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:مقدمه

ــمیدو فــر ــانیم يـزیچ

 ـدمیرســـ ـــرید

کـــادر

!شـــده بـــود بستــه

شـاتـر  يصـــدا

!بـه نگــاهــم ـدیچــیپ

بــاشـم یــعــیکـردم طب یسعــ

مثــلـا کـه

!دوبــاره ات سـاده اســـت ـدنید

يبعــد فلـاش

را گـرفـــت مچــم

!ــدهیلــرز یچشــم تـار و لبــ و

نتـــوانســـت عکـــاس

!فتــوشــاپ آرامشـان کنـــد بــا

ـــــدیبــر مــرا

خــاطــرات تــــــو  يوشــه گ از

 و

نبـود حــواســش

شــانـــه ات يرو

!انگشت کوچــک جــا مانـــده چهار

یتعال بسمه

!نفسم

خزان زده ام را چشمان

سپارم یات م يچشمان بهار به

منت یبهارت ب يسبز تا
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!کند هیعشق را به آن هد فیلط غم

***

!از ما گفتن بود! بهتره ها ینیبش ییولباسش نیپشت ماش يخانم کوچولو بر یه ـ

را  شهیش یحرکت عصب کی یط! اندازه در حال انفجار بود کیبه  تیجمله از خشم و عصبان نیا دنیبا شن. دور شد يبعد با سرعت سرسام آور و

 دیکش یقینفس عم. منتقل کند نیماشرا به فرمان  تشیکار تمام عصبان نیخواست با ا یم ییگو. رحمانه در مشتش فشرد یو فرمان را ب دیباال کش

.شد رهیگرفت به رو به رو خ یکه لبش را گاز م یو در حال

: آرام شده گفت یکه حس کرد او کم نیپس از ا. کرد یاو نگاه م یخونسرد و آرام به حرکات عصب شهیمثل هم یفیشر خانم

 يپسره ! عجبا! گهیرونه اون وقت به تو م یداره م یچ نیپاش ع ریزانداخته  يگار هیخودش ! فرهنگن یمشت آدم ب هی نایا! زمیولش کن عز ـ

!فرهنگ یب

.نشست و دوباره به رو به رو چشم دوخت فشیلبان ظر يگوشه  يجمله لبخند نیا يادا نیاش در ح یرانندگ یمرب ،یفیلحن بانمک خانم شر از

 کی يصدا نیح نین زمان چراغ دستش را دور فرمان حلقه کرد در همبود یحوصله از طوالن یبودند و او خسته و ب ستادهیچراغ قرمز ا پشت

.ختیبهم ر یاعصابش رابکل! فرهنگ یب یفیپسر به قول خانم شر

!مواظب باش فرمون از دستت در نره کوچولو ـ

خوام  یکه نم فیح«. بود بلد نبودند متنفر گرانیبه جز مسخره کردن د يجور افراد که کار نیاز ا شهیهم. داشت يحس بد. شد یعصبان بشدت

مثل  زین یفیخانم شر. کند یحواسش را معطوف رانندگ تیعصبان نیکرد در ع یجمله را با خود گفت و سع نیا» ...جوابت و بدم بچه پررو وگرنه

.ن و خوشروفوق العاه مهربا یخانوم. اش را به شدت دوست داشت یرانندگ یمرب. نظر گرفته بود ریاو را ز نشیب زینگاه ت اب شهیهم

نقصش مورد  یو ب یعال یبخاطر رانندگ شهینشست و هم یپدرش م نیپشت فرمان ماش یهم گاه یبود و از همان کودک یعاشق رانندگ یبچگ از

:گفت یبه او م شهیهم لیسه. گرفت یبخصوص پدر قرار م انیاطراف قیتشو

.زمیعز هیدست فرمونت به خودم رفته، عال ـ

:گفت یدر جواب م نینمک ياو هم با لبخند و

!تو خون منه یبابا جون رانندگ ـ

 انیافتاد و حاال فقط دو جلسه تا پا نامهیدر رشته مورد عالقه اش به فکر گرفتن گواه یها نفس بعد از پشت سر گذاشتن کنکور و قبول نیتمام ا با

.بود یکالس باق

آن  دیآورد که با ادیخاموش خانه تازه به  يچراغ ها دنیحض وارد شدن و دبم. خانه شد یراه یفیبا خانم شر یاز اتمام کالس و خداحافظ پس

 یکالس رانندگ ياصرار به بهانه  یاو بعد از کل یشب قبل مادرش گفته بود که ناهار را خانه عمه الله دعوت دارند ول. کند يروز را تنها سپر

! گرفته بود لیماندن در خانه را به زور از سه ي ازهاج

خسرو  يداشت و از صحبت ها یخوب ي انهیهمسن و سال خودش بودند م بایعمه که تقر يبچه ها میرا دوست داشت و با ماهان و مر الله عمه

.را نداشت یمهمان ياوصاف او امروز اصال حوصله  نیبا تمام ا یبرد ول یجا افتاده و مهربان بود لذت م يخان هم که مرد
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. به اتاقش پناه برد یرفع خستگ ياکتفا کرد و برا یشکالت کیبرش از ک کیخوردن ناهار تنها به خوردن  يبرا

 یم يشانه رها شده بود به باز يرا که آزادانه رو شیموها یخنک میآخرتابستان بود و نس يهفته ها. تاب نشست يتراس را باز کرد و رو در

 يبرگ ها يتصور قدم زدن رو یحت. دوباره به باغشان قدم بگذارد زیسحر انگ زییچقدر منتظر بود تا پا. چشم دوخت شیبه باغ رو به رو. گرفت

 یم زییهم نفس باران و پا زیاو ن دیرس یکه از راه م زییپا. ختیر یاز لذت و آرامش به جانش م ییایخاك باران خورده دن يبا عصاره  يزییپا

!دکر یم يآمدنش لحظه شمار يصبرانه برا یشد و حاال ب یم يزییدوباره پا. شد

نم  يبخاطر صدا ش،یبخاطر خش خش گوش نواز برگ ها ش،یرنگ ها والیصدا آمدنش، بخاطر فست یو ب بیرا دوست داشت بخاطر غر زییپا

اش، بخاطر  یسرد و طوالن يبخاطر شب ها رش،یو دلگ ینارنج يبخاطر غروب ها ،يزییپا يباران ها ریشدن ز سیخ. عاشقانه اش ينم باران ها

 یشدن به آغاز راه کیشد و بخاطر نزد یم رشیکه درگ یبیانتظار، بخاطر حس غر نینشست، بخاطر بغض سنگ یم انشچشمکه در  یبیغم غر

!برگ ها شروع کره بود والیشروع فست يخبر شمارش معکوس را برا یشد و او ب یم رشیامسال درگ زیسحر انگ زییکه پا

***

تاب  يساعت رو کیدرست . انداخت یبود نگاه يکسر ییدا هیستش که هدد یبه ساعت مچ. کرد یخشک شده و گردنش درد م بدنش

به سمت  یگرم قدم یلباس افتنی دیبه اتاق برگشت و به ام عیسر یلیخ. وجودش را در برگرفت فیخف یاحساس سرما کرد و لرزش. بود دهیخواب

که  ندازدیب اطیبه ح یره به تراس برگردد و نگاهخواست دوبا. حواسش را پرت کرد اطیاز ح يزیچ کستنش يکمد لباسش برداشت که صدا

:گفت دیبا ترد. شماره ناآشنا بود. او را به سمت تخت کشاند لشیزنگ موبا

د؟ییبفرما ـ

پور؟ نیسالم، خانم مت ـ

بله شما؟ ـ

!رمیگ یباهاتون تماس م یفیاز طرف خانوم شر. هستم انیونیبنده هما ـ

!ارمیبجا نم دیببخش ـ

 یپسر جوان هم که از حواس پرت. آورد ینم ادیرا به  انیونیبه اسم هما يآمده بود و اصال فرد اطیبود که از ح ییسش پرت صداتمام حوا نفس

:ادامه داد ينمود با لحن سرزنش بار یو کالفه م یاو عصب

!د؟یبر یم فیتشر یشما کالس رانندگ انایخانم اح ـ

!د؟یدون یچطور؟ اصال شما از کجا م ـ

:پر تمسخر گفت یخونش به جوش آمده بود با لحن گریکه د انیونیهما

!خاطرتون هست؟! البته فکر کنم. باشه، بنده هم پسرشون هستم یفیشما خانم شر یخب فکر کنم اسم مرب ـ

 یدر ط يد بارچن یفیآمد که خانم شر ادشیتازه . دیاش کوب یشانیرا با خود گفت و با دست به پ نیا» !نفس يگند زد! یعجب افتضاح يوا«

»!منو از کجا آورده آخه؟ يشماره  نیا یول«! صحبت کرده بود زشیکالس ها از پسر بد اخالق و عز

!انیونیهما يمن واقعا متاسفم آقا ـ
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.ستین یمشکل! بله ـ

!د؟یداشت يخب امر ـ

. اطالع بدم که کالس فرداتون کنسلهقرار شد من بهتون  نیبنابرا رنیراستش مامان نتونستن باهاتون تماس بگ! دیبله اگه بذار ـ

چرا؟  دیببخش ـ

:جوان با همان لحن سرد پاسخ داد پسر

.داره ریبه تعم ازین نیماش نیداشتن بخاطر هم کیتصادف کوچ هیمامان امروز  ـ

:دینگران پرس یکم نفس

حالشون خوبه؟ ـ

:گفت يآشکار یبا کالفگ انیونیهما

!؟یک ـ

:پاسخ داد تیبود با جد امدهیخوشش ن چیمکالمه ه نیاو حهم که از لحن حرف زدن  نفس

!رو عرض کردم یفیخانم شر ـ

ست؟ین يامر. بله حالشون خوبه ـ

!نیمتشکرم که اطالع داد! رینخ ـ

!کنم یخواهش م ـ

کرد افکارش را منظم کند  یو سع» !وونهید يبود؟ پسره  یک گهید نیا! وا«! نفس باشد تلفن را قطع کرد ياز سو یکه منتظر جواب نیبعد بدون ا و

.بسپارد یرا به دست فراموش انیونیو هما

»!زنه یسر و کله م ییمامان با چه آدما یبود؟ طفل يا وونهیچه د گهید نیا«: زد و با خود گفت يتماس پوزخند انیجوان هم پس از پا پسر

.بار زنگ در مانع شد نیست به داخل ساختمان برگردد که انشد خوا يرعادیغ زیانداخت و متوجه چ اطیبه ح یکه نگاه نیپس از ا نفس

.خودش را در بغل نفس انداخت نایاز باز کردن در ن پس

گلم؟ يسالم عشق من؟ چطور ـ

 يعضو خانواده  نیخواهر نفس و کوچکتر ناین. دهد مامان و بابا هم وارد شدند و سپس همه باهم وارد ساختمان شدند یجواب نایکه ن نیاز ا قبل

.ناز را دوست داشت يکوچولو نیکرد و نفس عاشقانه ا یهمه را مجذوب خود م نشیریشش ساله و بانمک که با زبان ش يدختر. پور بود نیمت

***

با پسر  شیمکالمه تلفن ادیلحظه به  کی يبرا. انداخت شیبه گوش یناخودآگاه نگاه. به اتاقش برگشت ریاز صرف شام و گفتن شب به خ پس

 نیو دلنش رایحال گ نیمغرور و در ع يصدا ریذهنش درگ يلحظه ا يبرا. کرده بود یمعرف انیونیکه خود را هما یجوان. افتاد یفیخانم شر

.را از ذهنش پس زد انیونیو فکر هما» !مامانش یاصال به من چه؟ ارزون«. شد انیونیهما

شد که از او  یم يچند روز. گذشت یقشنگشان م یل از عمر دوستسا زدهیکه س زشیو عز یمیدوست صم. را به سمت ساغر سوق داد افکارش
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دفعه سر راه ساغر سبز شد و او را  کیکه  يپسر. شلوغ شده یسرش حساب ریروزها با وجود ام نیدانست که ا یالبته خب م. خبر بود یب

. او را از دست بدهد پاك خودش و ساغر، یدوست میتازه وارد به حر نیبا ورود ا دیترس یممجذوب خود کرد و نفس 

 یعصب نیحال و خسته و همچن یب يخواست تماس را قطع کند که صدا یم. را برنداشت یگوش یساغر را گرفت اما کس يشماره  یمعطل یب

:گوشش بردارد يرا از رو لیچند لحظه موبا يساغر باعث شد برا

!شعور؟ یب يبگم دختره  یآخه من به تو چ ـ

!؟یکش یه چرا داد مسالمت کو؟ چت! ادب یب ـ

مردم خوابن؟ یگیآخه تو نم! خب بابا استاد اخالق سالم ـ

:لب ادامه داد ریکرد ز یکه غرغر م یبعد در حال و

!برم بزنمشا گهیم طونهیش! بچه پررو! ادب یب گهیاون وقت به من م ـ

! بود دهیسهنور عقربه به ساعت ده هم نر. خواست جوابش را بدهد که چشمش به ساعت افتاد نفس

کوچولو فردا مدرسه دارن انقدر زود الال کردن؟ ـ

:ادامه داد یبعد با لحن پر تعجب و

!هنوز ساعت ده هم نشده وونهید ـ

صدام گرفته سرما خوردم؟ ینیب یمسخره نم! مامان بزرگ گهیآره د ـ

هوا؟ نیآخه تو ا! سرما؟ ـ

منم که حرف گوش کن گفتم چشم و سرما . ببرم سرماش رو داد به من یضیف هیم شعور سرما خورده خواست من یکامران ب نیا گهیآره د ـ

!یخوشمزگ نیبه هم ،یراحت نیبه هم! خوردم

جونت چه خبر؟ ریاز ام نمیحاال بگو بب! منو نیتو با او داداشت کشت ـ

!شهینم یتا منو دق مرگ نکنه که راض ریام نیبگم؟ ا یچ! یه ـ

ا؟شما دوت نیکار کرد یباز چ ـ

از شانس نحس من، اون دخترخاله ام بود، سارا؟. باهم رونیب میسرمون رفته بود ریخ روزید ـ

آهان، خب؟ ـ

.اومد جلو باهام دست داد. میدیاون رو تو پارك د گهید یچیه ـ

:و با حرص ادامه داد دیکش یقینفس عم دیجا که رس نیا به

پررو برگشته به  يدختره ! برم بزنم تو سرشا گهیم طونهیش!دهیقت دختره اومده به من دست ماون و میکن یآخه ما سال تا سال به هم سالمم نم ـ

!؟یکن ینم یرو به من معرف شونیا گهیمن م

.دنیبلند شروع کرد به خند يبا صدا نفس

.آبروم رفت! دختر يرو آب بخند! حناق ـ
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:دیخنده اش را گرفت و پرس يبه زور جلو نفس

شد؟ یخب بعدش چ ـ

...داشتم زمیبه سرم بر دیبا یکردم چه خاک یفکر م نیمن که اون موقع فقط به ا ـ

!رس زم،یرس عز ـ

که خاك بر سرش کنم برگشته  ریام نیوسط ا نیحاال ا. تونستم حرف بزنم یاصال نم. مردم یداشتم از ترس م. گهیبذار بگم د! خب حاال توام ـ

:گهیم

... ساغر ـ

:کرد و ادامه دادکلفت  ریرا مثل ام شیصدا

!ساغر جون زیهستم دوست عز ریبنده ام ـ

:پر از تعجب گفت ینرود با لحن رونیخنده اش از اتاق ب يکرد صدا یم یکه سع یدر حال نفس

کار کرد اون وقت؟ یسارا چ! ؟یگ یم يجد ـ

!شونیا شیپ یبرم منت کش دیحاال بنده فرا با! مرو گذاشته کف دست خاله جون زیشعورتر از تو رفته همه چ یسارا هم که ب نیا گهید یچیه ـ

آخه . تماشا کن یرو که ساخت یینمایس لمیف نیو ا نیحاال بش! شو الیخ یرو ب ریام نیا گمیبهت م یه! آبروت رفت يساغر خانم چه جور يدید ـ

!صالبه خدا موندم توش ا ؟یکش یم ریخودت رو واسه ام يدارن که تو دار یپسرا چ نیدونم ا یمن نم

!ایبهش بگ يزیچ نمینب گهید. رو دوسش دارم ریمن ام! که سنگدل باشن ستنیهمه که مثل تو ن! نکن نیخانم توه يآها ـ

گه؟ید يندار يکار! جونت ریخب حاال توام با اون ام ـ

.نه نفس جونم ـ

.پس شبت خوش گلم یاوک ـ

.قربونت ـ

***

.امتحان شهر آماده کرد ينفس خود را برا ،یاشتباه چینامه بدون ه نییر امتحان آد یکالس ها و قبول افتنی انیپس از پا باالخره

.را باز کرد شیزد چشم ها یم شیصدا یپروانه که با مهربان يبا صدا صبح

!ها شهیم رتیپاشو، د زمیعز ـ

:گفت یزد و با خواب آلودگ یشد غلت یکه در تختش جا به جا م یدر حال نفس

.قهینج دقباشه مامان، فقط پ ـ

!ساعت نه شدا. چند بار زنگ زده یفیخانم شر ؟ینگاه به ساعت انداخت هی ـ

.تخت بلند شد يو به سرعت از رو دیحرف مثل فنر از جا پر نیا دنیشن با

!کار کنم؟ باز گند زدم، آخ آخ یحاال چ! شد رمید یمام يوا! يکرد یم دارمیکاش زودتر ب يا! آخ مامان ـ
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خنده  يکرد جلو یم یکه سع ییکرد به سمت در اتاق رفت و با صدا ینفس نگاه م يمهربان به حرکات شتاب زده  يه با لبخندک یدر حال پروانه

:گفت ردیاش را بگ

!صبحونه بخور نییپا ایو ب ریدوش بگ هیبه ساعت بنداز نفس خانم بعدشم  ینگاه هیاول  ـ

حمام  یلبش نشست و راه يگوشه  يلبخند! هنوز ساعت هشت هم نشده بود. نداختبه ساعت ا یمادر از اتاق خارج شد با تعجب نگاه یوقت

.شد

را در دست گرفت  فشیو مانتو و ک دیرا پوش شیلباس ها. و کوچکش نشاند فیصورت ظر يرو یمیمال شیآرا ش،یاز خشک کردن موها پس

 یم یفیبه محل قرار با خانم شر دیرفتند و او با یبه محل امتحان م باهم یفیخانم شر شنهادیامروز امتحان شهر داشت و به پ. و از اتاق خارج شد

.رفت

.کردند یسر خوردن صبحانه باهم بحث م شهیکه مثل هم دیرا شن نایمامان و ن يصدا دیپله ها که رس نییپا به

باشه؟ گه،ید يکوچولو يلقمه  هیدختر گل مامان  ـ

:کرد یتکرار م يبا لجباز شهیمثل هم ناین و

!خوام، نه، نه، نه یمن ـ

!خدمت مامان و خواهر گلم ریبه به، سالم و صبح به خ ـ

!و خودش را پشت نفس پنهان کرد دیپر نییپا ینخوردن صبحانه بود از صندل يبرا يکه منتظر بهانه ا ناینفس، ن يصدا دنیشن با

زم؟یعز یخانم کوچولو، خوب ریصبح به خ ـ

.يسالم خواهر ـ

؟يخور یونه نمشده؟ چرا صبح یچ ـ

:و رو کرد به نفس دیکش یبود آه يجمله ا نیکه انگار منتظر چن مامان

!به زور بهش صبحونه بدم دیبا رهیاون م یخوره وقت یباباش م يجلو! دهیحرف منم که گوش نم. خوره ینم یچیبگو نفس، ه يزیچ هیتو بهش  ـ

.میصبحونه بخور میبر گهیباهم د ایخانم؟ اصال ب نایآره ن ـ

 ریز طنتیو با ش دیحلقه شه بود از خود جدا کند، او را در آغوش کش شیرا که محکم دور پا نایکرد دستان کوچک ن یم یکه سع یبعد در حال و

:گوشش زمزمه کرد

و خودت دوتا  بعدش من واسه خودم میباهم صبحونه بخور ایحاال تو ب! ذاره که ینم یمام یخوام صبحونه بخورم ول یمنم نم نا،ین یدون یم ـ

خرم، خوبه؟ یعروسک خوشگل م

:باخنده گفت دیکوب یدست هاش را به هم م طنتیکه با ش یو در حال دینفس را بوس يگونه  یبا خوشحال ناین

!باشه خوشگله ـ

!خنده هات بشم عسلم نیمن قربون ا ـ

کرد از  یم تیموفق يآرزو شیکه مادر برا یان داد و در حالپروانه دست تک يو برا دیرا بوس ناین ياز خوردن صبحانه نفس با عجله گونه  پس
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با خانه خودشان فاصله  ابانیتنها چند خ یفیخانه خانم شر. در آن واقع شده بود یفیبود که منزل خانم شر یابانیمحل قرارشان خ. خانه خارج شد

منتظر  یکرد و سر کوچه کنار درخت دایرار گذاشته بودند پرا که ق يو کوچه ا دیمورد نظر رس ابانیبه خ قهیدر عرض چند دق نیبنابرا داشت

اش  یبه ساعت مچ ینگاه. ژرف فرو رفته بود یدر سکوت زیبلند، همه چ یبا درختان ضیعر يبه درون کوچه انداخت، کوچه ا ینگاه. ستادیا

از خانم  يخبر یول ستادیبه انتظار ا یربع کی. ساعت فرصت داشت کیدادند و او تا زمان امتحان  یها ساعت هشت را نشان م ربهعق. انداخت

.نبود یفیشر

کم . بود زاریب یآفتاب يبشدت از روزها. کرد یو او را کالفه م دیتاب یم میآفتاب داغ مستق. نفس هنوز تنها بود یهشت با او قرار داشت ول ساعت

 یفیبا همراه خانم شر يچند بار. کرد یسرش درد م بدنش گر گرفته بود و. از حد آفتاب سرش داغ شده است شیکم حس کرد از تابش ب

با نوك انگشت ضربه  یکرد و گاه یم يبود باز شیپا ریکه ز یو کالفه با کفشش با سنگ کوچک یعصب. پاسخگو نبود یکس یول تتماس گرف

».دمیپرس یخونه اش رو م قیشد؟ کاش حداقل آدرس دق یچ یفیخانم شر نیپس ا! بابا يا«. نداشت یحال خوش. زد یبه ساعتش م ییها

.دیرا از پشت سر شن یفیخانم شر يانتظار صدا قهیدق ستیبعد از ب باالخره

...ببخشـ دیبا ؟یخوب زم،یسالم عز ـ

نگران دستش را دور  یبا حالت. به جلو برداشت یقدم یحرفش باز ماند و با نگران ينفس از ادامه  ي دهیزرد و رنگ پر يچهره  دنیبا د اما

:او انداخت و گفت يبازو

ست؟یحالت خوب ن زم؟یعز دهیچرا رنگت پر ـ

.آمدنش مواخذه کند ریرا بابت د یفیخواست خانم شر یهم نم یاز طرف. است دهیفا یکار ب نیدانست که ا یم یکرد لبخند بزند ول یسع نفس

.فکر کنم بخاطر استرس امتحان امروز باشه. ستین يزیچ. سالم، من خوبم ـ

:ادامه داد یکه انگار با حرف او قانع نشده بود با ناراحت یفیشر خانم

.یشیکه بهتر م... بهت بدم ان شاءا يزیچ ،يآب قند ،یشربت هیمن بهت  میبر ایحاال ب. دخترم یمنو ببخش دیبا ـ

:به ساعتش انداخت و گفت یسپس نگاه و

.پشت فرمون ینیبش یونت یکه نم يجور نیا م،یتا امتحان حاال حاال فرصت دار! نگران نباش ـ

.را به نفس بدهد دست او را گرفت و داخل کوچه شد یحرف چیه يکه اجازه  نیبدون ا و

باز کرد و با تعارف او  دیدر را با کل یفیخانم شر. شد یساختمان درون آن م دنیبلندش مانع د يها واریکه د ستادندیا يدر خانه ا يبه رو رو

مانع از آن شد تا نفس با دقت  یفیبلند خانم شر يپر از گل مقابل چشمانش قرار گرفت که قدم ها یرگ با باغو بز بایز ییالیو. نفس وارد شد

.ندازدیباغ ب ریچشمگ يبه فضا ینگاه کامل

 آوردن يکرد و خودش برا ییخانه قرار داشت راهنما یکه در ضلع غرب ییرایاو را به سمت سالن پذ یفیاز ورود به ساختمان خانم شر پس

.شربت او را ترك کرد

 یفیکه مزاحم خانم شر نیمعذب بود و از ا. داد و دستانش را در هم گره زد یهم فشار م يرا محکم رو شیدندان ها. انداخت نییرا پا سرش

.نمود یشده بود شرمنده م
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شده بودند خبر  دهیکنار هم چ یبا نظم خاص لیاو مجلل که تمام وس کیش يخانه ا. ندازدیبه اطرافش ب یسرش را باال آورد تا نگاه یقیاز دقا بعد

 ییسالن بود افتاد که ناگهان صدا يخاموش انتها ي نهیشوم يکه رو یکوچک و بزرگ ينگاهش به قاب عکس ها. داد یم زبانیم قهیاز حسن سل

