفت هم یعني اینکه ی -
 بشه.

 دست نفس را گرفت و فشرد. دوباره
 اولین قرارمون این باشه که احساسمونو بگیم! -

 با شیطنت نگاهش کرد. نفس
 فعلن که فقط ازت متنفرم! -

 با ل*ذ*ت گفت: فعلن اشکالي نداره، ولي یادت نره قرارمون چیه. آرتین
 فکر سر تکان داد.با اخم، آرام و مت نفس

 مي گم... اینبار دیگه میگم... -
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 یستاره اش، لبخند م یمي خواست به راهي فکر کند که مي دانست رو دوباره
 زند و پناه که مي دانست خواب است.

 به آرتین نگاه کرد که فکرش همانجا بماند. ولي
انداخت و با آرامش گفت: فقط به جلو نگاه  شیدس   ت دور ش   انه ها آرتین

 ن... پشتت محکمه!ک
 زد و با سر تصدیق کرد. لبخند

خیابان نگاه کرد و فکر کرد پناه روز اول مدرس  ه با پدرش مي رود و خودش  به
 مي تواند عکس یادگاري اولین روز مدرسه ي پناه را چاپ کند.

 انیپا
 نیا ن،یماش   یدو نفر، تو نیدلم خواس  ت االن ا یول س  تی* جزء داس  تان ن

 آهنگو گوش بدن!
 نداره؟! ینظر شما که اشکال از

 کن یمن امشب، ترانه ساز ی"بانو
 کن یدوباره باز ،شب ِ و*ح*ش*ی نیا با

 شمیم نیسرگردون! عاشق تر یبانو
 شمیم نی چ ِواری تو، د ِمیحر دور

 ییایرو یحوا بو،یس نیا نمیچ یم
 یینجایتو ا یوقت است،یدن نیهم بهشت
 بخشم به اعتماد ِ تو یم دستامو

 تو یامشب برا شم،یتون مس چهل
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 یاتفاق راهه تا شب شکن باش هی
 "ی مغرورم ! تو ماه ِ من باش ِپلنگ

 (یزدانیمن، رضا جان ِ  ی)آهنگ بانو
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