خودش بود ! نیو دلنش رایرور، گمغ. داشت ییآشنا يچه صدا. کرد یداشت با تلفن صحبت م یکس. به عکس ها بازداشت شتریاز دقت ب رااو 

 یم شتریصاحب صدا ب يچهره  دنید يبرا زینفس ن جانیو ه کتریصدا هر لحظه نزد. کرده بود یمعرف انیونیکه خود را هما یهمان پسر جوان

!شد

و متناسب با  دهیورز ید بلند، اندامق يپسر! او کرد يچهره  یابیناخودآگاه شروع به ارز. ندیباالخره موفق شد او را بب. به راه پله ها بود نگاهش

 ذابکه به نظر نفس ج ينامحسوس و چهره ا یشیبه همراه ته ر. دیآ یاز اندازه به او م شیکوتاه که نفس حس کرد ب اریبس ییقد بلندش، موها

 یبه سمت لشیل صحبت با موبابود با آرامش کامل در حا نییکه سرش پا یمتوجه حضور نفس نشده بود در حال ایاما پسر جوان که گو! آمد یم

به عقب  یرا در سالن حس کرده باشد نگاه يکوتاه انگار که حضور فرد يلحظه ا یول. حرکت کرد ودیرفته  یفیخانم شر شیپ یقیکه دقا

.ستادیکرد از حرکت ا یکه به او نگاه م بهیجوان و غر يدختر دنیانداخت و با د

لب زمزمه  ریانداخت و ز نییآرام سرش را پا. نمود ینفس دستپاچه م. نگاهش کرد رهیخ رهیهمان حالت به طرف نفس برگشت با تعجب خ با

:کرد

!سالم ـ

مادرش را از پشت سر  يبپرسد که صدا يزیدادخواست چ یکه با تکان دادن سر جواب سالم او را م یبه جلو برداشت و در حال یجوان قدم پسر

:دیشن

؟ییجا نیتو ا زمیعز ـ

.حال نفس از کنار او گذشت و به سمت دخترك رفت يآور ادیا ب یفیشر خانم

.کنه یرو بخور حالت رو بهتر م نیا زمیعز ایب ـ

.دیکرد و به زور چند جرعه از آن را نوش کیشربت را به لبش نزد وانیل یپس از تشکر کوتاه نفس

با حرکت سر از پسرش خواست . آن دو برآمد ییدر صدد آشنا نیبنابرا. کرد یپسرش شد که با تعجب به آن ها نگاه م يمتوجه  یفیشر خانم

.دیایب کترینزد

. کنم، پسرم محمد یم یمعرف زمیعز ـ

: با لبخند گفت دیکش ینفس م يشانه ها يکه دستش را نوازش گونه رو یدر حال و

.پور نیمن خانم مت يشاگردا نیاز بهتر یکی شونمیمحمد ا ـ

مودبانه و با  یلیو خ» !شوننیپور حواس جمع ا نیپس خانم مت«: زد و با خود گفت يمحمد نام دارد، پوزخند دانست یجوان که حاال نفس م پسر

:تفاوت گفت یآورد و با همان لحن سرد و ب نییپا یخاص سرش را کم یژست

!پور نیخوشوقتم خانم مت تونییاز آشنا ـ

از آن ها دور  یقدم ،یمحمد بلند شد و او ضمن عذر خواه لیلحظه زنگ موبا همان. نمود یآهسته اظهار خوشوقت ییدر مقابل با صدا زین نفس
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.شد

دهد که محمد دوباره به جمعشان اضافه شد و در  نییرا از گلو پا یدنیآخر نوش يکرد تا قطره  یم یهمچنان سع یفیبه اصرار خانم شر زین نفس

:داد گفت یکه مادرش را مخاطب قرار م یحال

د؟یندار يم، کاربر دیبا گهیمن د ـ

.دنبالم ییایب دیظهر خودت با. خوام بذارم آموزشگاه یرو م نیچرا؟ من ماش ـ

:بار به نفس رو کرد نیگفت و ا يو زمزمه وار باشه ا دیبه صورتش کش یدست محمد

.خانم دیموفق باش ـ

.متشکرم، روز خوش ـ

.خارج شد به سمت در رفت و از خانه نهیآرام و با طمان يسپس با گام ها و

با خانم  ینیتمر يچرا که قرار بود قبل از امتحان جلسه ا دیرس یبه نظر م یناراض ینفس کم یول. دندیو نفس به محل امتحان رس یفیشر خانم

.جلسه را از دست داده بود نیبخاطر به هم خوردن حالش ا یداشته باشد ول یفیشر

***

 یمشغول صحبت با خانم یفیخانم شر. اش رفت یکرد و خندان به سمت مرب يمربوطه تشکراز افسر . شد ادهیپ نیاز ماش نیریش يلبخند با

.شد کیبود که نفس به او نزد يچادر

روباه؟ ای يریشد؟ ش یبه به، خانم راننده چ ـ

. کرد یتبسم نفس

!قبول شدم ـ

.زمیعز گمیم کیتبر ـ

.زحمتاتتون يممنونم، بخاطر همه  ـ

نشسته بودند چشمش به فروشگاه  یمکتین يهمان طور که رو. را همراه آن ها برود يریمنتظر محمد ماند تا مس زیناو  یفیاصرار خانم شر به

 یعذر خواه یفیاز خانم شر. لبش نشست يرو يآمد و لبخند ادشیداده بود  نایکه به ن یقول. افتاد ابانیآن سمت خ یبزرگ عروسک فروش

.وقت خواست يقه ایکرد و چند دق

بار خانم  نیا. برگشت یفیخانم شر شیکرد از فروشگاه خارج شد و دوباره پ یدر دستش حمل م یکه دو عروسک بزرگ را به سخت یحال در

.بود ستادهیکنارش ا زیتنها نبود و محمد ن یفیشر

 یادرش خواست تا کمرفت از م یم ابانیلبان محمد نشست و همچنان که به طرف خ يرو يبزرگ در دست نفس پوزخند يعروسک ها دنید با

.پارك شده بود، شد ابانیکه کنار خ یرنگ یمشک يعجله کنند و خودش سوار آزرا

اش را به  یآفتاب نکیکه ع یمحمد در حال. دیپسند یرا پر کرده بود که نفس آن را م نیماش يفضا گاریتلخ و س يعطر بیاز ترک ییمطبو يبو

:زدخطاب به مادرش گفت یچشم م
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. امیتونم ب یدا من نمبابت فر یراست ـ

!مایخاله سارا دعوت يمحمد؟ حواست کجاست؟ فردا خونه  ـ

:گفت یداد و با ناراحت رونیکرد، نفسش را ب یاش جا به جا م ینیب يرا رو نکیکه ع یدرحال محمد

!شهیم یچ نمیبب دیبا ـ

!شهیاحت مکه خاله ازت نار یدون یم. یمنظم کن يجور هیبرنامه هات رو  دیبه هر حال با ـ

:کرد که با پرسش محمد به خود آمد یچشم دوخته بود و گذر زمان را حس نم رونیدر سکوت به ب نفس

ابون؟یخ نیپور از ا نیخانم مت ـ

.داد هیتک یمورد نظر را به او نشان داد و سپس به صندل ابانیبه اطراف انداخت و خ ینگاه نفس

:نفس گفت دند،یمورد نظر که رس ابانیخ به

.دیجا نگه دار نیهم دیلطف کن شهیممنونم، اگه م ـ

:به عقب برگشت یکم یفیشر خانم

جا؟ نیچرا ا زم،ینه عز ـ

:به نفس انداخت و گفت ینگاه نهیاز درون آ محمد

!میریبگ ادیترسن خونشون رو  یم دیشا ـ

:ادامه داد یفیتوجه به او خطاب به خانم شر یب نفس

!شهیم آخه زحمتتون ه؟یچه حرف نیا ـ

!نمیمامانِ خانوم خانومامون رو بب امیخوام ب یاتفاقا اگه من مزاحم نباشم م زم؟یعز هیزحمت چ ـ

!سرخ شد یکم نفس

!شنیمامان حتما خوشحال م! نیشما لطف دار ـ

که آرنج دست  یحال محمد در یشدند ول ادهیو نفس پ یفیرا متوقف کرد و خانم شر نیپور ماش نیمت يخانه  ينفس جلو ییبا راهنما محمد

.بود رهیداده بود همچنان به رو به رو خ هیتک شهیچپش را به ش

:دیخم شد و با آرامش پرس یکم نفس

داخل؟ دیارینم فیشما تشر ـ

.مونم یمنتظر مامان م ـ

خوش  يبزرگ بود که در منطقه احال نسبتا  نیو در ع بایز ییالیو زیپور ن نیخانواده مت یمحل زندگ. نکرد و زنگ را فشرد يشتریاصرار ب نفس

.آب و هوا واقع شده بود

ساختمان را باز کرد و آن ها را به داخل  يتوام با تعجب در ورود يکه با او مشغول صحبت بود، با لبخند ینفس به همراه خانم دنیبا د پروانه

.دعوت نمود



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 14

شده بود تا باب  دایپ یکه فرصت نیهر دو از ا. شناسند یرا م گریدکیسال هاست که  ییزود باهم گرم گرفتند، گو یلیو پروانه خ یفیشر خانم

.کردند یم یگشوده شود، اظهار خوشحال ییآشنا

!داشتم که بار اول تو امتحان قبول بشه يکمتر شاگرد! الحق که دخترتم مثل خودت ماهه! پروانه گمیم کیبهت تبر ـ

. بوده یعاشق رانندگ شهیفرشته جون، نفس هم دیشما لطف دار ـ

:تکان داد يانداخت و با لبخند سر لشیبه موبا یفرشته نگاه. زنگ خورد یفیخانم شر لیگذشت که موبا یآن ها م ياز گفت و گو یساعت

!اون قدر گرم صحبت شدم که محمد رو فراموش کردم ـ

گفت که محمد، پسر خانم  يمختصر حیتوض یط لب ریو نفس ز ست؟یکه محمد ک دیچشم از او پرس يبه نفس انداخت و با اشاره  ینگاه پروانه

!در منتظر است يشود جلو یم یساعت کیکه  هیفیشر

ساعت پشت  کی همانشانیکه م یمبل لم دهد در حال يراحت رو الیادب و با خ تینبود که بدون رعا ياو دختر! از کار نفس تعجب کرد پروانه

!در منتظر بود

در، در حال  يدو مادر به همراه نفس جلو.باهم آشنا شوند شتریکرد تا ب ادداشتیآدرسش را عزم رفتن کرده و شماره و  یفیشر خانم

.داد که با محمد پشت در آشنا شده است حیشد و توض اطیبه همراه محمد وارد ح لیبودند که در باز شد و سه یخداحافظ

 یخداحافظ کیضمن  زیبه آن ها بزنند و محمد ن يفرصت سر نیقول گرفت که در اول لیاز پروانه و سه یفیآن ها، خانم شر ییاز آشنا پس

.همراه مادرش از خانه خارج شدند یاجمال

با محمد و  ییکرد از آشنا یاش را از تن خارج م یشمی يکه کت تابستانه  یدرحال لیسه. به داخل ساختمان بازگشتند یاز رفتن آن ها همگ پس

دو خانواده و  شتریرفت و آمد ب يبود برا يدییمهر تا نیآشنا شود و هم زین یفیا همسر خانم شربود ب لیکرد و ما يابراز خرسند یفیخانم شر

!دیکش يکرد نفس آسوده ا یعمل م رانهیسختگ اریگونه موارد بس نیپدرش که در ا دییاز بابت تا اریاخت ینفس ب

***

.شد یم کتریبه قدم نزد قدم زییشد و پا یم يمحض سپر یکنواختیدر سکوت و  وریشهر يروزها نیآخر

وقت بود  یلیخ. او تنگ شده بود يدلش برا. نداشت يبود که از ساغر خبر يچند روز. ماه بود وریشهر يعصر گرم و خسته کننده  کیهم  باز

.ردیبود تا نفس با او تماس بگ یخوب يبهانه  نینرفته بودند و ا ییباهم جا حیتفر ای دیخر يبرا گریکه د

بله؟ ـ

!خانم سالم ـ

!اصال حواسم به شماره ات نبود د،یآخ آخ ببخش ؟یینفس تو ـ

؟یکن یچه خبرا؟ چه کارا م! ستیجا ن چیوقت حواست به ه چیتو ه ـ

!تو خونه ام ،یچیه ـ

. کند یحال صحبت م یحس کرد ساغر خسته و ب. او شد یمتوجه ناراحت نفس

ه؟یاوک زیهمه چ ؟یساغر خوب ـ
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!ستیخوب ن یچ چینه، نه، نه نفس ه ـ

.داد و نفس را نگران کرد ختنیر ياجازه  شیبه اشک ها و

خوبن؟ نایشده؟ حالت خوبه؟ مامانت ا یچ ـ

...رینفس، ام ـ

؟یزن یساغر؟ چرا مثل آدم حرف نم یچ ریام ـ

!حداقل از پشت تلفن. داد حرف بزند یکه آزارش م يزیتواند راحت از چ یحس کرد ساغر نم نفس

رون؟یب میباهم بر يخوا یماصال ساغر  ـ

!بهتره رونیآره، آره ب ـ

خوبه؟ نمت،یب یم یشگیهم يجا گهیساعت د میباشه پس ن ـ

.آره ـ

.منتظرم گلم ـ

مشغول مطالعه بود که با ورود نفس  ز،یپشت م. دیپروانه را از اتاق مطالعه شن يصدا. آمد مادرش را صدا کرد یم نییکه از پله ها پا یحال در

.لبانش نشست يرو یو لبخند گرم دیخواندن کش دست از

مامان؟  يریم يشده؟ کجا دار یچ ـ

د؟یندار يکار. برگردم گهیساعت د کیحدودا  دیشا رون،یرم ب یبا ساغر دارم م یمام ـ

ن؟یبر نیخوا یحاال کجا م. دیمواظب خودتون باش زم،ینه عز ـ

.میخورد يزیچ یبستن هی میرفت دیشا! دونم ینم ـ

.اشه، به سالمت، زود برگردب ـ

!چشم ـ

.پروانه تکان داد و از اتاق خارج شد يبرا یدست نفس

.جلوتر رفت. کرد یدر حال رفت و آمد نگاه م تیتفاوت به ازدحام جمع یو ب ستادهیا یدرخت هیسا ریکه ز دیو ساغر را د دیمحل قرار رس به

؟يچطور! به به ساغر خانم ـ

.اکتفا کرد میر دستش را فشرد و تنها به گفتن برساغ. دستش را جلو آورد و

باالخره . ناراحت کرده است نیچن نیاست که ساغر شاد و شوخ را ا یچه موضوع نیدانست ا یزدند و نفس هنوز نم یقدم م ابانیهدف در خ یب

.همه سکوت سر رفت نیساغر حوصله اش از ا

نفس؟ ـ

حاال جانم؟! باالخره زبونت وا شد! شیآخ ـ

. لبخند زد غرسا
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ست؟یتو گرسنه ات ن گمیم ـ

!؟يچطور يا وهیم یبستن هیچرا اتفاقا، با  ـ

.میبر هیخو ـ

 یباشد تا وقت ابانیرا انتخاب کنند که مشرف به خ يزیخواستند م شهیمثل هم. آمد یجا م نیبا ساغر به ا ینفس گاه. شاپ شدند یکاف وارد

به سکوت  زیخنده دار اطرافشان همه چ دیاتفاقات جالب و شا دنیهم د یو جوش مردم و گاهبا صحبت از جنب  افتندیگفتن ن يبرا یحرف

بار به  نیبهتر باشد ا دینفس فکر کرد شا. از دخترها و پسرها اشغال شده بود یتوسط گروه ابانیمشرف به خ يزهایبار تمام م نیاما ا. نگذرد

.ندیباهم سخن بگو شتریمناظر اطراف ب يبحث درباره  يجا

.نفس سرش را باال آورد و به ساغر زل زد ،يا وهیم یاز سفارش بستن پس

بگه؟ يزیخواد چ یمن نم ي وونهیخوب؟ د ـ

!شده يزیچ هینفس  ـ

.پس راحت تموم حرفات رو بزن! تو گوش بدم يجام که به حرفا نیخب ساغر منم ا ـ

که در  یبیآرامش عج ییگو. او داشته باشد يچشمان قهوه ا ییبایز به یخواست چشمان یم شهیهم. نفس زل زد يبه چشمان قهوه ا ساغر

.زد به ساغر هم منتقل شد و لب به سخن گشود یچشمان نفس موج م

شدم رفتم  داریب یوقت. رو خاموش کردم میگوش نیاومد واسه هم یمنم خوابم م. زنگ خورد میساعت هشت صبح بود که گوش شیچند روز پ ـ

...هی. شده یهمون موقع بهش اس دادم که چ. داشتم ریتا تماس از طرف ام پنج دمید میسراغ گوش

:پس از رفتن گارسون، ساغر ادامه داد. به سمت آن ها آمد و ساغر را وادار به سکوت کرد یبستن يحاو ینیس کیموقع گارسون با  نیهم در

شاپ قرار  یکاف هیتو . ششیو رفتم پ دمیلباسام رو پوش نیبهتر. دممنم قبول کر. نهیخواد منو بب یزنگ زد و گفت م ریچند لحظه بعد ام هی ـ

.میداشت

:و گفت دیکش یقینفس عم دیجا که رس نیبه ا ساغر

!رهیگفت داره م ـ

کجا؟ ر؟یام ؟یک ـ

.برگردن یک گهید ستیمعلوم ن. بره آلمان دیواسه درمان با ضهیگفت مامانش مر ـ

:ند زمزمه کردز یکه انگار با خودش حرف م یبا لحن و

سال؟ کیماه؟ دو ماه؟ شش ماه؟  کی ـ

.بعد سرش را باال آورد و

!نمشیتونم نب یمن عاشقشم نم یاحمقانه باشه ول دیشا! یلیخ! نفس من دوسش دارم ـ

هنوز  نفس اما ذهنش. شد یصدا مشغول خوردن بستن یو ب دیبه صورتش کش یدست. دیرس یبغض کرده بود و چشمانش سرخ به نظر م ساغر

که باخبر از  ستین يپسر ریکرد ام یفکر م یکرد ول یم تیشکا ریساغر و ام یکه نفس همواره از دوست نیبا ا. ساغر بود يحرف ها ریدرگ
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ناخواسته  زین یبغض. قابل هضم نبود شیکرده بود و خبر رفتن او برا دایپ ریبه ام يدیشد یساغر وابستگ. بگذارد نهااحساسات ساغر او را ت

.سوخت یدوستش م یسادگ يرفت چرا ساغر؟ دلش برا یجمله مدام در ذهن آشفته اش رژه م کیفشرد و  یخودش را م يگلو

با باال آوردن سرش نفس  یقیانداخت و بعد از دقا نییو سرش را پا دیساغر زودتر دست از خوردن کش. را خوردند شانیها یسکوت بستن در

.دیاش د یمشک را در چشمان طنتیو ش يدوباره برق شاد

بهش بگم تو رو  دیاگه، اگه نه هم که با. مونم یاونم مثل خودم دوسم داره منتظرش م دمیخوام باهاش حرف بزنم، اگه فهم ینفس م یدون یم ـ

!و ما رو به سالمت؛ خوبه نه؟ ریبه خ

.بت تکان دادمث ينشسته بود سرش را به نشانه  شیرو به رو یشگیکه دوباره ساغر هم نیخوشحال از ا نفس

 یوقت یکه هنوز عاشق نشده ول یشعار باشه از زبون کس هی گمیکه م ینیا دیشا. از خودش و خانواده اش بپرس شتریساغر باهاش حرف بزن، ب ـ

رو ارزش منتظر موندن  یسهراب ریام نیا نیبب! گهیم یاون بهت چ نیبب ریبه قلبت بگو ساکت باشه و از عقلت کمک بگ یزن یباهاش حرف م

!برگرده منتظرش بمونه ریام یاگه عقلت گفت آره به قلبت بگو تا وقت وقتداره؟ اون 

 ینم زینفس ن. کرد یم یشده بود احساس راحت انیبخش ب نانیاطم يآرامش و همراه با لبخند نینفس که در ع يبا حرف ها شهیمثل هم ساغر

 یبتواند مهمان خوب ریام دیگفت که شا یاز درونش م يزیخواهد کرد چ رییتغ رینظرش نسبت به ام يکرد به زود یحس م یدانست چرا ول

!باشد تشقلب عاشق دوس يبرا

.بزنند يکه در همان اطراف قرار داشت سر یگرفتند به فروشگاه لباس میتصم گریکدیشاپ خارج شدند و با مشورت  یکاف از

!کنم یم ياراز االن دارم لحظه شم! یونی میبر دیبا گهید ينفس هفته  گمیم ـ

!تنگ شده يزییپا يچقدر دلم واسه بارونا یدون ینم يتو خونه؟ وا نمیتو خونه خسته شدم چقدر بش گهیاوهوم منم د ـ

.شهیکه االن شب م میبدو بدو بر! یتو حس، بارون یباز که تو رفت ـ

.بردند یلذت را م تیقشنگشان نها يز لحظه هاا یساختگ يو خنده و دعواها یبا شوخ یو گاه دندیکش یها سرك م کیبه تک تک بوت باهم

***

.دینفس رس يآرامش به احساسات خسته  يبا قدم ها زییقبل، مثل برق و باد گذشت و باالخره پا يبرعکس روزها وریشهر یانیپا يروزها

***

قدم در  دتریجد یو با اهداف دیجد یو حال روز دانشگاه نفس با حس نینخست. دانشگاه قدم برداشت يبابا تکان داد و به سمت ورود يبرا یدست

مورد عالقه  يبود که بتواند در رشته  شیآرزو شهیهم. غوغا بود يدرونش از شوق و شاد ینامحسوس بر لب داشت ول يلبخند. محوطه گذاشت

.کند لیاش تحص

 دیاو را به زور از تخت بلند کرد و در آغوش کشوارد اتاقش شد و  يکسر ییدا یصبح زود بود و او هنوز خواب بود، وقت. رفت ینم ادشی هرگز

:و گفت

!نفس خانم، دندون پزشک خانواده گمیم کیتبر ـ

.را تحقق بخشد نشیرنگ يداشت تا آرزوها یحاال او قدم بر م و
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***

.به صدا در آمد لشیکالس زنگ موبا انیپس از پا بالفاصله

اد؟یلو؟ از ساغر به خانوم دکتر، صدا ممامان جون دندونم، الو؟ خانوم دکتر؟ ا يآخ آخ، ا ـ

.ساغر و لحن حرف زدن او لبخند را مهمان لبان نفس کرد يهم صدا باز

؟یگرفت یچته تو؟ اللمون ـ

!بلــه! کنم ینم تیزیرو و مارامیدوما من از پشت تلفن ب. دختر چه خبرته؟ اوال سالم ـ

!نشو ریحاال جوگ! نگاش کن تو رو خدا ـ

! ساغر؟ ـ

ان؟ه ـ

!گذره خانم مهندس؟ یخوش م! هان و حناق ـ

!دمیرو امروز تو کالس د ییها وونهیچه د یدون ینم ینفس يوا ـ

!چرا؟ ـ

.کند دیکرد لحن نفس را تقل یسع ساغر

چطوره؟! میبعد تبادل اطالعات کن يزیچ ،ییجا هی رونیب میبر ایدوما ب! گمیاوال من اخبار رو از پشت تلفن نم ـ

ما؟ يخونه  ایکجا؟ اصال ب ،یاوک... یول! باالست تیریادگیقدرت  نه خوبه ـ

مزاحمتون نشم؟ ـ

.منتظرم ایزود ب گه،یلوس نشو د ـ

.یاوک ـ

***

چقدر او را . به مادرش انداخت ینفس نگاه. کرد و متوجه حضور او نشد یمبل نشسته بود و با تلفن صحبت م يپروانه رو. وارد خانه شد آهسته

فوق  یزن. کرد یدرست مثل همسرش، چهره اش کمتر از سنش جلوه م یقرار داشت ول یکه در مرز چهل سالگ نیپروانه با ا. دوست داشت

.کرد یافتخار م يمادر نیبه داشتن چن شهیهم. صبور و حالل مشکالت والعاده مهربان 

.گونه اش نهاد يبه رو يو بوسه ا او تمام شد از پشت بغلش کرد يمکالمه  یو وقت ستادیبه انتظار ا يا قهیدق چند

.جون یسالم مام ـ

؟ياومد یک زم؟یعز یسالم دختر گل مامان، خوب ـ

.االن اومدم نیهم! از خوبم خوبترم ـ

:دیاش بود پرس یزندگ نیریش ي وهیم دنیکه حاصل به ثمر رس اقیپر از اشت یبا لحن پروانه

خب خانم خوش گذشت؟ روز اول چطور بود خوشگل؟ ـ
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.کردم یکه فکرش رو م يزیبهتر از چ یلیخ یعنیبود مامان  یعال ـ

:نشست ادامه داد یمبل م يداشت و رو یسر برم يکه مقنعه اش را از رو یحال در

!خوب بود بایتقر يجو کالسم ا. چطورن يبعد ياستادا نمیاستاد امروز که بد نبود حاال تا بب ـ

:دیآمده باشد پرس ادشی يزیانگار چ و

کجاست؟ ناین یسترا ـ

. رونیبا بابات رفتن ب ـ

!گردش رنیپدر و دختر خوب باهم م گه،یبله د ـ

:کرد و گفت یمیمال يخنده  مامان

حاال هم برو لباسات . رونیاومد با خودش بردتش ب. کارمندا بودن. باباتم امروز کارش سبک بود. زد یهمش نق م یتو که رفت! حسادت ممنوع ـ

.رو عوض کن

.باال رفتن از پله ها خبر آمدن ساغر را به پروانه اعالم کرد نیگفت و ح یشمچ نفس

را بغل  گریکدیبمحض ورود به اتاق چنان . اتاق شد یبا مادر نفس، با نفس راه یپر سر و صدا وارد شد و پس از احوال پرس شهیمثل هم ساغر

.سال ها از هم دور بوده اند ییکردند گو

!ساغر يوا. شمیمن دندون پزشک م ،یشیخانم مهندس م يره دارباالخ ک،یتبر ک،یتبر ـ

.خوشحالم یلینفس خ يوا ـ

.نمیروز کالست بگو بب نیو از اول نیبش ایدونم، حاال ب یآره م ـ

بچه و  یکالس سخن گفت و نفس از استاد خشک و عصب ي وانهیو ساغر از استاد چاق و به قول خودش د دندیساعت ها باهم گفتند و خند تا

کرد خود را  یم یکه سع یو در حال نیریش یبا اخم نایهمچنان مشغول صحبت بودند که در اتاق بشدت باز شد و ن. یتازه وارد سال اول يها

:دهد وارد اتاق شد و با لحن بچگانه و سرزنش بارش رو به نفس گفت نشان یو عصبان يجد

؟یکش یخوام بدونم تو خجالت نم ینه م ؟یکش یتو خجالت نم ـ

.متعجب به او زل زد یبا چشمان نفس

چرا گل من؟ ـ

:دیکش ادیفر غیبا ج ناین

!بدو بـوســـم کن ،يمنو بوس نکــرد يتو از دانشگاه اومد ـ

دو  نیاکه  یکسان يهمه . کرد یهمانند بزرگترها رفتار م یبود و از بچگ یدختر بانمک و باهوش ناین. و ساغر همزمان باهم به قهقهه افتادند نفس

.کردند یرا درك م لیاز سن خود مسا شتریب شهیهم نایامر معترف بودند که نفس و ن نیشناختند به ا یخواهر را م

!داد یگونه اش را نشان م گرشیدستش را به کمرش زده و با دست د کی. کرد یبود و به آن ها نگاه م ستادهیا تیهمان طور با جد ناین

باز شد و با همان  یبه لبخند کوچک ناین يلب ها. گونه اش نشاند ينرم رو يو بوسه ا دیاو را محکم در آغوش کشبلند شد و  یصندل ياز رو نفس
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:گفت نشیریاخم ش

!دختر خوب يحاال شد ـ

.نشاند شیپاها يرا رو ناینفس، ن. دوباره به خنده افتاد ساغر

خانم سالمت کو؟ ناین یراست ـ

.و با لبخند رو کرد به ساغر به نفس رفت یبانمک يچشم غره  ناین

.سالم ساغر جون ـ

خانم خانما؟ یسالم قربونت برم، خوب ـ

:ادامه داد دیخند یکه م یدوباره در حال و

!بده باشه؟ ادیخواهر زشتت  نیخوشگلت به ا يچشم غره ها نیذره از ا هی ـ

!رفت آن ها چشم غره يگرفت برا یخنده اش را م يکه جلو یبار نفس در حال نیا و

.بود زییپا ونیرا مد نیشود و ا یکرد احساسش نو م یحس م. کرد یدرون خود احساس م یبیو ورود به دانشگاه شور و نشاط عج زییآمدن پا با

ه برد که باالخره آن روز انتظارش ب یاش به سر م نامهیگذشت و نفس در انتظار گواه یداده بود م یکه امتحان رانندگ یاز زمان يهفته ا چند

.دیرس انیپا

و خودش را به باران  دیدو اطیبه ح عیقطرات الماسگون باران سر دنینفس با د. کرد دنیشروع بار يزییباران روح بخش پا نیروز عصر، اول آن

لم داده و به  یمبل يو پروانه از پشت پنجره با آرامش رو دندیخند یو م دندیچرخ یبه دور خود م. وستیبه او پ زین ناین یقیبعد از دقا. سپرد

 نامهیگواه ینفس با خوشحال. بوند در را باز کردند اطیدر ح نایکه زنگ در را زدند و چون نفس و ن ستینگر یسراپا شور و نشاطش م دختران

.گرفت لیاش را تحو

 مین بود و باالخره پس از ننفس در اتاقش مشغول آماده شد. شام به رستوران بروند يپروانه قرار شد برا شنهادیبرگشت به پ لیسه یوقت شب

.بود ستادهیپروانه تنها در سالن ا. ساعت از اتاق خارج شد

کجان؟ نایپس بابا و ن ـ

!گهید ایب. منتظرن نیساعته تو ماش میکجان؟ ن یگیتازه م ـ

!حاال میباشه باشه بر ـ

.مشغول شد نایکرد و با ن یعذر خواه رشینشستند نفس بخاطر تاخ نیدر ماش یوقت

نفس قبل از نشستن . را انتخاب کردند يزیگارسون م ییباالخره با راهنما. رزرو شده بود ایپر بود  ای زهایشلوغ بود و اکثر م بایتقر تورانرس

. در حال صحبت بود ییشد که با آقا لیسه يکه برگشت متوجه  یقیبعد از دقا. از رستوران رفت يگریبه قسمت د شیشستن دست ها يبرا

کنجکاو شد و جلو . کرد که چرا با او تماس نگرفته یم هیداشت از مادرش گال یخانم. کرد که پشتش به نفس بود یصحبت م یبا خانمز یپروانه ن

.سالم داد یرفت و به آرام

د همسر هم که در حال صحبت با پدرش بو ییاحتمال داد آقا. که مادرش با او در حال صحبت بود یرو به رو شد، کس یفیبا خانم شر ناگهان
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. افتینفس محمد را ن نیب نیدر ا یول. مراسم معارفه حدس نفس درست از آب در آمد افتنی انیباشد که پس از چند لحظه و پا یفیخانم شر

:لب زمزمه کرد ریتکان داد و ز يسر

کار دارم؟  یاصال من با اون چ! ومدهیخب ن! به من چه؟ ـ

.چشم دوخت یفیبه خانم شر و

آن ها نشسته بودند همه باهم مشغول صحبت بودند و نفس  يو فرشته خانم رو به رو نایسمت و پروانه و ن کیدر  انیونیهما يو آقا لیسه نفس،

 دهیفا یموضوع را مطرح کند که انگار انتظار ب نیا یمنتظر بود تا کس زیغذا خوردن ن انیتا پا یحت. محمد را بداند بتیهنوز کنجکاو بود تا علت غ

خود  نیدوباره سوار ماش يدارید يپورها برا نیمجدد از مت یو گرفتن قول یضمن خداحافظ انیونیهما ياز صرف شام خانم و آقابود چون پس 

.شدند و رفتند

***

 یزد که نفس نم یدر ذهنش پرسه م یضیافکار ضد و نق. دیشیکه گذرانده بود اند يو به روز دیتخت دراز کش يرو شیلباس ها ضیاز تعو پس

.باالخره آن قدر با خود کلنجار رفت تا خواب مهمان چشمانش شد. ت به آن ها انسجام بخشدتوانس

.بود را ورق نزده بود که پروانه وارد اتاق شد شیکه رو به رو یهنوز کتاب. پس از صرف صبحانه به اتاق مطاله رفت صبح،

!گردم ینفس؟ دو ساعته دارم دنبالت م ییجا نیا ـ

خانوم  یبا من که دو ساعته دنبال من یداشت يکار... کار رو بکنم که نیخواستم ا یالبته م. خوندم یداشتم کتاب م. جان جام مامان نیمن ا ـ

! جون؟

که؟ینزد نایا یفیخانوم شر يخونه  ینفس گفت! بله خانوم ـ

چطور؟ م،یفاصله دار ابونیچند تا خ هیآره  ـ

شد به نفس اشاره کرد که دنبالش برود و نفس کنجکاو پشت  یکه از اتاق خارج م یر حالد. زنگ تلفن بلند شد يبزند که صدا یحرف خواست

و به  دیدراز کش ونیزیتلو يمبل جلو يپس رو. منتظر بماند دیدانست با یاز دوستان پروانه زنگ زده بود و نفس م یکی. سر مادرش راه افتاد

.رفت که تلفن قطع شد یسر مگذشت و نفس کم کم حوصله اش  يا قهیچند دق. ختآن چشم دو

!خب خدا رو شکر ـ

.سارا خانم کارم داشت. تونم که تلفن رو قطع کنم ینم زم؟یکار کنم عز یخب چ! نفس ـ

! نداره یسارا خانمم که تموم يکارا نیا ـ

نفس کنجکاو بود » کارش رو نگفت؟پس چرا «. مادرش نگاه کرد یخال ينفس به جا. به نفس انداخت و از جا بلند شد و به آشپزخانه رفت ینگاه

را گفت  نیا» !وارد عمل بشم دیکه خودم با نیمثل ا«. به زبان آورد یحرفش سخن يپروانه قصد نداشت از ادامه  ایگو یحرف را بشنود ول هیتا بق

.داد هیتک خچالیو به آشپزخانه رفت و به 

.پشت فرمون نمیش یراحت م الیبا خ گهید. ام اومد نامهیخدا رو شکر گواه ـ

گه؟ید کهینزد یفیخونه خانم شر نامه،یگواه یگفت یراست. رهیگ یخوب م نیماش هیباباتم واست ... آره، ان شاءا ـ
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:شد پاسخ داد یکه هر لحظه کنجکاوتر م نفس

آره مامان جان، چطور؟ ـ

!ياسش ببرات رو حتما و نامهیگواه ینیریبهم گفت ش میدیرو د نایا یفیکه خانم شر شبیراستش د ـ

نبود؟ ! گهیبود د شینیریهمون ش شبیخب شام د ـ

.به نفس زل زد پروانه

!نبود؟ آهان باشه نبود ـ

.خنده افتاد به

.رو واسشون ببر نیپختم هم کیک هیمنم . یشیحاضر م يرینفس خانم االن م ـ

 یببرد ول ینیریش دیکرد که چرا با یلب غرغر م ریرفت ز یهمان طور که از پله ها باال م. به اتاق رفت دنیلباس پوش يگفت و برا یچشم نفس

!داده بود يشنهادیپ نیدانست که چقدر خوشحال بود که مادرش چن یخودش هم خوب م

 یکیدوست داشت  یول. دانست یخودش هم نم. انتخاب کند یتوانست لباس مناسب یرفت نم یهرچه با خودش کلنجار م یدانست چرا؟ ول ینم

کرم  يمانتو عیسر. زد شیصدا نییکرد که پروانه از پا یتخت نگاه م يرو يهنوز سردرگم بود و به لباس ها. را بپوشد شیس هالبا نیاز بهتر

صورتش  يرو زین یمیمال شیو آرا دیسرش کش يرو شیبا رنگ مانتو زیکرم رنگ، متما یو شال دیتخت برداشت و پوش يرنگش را از رو

.کرده بود نییتز ییبایرا به طرز ز کیمامان ک. رفت نییجله از پله ها پابه خود زد و با ع يلبخند. نشاند

!به به، چه کرده مامان ـ

خوبه؟ ـ

؟یشده مامان، پس ما چ یعال ـ

.واسه شماها هم درست کردم! نترس شکمو ـ

. مامان گلم یمرس ـ

.سالم منم به فرشته خانم برسون. رو بردار ببر نیا ایب گهیخب د ـ

.من رفتم ،یمما یاوک ـ

. داشت دنیبار الیخ ایبود و گو يآسمان دلش ابر. دیکش یرا به جان م زییعطر خوش پا قینفس عم کیداشت و هر بار با  یقدم برم آهسته

.فرو رفته بود قیعم يدر خلسه ا شیپا ریعاشق ز يخش خش برگ ها ياز صدا ر،یتوجه به آسمان دلگ ینفس اما ب

از پشت  يو شاد دخترانه ا فیظر يو دستش را جلو برد تا زنگ بزند اما صدا» .آره خودشه«. آمده بود یفیخانم شربود که با  یساختمان همان

.کار شد نیسرش مانع انجام ا

خانم؟ دیدار يکار ـ

نفس زل  يهوه ابه چشمان ق نینمک يدخترك همچنان با لبخند. قد بلند و خوش اندام رو به رو شد بایتقر يبه سرعت برگشت و با دختر نفس

.زده و منتظر پاسخ بود
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!سالم ـ

د؟یداشت يامر! زیسالم خانم عز ـ

...نیبله، راستش من مت ـ

!پور؟ نیخانم مت ـ

همه نگاه خسته شد و در  نینفس از ا. کرد یبه نفس نگاه م زیبود و او ن ستادهیمحمد بود که درست پشت سر دخترك ناشناس ا يصدا نیا

:پنهان کند گفت يخود را پشت لبخند یکالفگکرد  یم یکه سع یحال

!محتشم يسالم آقا ـ

:رو به دخترك گفت عیسر یلیخ و

!داشتم شونیبا ا ییکار کوچولو هی. یفیخانم شر ياز شاگردا. پور هستم نیبنده مت ـ

.ددوستانه به خود گرفت و دستش را جلو بر یحالت نگاهش رنگ عیسر یلیخ ینگاهش کرد ول رهیخ یکم دخترك

...و زمیمنم الهام هستم عز ـ

پور؟ نیتو؟ خانم مت ییایو ب یلطف کن شهیالهام م ـ

بله؟ ـ

د؟یمگه با مامان کار نداشت ـ

.امدیاز لحن او چندان خوشش ن نفس

!جام نیا نمیچرا من واسه هم ـ

!داخل دیایب دیخب پس لطف کن ـ

...شهیاگه م شمیمزاحم نم ـ

!داخل دییبفرما ـ

الهام شروع  مودندیپ یرا م اطیکه سه نفر طول ح یدر حال. وارد شد یناراض یتظر ماند تا الهام و نفس داخل شوند و نفس ناچار و کمخودش من و

.کرد به صحبت کردن

؟يمامان فرشته ا يکه از شاگردا ـ

!بله ـ

پس به ! افتیآن دو ن يدر چهره  یوجه تشابه چیه یول به الهام و سپس به محمد انداخت ینگاه» !ه؟یفیپس الهام دختر خانم شر! فرشته؟ مامان«

.گشت يگرید ي هیدنبال فرض

 يشد و چشمانش به رو رهیمحمد و الهام خ يچهره به دست ها يبار به جا نیو ا! به نظرش درست تر آمد نیا» !نامزدش باشه دیشا خب«

!افتیاز حلقه هم ن ياز حلقه گشت که اثر ییانگشتان آن دو به دنبال رد پا

.را باز کرد و نفس را به داخل دعوت کرد يدر ورود الهام
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.زمیتو عز ایب ـ

:گفت يبلندتر يبعد با صدا و

!تو ایب ادها،یاالن بارون م ؟يشد یمحمد؟ محمد؟ چ ـ

!است که الهام او را به داخل هل داد يکنجکاو شد تا بداند محمد مشغول چه کار نفس

ن؟یی؟ مامان فرشته؟ کجامامان! ایب زم،یخجالت نکش عز ـ

.شد یم دهیباال شن ياز طبقه  یفیخانم شر يصدا

.زمیعز امیجانم الهام؟ االن م ـ

:آرامتر از قبل گفت الهام

کتون؟یاسم کوچ یراست... پس خانم ـ

.نفس هستم ـ

!میکن ییرایکم از خودمون پذ هی ایب انیپس نفس جون تا مامان ب! یچه اسم خوشگل ـ

چه عروس «نفس فکر کرد . را از تن خارج کند شیکرد مانتو یم یسع زیزد و به سمت سالن به راه افتاد و در همان حال ن به نفس یچشمک

.به دنبال الهام روان شد زیو او ن» !یجالب

.را به خود جلب کرد شانیآمد، توجه هر دو یم نییکه از پله ها پا یفیخانم شر يبعد صدا یقیدقا

...، داشتمالهام جون یبخش یم ـ

.ساکت شد و به سمت او قدم برداشت ينفس لحظه ا دنیبا د که

نفس جان؟ یخوب! میبه به، مهمونم که دار ـ

:بعد رو به الهام گفت و

زم؟یعز يچرا زودتر صدام نکرد ـ

.آن ها را به نشستن دعوت کرد یفیبزند که خانم شر یخواست حرف الهام

.زمیعز گمیم کیتبر یگرفت روزیات رو د نامهیگواه دمیاهر کوچولوت خوبه؟ شنخوبن؟ خو نایخب چه خبرا؟ مامان ا ـ

.شما بود يهم که همش بخاطر کمک ها نامهیگواه. هم خوبن، سالم دارن خدمتتون نایمامان ا. ممنونم ـ

!خودت واسه يپا راننده بود هیمن  شیپ يایکه ب نیقبل از ا یدون یخودتم خوب م! یخواد با من تعارف کن ینم ـ

 یفیساك کنار دستش را بلند کرد و به طرف خانم شر! محتشم شده است يآورد که چرا مهمان خانواده  ادیو تازه به  دیخجالت زده خند نفس

.گرفت

.زحماتتون ممنونم يبابت همه  ـ

نه؟ گهیاته د نامهیگواه ینیریش. کنم دخترم یخواهش م ـ

!ریتاخ یبا کم یقبول ینیریالبته ش ـ
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:گفت یکه تا آن لحظه ساکت بود ساك را باز کرد و با خوشحال اماله

!واقعا که به موقع بود نفس جون! کرده بودم یشکالت کیچقدر امروز هوس ک! کیمامان ک يوا ـ

.مانع شد یفیبه خنده افتادند و نفس کم کم قصد رفتن کرد که خانم شر کیخوردن ک يالهام برا ياز عجله  یفیو خانم شر نفس

.چسبه یم یلیداغ خ يقهوه  هیخوشمزه با  یشکالت کیک نیا. شمونیپ يتازه اومد! زمیعز نیبش ـ

.از الهام خواست تا محمد را صدا بزند نیح نیبلند شد و در هم و

!هیشکالت کیمحمد عاشق ک. زمیلطف کن برو صداش کن عز د؟یومدیمحمد کجا موند؟ مگه باهم ن زمیالهام جان، عز ـ

بار با دقت  نیا. به اطرافش نگاه کند يشتریبار برخالف گذشته فرصت داشت تا با آرامش و دقت ب نینفس ا یفیالهام و خانم شر از رفتن پس

که به محمد  یرا در کنار جوان یدر لباس عروس دهیاز الهام پوش ییبایشد و در کمال تعجب عکس ز رهیخ نهیشوم يرو يبه قاب عکس ها

!دید اشت،د يادیشباهت ز

. دانست یرا نم لشیدل. برود کتریبرخاست تا نزد شیناخودآگاه از جا. کنجکاو شده بود بیعج» عکس ازدواج محمد و الهامه؟ یعنی محمد؟«

.کرد رشیالهام غافلگ يبرنداشته بود که صدا یهنوز قدم! که کنار الهام بود محمد نباشد يدوست داشت فرد یول

ه بودم؟عکسمون رو؟ به نظرت خوشگل شد يدید ـ

!درست برعکس خودش. کند یارتباط برقرار م گرانیزود با د یلیاست و خ یمیحال گرم و صم نیفکر کرد که الهام چه دختر ساده و در ع نفس

ن؟یتازه ازدواج کرد ـ

!از سوال خودش تعجب کرد نفس

.میریگ یسالگرد ازدواجمون رو جشن م نیاول گهیماه د هی! تازه که نه ـ

.گمیم کیجدا؟ تبر ـ

.زمیممنونم عز ـ

:اضافه کرد یبعد با چشمک و

نه؟ ایخوشگل شده بودم  ینگفت ـ

.دندیرس یبه نظر م یزوج خوب. انداخت يدوباره به عکس نظر نفس

!نیعروس خوشگل بود هیمسلما شما  ـ

!نفس خوشش آمد فیاز تعر الهام

...یدون یم زم،یعز یمرس ـ

خسته وارد سالن شد و در جواب سالم دو دختر جوان  ییمحمد با قدم ها. حرفش باز داشت يهام را از ادامه ال يباز و بسته شدن در ورود يصدا

 کیاز ک ییقهوه و برش ها يفنجان ها يحاو ینیس کیبا  یفیخواست از پله ها باال برود که خانم شر. تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد

.نفس آورده بود وارد سالن شد که یشکالت

؟یسالم محمد جان، خوب ـ
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:رفت جواب داد یکه از پله ها باال م یدر حال محمد

.سالم ـ

. قهوه درست کردم ایب ؟يریکجا م ـ

.استراحت کنم رمیخسته ام، م ـ

.قهوه ات رو بخور بعد برو استراحت کن نییپا ایب ـ

. باشه ـ

!دوباره از پله ها باال رفت و

!محمد با شما بودما ـ

. لباسم رو عوض کنم رمیم! میندش! بله ـ

.میمهمونم دار یراست. ایباشه زود ب ـ

!دونم یم ـ

.بعد باال رفت و

.دیآن چ يقرار داد و فنجان ها را رو زیم يرا رو ینیس یفیشر خانم

خانم؟  یکن یچه کارا م گهیخب د ـ

:دیبالفاصله پرس الهام

؟يرینفس جون دانشگاه م یراست ـ

.بله ـ

چه رشته؟ ؟یسال چندم ـ

.خونم یم یسال اولم و دندون پزشک ـ

.بخونم یدوست داشتم دندون پزشک یلیمنم خ. زمیعز گمیم کیتبر ـ

.لب تشکر کرد ریکرد و ز یتبسم نفس

گرده؟ یبرم یحسام نگفت ک زمیعز یراست ـ

.ختبود سرش را باال آورد و به الهام چشم دو دهیکه از الهام پرس یفیبا سوال خانم شر نفس

!گرده و منم تا حسام برگرده مزاحمتونم یبرم گهیحداکثر تا دو روز د ـ

!عروس گلم یتو مراحم زم؟یعز هیچه حرف نیا ـ

کرد  یحس م. امدیکه در ذهنش بود خوشش ن يو با الهام چه کار دارد؟ از افکار ستیدوست داشت بداند که حسام ک یلیخ. شده بود جیگ نفس

نفس همچنان » کار داره؟ یو با الهام چ هیکه حسام ک يکار دار یتو چ! ينفس تو که آن قدر فضول نبود«. کند یم يجکاوکن دیاز آنچه که با شیب

 یم نییبود و از پله ها پا دهیپوش رهیبه رنگ سبز ت یشرت یو ت يبه رنگ قهوه ا یشلوار کتان. بود که متوجه محمد شد زیدر حال ست دشبا خو
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محمد . ستادندیشد، نفس و سپس الهام به احترام او ا کیمحمد نزد یوقت. از حد معمول آورد نترییکرد و سرش را پا ینفس ناخودآگاه اخم. آمد

:گفت ینشست، با لحن آرام یخانم ها م يدور از جمع سه نفره  يمبل تک نفره ا يکه رو یدر حال

.کنم یخواهش م دییبفرما ـ

درون آن  اتیاز محتو ینفس فنجان قهوه اش را برداشت و کم ،یفیخانم شر يبه تعارف دوباره گرفتند و  يمبل جا يجوان دوباره رو دختران

!داشته باشد یکرد رفتار معقول یم ینمود و سع یمعذب م یکه محمد در سالن بود کم نیاز ا. را مزه مزه کرد

به الهام انداخت که مشغول  ینفس نگاه. ا ترك کردسالن ر یعذر خواه کی یط یفیبه سکوت گذشت که زنگ تلفن بلند شد و خانم شر یقیدقا

تا با دقت  افتینفس فرصت . بود و به فنجان قهوه اش چشم دوخته بود نییسرش پا. بار به محمد نگاه کرد نیا. بود یشکالت کیتکه کردن ک

به  شیکوتاه قهوه ا يآمد و موها یه نظر متر ب رهیصورتش افتاده بود پوست گندمگونش ت يکه رو ينور ریز. کند یابیرا ارز اشچهره  يشتریب

دوباره سرش را . کرد یم قیدارد، تصد یجذاب يکه بر چهره اش بود، دوباره نظر نفس را که با خود گفته بود محمد چهره  یشیهمراه ته ر

از غم  يکند و چهره اش را هاله ا ینگاه متلخ به او  يالهام رو به رو شده بود و متوجه شد که الهام با لبخند نیو غمگ فتهچرخاند که با نگاه آش

سرش را باال گرفت و متوجه نگاه  يمحمد لحظه ا. نداشت ینگاه حسرت بار الهام حس خوب ریز! دیبه سر و صورتش کش ینفس دست! پوشانده

.آمد کتریو نزد رخاستاز جا ب عیسر. الهام شد

!م؟ینهاتون بذاراگه من و الهام چند لحظه ت نیشیپور ناراحت م نیخانم مت ـ

:باشد، پاسخ داد يکرد عاد یم یکه سع یبا تعجب در حال نفس

!دییکنم، بفرما یخواهش م ـ

.ممنون ـ

رفته بود،  یفیکه خانم شر یهمراه محمد به سمت دیتکان داد و با گفتن ببخش يالهام سر. آهسته از الهام خواست تا همراهش برود ییبا صدا و

.رفت

آشفته  نیچن نیاز او سر زده که الهام را ا یکرد که نکند کار اشتباه یالهام و محمد، هنوز بهت زده بود و با خودش فکر م متعجب از رفتار نفس

الهام و محمد  ،یفیهنوز از خانم شر یشد ول یم رشیکم کم داشت د. به ساعتش انداخت یگذشت و نفس نگاه يا قهیچند دق. کرده است

و محمد وارد  یفیرا مرتب کرد که خانم شر شیمانتو يانداخت و دکمه ها فشیبه درون ک یرتب کرد و نگاهسر م يشالش را رو. نبود يخبر

.از جا بلند شد زینفس ن. سالن شدند

؟يکجا دخترم؟ چرا بلند شد ـ

.وقتتون رو گرفتم یلیخ ـ

.متیدید میما هم خوشحال شد ه؟یچه حرف نیا زمینه عز ـ

.منم خوشحال شدم ن،یلطف دار ـ

دنبالت؟ ادیم یکس ای يآورد نیماش زمیعز ـ

.کم قدم بزنم هیخوام  یراستش م ـ
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.رسونتت یصبر کن محمد م. ادیبارون م رونینفس جان ب ـ

:بود جلو آمد و گفت ستادهیعقب تر ا یکه کم محمد

.رسونمتون یم ـ

.شهیزحمت م يجور نیآخه ا! نه ـ

. ستین یزحمت اد،یبارون م رونیمامان که گفتن ب ـ

:کرد، برود گفت یم دایدوم راه پ يکه به طبقه  ییگشت تا به سمت پله ها یکه برم یدر حال و

.گردم یاالن برم ـ

!آورد یخانواده سر در نم نیا ياعضا ياز کارها! بود ستادهیهنوز متعجب ا نفس

کتان به رنگ شلوارش به تن  یکه کت دینفس محمد را د بودند که گریکدیبا  یدر حال خداحافظ. کرد یدر او را همراه يتا جلو یفیشر خانم

.آمد یداشت و به سمت آن ها م

 یدستپاچه م ینفس کم. ضرب گرفته بودند نیماش شهیش يشده بود و قطرات باران رو کیهوا کامال تار. گرم بود رونیبرعکس ب نیماش درون

نفس . زنگ خورد شیبود که گوش یکامال خونسرد در حال رانندگ یمحمد ول .شد یم يا بهیپسر غر نیبود که سوار ماش يبار نیاول نیا. نمود

که پشت خط  یآرام به کس ییسکوت را شکست و به تماس پاسخ داد و با صدا دیمحمد با گفتن ببخش. حواسش به سمت او رفت مناخوآگاه تما

:بود گفت

جانم؟ ـ

.... ـ

!بله حتما ـ

.... ـ

االن بهتره؟ ـ

.... ـ

!ر کنم؟کا یچ ـ

.زد يبار پوزخند نیگفت که او را قانع کرد و محمد ا يزیکه پشت خط بود چ یکرد و انگار کس انیجمله را با تعجب ب نیا محمد

...من فردا ؟يکار رو نکرد نیچرا شما ا ایخب چرا خودش نگرفت؟  ـ

.... ـ

خودش خواست؟ شه،یم یچ نمیباشه، حاال بب ـ

.کرد یمیمال يکه خنده  دیشن يزیمتوجه نشد محمد چه چ نفس

.دیشما هم مراقبش باش! دمیچشم قول م ـ

.... ـ
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.خونه هستم گهیساعت د میتا ن ـ

.را قطع کرد یسپس گوش و

لبش  يرو يلبخند اریاخت یب. کرد ینفس را خوشحال م نیو ا دیبار یباران بشدت م. برگرداند شهیبه خودش آمد و سرش را به سمت ش نفس

.داشت یکه کنار محمد نشسته بود حس خوب نیاز ا. نشست

پور؟ نیخانم مت ـ

.به سمت او برگشت نفس

!بله؟ ـ

!که الهام امروز شما رو ناراحت کرده نیمثل ا ـ

!شد رهیمتعجب به محمد خ نفس

الهام جون؟! شمیمتوجه نم ـ

!دهیجام مکار رو ان نیهم به شما بدهکاره که خودش حتما ا یعذر خواه هیو . آره، الهام ـ

!ستین یهم به عذر خواه يازینکردن که من ناراحت بشم و ن يالهام جون کار! شمیمن متوجه منظورتون نم ـ

!ستیالبته دست خودش ن. امروز الهام با نگاهش ناراحتت کرد ـ

.او زد يوبه ر يبرخوردش با نفس لبخند نیچند یبار ط نیاول يکرد و محمد برا یهمچنان با تعجب به او نگاه م نفس

شش ماه  نایال. نیخواهر الهام دار نا،یبه ال يادیراستش شما شباهت ز! بهتر باشه تا منم بگم دیشا یول دهیم حیالهام خودش بعدا بهتون توض ـ

.افتاد نایال ادیشما  دنیفوت کرد و الهام امروز با د شیپ

الهام افتاد که چگونه با  يچهره  ادیبه . و اشک در چشمانش حلقه زدآخر ا يجمله  دنیداد و با شن یمحمد گوش م يبا دقت به حرف ها نفس

.شده بود رهیغم به او خ

.کردم یم یاز طرف الهام ازتون عذر خواه دیبه هر حال من با ـ

!من واقعا متاسفم. کنم یخواهش م ـ

.کرده بود اریسکوت اخت زینفس ن. نگفت يزیچ گریتکان داد و د يسر محمد

را  نیپور ماش نیخانه مت يمحمد جلو یوقت. با مخالفت محمد رو به رو شد یشود ول ادهینفس خواست همان جا پ دند،یکه رس ابانیسر خ به

:متوقف کرد، به طرف نفس برگشت و گفت

!دنبالتون امیفردا ساعت پنج م ـ

از  ناین دنیبا د. دهد یدست تکان م شیو برا ستادهیا که پشت پنجره دیرا د ناین. شد اطیپا و آن پا کرد و سپس وارد ح نیا یکه باز شد، کم در

مبل  يرساند و خود را رو نهیبالفاصله پس از ورود به خانه خودش را به شوم. دیساختمان دو يباران راه رفتن صرف نظر کرد و به سو ریز

.سردش شده بود یحساب. داختان

!ياومد یم گهیساعت د کی یذاشت یم ـ
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.شد و سرش را به طرف مامان برگرداند زیخ میمبل ن ياز رو نفس

!سالم ـ

!پاشو برو لباس هات رو عوض کن ؟يکرد ریقدر د نیسالم، چرا ا ـ

:گفت يگرفت با لحن مظلومانه ا یکه دستانش را در بغل م یمبل لم داد و در حال يدوباره رو نفس

.گهید رمیصبر کن االن م قهیدو دق یمام ـ

بارون؟ نیتو ا يومدا یبا چ یراست! پاشو نفس ـ

!منو رسوند یفیپسر خانم شر ـ

.به نفس نگاه کرد يلحظه ا مامان

خوش گذشت؟ ـ

!بد نبود يا ـ

!میزن یبعدا باهم حرف م. يخور یسرما م يجور نیخب حاال پاشو برو لباس هات رو عوض کن ا ـ

 یکه م دیشن یمامان را م يمت راه پله ها رفت و در همان حال صدابرداشت و به س زیم يرا از رو فشیمبل بلند شد و ک ياز رو یلیم یبا ب نفس

:گفت

.هیلیخ يسرما نخور يجور نیفصله؟ اگه ا نیلباس مناسب ا نیآخه ا ـ

. زل زد نهیخود در آ يبه چشمان قهوه ا. تب داشت. دیداغ و ملتهبش کش يگونه ها يبه رو یدست. رفت نهیبه سمت آ عیورود به اتاقش، سر با

درون  یبیلبانش نقش بسته بود و حس عج يرو زیآم طنتیش يلبخند. گشت یناشناخته م یقتیبه دنبال حق يدر عمق آن چشمان قهوه ا ییگو

.اتفاقات امروز بود ي جهیحال خوش نت نیبدون شک مطمئن بود که ا. محمد افتاد ادیبه . کرد یخود احساس م

***

!دنبالتون امیفردا ساعت پنج م ـ

د؟یببخش ـ

:شده بود و گفته بود رهیدوباره به رو به رو خ محمد

.عوض کنه ییحال و هوا هیکنه و هم  یخواد هم از شما عذر خواه یالهام م ـ

خوب؟ ـ

:حوصله پاسخ داده بود یب محمد

.رسونم یم ییجا هیدنبالتون و شما رو تا  امیخب به خواست الهام فردا م ـ

!داشته باشد دیخواست الهام تاک يخواست رو یم ییگو. کرده بود انیب یصبه خواست الهام را با لحن خا محمد

.ستین یبه عذر خواه يازیهر چند که بازم معتقدم ن! شهیتماس ساده هم حل م هیکار با  نیبه نظرم ا ـ

.شده بود ادهیرا باز کرده و پ نیدر ماش و
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.دیبه خانواده سالم برسون. نمتونیب یپور فردا م نیخانم مت ـ

!پدال گاز فشرده و از مقابل چشمان نفس دور شده بود يرا رو شیدرنگ پا یب و

***

کرد  یحس م. را کنار محمد و الهام بگذراند یتوانست ساعات یخوشحال بود که م. آنچه که رخ داده بود، دوباره لبخند زد يآور ادیبا  نفس

دوست  کیتواند به عنوان  یدانست م یم یگذشت ول یبا الهام نم شییاز آشنا یکه هنوز ساعات نیبا ا. شود یخارج م یکنواختیاش از  یزندگ

اما محمد، . محکم آشنا شده يکرد با دختر یحس م نایال يماجرا دنیآمد بخصوص که با شن یشادش خوشش م هیاز روح. کند ابحس شیرو

!نیهم. آمد یفقط از او خوشش م دیشا! دانست ینم

 یلباس به سراغ تخت رفت و سع ضیپس از تعو. را از تن خارج کرد دیچک یرا که هنوز از آن ها آب م شیلباس هاو  دیدل بر نهیاز آ باالخره

 يبرا دیبا. مامان به خود آمد يبود که با صدا شیلباس ها يهنوز مشغول جمع آور. آن پخش بود را مرتب کند يکه رو ییاز لباس ها یکرد کم

اتاقش رفت و همان طور که  سیبه سمت سرو. انداخت زیم يبه ساعت رو یو نگاه دیسپس گردنش کشبه کمر و  یدست. رفت یم نییشام پا

!رفتن با الهام را به فردا موکول کند رونیکردن موضوع ب انیبرد فکر کرد که بهتر است ب یآب سرد فرو م ریرا ز شیدست ها

***

 یوقفه م یباران ب. سرش را به طرف پنجره چرخاند. دیچانه اش باال کش ریاحساس سرما کرد و لحاف را تا ز. چشمانش را گشود یحال یب با

».شد رمید! نه يوا«. نگاهش به ساعت کنار تخت افتاد. دیتخت نشست و پشت دستش را به چشمانش کش يبه زحمت رو. دیبار

لب  ریبه اتاق برگشت و همچنان که ز یو عصبکالفه . جا گذاشته زیم يرا رو لشیآمد که کتاب ها و موبا ادشی یاتاق را محکم بست ول در

بار با  نیمقنعه مرتب ساخت و ا ریرا ز شیموها. به خود انداخت نهیدر آ یرا برداشت و دوباره نگاه شیو کتاب ها یکرد گوش یغرغر م

: به در زد و گفت يآهسته ضربه ا نایهنگام عبور از کنار در اتاق ن. اتاق خارج شد زا يشتریآرامش ب

. من رفتم نا،ین رونیب ایب ـ

.مامان در آشپزخانه مشغول بود. رفت نییکرد و پا یها را با عجله ط پله

آخه؟ يچرا صدام نکرد. شد رمید یمام ـ

.به چهره نشاند یفیاخم ظر. که تازه متوجه حضور او شده بود مامان

کنم که بره دانشگاه؟ داریسن و سال ب نیدخترم رو با ا دیبا شهیدوما من هم! ریاوال سالم و صبح شما هم بخ ـ

!باشه، اصال ببخشد، عجبا ـ

.بعد لبخند زد و

د؟یندار يمن رفتم کار! دیببخش ـ

.تونه تو رو هم ببره یاگه م. زنگ بزن به بابات، فکر کنم اون طرفا کار داشت هیشده  رتیاگه د یآهان راست. مواظب باش ـ

.خودم یقربون مام ـ

.برداشت زیمامان فرستاد و به سمت تلفن خ يبرا ياز دور بوسه ا و
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.سالم ـ

؟یخوب زم،یسالم عز ـ

!شده آخه رمید گهید نیفتیبابا جون، زودتر راه ب یمرس ـ

.را به حرکت در آورد نیفرمان را چرخاند و ماش بابا

؟يکالس دار یامروز تا چه ساعت ـ

.دهد یاول کالس را از دست م قهیبود که نفس چند دق از آن یحرکت عقربه ها حاک. به ساعتش انداخت ینگاه نفس

.شد تا ساعت دو هم کالس دارم یامروز که مثال از ده کالسم شروع م ـ

.میرس یخوبه، پس م ـ

م؟یبر ییقراره جا ـ

.گردن یبرم نایا اوشیامروز س ـ

».رو کم داشتم نیهم! خدا جون يوا«

دونه؟ یفرودگاه؟ مامان م نیبر نیخوا یم ـ

.دمیفهم شیساعت پ میمن خودم تازه ن م؟ینر شهینفس؟ مگه م ـ

:داد گفت یکه سرش را تکان م یبابا متوجه نگاه او شد و باخنده در حال. درمانده به بابا انداخت یاز گوشه چشم نگاه نفس

؟ياینم ه؟یچ ـ

!بابا جون ـ

!نفس ـ

.دعوت دارم ییامروز جا ییآخه بابا ـ

.و دوباره مظلومانه به بابا نگاه کرد» !ایول به مامان بگا یخواست یمثال م نفس«

؟یکجا به سالمت ـ

...یفیکه رفته بودم خونه خانم شر روزید ـ

آره؟ گه،ید تیرانندگ یهمون مرب ـ

...با...آره، اون جا با ـ

حاال چه نامزد «را باال انداخت  شیشانه ها يدیقو دوباره با ال» !هیدونم الهام ک یبود؟ من هنوز نم یحاال بگم ک! دختر يکال گند زد گهید نفس«

شده است، دوباره سرش را به طرف بابا  ابانیکرد نشان دهد حواسش پرت پسرك گل فروش کنار خ یو سع» !لشونیمحمد باشه چه فام

. برگرداند

.رونیاونم منو دعوت کرد تا امروز باهاش برم ب! یفیاز بستگان خانم شر یکی. با الهام آشنا شدم ـ

داره؟ یدفعه؟ مناسبت هی ،يجور نیهم ـ
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خواد  یاون افتاده و م ادی دهیفوت کرده و الهام منو که د شیشش ماه پ نایال. خواهر الهامم نا،یال هیکه من شب نیگفت مثل ا یمحتشم که م يآقا ـ

.باهام آشنا بشه شتریب

؟يایب يخوا یپس نم ـ

:معصومانه گفت یطنتیبا ش نفس

!دیجازه بداگه شما ا ـ

.اول تو رو برسونم دیپس امروز با ـ

.از بابا تشکر کرد یبا خوشحال نفس

!رو نداشتم يدیس يآقا يدخترا ياصال حوصله . بابا یواقعا مرس ـ

.مکث کرد یکم سپس

.رسونه یمنو رسوند گفت امروزم ما رو م روزیمحتشم که د يآخه آقا. ینه، مرس ـ

؟یفیشوهر خانم شر ـ

!وننه پسرش ـ

.شده اند کیبزند که نفس متوجه شد به دانشگاه نزد یخواست حرف بابا

.یبازم مرس. نیبه کارتون برس نیشما هم بر شمیم ادهیپ گهیمن د. بابا یمرس ـ

.برو بابا جون، مواظب خودت باش ـ

.ییخداحافظ بابا ـ

.ورود به کالس را بدهد يکرد که استاد به او اجازه  یدل دعا م داشت و مدام در ینفس با عجله قدم برم. شلوغ بود یدانشگاه حساب ي محوطه

.دیکش یقیفشرد و نفس عم نهیقفسه س يکالس، نفس دستش را رو افتنی انیپا با

.رمیم یدارم م گهید. باالخره تموم شد ش،یآخ ـ

؟یکن یچته تو نفس؟ امروز چه قد آه و ناله م يوا ـ

.کار دارم یتازه خونه هم کل. سر کالس امیروز چه قدر دعا دعا کردم که استاد بذاره بام یدون یتازه نم. خسته ام به خدا ـ

؟يقهوه چطور هیخب حاال با  ـ

.به ساعت و سپس به محبت انداخت ینگاه نفس

.گهید يدفعه  هیباشه . شده رمید شمیجور نینه قربونت، من هم يوا ـ

.مونه یم ادمی! باشه نامرد ـ

.را برداشت و به دنبالش قدم ها را تند کرد فشینفس با عجله ک. نفس دور شدبه حالت قهر از  و

.يریچقد تند م نم،یبب ستایوا ـ

.را برگرداند شیبانمک رو یباحالت محبت
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.کنم یدوستم به جبران امروز فردا دعوتت م يواسه خاطر دل کوچولو یکشم ول یرو نم یناز کس یدون یمحبت خانم خودت اخالق منو م نیبب ـ

:گفت یدر هوا تکان داد و با خوشحال یدست محبت

...باشه پس ؟يجد ـ

»!دنیدوتا به هم رس نیدوباره ا! بله«نفس رد نگاهش را دنبال کرد . و ساکت شد دید يزیانگار چ که

.کنه یداره نگات م. ششیبرو پ ایب ا،یب ـ

!شده امروز پیچقدر هم خوش ت! یآخ ش؟یدیتو هم د ـ

!بتبرو مح ایب ـ

:شد، باخنده زمزمه کرد یکوتاه از او دور م یخداحافظ کیکه با  یدر حال و

!و منو به قهوه دعوت کنه ادیقرار بود ب لیحاال خوبه سه ـ

***

 گریدکیبا  نایآن طرف تر مامان و ن یزد و کم یرا ورق م يمبل نشسته بود و مجله ا يخانه که شد اول از همه چشمش افتاد به بابا که رو وارد

. دیرا بوس ناین يبلند سالم کرد و جلو رفت و گونه  ينفس با صدا. سرشان را باال آوردند ينفس در آستانه در ورود دنیمشغول بودند و با د

.ایبرو لباسات رو عوض کن و ب زیم يواست گذاشتم رو دمینفس جان، مامان، غذا رو کش ـ

.یمرس ـ

.رفت نییبه صورتش زد و دوباره پا یرا عوض کرد و آب شیبا عجله لباس ها. سپس به اتاقش رفت و

.کرد يو تک سرفه ا دیآب نوش يمقدار شیقاشق از غذا نیبا فرو فرستادن آخر همراه

.رونیب میمنو دعوت کرده که باهم بر یفیاز بستگان خانم شر یکیبهتون بگم امروز الهام  شبیرفت د ادمیام مامان  ـ

.با سوال مامان دوباره مشغول خواندن شد یسرش را باال آورد ول يلحظه ا يبرا زیبابا ن. تبه نفس انداخ ینگاه مامان

ش؟یشناس یالهام؟ تو از کجا م ـ

!هیدختر خوب. باهاش آشنا شدم یفیخانم شر يرو ببرم، خونه  کیکه رفتم ک شبید ـ

ن؟یقراره بر یخاص يچرا دعوتت کرده؟ جا ـ

.نمدو ینم یعنیکه نه،  یخاص يجا ـ

. وار تکرار کرد یبه بابا گفته بود، طوط نیرا که در ماش یقبل يدعوت دوباره جمله ها نیپاسخ دادن به مناسبت ا يبرا و

.باشه برو! طور نیکه ا ـ

:افتاد که رو کرد به بابا و گفت ادشی يزیانگار چ و

نا؟یا يدیس ياستقبال آقا میبر میخواست یمگه امروز نم لیسه ـ

.ادینم گهیم یفس هم گفتم ولچرا به ن ـ

.دوباره به نفس رو کرد مامان
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بابا برسونتت؟ ن؟یریم یحاال ک ـ

.برتمون یمحتشم م ينه آقا. شمیساعت پنج حاضر م ـ

:دیرفت پرس یهمچنان که به سمت آشپزخانه م. مبل برخاست يبار مجله را بست و از رو نیا بابا

اومده بود؟ تیرانندگ یکه اون روز با مرب هیمحتشم همون پسر ـ

!بله ـ

نه؟ گه،یرسونتتون د یفقط م. اومد یبه نظر م یپسر خوب ـ

!بله ـ

.کرد و سرش را تکان داد یمکث بابا

.دنبالت امیزنگ بزن من م یاگر هم خواست ن،یزودم برگرد. باشه بابا جون مواظب خودت باش ـ

!چشم بابا جون ـ

و کتش را در دست  فیکه ک یبعد در حال یقیاز بابت او راحت شده باشد به سمت اتاق رفت و دقا لشایکه خ ییپس از صحبت با نفس، گو بابا

.داشت از مامان خواست که ساعت چهار حاضر باشند تا باهم به فرودگاه بروند

.را آماده کند نایتا نشدند که مامان از نفس خواست  یم کیعقربه ها به ساعت چهار نزد. شد يمشغول باز نایتا ساعت چهار با ن نفس

.و بابا خانه را ترك کردند نایراس ساعت چهار مامان و ن درست

.با خودت ببر زیهم پول گذاشتم رو م یکم هی! ایمواظب باش. مینفس ما رفت ـ

.ممنون مامان ـ

 یحاال امروز چ«. تخت انداخت يها را رواز رفتن آن ها نفس به سرعت به اتاق رفت و دوباره در کمدش را باز کرد و مثل روز قبل تمام آن  پس

»بپوشم؟

از . به خود انداخت ینگاه نهیدر آ. دیرا انتخاب کرد و به همراه شلوار کتان کرم رنگش پوش یآن همه لباس، بافت بلند سبز رنگ نیاز ب باالخره

 يرنگش را رو يکرد و در آخر شال نخود شیصرف بستن موها زیرا ن یقیدقا. رفت ششیسراغ لوازم آرا نیبود بنابرا یخودش راض قهیسل

.ناآشنا يشماره  کیباز هم . زنگ تلفن همراهش او را به سمت تخت کشاند يبردارد که صدا زیرا ن فشیخواست تا ک. ختسرش اندا

د؟ییبفرما ـ

.سالم نفس جون الهامم ـ

.دیشیاند يلحظه ا نفس

ن؟یسالم الهام جون، خوب ـ

خانواده خوبن؟ ؟یتو خوب زم،یممنون عز ـ

.متشکرم خوبم ـ

باهات حرف زده، نه؟ شبیراستش، ام، فکر کنم محمد د ـ
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.بله الهام جون، من واقعا متاسفم ـ

رو کنار خودم داشته  گهید ينایال هیتونم  یبا خودم گفتم من م ه؟یچ یدون یخوب م یول. من متاسفم که تو رو هم ناراحت کردم زم،ینه عز ـ

تونم؟ یم نه نفس جون؟. باشم

.فشرد یخودش را م يناخواسته گلو زین یبغض. کرد یرا احساس م نیا یو نفس به خوب دیلرز یالهام پشت تلفن م يصدا

.شمیمن خوشحال م زم،یحتما عز ـ

؟يحاضر یراست. روزیبازم ببخش بابت د. ممنون، واقعا ممنونم ـ

.زد يلبخند نفس

.آره حاضرم ـ

.نمتیب یم گهید مساعتیباشه پس تا ن ـ

دوشش  يرا رو فیک گرشیرنگش رفت و آن ها را در دست گرفت و با دست د یبلند مشک ياز قطع تماس نفس به سراغ چکمه ها پس

.انداخت و در اتاقش را بست

صفحه  يروکه  يرفت به شماره ا یکلنجار م نشیپوت پیکه با ز یدر حال. زنگ خورد لشیبود که دوباره موبا شیها نیپوت دنیحال پوش در

.به نظرش آشنا آمد. انداخت يکرد، نظر یم ییخودنما یگوش

بله؟ ـ

!سالم خانم ـ

.انداخت نیدر گوشش طن نیمغرور و دلنش را،یگ ییصدا

.محتشم يسالم آقا ـ

:گفت يگریسوال د دنیبدون پرس محمد

ن؟یحاضر ـ

ام؟یب دیبله، فقط من کجا با ـ

!در منزلتون هستم يبنده جلو ـ

!شد واستون زحمت ـ

.کنم، من منتظرم یخواهش م ـ

.تماس را قطع کرد و

چکمه را به پا  يشتریکرد با سرعت ب یبه عالمت تعجب تکان داد و سع يسر. در دستش انداخت يو سپس چکمه ها یبه گوش ینگاه نفس

.کند

»!باش لطفا یخوب یلینفس امروز دختر خ«: و با خود گفت دیکش یقیرفت، نفس عم یکه به سمت در م همچنان

 نیمحمد درون ماش. کرد زیچشمانش را ر یکم. پارك شده بود ابانیرنگ محمد که آن طرف خ یمشک نیبستن در، چشمش افتاد به ماش بمحض



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 37

حمد با لحظه م نیدر هم. ستادیمردد ا ينفس لحظه ا. از الهام نبود يخبر یداده و چشمانش را بسته بود ول هیتک ینشسته بود و سرش را به صندل

به رسم ادب در . دیآ یم نیآرام به سمت ماش ییکه با قدم ها دیپور انداخت و نفس را د نیبه سمت خانه مت یرا گشود و نگاه انشاکراه چشم

:کرد یشدستینفس در سالم کردن پ. شد ادهیماشن را باز کرد و پ

.سالم ـ

.پور نیسالم خانم مت ـ

:شود و در همان حال گفت یم لشیحمد سوار اتومبم دیگشت که د یم يبه دنبال جمله ا نفس

.الهام منتظرمونه ن؟یشیسوار نم ـ

.را دور زد و در آن را گشود نیماش نفس

 یگاه زیمحمد ن. فشرد یرا در مشت م فشیبا قدرت تمام، بند چرم ک ایکرد و  یمدام انگشتانش را در هم قالب م. باز هم معذب بود نفس

خواهد  دایپ یاگر الهام واقعا نامزد محمد باشد چه احساس دیشیاند ينفس لحظه ا. دیبار یاز چهره اش م یخستگ .دیکش یبه صورتش م یدست

کرد؟ چرا با صراحت به خود  یبه هنگام خواب به محمد فکر م شبیبود، محمد و الهام بودند؟ چرا د دهید یفیکه در خانه خانم شر یکرد؟ عکس

دانست که  یخوب م یول. افتی یخود نم يبرا يجواب قانع کننده ا چیآمد؟ ه یفقط از محمد خوشش م د؟یآ یگفته بود که از محمد خوشش م

 يچه جور! که شیدیند شتریآخه دختر، تو که اون رو چند بار ب«: گفت یگرفت و با خود م یخنده اش م یگاه. رددا یدر کنار محمد حس خوب

 يآور ادیبا » !حواست به خودت و احساست باشه نفس خانم«: گفت یبعد با خود م یقیو دقا »!چرت و پرتا؟ نیدارم و از ا یحس خوب هی یگ یم

کرد،  یم ییخودنما فشیلبان ظر يبر رو شیپ یقیکه دقا ياز لبخند گریابروانش درهم رفت و د يلحظه ا ،که با خود گفته بود يجمله ا نیآخر

.افتین ياثر

بغض کرد و  ينفس در کنار محمد، لحظه ا دنیبا د. داد یراستش را تکان م يبود و مدام پا ستادهیا در يالهام جلو. دیچیبه درون کوچه پ محمد

»!نایآخ ال«: لب زمزمه کرد ریاراده ز یب

 نینفس و محمد همزمان از ماش. و دوباره شد همان الهام شاد و خندان دیبه چشمانش کش یالهام دست. متوقف شد شیپا يمحمد، جلو نیماش

.دیالهام به سرعت خود را به نفس رساند و او را در آغوش کش. شدند ادهیپ

.زمیسالم عز ـ

ن؟یسالم الهام جون، خوب ـ

؟یتو خوب! ام یعال ـ

.یمرس ـ

.رو کرد به محمد و

.میمنتظر نیما تو ماش ا،یبعدشم لباسات رو زود عوض کن و ب. محمد زود برو باال، مامان فرشته باهات کار داشت ـ

الهام همش در حال جنب و . گرفت يجلو جا یعقب و الهام در صندل یبار نفس در صندل نیا. برد نیو به سمت ماش دیدست نفس را کش سپس و

 تمیبا ر یآرام گرفت که آهنگ یباالخره الهام زمان. خورد یافتاده بود، غبطه م شیکه برا یشاد او با توجه به اتفاقات هیجوش بود و نفس به روح
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.دیشد و به سمت نفس چرخ زیخ مین یصندل يرو یالهام با سرخوش. پخش شد نیماش تند درون

.يممنونم که دعوتم رو قبول کرد یچه خبرا نفس جون؟ راست ـ

.کنم یخواهش م ـ

به نظرت؟ میحاال کجا بر ـ

.تبسم کرد نفس

.نداره یراستش واسه من فرق ـ

!بره یجا ممحمد ما رو ک نمیاصال بذار بب گه،یتعارف نکن د ـ

.به ساعتش انداخت یجمله نگاه نیپس از گفتن ا و

!عجبا! نیدل بکن نهیاز آ نیتون ینم گنیکنه؟ بعد به ماها م یکار م یمحمد داره چ نیا ـ

»!يکاش ببار يا«: آسمان دوخت و با خود گفت ینفس نگاهش را به آب. دوباره دل آسمان گرفته بود. چشم دوخت رونیبه ب نفس

 نیبه ماش. در دست داشت زین یمشک یبود و کت دهیپوش یرنگ یآب راهنیرنگ همراه پ یآب نیشلوار ج. شد دایمحمد پ يسر و کله  باالخره

.قرار داد و دوباره در را بست یصندل يشد و در سمت عقب را باز کرد و کتش را رو کینزد

.را پر کرده بود نیماش يعطر تلخش فضا يبو

هان؟ ،ياومد یم گهیساعت د کی یذاشت یم ـ

:گفت يبا سوال الهام، سرش را به سمت او برگرداند و با لبخند خسته ا محمد

! کشم الهام خانم یخوام که دارم جور حسام رو م یمعذرت م ـ

.کرد یدر سکوت به بحث آن ها گوش م زیرا به حرکت در آورد و نفس ن نیماش زیمحمد ن. نگفت يزیو چ دیخند طنتیبا ش الهام

کجا برم؟ دیخب با ـ

م؟یام نفس کجا بر ـ

.متعجب شد یالهام کم ياز سوال تکرار نفس

.نداره الهام جون یمن فرق يگفتم که برا ـ

م؟یکجا بر ؟یگیخب محمد تو م ـ

!قرار بود فقط برسونمتون، قرار نبود که پناهگاهم رو لو بدم ـ

.در هوا تکان داد یدست یبا خوشحال الهام

ما رو؟ يبر یمحمد م يوا ـ

!که به حسام قول دادم فیح ـ

.بلند قهقهه زد يبا صدا الهام

 چیه یتواند امروز را ب یچقدر خوشحال بود که م. داد یمحمد و الهام گوش م يبه مکالمه  یخاص ينفس پر از سوال بود و با کنجکاو ذهن
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.کنار محمد و الهام بگذراند يدغدغه ا

شد تا  یشدند و نفس هر لحظه کنجکاوتر م یکم کم از شهر خارج م. شب گم شود یکیرفت که در تار یز مرو یشدت گرفته بود و روشن باران

. کرد جو حاکم را عوض کند یم یهر چند کوتاه، سع ییگشت و با سوال و جواب ها یبه سمت نفس برم یگاه زیالهام ن. ندیپناهگاه محمد را بب

.داد در سکوت، تنها شنونده باشد یم حیها شرکت کند و ترجتر از آن بود که در بحث آن  ستهمحمد اما خ

.شد رهیآورد و با تعجب به آن خ رونیب فشیجستجو آن را از ک یباالخره پس از اندک. خورد یزنگ م لشیموبا

!د؟ییبفرما ـ

.دیچیگرفته سامان در گوشش پ يصدا

.سالم نفس، سامانم ـ

؟یسالم خوب ـ

!؟ییکجا ـ

.شد یم شتریو ب شتریبلحظه تعجب نفس  هر

چطور؟ ستم،یخونه ن ـ

خونمون؟ يایب یتون یم ـ

.ختیبا تعجبش در آم زیبار دلشوره و ترس ن نیا

افتاده؟ یچرا؟ اتفاق ـ

:دینمود، پرس یم یعصب یکه کم یاو، در حال يتوجه به حرف ها یاما ب سامان

؟دنبالت امیب ،يایب یتون یاگه نم. ياومده بودم خونتون نبود ـ

!يشده سامان؟ نگرانم کرد یخب آخه چ ـ

:دیکش ادیفر يبلند بایتقر يبا صدا سامان

!جا نیا ایب گمیبهت م! نفس بس کن نگرانم، نگران ـ

.کرد یمحمد نگاهش م. نگاه کرد نهیفشرد به آ یرا م شیکه گلو یپر از تعجب و ترس و با بغض یبا چشمان نفس

:آهسته تر اما خسته ادامه داد ییبا صدا. ده بودش مانیکه انگار از رفتارش پش سامان

کجان؟ ییو زندا لیسه ییدا یراست. ببخش نفس دست خودم نبود ـ

:آمد گفت یاز ته چاه م ییکه گو ییبا صدا نفس

.فرودگاه ـ

.میمنتظر ایزود ب ـ

نگران  يلحظه سکوت کرده بود با چهره ا نیه تا االهام ک. تماس را قطع کرد یمعطل یو ب دیباشه را آن قدر آرام گفت که خودش هم نشن نفس

:دیزد پرس یکه محبت در آن موج م
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افتاده؟ یاتفاق زم؟یشده عز يزیچ ـ

جز سالم و  یسخن نشانیکه تا به حال ب یکس. سامان، پسرعمه اش به او زنگ زده بود. جمله تازه به خودش آمده بود نیا دنیبا شن ییگو نفس

تلخ  يترس تمام وجودش را در برگرفت و افکار يلحظه ا يبرا. بود و خواسته بود زودتر به خانه شان برود دهیداد کش سر او. نبود یاحوال پرس

.کار بغضش را فرو خورد نیکرد بلکه با ا يتک سرفه ا. ردیبگ یمیدانست چه تصم ینم. به ذهنش هجوم آورد ومو ش

. ...خوام الهام جون، فقط یمن واقعا معذرت م ینه ول ـ

:جلوتر برد و خطاب به محمد گفت یحرفش سرش را کم يگفتن ادامه  يبرا و

م؟یبرگرد دیکن یلطف م ـ

:دیالهام دوباره پرس. به الهام نگاه کرد محمد

نشده؟ يزیچ یمطمئن ؟یخوب زمیعز ـ

.برگردم دیراستش زنگ زدن، با ـ

:تکان داد و گفت يبار محمد سر نیا و

.نیهر جور راحت ـ

. کرد ینم شیرها يدلشوره لحظه ا. بود دهیفا یاما انگار ب ردیکرد با مامان و بابا تماس بگ یسع يچند بار. سخت بر نفس گذشت یقیدقا

.باز هم سامان. زنگ خورد لشیخانه عمه ترانه بودند که دوباره موبا کینزد

نفس؟ ییکجا ـ

.سر کوچه شما ـ

خونه عمو؟ ییایب یتون یم ـ

عمو؟ ـ

!من يعمو ـ

!رو ندارم که قشیمن آدرس دق ـ

:گفت یبا کالفگ سامان

خونشون؟ نیاومد یم يپس چه جور ـ

.سامان حق نداشت با او تند برخورد کند. کالفه شده بود زین نفس

!بود آقا شونیاون خونه قبل یول دیببخش ـ

؟ییایبا آژانس م ایاالن  ییخب تنها ـ

:گفت دیفکر کرد و با ترد یجواب دادن به پرسش سامان اندک يبرا نفس

!نه ـ

.نکشد ادیقبل بر سرش فر يکرد آرام باشد و مثل دفعه  ینبود، سع شیگرفت و پاسخ سوال ها یکه م ییخسته از جواب ها سامان
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؟يآورد نیخودت ماش ـ

.نه با دوستام هستم ـ

نه؟ ؟یکن ینم یتو که رانندگ ـ

!نه ـ

.خب پس بذار آدرس رو بدم ـ

:ر کرد و دوباره گفتفک یکم سامان

.یکن یکوچه ها رو گم م. مونه ینم ادتی يجور نیا ـ

.مونه یم ادمی! بگو ـ

!کنه یم یکه رانندگ یرو بده به اون یگوش ـ

.خواد حاال تو بگو ینم ـ

:سامان با حرص گفت ـ

!نفس ـ

! سامان يوا ـ

:را با حرص زمزمه کرد و گفت نیا

.صبر کن ـ

.دیدانست چه بگو یخودش هم نم. جا به جا شد یندلدر ص یکم ،ییکم رو با

د؟یببخش ـ

.به او انداخت نهیدر آ یبا تعجب نگاه محمد

بله؟ ـ

.برم و آدرسم ندارم دیبا يا گهید يکه من جا نیمثل ا یول. زحمت شدم واستون ـ

.کرد یود و نفس نگاه مکه مقابلش ب یمحمد با تعجب به گوش. را به سمت او گرفت یدستش را دراز کرد و گوش سپس

خب؟ ـ

.گنیآدرس رو بهتون م ـ

: و با خود گفت دیگز ینفس کالفه از اصرار سامان مدام لبش را م. و مشغول صحبت شد دیکش رونیانگشتان نفس ب نیرا از ب یآرام گوش محمد

.محمد گوش سپرد يمکالمه  يو به ادامه » !شد امروز يعجب روز«

... ـ

.محتشم هستم ـ

... ـ
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.کنم یخواهش م ـ

... ـ

.بله حتما ـ

... ـ

 یبه سمت نفس برم کباریهر چند لحظه  زیالهام ن» واسه خودش؟ گهیداره م یسامان دو ساعته چ نیا«. خونش به جوش آمده بود گرید نفس

 يتشکر. را به طرفش گرفته بود لیبه خود آمد که محمد موبا یزمان الینفس غرق در فکر و خ. شد یاو رو به رو م يآشفته  يگشت و با چهره 

انقدر ذهنش مشغول بود . پرسند ینم شیدر مورد برگشت ناگهان یکرد که چرا محمد و الهام سوال یتعجب م. ل را از دستش گرفتیکرد و موبا

.تکان داده بود يگوش الهام زمزمه کرده و الهام با تاسف سر ریز يزیکه متوجه محمد نشد که بعد از تماس چ

.کرد ینم یحرکت چینشسته بود و ه یصندل ياما نفس رو. سامان، متوقف شد يپور، عمو یعل يخانه آقا يمحمد جلو نیماش خرهباال

 نیمحمد از ماش. چقدر چشمانش قرمز بود. دیآ یمحمد م نیکه به طرف ماش دیسامان را د. چشمانش را بست و دوباره باز کرد يلحظه ا يبرا

. بود دهیفا یانگار ب یزد ول شیالهام چند بار صدا. پور چشم دوخته بود یعل ينفس اما هنوز به در خانه آقا. داد شد و با سامان دست ادهیپ

.با سامان، کنار نفس نشست یکوتاه یشد و ضمن احوال پرس ادهیپ زیاو ن نیابنابر

؟یبش ادهیپ يخوا ینفس جون؟ نم ـ

:آرام گفت ییبا صدا. چشمانش را با انگشتانش فشردو  دیبه صورتش کش یدست. خورد یتکان. بود جیگ نفس

.که روزتون رو خراب کردم دیببخش ـ

 کیتا نکند  دیکش یسامان مدام دستش را به چشمانش م. پر از غم و ترس به او زل زد یبه سمت سامان رفت و با چشمان. شد ادهیپ نیاز ماش و

.شوند ياجازه جار یب شیوقت اشک ها

 گرینفس د. باران، معصوم بود ریچقدر ز. غرق در غم و ترس او افتاد مرخیکوتاه به ن يلحظه ا يزده بود و نگاه محمد برا به در خانه زل نفس

.هم نکرد یاز محمد و الهام خداحافظ یحت. لرزان به سمت خانه راه افتاد ییسست و پاها ییبا قدم ها. دیبگو يزیمنتظر نماند تا سامان چ

 سیخ سیخ شیلباس ها. شد یقطع نم يلحظه ا ونیو ش هیگر يصدا. بود که نفس به زحمت خود را به ساختمان رساند خانه انقدر شلوغ اطیح

را از پا خارج  شیباعجله کفش ها. دوباره به خود آمد فشیبه ک يکه باالخره با برخورد دست پسر بچه ا ستادیباران ا ریدانست چقدر ز ینم. بود

که  دیباالخره عمه ترانه را د. افتی یم يکمتر يچرخاند آشنا ینفس هرچه چشم م. دیچشم ها به طرفش چرخ يهمه . خانه شد داخلکرد و 

.اراده خودش را در آغوش عمه انداخت یبه سمت او رفت و ب. شود یبه دست از آشپزخانه خارج م ینیس

که دوباره چشمانش تار شد  دیایب نییخواست از تخت پا .کرد یسرش بشدت درد م. کرد دایچشمانش را گشود، خودش را در اتاق ساره پ یوقت

!پدرش رفت! ساره چارهیب. شد یاو تنگ م يآخ که چقدر دلش برا. عمو بهزاد رفته بود. شد شیگونه ها يو اشک مهمان ناخواسته 

. گذاشت زیم يو خرما را رو يچا جلو رفت و. تخت کز کرده يکه گوشه  دیسامان وارد اتاق شد و نفس را د ياز دخترعموها گرید یکی لدای

.او هم سرخ بود يچشم ها. تخت نشست يرو زیخودش ن

؟يشد داریب ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 43

رفت؟ لدای ـ

.و خرما را مقابلش قرار داد يکه پاسخ نفس را بدهد از جا برخاست و چا نیبدون ا لدای

.رو بخور نیا ایب ـ

:دیو با بغض پرس دیرا نوش ياز چا ينفس جرعه ا. خرما برداشت و آن را تکه کرد و به دست نفس داد يدانه ا و

ن؟یاومد یشما ک ـ

.تهران میاومده بود شیما دو روز پ ـ

:دیبا تعجب پرس نفس

ن؟یدونست یمگه م ـ

.نشست لدایلبان  يجان رو یب يپوزخند

.ستیخوب ن ادیروزا حالش ز نیزن عمو گفته بود ا ـ

.مامان و بابا افتاد ادیناگهان به . دهد نییزور از گلو پا و خرما را به يکرد چا یم یساکت شد و سع نفس

کو؟ نایمامان و بابام کجان؟ ن ـ

.شما يبرده خونه  مایرو هم ش گهید ياز بچه ها يسر هیو  ناین. روننیمامان و بابات ب ـ

ناراحته نه؟ یلیبابا خ ـ

.انداخت نییسرش را پا لدای

***

. و بابا مثل برادرش، دوستش داشتند شیکه نفس مثل عمو یکس. دیپور فرا رس یوز از فوت بهزاد علر نیزود گذشت و چهلم یلیخ زیچ همه

خاطر فوت او بر اثر  نیبه هم. کرد ینداشته اش را پر م يعمو يبود و جا یخوب و دوست داشتن يعمو کینفس  يبرا شهیعمو بهزاد هم

 .پور بود نیمت ياو و خانواده  يراب يبد يسرطان، ضربه 

مدت  نیانقدر در ا. بود دهیگذشت و نفس تازه به خانه رس یمراسم چهلم عمو بهزاد م انیاز پا یچند ساعت. تخت افتاد يخسته رو یتن و بدن با

برجسته اش در صورت  يچشمانش گود رفته و گونه ها ریز. بود دهیند نهیخود را در آ شتریچند بار ب دیدر رفت و آمد و تکاپو بود که شا

.داشت يشتریب ياش جلوه  ینوااستخ

.زنگ در او را مجبور کرد تا از تخت بلند شود يصدا

انگار به . سخت است يزیچقدر از دست دادن عز. بود دهیرا د زشیکمتر خواهر کوچک و مامان عز یمدت حت نیا. هم آمدند نایو ن مامان

.شود یم یاز قلبت خال يگوشه ا کبارهی

نفس . دیناب، او را در آغوش گرمش کش یکاناپه گذاشت و به سمت نفس رفت و با محبت يش به خواب رفته بود رورا که در آغوش ناین مامان،

: لب گفت ریز

!چقدر دلم برات تنگ شده بود مامان ـ
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شب . را از دست بدهدو چند ساله اش  نیو برادر چند قیبابا سخت بود که رف يچقدر برا. بود دهیبابا را د نا،یمدت کمتر از مامان و ن نیا در

کرد لبخند را مدت هاست که بر لبان دختران  یبابا حس م. کوچکشان پس از مدت ها دور هم جمع شدند يبابا برگشت دوباره خانواده  یوقت

 یرا چاشن يخوشحال کننده دوباره شاد يبتواند با خبر دیفکر کرد که شا نیبنابرا. است دهیهمسر مهربانش ند يرا در چهره  يو شاد شدلبند

.کند زانشیعز یزندگ

***

 یرا م نهیسوزان درون شوم يانداخته بود و چشمانش شعله ها شیپاها يطبق عادت لحاف را رو. مهر ماه، هوا بشدت سرد شده بود اواسط

محمد محتشم، الهام،  ،یفیشر به خانم. که هم بودند و هم نبودند يبه افراد. دیشیاند یافتاده بود م شیمدت برا نیکه در ا یبه اتفاقات. دیکاو

.بود ختهیخواب از چشمانش گر. توانست افکارش را منظم کند یکرد نم یهرچه تالش م. پور یو بهزاد عل یسهراب ریامساغر، 

خودش .عه رفتکرد و به اتاق مطال یو آرام راه پله ها را ط نیپاورچ. محض فرو رفته بود یکیخانه در تار. آمد و از اتاق خارج شد نییتخت پا از

هر  دنیبا د. به اتاق خودش بازگشت یمعطل یو ب دیکش رونیب گرید يآلبوم ها نیآرام آن را از ب. دیرس یاش کهنه به نظر م یجلد زرشک. بود

 يخبر یو ب یسرخوش يایدر دن يدغدغه ا چیه یکه ب ییچه روزها ،ینیریچه خاطرات ش. شد یمهمان لبانش م زین ياز عکس ها لبخند کی

از خودش و  یکرد، چشمش به عکس یرا مرور م کیبود و خاطرات هر  رهیهمچنان که به عکس ها خ. زد یدست و پا م شیخو يودکانه ک

کرد خاطرات آن روز  یسع. کند داریرا ب یموقع او کس یب دنیدهان خود را گرفت تا مبادا خند يجلو عیسر یشد ول ندساغر افتاد و قهقهه اش بل

نفس . را ثبت کند شانیقشنگ کودک يلحظه ها یعکاس نیدورب لهیخواست به وس یرا که ساغر مهمان آن ها بود و مامان م يروز .آورد ادیرا به 

بود و مامان در همان لحظه  دهیکش یرا به طرز جالب و دردناک شیکه چرا ساغر آن روز موها اوردیب ادیبه  نستهرچه به ذهنش رجوع کرد نتوا

 یشب را نشان م مهیساعت که ن يتوجه به عقربه ها یدستش را به سمت تلفن کنار تخت دراز کرد و ب. آن ها انداخته بود از زیخاطره انگ یعکس

مدت ساغر  نیالبته در ا. شود ایشد تا به ساغر تلفن کند و حالش را جو یخوب يفکر کرد که عکس بهانه  خودبا . ساغر را گرفت يداد شماره 

و خواب آلود  ینفس انتظار داشت که او عصب. را برداشت یبعد از چند بوق ساغر گوش. به خانه شان آمده بود تیعرض تسل يبرا يچند بار

.به تلفن پاسخ داده بود شهیتر از هم يساغر پر انرژ یشود ول ایموقعش را جو یعلت تماس ب

.پور نیسالم خانم مت ـ

؟يسالم چطور ـ

.تو مراسم شرکت کنم ببخش امروز نشد یراست ؟يتو چطور ،یعال ـ

.يکمک کرد یلیمدت خ نینداره، ا یاشکال ـ

!ایرو به من نگفت نایالهام ا ي هیخانم باالخره قض يآها ـ

چه خبر؟ ریحاال، از ام گمیباشه بعد بهت م ـ

.کرد افتیدر یمضاعف يانرژ رینام ام دنیبا شن ییگو ساغر

!رسونه یاونم خوبه، سالم م ـ

؟گرده یبرم ینگفت ک ـ
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.برگرده گهیماه د هی دیاومده با شیواسه باباش پ يکار هیکه  نیچرا اتفاقا، مثل ا ـ

...ساغر زنگ زده بودم که یدون یآهان م ـ

.کرد مانع ادامه صحبتش شد یمادر ساغر که او را صدا م يصدا اما

.زنم یکنه فردا بهت زنگ م یآخ نفس، مامان صدام م ـ

.برو شبت خوش یاوک ـ

منصرف شد و آلبوم را بست و اجازه  دیبه ذهنش نرس يزیبه آن عکس فکر کرد اما چون چ زیمکالمه اش با ساغر ن انیپس از پا یقیدقا نفس

.داد تا دوباره خواب مهمان چشمانش شود

ست جبران کند که باز هم خوا یرا م ریچند روز اخ نیا یخواب یب. دادند اما نفس هنوز هم خواب بود یرا نشان م ازدهیساعت، عدد  يها عقربه

!زنگ تلفن

:خواب آلود پاسخ داد ییتوجه به شماره، با صدا بدون

د؟ییبفرما ـ

.زمیسالم عز ـ

!سالم ـ

؟یشناخت ـ

ارم؟یبجا نم دیببخش ـ

!کردم، الهامم دارتیببخش ب ؟ينفس جون خواب بود ـ

:فشرد، ادامه داد یچشمانش م يکه دستش را رو یتخت نشست و در حال يجا به جا شد و رو ینام الهام کم دنیبا شن نفس

حالشون چطوره؟ یفیخانم شر ن؟یخوب. ببخش الهام جون ـ

.زنم یزنگ م گهیوقت د هیبرو بخواب من . کردم دارتیمنم ب ،يخسته بود. زمیهمه خوبن عز ـ

.شدم یم داریب دیبا گهید. نه، نه اصال ـ

.گمیم تیپور تسل یعل يبازم بابت فوت آقا یراست ـ

.با او تماس گرفته بود تیعرض تسل يبرا زین نیاز ا شیالهام پ. در چشمان نفس جمع شد اشک

.ممنون ـ

درست  دیمحمد هم گفت شا ،يهنوزم خسته ا. دونم بد موقع است یم. ام دعوتت کنم ینفس جون راستش زنگ زده بودم که واسه مهمون ـ

.نمتیشم اگه بب یخوشحال م. هفته جشن سالگرد ازدواجمه نیآخر ا. ات خوب باشه هیواسه روح دیمن گفتم شا ینباشه دعوتت کنم ول

!یافت یتو زحمت م زم،یممنون عز ـ

نمت؟یب یپس م زم؟یعز یچه زحمت ـ

.فکر کرد يلحظه ا نفس
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.نمتیب یآخر هفته م یول شمیکه باعث زحمت م نیبا ا ـ

.فرستم دنبالت یرو م یکیپس من  ـ

.امیمن خودم م يآدرس رو بد یف کننه نه، اگه لط ـ

.نمتیب یتعارف نکن، پنج شنبه م گهید ـ

»!درست نباشه دعوتت کنم دیمحمد هم گفت شا«. کرد یالهام فکر م يقطع شده بود و نفس به حرف ها تماس

 شیافتاده بود را به دور شانه ها نیزم يکه رو یدرنگ شال یوجودش را در برگرفت و ب فیخف یلرزش. دیپر نییکودکانه از تخت پا یطنتیش با

.دیچیپ

 یذوق م یکوچک هیکه از گرفتن هد يمثل بچه ا. بود دایدر چشمانش پ یخاص يشاد. زل زد نهیو به نفس درون آ دیسرد را به صورتش پاش آب

 يرو يبوسه ا. چولو هنوز خواب بودکو يفرشته . رفت نایابتدا به اتاق ن. از اتاق که خارج شد. کند، از دعوت شدن به جشن الهام خوشحال بود

.گذاشت و خارج شد شگونه ا

را در دست  ناین يکه عروسک ها یمامان در حال. دیجو یرا م شیصبحانه خوردن تنفر داشت، با لذت لقمه ها ییکه از تنها شهیهم برخالف

.نفس هم همزمان سرش را بلند کرد. آمد چشمش به نفس افتاد یم نییداشت و از پله ها پا

.یمام ریصبح به خ ـ

؟يصبحونه خورد. دخترم ریصبح توام به خ ـ

.خورم یاوهوم دارم م ـ

. من من کرد یو کم دیاز آب پرتقالش را نوش يجرعه ا نفس

.الهام زنگ زده بود دعوتم کرده یام مامان صبح ـ

الهام؟ ـ

.آمد و وارد آشپزخانه شد نییاز پله ها پا مامان

! یفیس خانم شرهمون عرو گه،یآره د ـ

.باشد یفیعروس خانم شر دیباور برسد که او حتما با نیخواست به ا یم دیشا. کرد یمعرف یفیدانست چرا الهام را عروس خانم شر ینم

عروس هم داره؟ یفیخانم شر ـ

:ا تکان داد و گفتسرش ر. نمود یخودش داشت کالفه م ياو و نه برا ينه برا يمامان که جواب قانع کننده ا ياز سوال ها نفس

.مامان جان گهیآره د ـ

!؟یحاال جشن به چه مناسبت ـ

.سالگرد ازدواجشون ـ

؟يبر يخوا یخب م ـ

.به خود گرفت یتفاوت یب يچهره  نفس
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ه؟ینظر شما چ. رمیبهش گفتم م ـ

.ندارم یمن حرف يبر يست داراگه دو. بود یتیکه خودش خانوم مهربون و باشخص یفیخانم شر یشناسمشون ول ینم ادیخب من که ز ـ

:گفت یتفاوت یاما باز هم با ب عیجمله از دهان مامان خارج شود، سر نیکه انگار منتظر بود تا ا نفس

من برم؟ نیگیپس م ـ

.موافقم گمیم دارم یفیکه از خانم شر یاز رو شناخت گمیبازم م. ات بد نباشه هیجشن واسه روح هی دیمدت شا نیبعد ا یول. خودته لیگفتم که م ـ

.آهان باشه ـ

:دیهنوز از آشپزخانه خارج نشده بود که مامان پرس. بلند شد و ضمن تشکر از مامان به سمت سالن رفت زیاز پشت م و

نه؟ ای يریشد باالخره؟ م یچ ـ

.زد يبود لبخند ستادهیکه پشت به مامان ا نفس

.رمیآره م ـ

کرد و گفت که خانواده محتشم  دیدر مورد الهام و خانواده اش، حرف مامان را تاک ییوال و جواب هابا س زیبابا از محل کارش بازگشت او ن یوقت

.کند يرا در جشن و همراه آن ها سپر یکند تا دخترش چند ساعت یم دییبرخورد کوتاه، تا نیچند یرا ط

***

بار گفته بود که  نیاعت شروع جشن را به او اطالع داده بود و اتماس مجدد با نفس س یالهام چند روز قبل ط. دیروز پنچ شنبه فرا رس باالخره

.کند یم یآن ها سکونت دارد او را تا خانه الهام همراه یمحل زندگ یکیاز دوستانش که در نزد یکی

بود را به کمک  آن تا زانوانش يکرم رنگ که بلند یراهنیپ یمهمان يبرا. رفت شیکه از حمام خارج شده به سراغ لباس ها نیپس از ا نفس

. صورت رها ساخت يرا رو شیاز موها يسر جمع کرد و طره ا يباال ییبایحالتدارش را به طور ساده اما ز يموها. مامان انتخاب کرده بود

پاشنه دار،  يقد بلندش با آن کفش ها. رنگش را به پا کرد یمشک يصورتش نشاند و کفش ها يکه مختص خودش بود را رو یمیمال شیآرا

.بود دشییمهر تا زیمامان ن زیبرانگ نیلبخند تحس. بود یاز خودش راض. داد ینشان م شهیندتر از همبل

 دیرنگش را هم به سرش کش یشال مشک. رنگش را به تن کرد يپوست قهوه ا يزد و با عجله پالتو شیموها ریعطر به مچ دستانش و ز يمقدار

.مامان و بابا تکان داد و به سمت در رفت يبرا یفرستاد و دست ناین يبرا يسه ابو. کوچکش را در دستان خود جا به جا کرد فیو ک

.کرد یاحساس م یبه خوب شیبا وجود پالتو یرا حت يزییباد پا يسرد. دیرا کاو ابانیخ ينگاهش انتها و ابتدا. ستادیدر خانه به انتظار ا کنار

بود، چشمانش را  ستادهیبه انتظار ا ییاز خانه که گو یبود، با خروج دختر جوان ستادهیا پور نیتر از منزل مت نییپا یو کم نیکه درون ماش ارغوان

.شد و به سمت دختر جوان قدم برداشت ادهیپ نیمردد از ماش. ساعت زودتر آمده بود میاو ن. به ساعت انداخت ینگاه. کرد زیر یکم

پور؟ نیخانم مت ـ

.قرار داشت شینه چندان الغر، رو به رو یندامبلند قد با ا يدختر. به سمت صدا برگشت نفس

:سرش را تکان داد و گفت. به دختر انداخت ینگاه دیبا ترد زین نفس

د؟یدوست الهام جون باش دیبله و شما با ـ
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.فشردن دست او جلو برد يدستان سردش را برا زینفس ن. تکان داد و دستش را جلو برد يمثبت سر يبه نشانه  ارغوان

.هستم یصالح ارغوان ـ

.خوشوقتم تونییمنم نفس هستم و از آشنا ـ

 يارغوان درست جلو نیماش. باعث شد او و نفس همزمان به پشت سرشان نگاه کنند ینیبوق ماش يکه صدا دیبگو يزیلب باز کرد تا چ ارغوان

.بوق گذاشته بود يدستش را رو تیبا عصبان ياز ساختمان ها قرار داشت و مرد یکی نگیپارک

:رفت باخنده گفت یرنگ خود م ییآلبالو نیکه به سمت ماش یو در حال دیدست نفس را کش ارغوان

!انگار دهیطول کش يادیز مونیمراسم معارفه و احوال پرس ـ

.را به حرکت در آورد نیماش عیسر یلینشستند و ارغوان خ نیاز آن مرد، دختران جوان در ماش یو عذر خواه یاز اظهار شرمندگ بس

داشت و نفس فکر کرد که ارغوان هم درست مثل دوستش الهام، دختر  یو خنده نفس را به حرف زدن وا م یطول راه، ارغوان مدام با شوخ رد

باز  خشی زیکرد تا به قول معروف نفس ن یصرف م يشتریب يبود و ارغوان انرژ یجوش و کم حرف ریالبته نفس دختر د. است یشاد و خونگرم

.شود

حسام همسر الهام و برادر محمد بود که ارغوان با . افتیدست  یمهم قیبا ارغوان، به قول خودش به حقا یهم صحبت قیل راه از طردر طو نفس

. نه چندان خوشحال شد و نه ناراحت. به او دست نداد یحس چیحرف ه نیا دنیدانست که چرا از شن یو نفس نم. داشت یلیفام يآن ها رابطه 

.اشخاص برطرف شده بود نیا نیورد ارتباط بدر م شیاوفقط کنجک

مجتمع وارد آسانسور شدند و نفس و ارغوان  یپس از گذشتن از الب. متوقف کرد یمجتمع بزرگ يرا جلو نیبعد، ارغوان ماش قهیچهل دق حدود

.پنجم از آن خارج شدند يدر طبقه 

 یمحمد خندان بود و اخم شه،یبرخالف هم. در قرار گرفت يدر آستانه  در باز شد و محمد یپس از لحظات. رنگ را فشرد دیزنگ در سف ارغوان

 یرا حفظ م یهنوز هم همان لحن رسم یول. شد یمکررش قبل از باز کردن در بود، هنوز در چهره اش مشاهده م ياز خنده ها یکه ناش فیظر

.کرد

؟یبه به ارغوان خانوم، خوب ـ

:بعد به نفس رو کرد و

.داخل دییبفرما ن،یخوش اومد. ورپ نیسالم خانم مت ـ

از  یموج یبمحض ورود به سالن اصل. کرد یم یاز پشت سر آن ها را همراه زیمحمد ن. و ارغوان همزمان تشکر کردند و وارد خانه شدند نفس

 يکه صدا ندازدیبکردند  ینگاهش م يکه با کنجکاو ییبه اطرافش و چشم ها ینفس خواست تا نگاه. گرم به صورت نفس برخورد کرد يهوا

.محمد مانع شد

.یاتاق سمت چپ نیبر نیتون یار غوان واسه عوض کردن لباساتون م ـ

:با دستش به اتاق اشاره کرد و ادامه داد و

.کنم یمنم االن الهام رو صداش م ـ
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.جمله از آن ها دور شد نیبا گفتن ا و

که  يریاز تصو. به خود انداخت نهیدرون آ یرا از تن خارج کرد نگاه شیوکه پالت نیپس از ا. شد دهیتوسط ارغوان به طرف اتاق کش نفس

. خروج از اتاق پاسخ مثبت داد يارغوان برا شنهادیبه پ نیبنابرا. بود ینقش بسته بود راض نهیدرون آ

. پشت سر ارغوان روان شد د،یم نداز الها يکرد و نفس هم چون اثر یارغوان مدام به تمام افراد حاضر در جمع سالم م. ناآشنا شد یجمع وارد

 يالهام به همراه دختر و پسرانش، عمه  يارغوان، پدر و مادر الهام، تنها خاله  یطبق معرف. و جوان ریپ همانانیسالن بزرگ خانه پر بود از م

محمد در جشن حضور داشتند  محتشم به همراه يو آقا یفیحسام و همسرش به همراه دخترانش، چند تن از دوستان حسام و الهام و خانم شر

از سالن دو  يو در گوشه ا دیکش یباالخره ارغوان دست از احوال پرس. از دختران و پسران جوان آشنا شد يکه نفس با تمام آن ها به جز عده ا

بود که به  بایز يه االهام و حسام، خان یمحل زندگ. شد یپخش م یمیمال یقیموس. هم قرار داد و نفس را دعوت به نشستن کرد نارک یصندل

راحت  یلیکرد خ یم یبگیشد احساس غر یدعوت م ییکه به تنها ییها یهمانیکه در م شهیشده بود و نفس برخالف هم ونیسبک مدرن دکوراس

.هم از محمد نبود يالهام و حسام نشده بود و خبر داریاما هنوز هم موفق به د. کرد یبه اطرافش نگاه م

را  یفیخانم شر يصدا. انداخته بود ریسر به ز زبانانیهمه باهم در حال صحبت بودند و نفس متعجب از نبود م. ذشتمنوال گ نیبه هم یلحظات

.رفت یفیکرد و به سمت خانم شر ینفس از ارغوان عذر خواه. خواست به نزدش برود یکه از او م دیشن

.گرفت يو نفس در کنارش جا دیخودش را کنار کش یکم یفیشر خانم

.ینیماها بش شیپ رهیگفتم حتما حوصله ات سر م يومدیمن ن شیخوبن؟ پ نایدخترم؟ مامان ا یخوب ـ

. هیچه حرف نیکنم ا یخواهش م. ممنون، همه خوبن ـ

:تکان داد و با لبخند گفت يفکر کرد و سپس سر یجمله کم نیبعد گفتن ا نفس

!نم؟یب یالهام جون رو نم ـ

همان موقع الهام و مرد . کردند یم ییرایهم از خود پذ يهمه مشغول صحبت بودند و عده ا. انداخت ناهمایم تیبه جمع ینگاه یفیشر خانم

.از اتاق ها خارج شدند یکیبه همراه محمد از  یجوان

.الهام و حسام من نمیا ناهاش،یا ـ

جلوه  شهیاز هم باتریرنگش ز يریبلند ش راهنیالهام در پ. آمدند یم همانیالهام و حسام دست در دست هم به سمت م. به آن ها اشاره کرد و

. حسام شد داریبار موفق به د نیاول ينفس برا. فشرد یهمسرش را م يو عاشقانه بازو دیدرخش یدر عمق چشمانش م یکرد و برق خاص یم

اندام از او کم نداشت و نفس با چهره و  ییبایهم از لحاظ ز يزیمحمد را نداشت اما چ يچهره  تیخوشچهره که البته از نظر نفس جذاب یجوان

به محمد  ینگاه یچشم ریبار ز نینفس ا. درست نقطه مقابل برادرش باشد دیکه اخالقش با افتیخندان او در يبه چهره  يتر قینگاه دق

که  یه پا داشت و در حالهم ب یرا تا آرنج باال زده بود و شلوار کتان کرم رنگ شیها نیبه تن داشت که آست یرنگ یکمردانه مش راهنیپ. انداخت

.تکان داد و نگاهش را از او گرفت يتفاوت سر ینفس ب. داشت یاش قدم برم یشگیشلوارش فرو برده بود، باوقار هم يها بیدستانش را در ج

.قرار گرفتند شانیو حسام به سمت آن ها آمدند و درست رو به رو الهام

.میاومد ریخش اگه دبب. نمتیب ینفس جون چقدر خوشحال شدم که م يوا ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 50

:به همسرش انداخت و ادامه داد یجمله نگاه نیپس از گفتن ا الهام

.کنم، همسرم حسام یم یمعرف ـ

:به نفس اشاره کرد و

.سابق مامان فرشته يگلم و از شاگردا ياز دوستا  یکینفس جون  ـ

.دستش را جلو برد و با نفس دست داد حسام

.کرده بود فیازت تعر یلیام خاله. خوشحالم نفس تییاز آشنا ـ

.خوشوقتم تونییمنم از آشنا ن،یلطف دار ـ

؟يبا دوستام آشنا شد ـ

:تکان داد يپاسخ دادن به سوال الهام سر يبرا نفس

.نه با همشون یول با،یتقر يا ـ

.کنم تیمعرف هیتا به بق میبر ایخب پس ب ـ

که نفس تنها نباشد کنار او آمد  نیا يارغوان برا. اصرار الهام کنار جوانترها نشستبه . کرد یم یبگیآن همه دختر و پسر احساس غر نیب نفس

.از پسران مشغول صحبت شد یکیبا  یاما پس از عذر خواه

؟يخور ینم يزیچ ـ

 یم ییرایان پذتوسط خدمتکار همانانیم. بود بیعج. کرد یتعارف م ینیریبود و به او ش ستادهیسرش ا يمحمد باال. نفس سرش را بلند کرد ـ

.بود دهیپرس یاز او سوال یخودمان یبود و با لحن ستادهیا شیرو هیبار محمد رو  نیشدند اما ا

.نه ممنون ـ

.تعارف کنار ارغوان نشست انیبچه ها رفت و در آخر پس از پا هینگفت و به سمت بق يزیچ محمد

به گروه  یارغوان هم پس از مدت. مشغول رقص شدند دیا شروع آهنگ جداز جوان ترها ب يخارج شد و تعداد یاز حالت رسم یهمانیکم م کم

ها را  یاز پسر ها صندل یکی شنهادیبه پ. مانده بودند یها باق یصندل يحاال فقط نفس، محمد و دو دختر و پنج پسر رو. وستیرقصندگان پ

خود نشسته بود که محمد سرش را برگرداند و خطاب  یصندل ينفس اما هنوز هم دور از جمع رو. وار کنار هم نشستند رهیکردند و دا کترینزد

:کرد گفت ینگاه م يگریبه او که به طرف د

.آشنا بشن شتریخوان باهات ب یبچه ها؟ م شیپ ییایشما نم ـ

. ها رفتبلند شد و به سمت آن  شیاز جا یحرف چیبدون ه. دیرس یبه نظر م بیچقدر محمد امشب عج. سرش را به سمت او برگرداند نفس

.کردند یبا ورود او دخترها و پسرها ساکت و خاموش به او نگاه م. محمد يدرست رو به رو. او جا باز کرد ياز دخترها کنار خودش برا یکی

!که؟ نیآشنا بش شتریخواستن ب یم دیخب چرا ساکت شد ـ

سخن محمد انگار تازه به خود آمدند و شروع کردند  دنیبا شنبچه ها . دیکرد و نگاه نفس را به خودش کش انیب یتفاوت یجمله اش را با ب محمد

.سواالت گوناگون دنیبه پرس
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چند سالته؟ ـ

کجا؟ ؟یخون یم يچه رشته ا ـ

:دیآرام از او پرس یلیاز دختر ها خ یکی یحت و

!؟ينامزد دار ای يازدواج کرد ـ

به تک  یحال به درست نیبا ا. معذب بود یوص محمد حضور داشت کمکه پسران و بخص یاز پاسخ دادن به سواالت آن ها آن هم در جمع نفس

.دیپرس یاز آن ها م یآب شد و سواالت خشیرفته رفته نفس هم . داد یتک سواالت پاسخ م

نفس؟ یتک یراست ـ

:زد و گفت يلبخند ناین ادیبه  ا،یبا سوال پر نفس

.خواهر کوچولو دارم هینه  ـ

:گفتکه تا آن لحظه ساکت بود  محمد

.دمیاز مامان شن ادیرو ز فشیمن تعر ـ

نفس آرام . زد کنار نفس نشست یکه نفس نفس م یمدتش در حال یارغوان، خسته از رقص طوالن نیح نیدر هم. اکتفا کرد يتنها به لبخند نفس

:کنار گوش او گفت

! خانوم یخسته نباش ـ

.دیخند طنتیغوان با شار. بود اشاره کرد دهیکه با ارغوان رقص يبا چشم به پسر و

!نداره؟ ین یالهام جون ن ،یراست ـ

:و گفت دیخند زیاز سوال او ر ارغوان

؟یپرس یبرادر نم يچرا از آقا. ازش دمی، نپرس...دونم وا ینم ـ

برخاستند و به سمت  چند نفر از پسرها از جا. دینفس لبش را گز. به محمد اشاره کرد دیبار یاز آن م طنتیبار الهام با چشمانش که ش نیا و

وسوسه شد تا از محمد . رفت یبود در ذهنش رژه م دهیکه از ارغوان پرس یسوال. کردند یو نسترن هم آن ها را همراه ایرفتند و پر يگرید

:اما قبل از پرسش سوالش محمد لب باز کرد. ندسوال ک

. بشه تر یمیخواستن جو صم یم. یاز سوال بچه ها ناراحت نشده باش دوارمیام ـ

.ایخصوصا پر. هستن یجالب ينه، اتفاقا بچه ها ـ

.به او انداخت ینگاه مشکوک محمد

سوال؟ هی یام راست ـ

.ابروان خوش فرمش را باال انداخت يتا کیمحمد  ـ

.در خدمتم ـ

!؟يشما هنوز عمو نشد ـ
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. خود بازگشتند يکه جمع را ترك کرده بودند به جا یندر همان موقع پسرا. است دهیسوال را پرس نیا ییدانست که با چه رو یهم نم خودش

.دهانش را گرفته بود يارغوان هم با دو دست جلو. بود دایآثار خنده در چهره اش هو. نگاهش کرد رهیخ رهیخ یمحمد کم

!نه حاال زوده واسشون ـ

 یبچه ها با تعجب به آن ها نگاه م. دیخند ینفس م يمقدمه  یاما هنوز هم چشمانش بخاطر سوال ب. کرد انیجمله را ب نیا يبا خونسرد محمد

 یسوال رو نم نیا يمرد یآخه م« . است دهیپرس یکه چه سوال دیپاسخ سوالش از زبان محمد، سرخ شد و تازه فهم دنینفس با شن. کردند

من انقدر خودم رو عذاب بدم؟ حاال که چرا  دهیاون انقدر راحت جواب م یوقت«: فکر کرد و با خود گفت یکم» !نفس یگفت یچ! يوا! ؟يدیپرس

»!رمیزبونم رو بگ يجلو دیبعد با نیاز ب. و تموم شد دمیپرس گهید

!پاشو گه،یکه، پاشو، زود باش د ینفس؟ تو که هنوز نشست ـ

 يزیالهام چ. او دوخت الهام زد و نگاهش را به دهیچهره رنگ پر يبه رو يآمد و لبخند رونیالهام از فکر سوالش و پاسخ محمد ب يبا صدا نفس

.شد یبه او م شتریکه مانع از اصرار ب دیدرون چشمان نفس د

!یباشه، هر جور راحت ـ

:شد باخنده گفت یکه از او دور م یدر حال و

!یجبران کن دیبا ـ

در مقابلش چشم دوخته  یمنامعلو يبه نقطه . به محمد انداخت ینگاه یچشم رینفس ز. تبسم کرد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد نفس

شد و  یاز دست خودش عصبان يلحظه ا يبرا. داد یگفت گوش م یگوشش م ریز یهمانیحاضر در م ياز پسرها یکیکه  ییبود و به حرف ها

.نباشد دشید هیچرخاند که محمد در زاو يطور گر،ید یطرف هسرش را ب عیسر یلیخ

زد تا مانع از  یحسام را چنگ م يالهام مدام بازو. و ضعف الهام شدند یدگیمتوجه رنگ پر نهماناینه تنها نفس بلکه اکثر م کیک دنیبر هنگام

الحق . شده بود، حسام و الهام مشغول رقص شدند نییتز دیسف يآن ها که با رزها يبایز کیبه هر حال پس از برش ک. اش شود یسقوط احتمال

. بودند یو الهام زوج کامال متناسب امکه حس

و به سمت  دیجمع خز انیدر م ینفس به آرام. دادند یخود را به آن دو م يایهدا کیرفتند و ضمن تبر یجلو م کیبه  کیضر در جشن حا افراد

 دایساکش را پ ل،یآن همه لباس و وسا نیاز ب. وارد اتاق شد دینشن ییبه در زد و چون صدا یآرام يقبل از ورود ضربه . رفت یاتاق سمت چپ

. نقص مامان به کمکش رفته بود و او را متقاعد کرده بود یب ي قهیبحث کرده بود و سرانجام باز هم سل هیهد نیمان سر گرفتن ابا ما درچق. کرد

 یقرار گرفته بود که انگار کس يطور. از اتاق جا خشک کرده بود، افتاد يکه در گوشه  یبزرگ يخواست از اتاق خارج شود که چشمش به تابلو

نفس . بود دایپ یاز تابلو به صورت نامحسوس یمیتابلو سر خورده و ن يرو بایشده بود تقر دهیکش شیکه رو يپارچه ا. کند پنهانش هخواست یم

از پارچه را کنار  یانگشت کم يجلوتر رفت و با گوشه  یکم. باشد يگریفرد د هیاش مشابه هد هیدوست نداشت هد. سرخورده و دمغ جلو رفت

.است دهیتابلو را کش ياجازه پرده  یکند که ب ینم یر خوبفکر کرد که اصال کا. دیکش

قرار  شیمحمد رو به رو. شود دهیحرکت باعث شد تا پارچه همراه انگشترش کش نیبه عقب برگردد و هم عیسر یلیدر باعث شد خ يصدا

:فشرد با خود زمزمه کرد یکه پارچه را در مشتش م ینفس خود را نباخت و در حال. داشت
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! يجون کامال گند زد خب نفس ـ

.خودش لبخند زد يدر دل به خونسرد و

شود، به عقب برگشت و مشغول جدا  ياز اتاق خارج  یقیکه او پس از دقا نیا الیبه جلو برداشت و نفس هم بدون توجه به او و با خ یقدم محمد

.انگشترش شد نیکردن پارچه از نگ

چطوره؟ ـ

.از جانب نفس بود یکرد منتظر پاسخ یبه تابلو نگاه م بود و همچنان که ستادهیکنارش ا محمد

!بله؟ ـ

.خوام نظرت رو بدونم یم ینیپارچه رو بب ریز يتابلو يمشتاق بود یلیکه خ ییاز اون جا ـ

فتاد که اصال ا ادشیتازه . خونسرد محمد نگاه کرد يبه چهره  تینفس با جد. کرده بود اشاره کرد ریکه به آن گ يبه انگشتر نفس و پارچه ا و

 یخواست و هم نم یدانم ها به سراغش آمده بودند؛ هم م یباز هم نم. با محمد همکالم شود ادیخواست ز ینم. است نداختهیبه تابلو ن ینگاه

.پس دستش را باال آورد و خودش را مشغول جدا کردن انگشترش نشان داد. يخواست خودش باشد، رك و جد یم. تامل کرد یکم. ستخوا

.قت نکردمد ـ

رو ببرم؟ نیمن ا نیدیچه جالب، حاال اجازه م ـ

.دیخودش را عقب کش یکم. شده بود جیشد، گ یم یرسم يو لحظه ا یخودمان يلحن محمد که لحظه ا یاز رفتار و حرکات و حت نفس

!دییبفرما ـ

.زد يپوزخند محمد

.کنم یکار رو م نیمن ا یپارچه رو از دستت جدا کن یاگه لطف کن ـ

.شد یم یکم کم عصبان نفس

.کنم یکار رو م نیدارم هم ـ

.جدا کردن انگشترش بود منتظر ماند يداد و همان طور که نظاره گر تالش نفس برا هیتک واریبه د نهیدست به س. به عقب برداشت یقدم محمد

 ریمدام ز» .گهیمنو نگاه کن، خب برو اون ور د ستایام واحاال تو يوا«. به محمد انداخت یچشم نگاه ياز گوشه » .شهیجدا نم نمیحاال ا! خدا يوا«

.کرد یلب غرغر م

شد پس؟ نشد که بشه؟ یچ ـ

:با حرص به دستش اشاره کرد نفس

!که نینیب یم ـ

:هم حق به جانب گفت محمد

!لطفا عتریذره سر هیفقط . ادیازم برنم یمنم کمک ـ

.دیبه وجود آ یرکت باعث شد گوشه پارچه سوراخ کوچکح نیکه هم دیپارچه را محکم کش یعصب یحرکت یط نفس
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.دییبفرما ـ

.به پارچه و سپس به نفس انداخت یمحمد جلو آمد و نگاه. پارچه را به طرف محمد گرفت و

!نیبر نیتون یخب ممنون، م ـ

اکثر . ربع تمام در اتاق بود کی. خارج شد بلند از اتاق ییبا گام ها دیبگو يزیکه چ نیو بدون ا» !خدا نیچه پرروئه، ا ن؟یا گهیم یچ جان؟«

 رکه خواست جلوت نیاما هم. دیمحتشم د يجشن را کنار خانم و آقا زبانانیچشم چرخاند و م یکم. خود را به الهام داده بودند يایهدا همانانیم

نفر  کیرا فقط  يفراموش کار نیبود و مقصر ا را در اتاق جا گذاشته هیهد. کند که آه از نهادش بلند شد میاش را به آن دو تقد هیبرود تا هد

سکوت حکمفرما  کبارهیبه . و در آغوش حسام افتاد دیخواست به سمت اتاق برگردد که متوجه الهام شد دستش را به سرش کش. دانست یم

بزرگ در دست به سمت سالن  يبود که محمد با همان تابلو یباز و بسته شدن در اتاق سمت چپ يصدا دیرس یکه به گوش م ییصدا اتنه. شد

.بود ستادهینفس، مبهوت همان جا ا. گذاشت و به سمت آن ها رفت يجو حاکم به سرعت تابلو را به کنار دنیآمد اما با د یم

***

.کرد یاحساس ضعف م. الهام چشمانش را گشود باالخره

الهام؟ یخوب ـ

.کرد یباز الهام نگاه م مهیبه چشمان ن یبا نگران حسام

!نه ياو ـ

:رفت، خطاب به محمد گفت یکه به سمت اتاق م یاز جا برخاست و در حال. دیبه صورتش کش یجمله از زبان الهام، حسام دست نیا دنیشن با

!رو حاضر کن نیماش ـ

ال آشفته درست اوضاع و احو نیکرده و رفته بودند و نفس فکر کرد که در ا یخداحافظ همانانیاز م يعده ا. به ساعت انداخت ینگاه نفس

 یقیبه سمت اتاق رفت و پس از دقا. ماند جهینت یبه دنبال ارغوان گشت اما تالشش ب همانانیدر جمع م. مزاحمشان بشود نیاز ا شتریکه ب ستین

خانم . داد یدست م کیبود و با عجله با هر  همانانیاز م یحسام مشغول عذر خواه. بود از اتاق خارج شد دهیرا پوش شیکه لباس ها یدر حال

رفتن  يکه آماده  ینفس در حال دنیبا د یفیخانم شر. دندیکش یالهام را گرفته بودند و او را به دنبال خود م يبازو ریز زیو مادر الهام ن یفیشر

.ستادیابود، 

؟يبر يخوا ینگو م زم؟یکجا عز ـ

.مکن یرفع زحمت م گهیمن د ست،یالهام جونم حالشون خوب ن. زحمت دادم بهتون ـ

.میگرد یبرم گهیساعت د میدخترم؟ تو بمون ما هم ن هیچه حرف نیا ـ

.ممنون گهینه د ـ

زنگ بزنم آژانس؟ ؟يگرد یبرم يچه جور ـ

:زد يکه تا آن لحظه ساکت بود به زحمت لبخند الهام

.میرسون یسر راه تو رو هم م ایب یول يکه دوست ندارم بر نیبا ا. شد يجور نیکه ا یببخش دیبا ـ
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.شهیبرو االن حالت بدتر م. رمیگ یوقتتون رو م يجور نیالهام جون ا ـ

:رفت گفت یکرد و به سمت در م یرا از دست مادرش و فرشته خانم جدا م شیکه بازو یدر حال الهام

.من برم تا بدتر نشدم ،یگ یرو که راست م نیا ـ

:بار مادرش را مخاطب قرار داد نیا و

.با خودتون نیاریما رو هم ب یدوست خجالت نیمامان ا ـ

.از در خارج شد و

 يو آرزو کیخود را به حسام داد و ضمن تبر هیفرشته خانم، نفس همراه آن ها از پله ها روان شد اما قبل از آن هد يپس از اصرار ها باالخره

.خواهد رفت دارشانیبه د يآن ها، قول داد که در وقت مناسب تر يبرا یخوشبخت

...حاال شماها شه،یاالن حالش بدتر م گهید نیایب ن،یردک ریچقدر د ـ

.حرفش را خورد يشد سکوت کرد و ادامه  یم نینفس که به اصرار حسام در سمت جلو را باز کرد و سوار ماش دنیبا د محمد

شود  نیوارد ماش يگریا از سمت دخواست ت یخانم، مادر الهام م مایدراز بکشد و از س یصندل يکرد تا رو یکه به الهام کمک م یدر حال حسام

:گفت

.گهیبرو د م،یحاال که اومد ـ

:متوقف شد گفت مارستانیدر ب يجلو نیکه ماش یهنگام. به سکوت گذشت زیهمه چ مارستانیبه ب دنیرس تا

.پولم رو خونه جا گذاشتم فیمحمد پول همرات هست؟ من ک ـ

آره، آره، چقدر بدم؟ ـ

.باال میبر ایدونم، فعال ب ینم ـ

: نادم رو به نفس گفت یبود با لحن مانیخود پش يحسام که از فراموش کار. به نفس کرد يبا چشم اشاره ا محمد

.رفته بود ادمیپاك . دیآخ، ببخش ـ

:دوباره به سمت محمد برگشت و

.رو برسون شونیحساب کن بعد برگرد و ا ایمحمد جان تو ب ـ

.شد ادهیپ دیتکان داد و با گفتن ببخش يسر محمد

 ینفس م. را روشن کرد نیماش يمعطل شد دیرا باز کرد و باز هم با گفتن ببخش نیگذشت که محمد در ماش یاز رفتن آن ها م يا قهیدق ستیب

.گفت یاز وضع حالش نم يزیخواست حال الهام را بپرسد اما محمد چ

حال الهام جون چطور بود؟ ـ

.لبخند زد محمد

!شمیدارم عمو م ـ

: با پوزخند زمزمه کرد د،یشن یخودش را م يکه فقط خودش صدا یرام، در حالآ نفس
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!زود بود واسشون که ـ

!ازش صرف نظر کنم زمیعز يتونم بخاطر برادر زاده  یاالن م یمن هنوزم سر حرفم هستم ول ـ

که  یتو امروز کمر همت بست«: محمد گفت در دلش خطاب به. صورتش سرخ شده بود. به او نگاه نکرد یبا تعجب سرش را باال آورد ول نفس

»!يخودت ببر شیمنو پ يآبرو

.کرد یم یلبش نشسته بود رانندگ يکه گوشه  یمحمد هم با لبخند آرامش بخش. داد خاموش باشد حینگاهش را به رو به رو دوخت و ترج نفس

محمد هم قصد سخن گفتن  ایکه از او تشکر کند اما گو گشت یم ینفس در ذهنش به دنبال جمالت دیچیپ ابانیمحمد در خ نیکه ماش یهنگام

.داشت

.دیمنم برسون نیمجبور شد تیوضع نیتو ا دیببخش ن،یلطف کرد ـ

.طرفا کار داشتم نیکنم، من خودمم ا یخواهش م ـ

.نگفت يزیچ نفس

نم؟یتونم خواهرت رو بب یمن م ـ

.کرد خونسرد برخورد کند یسع نفس

د؟یدار يبا خواهر من کار ـ

.را بخاطر آورد يزیکار چ نیخواست با ا یم ایگو. اش زد یشانیبا انگشتش چند ضربه به پ محمد

اسمش نه؟ گهیبود د نایآها، ن ـ

:بعد آرام و شمرده شمرده ادامه داد و

.پور کار دارم نیمت نایبله، با خانوم ن ـ

تونم بدونم چرا؟ یاون وقت م ـ

.گمیم دم،یخانوم رو د ناین یوقت ـ

.تکان و دوباره ساکت شد يسر نفس

:دیمحمد را شن يشدن صدا ادهیپ نیمتوقف شد، نفس در ح نیکه ماش یهنگام

. مونم یمن منتظر م ـ

.داخل دییبفرما ـ

:محکم گفت یبا لحن محمد

.چون حسام منتظره شیاریشم زودتر ب یممنون م ـ

.نبود يخبر نایآمد، نگاهش را به در دوخت اما از ن یتنها به سمتش منفس که  دنیمحمد با د. رفت نیبه سمت ماش یبا شرمندگ نفس

.ستنیخونه ن نایمامان ا یمحتشم ول يمتاسفم آقا ـ

.باشه واسه بعد، خدانگهدار ست،ین یمشکل ـ
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 يزییسرما و سوز پااز  ختنیگر يدرنگ برا یبدون فکر کردن به رفتار او، ب زینفس ن. نفس از آن جا دور شد یخداحافظ دنیسپس بدون شن و

.به خانه پناه برد

***

. شده بود و متوجه شده بود برق خانه قطع شده است داریتازه از خواب ب. دیلرز یبغض کرده بود و بدنش م» !چرا برق رفته؟! نه خدا جون يوا«

قرار  انیبود تا بارها مورد تمسخر اطرافامر باعث شده  نیو هم دیترس یم یکیهمواره از تار. دیسرش کش يتختش کز کرد و پتو را رو يگوشه 

را که باعث ترس او از  یتلخ يتوانست خاطره  یوقت نم چیه. داشت غلبه کند یکیکه نسبت به تار یاما او نتوانسته بود بر ترس و وحشت. ردیگ

شود به  ینم یکیو متوجه تار است يروز میکه نفس مشغول استراحت و خواب ن نیمامان هم با تصور ا. شده بود را فراموش کند یکیتار

.ودسراغش نرفته ب

را که در حصار  شیلحاف را کنار زد و پاها یبا دودل. کرد ینم شیرها يترس لحظه ا. طاقتش تمام شد گریلحاف ماند اما د ریز يا قهیدق پنج

 يموها. دیکش یم وارید يرا رو يگریدصورتش گرفته و  ياز دستانش را رو یکی. دستانش محکم آغوش گرفته بود، از بند دستانش رها کرد

فشرد و قطره  یلباسش را با تمام قدرت در مشت م يها نیبا انگشتانش آست. رها بود شیرو شانه ها یشده و به طرز نامرتب دهیژولحالت دارش 

.آمدند یم نییداغش پا يگونه ها يمهابا رو یاشک ب يها

را به او داده باشند، با  ایمامان انگار که دن يصدا دنیبا شن. کرد یصحبت م یداشت با کس ییگو. دیمامان را شن يصدا د،یپله که رس نیآخر به

:التماس گونه گفت یبغض آلود و لحن ییصدا

.ریدستم رو بگ ایتو رو خدا ب ؟ییمامان، مامان جون کجا ـ

 يمان موقع خانه روشن شد و نفس مجبور شد برااو برود که در ه يبلند شد تا به سو شیاز جا عیبغض دار نفس سر يصدا دنیبا شن مامان

 يرو شیکه رو به رو یکسان دنیبا د. و آرام آن ها را گشود دیبه چشمانش کش یدست ،یمیمال يخنده  يبا صدا. چشمانش را ببندد يلحظه ا

.کند و او را ببلعددهان باز  نیخواست همان لحظه زم یکه داشت، دلش م يوضع آشفته ا يآور ادیبودند و  همبل ها فرو رفت

.وضع نفس متعجب شده بود، به کمک دخترش رفت دنیهم که با د مامان

!برو لباس هات رو عوض کن. نبود که يزیچ زم،یشده مامان جان؟ برقا رفته بود عز یچ ـ

:ادامه داد یفیبه محمد و خانم شر يبا اشاره ا و

.میکه مهمون دار ینیب یم ـ

. آشفته اش آه از نهادش برخاست يچهره  دنیبا د. گوشه اتاقش قدم برداشت يقد نهیبا شتاب به سمت آ. اق رساندچگونه خود را به ات دینفهم

زد، به سمت کمد لباس هاش  ینشسته بودند نفس نفس م ییرایکه در سالن پذ یکسان دنید جانیکه هنوز هم از ه یافتاده در حال ییبا شانه ها

به  یو دست ستادیا نهیآ يجلو. که به تن داشت عوض کرد یراحت يو آن ها را با لباس ها دیرا مناسب درنگش  یآب نیکرم و ج وریپل. رفت

 دیرس یساده به نظر م. به خود انداخت یمشغول شد و در آخر نگاه ششیبا لوازم آرا. آن ها را مرتب کرد یو فقط کم دیاش کش دهیژول يموها

محمد و خانم  يرا که جلو یرفتار مضحک یقینفس عم دنیکرد با کش یم یکه سع یدر حال نیابنابر. نفس ساده را دوست داشت نیاما او ا

.انجام داده بود را از ذهن دور کند، از پله ها روان شد یفیشر
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رد، در کنار ک یکه آن ها را دعوت به نشستن م یو پسرش به احترام او از جا برخاستند و نفس در حال یفیورود دوباره او به سالن، خانم شر با

.شد اینفس حال الهام را جو ،یپس از احوال پرس. گرفت يجا يمبل تک نفره ا يرو ناین

.بابت الهام جون گمیم کیتبر یراست ـ

.دیدرخش یفیدر چشمان خانم شر يشاد برق

ببخش تو . یبش ییراینشد درست پذ یتوام زود برگشت یول. رو پا بند نبود یاز خوشحال. کار کرد یاون روز حسام چ یدون یدخترم، نم یمرس ـ

.رو خدا دخترم

.ششونیپ رمیم کیحتما واسه تبر ه؟یچه حرف نیا ـ

.شهیالهام حتما خوشحال م ـ

:کرد و گفت نایبه ن يداد، اشاره ا یکه او را مخاطب قرار م یصحبتش را به سمت محمد کشاند و در حال یفیخانم شر یقیاز دقا پس

.مونه یعروسک م نیشگل رو، عدختر خو نیمحمد ا يدید ـ

:تکان داد و پروانه خانم مادر نفس را مخاطب قرار داد دییبه نشانه تا يسر محمد

!کنه یپور هم قبول کنن که دخترشون به عنوان همکار کوچولو منو همراه نیخانوم مت دوارمیالبته ام ـ

.جا به جا شد یصندلدر  زیپروانه خانم ن. به چرخش در آمد نایمحمد و ن نینگاهش ب نفس

نا؟ین ـ

.بر چهره نشاند ییبایلبخند ز محمد

داشتم دختر شما  ازین یخوشگل يکوچولو نیهمچ هیبه  دمیپروژه جد يکه من برا نیبا توجه به ا دنیکوچولو رو د نیبله، راستش مامان که ا ـ

.کردن یرو بهم معرف

تونم شغلتون رو بدونم؟ یمن م ـ

:محمد پاسخ داد يجا به یفیبار خانم شر نیا

االنم . دنبال کرده يو جد يکار رو حرفه ا نیا. همراش بود نشمیدورب میرفت یم ییجا ایهر وقت مسافرت . بود یعاشق عکاس یمحمد از بچگ ـ

.رو به عهده داره يگالر هی تیریمد

:محمد در ادامه سخنان مادرش افزود و

.نیم بداجازه رو به نیاگه شما ا شمیو منم خوشحال م ـ

آن ها سر  يکدام از صحبت ها چیاز ه ناین. کرد انداخت یو محمد نگاه م یفیباز به خانم شر مهین یکه با تعجب و دهان نایبه ن یخانم نگاه پروانه

:گفت یکرد و با شوخ يزیپروانه خانم خنده ر. آورد یدر نم

.کنه تتونیکار اذ يبدم و اون وقت تو یخرده بد اخالقه دوست ندارم قول هیخانوم ما مثل خواهرش  ناین نیکه ا ییدونم، آخه از اون جا ینم ـ

.جمله از زبان مامان سرخ شد و در مبل فرو رفت نیا دنیبا شن نفس

:انداخت با متانت و آرامش گفت یچپش م يپا يراستش را رو يکه پا یدر حال محمد
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تونه فکراش رو بکنه که  یم نایو تا او موقع ن شهیشروع م گهیپروژه از هفته د خب یول. کنم تیخوشگل رو اذ يکوچولو نیمنم دوست ندارم ا ـ

.نه ایعضو گروه من باشه 

:رو کرد نایبا لبخند به ن و

مگه نه خانوم کوچولو؟ ـ

 ینیامه همنشاد لیبه اصرار مادر و به دل یفیو پروژه گشت که محمد کم کم آهنگ رفتن کرد اما خانم شر ناین رامونیچند بحث پ یقیدقا

پور  نیبه بهانه کارش منزل مت یکوتاه یخداحافظ یپور ط نینکرد و محمد پس از تشکر از خانم مت یدر خانه، او را همراه ییدوستانه اش و تنها

.را ترك کرد

.خارج شد محتشم از آن جا يدر کنار آن ها با تماس آقا ریدلپذ يو بعد از گذراندن عصر یپس از گذشت ساعات زین یفیشر خانم

:بست گفت یرا م يکه در ورود یدر حال مامان

ه؟یچ شنهادشینظرت راجع به پ ـ

:گفت يباال انداخت و با لحن خسته ا يبود شانه ا ییرایپذ لیوسا يکه مشغول جمع آور یدر حال نفس

.نیدونم، بهتره با بابا حرف بزن ینم ـ

م؟یباش دواریواسه شام امشب به تو ام میتون یکنه م یال دستم درد ممامان جان من امروز از صبح تا حا یآره حتما، راست ـ

:به مامان گفت زیآم هیگال یگذاشت و با لحن زیم يرا که در دست داشت رو ینیس نفس

؟یکن یم تیبشه؟ مگه دکتر بهتون نگفته آخه؟ چرا انقدر خودت رو اذ يجور نیکه ا یکن یبلند م نیسنگ لیآخه مامان من چرا وسا ـ

ره؟یبگ رونیزنگ بزنم بگم از ب لیبه سه ایتنبل خانوم  یکن یشام درست م. یخواد واسه من پند و موعظه کن یخوبه خوبه، حاال نم ـ

.بار با انزجار به خودش و سپس اجاق گاز اشاره کرد نیا نفس

!امیاصال باهاش کنار نم ؟يمامان جان؟ من و آشپز یمطمئن ؟یمن؟ با من ؟یک ـ

:گفت یبار با لحن مظلوم نیا. کرد هیآشپزخانه تک واریبه د نهیدست به س و

!ببخش مامان جون، باشه؟ ـ

:گفت ردیپور تماس بگ نیمت يرفت تا با آقا یکه به سمت تلفن م یدر حال مامان

دختر؟ يریبگ ادی يآشپز يخوا یم یآخه تو ک ـ

!وقت چیجون، ه یوقت مام چیه ـ

! خدا به داد شوهرت برسه ـ

کار بابا را  نیدانست با ا یم. قبل از آمدن بابا به خانه و بدون خوردن شام به اتاقش رفت یاز مرتب کردن سالن و آشپزخانه به بهانه خستگ پس

.خسته تر از آن بود که تا آمدن او صبر کند لیدل یناراحت خواهد کرد اما ب

دستش را دراز کرد . دیتخت باالتر کش يخود را رو. به سراغش آمده بود یبخوا یباز هم سردرد و ب. دیلحاف خز ریو ز دیخوابش را پوش لباس

داشتند باعث  گریکدیکه با  یکم یاختالف سن. نداشت يوقت بود که از او خبر یلیخ. بفرستد يکسر ییدا يبرا یامیرا برداشت تا پ لشیو موبا
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کرد و نفس هم با توجه به  یم تیبرادر مهربان از او حما کیه مثل هموار يکسر. و خواهرزاده برخورد کنند ییدا کیتر از  یمیصم ودشده ب

 یبه جنوب کشور سفر کرده بود و نفس م يعقد قرارداد يبود که برا یچند وقت يکسر. بود لیاو قا يبرا یکه داشتند احترام خاص یتیمیصم

شروع کار جلو  خیتار. سالم، محتشم هستم«: فرستاده بود شیبراشد که محمد  یامیکار متوجه پ نیشود اما قبل از انجام ا ایخواست حال او را جو

».ممنون. دیافتاده و اگه خانواده موافقت کردن تا فردا به من خبر بد

.به خواب فرو رفت یقیو پس از دقا دیلحاف را باال کش. بود بیعج. کرد یو احساس خواب آلودگ دیکش يا ازهیخم. لبخند زد اریاخت یب

***

ه؟یراضپس بابا  ـ

.اس ام اس داده خودت جوابش رو بده یگیآره، پس اگه م ـ

.شد رمیمن برم که د ن؟یندار يکار گهیباشه، د ـ

.نه، برو به سالمت ـ

را در دست جا به جا کرد و  فشیو ک دیجلوتر کش یرنگش را کم يکت قهوه ا. شد دهیسرد به صورتش پاش ياز هوا یخروج از خانه موج بمحض

.قدم برداشت انابیبه سمت خ

از شروع  دیبه ساعت متوجه شد که با یبا نگاه. دوم قرار داد و نشست فیرد يها یاز صندل یکی يرا رو فشیبود و نفس ک یخال بایتقر کالس

 ید و گاهنشسته بودن يفقط چند نفر از پسران کالس گوشه ا. نبود يخبر انیاز دانشجو یمیهنوز از استاد و ن یول. گذشته باشد یقیکالس دقا

نداشت و مشغول مطالعه بود،  يا انهیاز دختران کالس که نفس با او چندان م یکیاز آن ها هم  ریو غ دیرس یبه گوش او م شانیها ندهخ يصدا

 خارج کرد و به محمد اطالع فیهمراهش را از ک یگوش. ارسال کند شیمحمد را برا امیتا جواب پ دیفرصت را مناسب د. در کالس حضور داشت

رو  ویآدرس استود گهیساعت د میتا ن. از لطفتون ممنون«: بعد محمد پاسخ داد یقیدقا. بروند دیداد که مامان و بابا موافق هستند و آن ها کجا با

».کنم یبراتون اس ام اس م

فس هم بالفاصله پس از خروج ن. دیرس انیآمده بود به پا شیاستاد پ يکه برا یمشکل لیزود به دل یلیشروع شد و خ ریآن روز با تاخ کالس

.او فرستاده بود و گفته بود فردا راس ساعت چهار منتظر آن هاست يمحمد آدرس را برا. را در دست گرفت شیاستاد گوش

 يبرا يا عالقه دیرس یکه از نظر خودش خنده دار به نظر م يمحمد شدند و نفس با آوردن بهانه ا يگالر یبه همراه بابا راه نایبعد مامان و ن روز

.رفتن نشان نداد

 ینمود و گاه یحوصله م یکالفه و ب. رفت یم گریبه اتاق د یحوصله مدام از اتاق یگذشت و نفس ب یو بابا م نایاز رفتن مامان و ن یساعت کی

راه . فه شده بودکال یحساب گرید. خوشحال بود که همراه آن ها نرفته است یکرد و گاه یمحمد سرزنش م ينرفتن به گالر يخودش را برا

 یفکر نم. بود که زنگ خانه به صدا در آمد ستادهیدوم ا يپله  يرو. گرفت شیقدم زدن در باغ پ يگرم برا یژاکت دنیقصد پوش بهاتاقش را 

 شگرینماصفحه  يشاد و خندان ساغر رو ریتصو. رفت فونیراه رفته را بازگشت و به سمت آ. ها تمام شود يزود نیو محمد به ا نایکرد کار ن

. کرد یم ییخودنما

!گذرد، نه؟ یروزگار سخت م رتیام یب! میدیچه خبرا؟ چه عجب ما تو رو د ؟يخب خودت چطور ـ
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:دیخند یداشت با سرخوش یبرم ینیقهوه را از دورن س ریکه فنجان ش یدر حال ساغر

.استیمن که اون طرف دن ریام. شده يبد زمونه ا. نفس جون یآخ گفت ـ

.اریاز فراق  رهیگ ینشسته داره آبغوره م الیگذرونه اون وقت ل یداره خوش م ایمجنون اون طرف دن گهیآره د ـ

!گفتم یک نیباشه، بب ادتی! بگما يجور نیا شهینوبت منم م. حرف نزن يطور نیا رینفس هزار بار گفتم در مورد ام ـ

.داد یساغر برخالف گذشته زود رنج نشان م. کرده است يرو ادهینفس حس کرد ز. چرخاند يگریبه حالت قهر صورتش را به سمت د و

!بابا الیخ یخوره، ب یحاال چه بهش برم ـ

!ستیرو که ن ـ

.ماه نفس جونته ينه اتفاقا رو ـ

.عشقت رو مسخره کنم خانوم خانوما نمیرسه بش یحاال نوبت منم م. ایدار يتوام چه دل خجسته ا ـ

:کرد گفت یتعارف م وهیساغر م يکه برا یدر حال نفس

همه راه رو؟ نیا رهیم یحاال ک ـ

!همه راه رو نیا يرینه چندان دور تو م يا ندهیدر آ ـ

.در آورد ینفس شکلک يبرا و

.ایرو بهم نگفت نایالهام و محمد و ا نیا ينفس خانوم ماجرا يآها ـ

.بود؟ پسر همونه میرانندگ یهمون که مرب یفیپسر خانوم شر گمیمحمد که م نیبابا، ا یچیتو؟ ه يدار يحاال چه اصرار ـ

ه؟یخب الهام ک ـ

.هیفیالهامم عروس خانوم شر. گهید گمیدارم م ستایوا ـ

:سرزنش بار به نفس گفت یو لحن یمبل انداخت و با ناراحت يساغر خود را رو دیجا رس نینفس که به ا يها گفته

.میدل خوش کرد یبه ک نیزن داره؟ ما رو ببکه  يکرد دایرو پ یکی یگشت یرفت. خاك بر سرت کنن ـ

!در مورد من؟ يفکر کرد یچ. واسه خودت یگ یم یساغر ساکت شو، چ ـ

. دیبار نفس بود که ناراحت شد و لبش را گز نیا

بذارم برم؟ يخوا یحاال م شتیمن مهمونتم، بعد چند وقت اومدم پ نیباشه؟ بب گه،یتو رو خدا ناراحت نشو د ؟ینفس یشیچرا ناراحت م ـ

.شد به خنده افتاد و قهقهه سر داد یم انیب یخاص تمیساغر که با ر ياز لحن صحبت و جمله ها نفس

حرفا؟ نیبگم؟ آخه من و ا یشعور من به تو چ یآخه دختر ب ـ

نه؟ ،يدونم تو اصال به پسره نگاه هم نکرد یباشه حاال، من م ـ

:گفت طنتیبا ش نفس

!گهیحاال د ـ

:شد يجد عیسر یلیخ و
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.ایدر مورد من حرف بزن يجور نیا نمینب گهید. با حسام، داداش محمد ازدواج کرده گمیالهام رو که م وونهید ـ

!قراره نیاز ا هیپس قض ـ

:دیپرس یچانه گذاشت و با لحن مشکوک ریدستش را ز نفس

منظور؟ ـ

؟يبا پسر مردم دوست شد یرفت ،یکن یاز من پنهون م گهینفس د ـ

:گفت يا خونسردب نفس

. گهیچرت و پرت نگو د ـ

.کجا رفتن؟ دلم واسه خواهرت تنگ شده بود نایمامانت ا یگفت یراست! یباشه، چون تو گفت ـ

.محمد يگفتم که رفتن گالر ـ

؟یآهان، پس تو چرا نرفت ـ

.شد به ساغر اشاره کرد تا بلند شود یمبل بلند م يکه از رو یدر حال نفس

.باال کارت دارم میپاشو پاشو بر. ایزن یحرف م یلیخ يدار گهید ـ

االن نه؟ گهید يچوندیپ ـ

.دیخند نفس

که  ییساغر با اشک ها يخنده ها شان،یدر آخر صحبت ها. سخن گفتند ياز هر در. کردند يسپر گریکدیرا کنار  یو ساغر لحظات خوش نفس

.اشک ها خواهد شد نیگرفتار هم زیاو ن کینزد يا ندهیکه در آ دانست یو نفس نم ختیآم یراه باز کرده بود، م شیگونه ها يرو

.سر تا سر سالن را فرا گرفت نایکودکانه ن يخنده ها يصدا. به خانه باز گشتند نایگذشت که مامان و ن یاز رفتن ساغر م یساعت مین

خانوم؟ خوش گذشت؟ نایچه خبره ن ـ

.تن خارج کند به مامان سالم کردرا از  شیپالتو نایکرد تا ن یکه کمک م یدر حال و

؟یسالم دخترم، خوب ـ

خوش گذشت؟. آره، ممنون ـ

تلنبار  زیم يکه رو یفنجان ها و ظروف دنیکرد به سمت آشپزخانه رفت و با د یرنگش را باز م یبلند و مشک يپالتو يکه دکمه ها یدر حال مامان

:پرسشگر به طرف نفس برگشت یدگانیشده بود با د

؟یمهمون داشت. برات گمیاال مآره، ح ـ

.شمیساعت بعدش ساغر اومد پ مین هی نیکه شما رفت نیآره، هم ـ

.يتنها هم نبود نیخوبه، پس همچ ـ

.دیحوصله ام سر رفته بود که خدا رو شکر ساغر رس یآره، حساب ـ

 یسوال م نیغرور در درونش مانع از پرسش ا هیشب يزیمحمد رخ داده است اما چ يدر گالر یدوست داشت از مامان بپرسد که چه اتفاقات نفس
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.شد

.مبله يلباسش اون جا رو. مامان جان کمک کن خواهرت لباس هاش رو عوض کنه ـ

. چشم ـ

.نایخسته شده بود ن یآخرا حساب نیا گهید ـ

!چرا؟ ـ

:داد ینفس را م يناخواسته جواب سوال ها مامان

خوشم اومده  یلیمن که از کاراش خ. کنه یعمل م يکه آورد نشون ما داد معلوم بود حرفه ا وشیاز آرش. داشت یکیخوشگل و ش يچه گالر ـ

هیتیخودشم پسر مودب و با شخص. بود

.داد یمامان گوش م يدر سکوت به حرف ها نفس

!يزیچ هیمونه  یفقط م ـ

!؟یچ ـ

.تتونم ببرمش نه بابا ینه من م یول ویاستود میببر دیرو پس فردا با ناین ـ

اون روز؟ نیدار يچرا؟ کار ـ

.یشگیهم یهمون مهمون. زنگ زد، واسه پس فردا خونشون دعوتم کرد یمانیصبح خانوم ا ـ

!؟یخب خوش بگذره، بابا چ ـ

.بره خارج تهران دیهم که اون روز با لیسه ـ

.حواسم نبود، گفته بود بابا. آهان، آره ـ

رو؟ ناین يبر یپس تو م گه،یآره د ـ

.فکر کرد يظه الح نفس

.برمش یآره، م ـ

اون موقع؟ يتو که کالس ندار. قربونت برم دختر گلم ـ

رو ببرم؟ ناین دیبا یچه ساعت ـ

؟يکالس دار. مثل امروز، ساعت چهار ـ

.ساعت زودتر از کالس خارج شود میتواند ن یفکر کرد که م نفس

.یتونم ببرمش مام یم ـ

***

 یه هیچته دختر؟ چ«. خواهد با محمد رو به رو شود یمطمئن بود که م. نداشت يدیشک و ترد چیه. رفته بودخودش را گ میبار نفس تصم نیا

شناسه؟ تو خلوتش بهت فکر  یپور رو م نیهست؟ خانوم نفس مت ادشیاصال اون هنوز تو رو  شه؟یتو م يمگه چه کاره  ؟یکن یمحمد محمد م
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حاال «. بکشد ادیخواست فر یم. که در ذهنش بود خسته شد یضیاز افکار ضد و نق »؟یکن یا اون پا مپ نیواسه رفتن و نرفتن ا يارکنه که تو د یم

محمد مدام در » .موضوع مسخره فکر کنم؟ خودت باش نفس، خودت هیهمه به  نیا دیاصال چرا با. کار دارن نایا یچون مام رمیامروز رو م هی

.زد یذهنش پرسه م

؟يحاضر ناین ـ

.ستادیا شیاق شد و رو به رووارد ات ناین

عروسک؟ میخواهر خوشگل منو نگا کن، بر يوا ـ

.سرش را تکان داد دییبه نشانه تا ناین

.اوهوم ـ

.امیمنم برم ساکت رو بردارم و ب نییپا يپس تا تو بر ـ

رژ . داد یکه بود نشان م يزیاز چرنگش سن او را کمتر  ییطال یرنگ و باران يشال قهوه ا. انداخت نهیدرون آ یبار نگاه نیآخر يبرا

.دل کند نهیزد و از آ تیاز سر رضا يلبخند. و درشتش نگاه کرد يرنگش را پر رنگتر کرد و به چشمان قهوه ا ینامحسوس نارنج

ت نداشت در دوس. کرد یم ینفس را عصب نیبه موقع به محل مورد نظر برسند و ا نایها مانع از آن شد که نفس و ن ابانیخ یو شلوغ کیتراف

.توجه جلوه کند یبرخورد با محمد، شلخته و ب

کرد  یبا تعجب به اطرافش نگاه م. دیرس یبود که به گوش م ییپاشنه بلند نفس تنها صدا يکفش ها يمحض در سالن برقرار بود و صدا سکوت

.فشرد یصدا دست نفس را م یگفت و ب ینم يزیهم چ ناین. در سالن حضور نداشت یاما کس

!د؟یبخشب ـ

:گفت نایآرام سرش را خم کرد و به ن. در اتاق مقابلش شد يافراد يکه جلوتر رفتند متوجه گفت و گو یکم. تنها پاسخگو بود سکوت،

اتاقه؟ نیهم ـ

.به در بسته و سپس به نفس نگاه کرد ناین

.بودن رونیاون دفعه همه ب ـ

.در بسته قدم برداشت و به سمت اتاق ستادیو راست ا دیکش ينفس صدا دار نفس،

.دیمحمد به گوشش رس يصدا. در زد آهسته

.دییبفرما ـ

در پنهان  یکه سع یعصب ینشسته و با نگاه ییبایبزرگ و ز يزیدر نگاه اول متوجه محمد شد که پشت م. در را گشود و وارد اتاق شد نفس

بود و  ستادهیبود ا یضیبزرگ و عر ابانیکه مشرف به خ ير پنجره اجوان کنا يآن طرف تر پسر یکم. نظر گرفته است ریکردن آن دارد او را ز

از پوزخند و تعجب به آن ها  يا زهیدادند با آم یهمسن و سال محمد نشان م بایدو جوان که تقر گرید یدر طرف. کرد یم اهشانبا تعجب نگ

.چشم دوخته بودند

!سالم ـ
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 نینفس فکر کرد که چقدر ا. به تن داشت یمردانه سبز رنگ راهنیپ. ندیاو را بب یوبتوانست به خ یبرخاست و نفس حاال م زیاز پشت م محمد

هم  یرنگ یکرد و شلوار کتان مشک یجلوه م بایکه دور گردنش را پوشانده بود ز یرنگ یشال گردن نازك مشک. پسندد یسبز خوش رنگ را م

. به پا داشت

. میمنتظر بود نایسالم خانوم، زودتر از ا ـ

.به او نگاه کرد یلجباز و عصب ینگاهبا  و

.کردم یبود که فکرش رو م يزیشلوغ تر از اون چ ابونایامروز خ یمتاسفم ول ر،یروزتون بخ ـ

.که نشسته بود از جا برخاست یاز دو جوان یکی نیهمان ح در

.آوردن فیمحمد، حاال که خانوم تشر. ستین یمشکل ـ

:نفس گفترو به  يبعد با لحن آرام و شمرده ا و

.طرف لطفا نیاز ا. هستم یاحیخوشوقتم خانوم، ر تونییاز آشنا ـ

:رفتن سرش را به سمت دوستانش برگرداند نیح. کرد و خودش هم پشت او به راه افتاد ییراهنما يگرینفس را به سمت د و

!گهید دیپاش ـ

:را بلند کرد و در آغوش گرفت نایاز پشت ن و

!دوست من؟ يچطور ـ

.دیمنتظر بمون رونیب دیتون یپور شما م نیمت خانوم ـ

.جمله به سمت محمد برگشت نیا دنیبا شن یاحیمسعود ر. را گفت و منتظر شد تا نفس آن جا را ترك کند نیا محمد

.خب خانوم رو ببر اتاق خودت، اون جا راحت ترن ـ

:برد گفت یمشلوارش فرو  بیبه مسعود کرد و همان طور که دستانش را در ج ینگاه محمد

.دیتو اتاق من منتظر بمون دیتون یآره، م ـ

تکان داد و به سمت اتاق محمد  شیبرا یدست. از دوستان محمد سرگرم بود گرید یکیانداخت که با مسعود و  نایبه ن ینگاه یحرف چیه یب نفس

.رفت

حوصله نشستن . کرد به سمت پنجره رفت یفش نگاه منفس همان طور که با دقت به اطرا. آرامش بخش بود یبیبزرگ محمد به طرز عج اتاق

 ینفس فکر کرد که محمد جدا چهره جذاب. کرد یم ییاز پرتره محمد خودنما ییبایبزرگ و ز يدرست مقابل نفس تابلو وار،ید يرو. نداشت

.برد یم یاتاق به کار گرفته شده بود پ ونیکه در دکوراس يا قهیبه سل شتریکرد ب یبه اطرافش نگاه م شتریهرچه ب! البته از نظر خودش. دارد

هر بار که به آن دو نگاه  رایز. باهم برقرار کرده اند یخوب يو مسعود رابطه  ناین دیرس یبه نظر م. از اتاق محمد خارج شد ناین دنید يبار برا دو

.بود نایکردن با ن يکرد مسعود مشغول خنداندن و باز یم

.قهوه به سراغش آمد یاز دوستان و همکاران محمد همراه با فنجان گرید یکی یمانیا نیدیگشت، آ یبه اتاق برم یوقت

.دییبفرما ـ
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.متشکرم ـ

.لبخند زد نیدیآ

.نیخسته شده باش دیکنم، با یخواهش م ـ

:بر لب گفت يو لبخند یساختگ یبا اخم نفس

!ادینه ز ـ

.تر شد قیعم نیدیبار لبخند آ نیا

!و البته خوشگل نیدار يو بامزه ا خواهر فوق العاده باهوش ـ

او را ترك  یعذر خواه یط نیدیآ. خواند مانع از ادامه صحبتشان شد یرا فرا م نیدیمسعود که آ ياو بدهد که صدا فیخواست پاسخ تعر نفس

اخالق فوق  يبازم به پا یول. دوستاشم مثل خودشن«: کرد سهیفکر کرد و سپس او را محمد مقا نیدیبه رفتار آ. کرد و نفس دوباره تنها شد

.شد انیلبانش نما يرو زیتمسخر آم يفکر پوزخند نیو پس از ا» !رسن ینم نالعاده او

صورتش رها شد و نفس دستش را  ياجازه رو یب شیاز موها يطره ا. گذاشت زیم يو فنجان را رو دیجرعه از فنجان قهوه اش را نوش نیآخر

را صاف کرد و از  شینفس بالفاصله و با عجله موها. انداخت نیدر اتاق ساکت طن یلیزنگ موبا يوقع صدابرد تا آن ها را عقب براند که همان م

 رشیمس زیم یقدم کیاما درست در . جلوتر رفت یکم يکنجکاو ينفس از رو. خورد یبود و مدام زنگ م زیم يمحمد رو یگوش. تجا برخاس

 يرا از رو لشیبزرگش رفت و موبا زیبلند به سمت م ییباز شد و محمد با گام ها زیع در اتاق نهمان موق. نشست زیداد و دوباره مقابل م رییرا تغ

تکان داد و به  يسر. کرد، انداخت یآن طرف تر از جا برخاسته بود و به او نگاه م یو سپس به نفس که کم لیبه موبا ینگاه اابتد. آن برداشت

اما دوباره بالفاصله در باز شد و  دیکش یمبل انداخت و نفس راحت ينفس دوباره خودش را رو. شد از اتاق خارج زیمکالمه ن نیح. تماس پاسخ داد

.خودش را جمع و جور کرد و صاف نشست ینفس کم. محمد وارد شد

روع کار امروز ش يکه تو يریگرده به همون تاخ یکشه که برم یکم طول م هی نایکار من با ن. نیکنم خسته شده باش یپور فکر م نیخانوم مت ـ

.بود

.داد یهم فشار م يرا محکم رو شینفس اما دندان ها. دیدرخش یچشمانش م. کند يآور ادینفس را  ریجمله تاخ نیخواست با گفتن ا یم ییگو

!اد؟یاز دست من برم يخب حاال کار ـ

.کند انیجمله را ب نیا يآشکار یتفاوت یکرد با ب یبا سع نفس

.رسونم یرو م نایمن ن نیببر فیتشر دیتون یشما م. تهدونم حوصلتون سر رف یم ـ

.برگردم نایبا ن دمیم حیترج یممنون، ول ـ

.زد یمحمد لبخند گنگ. زد یچشمان هر دو غرور موج م در

.دیلیهر طور ما ـ

مطمئن شد محمد  یوقت» !کنه یوا مدر رو  هویاونم دوباره  شمیمبل ولو م نیاالن من رو ا«. ستادیا یبار کم نینفس ا. سپس از اتاق خارج شد و

»!من نبود که ریکار کنم؟ تقص یچ. شد که شد رید! سرم يفدا«: مبل نشست يگردد با آرامش رو یبرنم گرید
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.خودش زنگ خورد یبار گوش نیا

رفته؟ حاال منو  ادتیرو جنوب ما  یچرا؟ رفت یکن یاز خواهرزاده گلت نم يادیگذره؟  یخوش م ؟ییکجا ؟یخوب. جون خودم ییبه به سالم دا ـ

!؟ییدا ییدا گهیم یه نیکه رفت يکه از اون روز یگیرو چرا نم ناین یطفل ،یچیه

!پرسه یهمه سوال پشت سر هم نم نیدختر خوب پشت تلفن ا هیاوال سالم، دوما  ـ

.را باد کرد شیلپ ها نفس

!باشه حاال ـ

چطوره؟ ییمامان و بابا خوبن؟ عروسک دا ؟یخوب. حاال شد نیآفر ـ

.میهوم همه خوب ـ

ن؟یستینفس؟ خونه ن نییکجا! یخوب یلیآره تو که خ ـ

.کرج فکر کنم يبابا هم رفته طرفا ه،یمهمون ینه، مام ـ

دختر خوب؟ ییخب تو کجا ـ

.ویرو آوردم استود نایمنم ن ـ

اون جا؟ ییآهان واسه همون پروژه؟ تنها ـ

؟یدون یشما از کجا م ـ

.پروانه گفت بهم ـ

!آهان ـ

.نیستیخونتون که شما هم ن امیخواستم ب یم. ستیهمراهم ن دامیندارن منم کل فیمامان بنده هم که خونه تشر! بله ـ

؟ییاالن دا ییکجا ـ

.فرودگاهم ـ

.رسم خونه یمنم م يایخوبه پس، تا شما ب ـ

.ایواسه من ن ينفس اگه کار دار ـ

:گفت دیبا ترد نفس

.ییمنتظرم دا ـ

.را گرفت مشیپا و آن پا کرد و باالخره تصم نیا یکم

!محتشم؟ يآقا ـ

!بله؟ ـ

.تفاوت و مصمم بود یهمچنان ب یول دیلبش را گز نفس

!د؟یرو برسون نایبعد از کارتون ن دیلطف کن شهیم یمن واقعا شرمنده ام ول ـ
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.زد يا روزمندانهیلبخند پ محمد

.من که گفته بودم ـ

نش؟یاریب دیکن یحاال لطف م ـ

! حتما! بله، بله ـ

 يچهره  دنینفس فکر کرد که د. کرد ینفس را متعجب م نیلحن صحبتش شوخ بود و ا. ابروانش را باال انداخت و متفکرانه به او نگاه کرد و

!از محاالت است خیکوه  نیخندان ا

پرت  يو گوشه ا دیسرش کش يبالفاصله شال را از رو. کرد یم يدیشد ياحساس گرما. انداخت و به سمت اتاقش رفت زیم يرا رو شیها دیکل

»!بایالبته تقر ،يامروز خوب از عهده اش براومد«. ستیبه خود نگر یلحظات يبرا شهیرفت و به عادت هم نهیآ يجلو. کرد

***

نفس خانوم؟ ـ

.سالم، سالم، سالم ـ

؟يسالم خانوم، چطور ـ

.دیو گونه اش را بوس دیاو کرد و سپس او را در آغوش کش به ینگاه يکسر. دست داد يجلو رفت و با کسر نفس

خوش گذشت؟ ؟یخوبم، شما خوب ـ

:گفت ندیمبل بنش يرفت تا رو یکه م يرفت به کسر یکه به سمت آشپزخانه م یدر حال و

قهوه؟ ای يچا ییدا ـ

!کدوم چیه ـ

.راه رفته را باز گشت نفس

چرا آخه؟ ـ

!نمیبب دختر، اومدم خودت رو نیبش ایب ـ

!فقط ینیمنو بب يدونم اومد یآره، من که م ـ

چهره آفتاب . به او نگاه کرد. شد یغافل نم ادشیاز  يحکم برادر نفس را داشت که لحظه ا يکسر. را دوست داشت يکسر. دیخند يکسر

 نیو به نظر نفس آمد که ا دیبار یم یرنگش خستگ یاز چشمان درشت عسل. داد یکوتاهش او را جذاب تر نشان م يسوخته اش با موها

.کرده است غرترمسافرت چند روزه او را ال

کوش پس؟ ناین ـ

.ارتشیمحتشم ب يقرار شد آقا دیکش یکارشون طول م ـ

!محتشم رو يآقا نیا نمیبار بب هی دیهوم با ـ

.زل زد يچشمانش را تنگ کرد و به کسر نفس
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.شارژ نداره میگوش. به مامان رنگ بزنم اریرو ب پاشو برو تلفن ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ه؟یچ ـ

. دیزنگ در هم به گوشش رس يبوق صدا نیاول دنیهمزمان با شن. شد يریاز جا برخاست و به سمت تلفن رفت و خودش مشغول شماره گ نفس

. نفس تکان داد يبرا یکند دست یکه خودش در را باز م نیا يبه نشانه  يکسر

بله؟ ـ

... ـ

دخترم؟ ییتو نفس جان ـ

... ـ

.اما تمام حواس نفس پشت در بود دیپرس یبزرگ مدام سوال م مامان

.سالم مامان جون د،یببخش! جانم؟ ـ

نفس جان؟ مامان و بابات اومدن؟ یخوب. زمیماهت عز يسالم به رو ـ

ن؟یشما خوب ،ینه، مرس يآره، آخر یاول ـ

اون جاست؟ ينفس کسر یراست. میما هم خوب ،یه ـ

شما؟ نیبله، کجا بود ـ

.دکتر میکرد با بابا بزرگت رفته بود یخرده پام درد م هی ـ

االن؟ نیخوب ؟يجد ـ

اون طرفاست؟ يآره خوبم، کسر ـ

!است دهیبا محمد طول کش ییدا ییفکر کرد که چقدر آشنا. به در بسته خانه انداخت ینگاه نفس

.زنگ بزنه گمینه مامان جون، اومد م ـ

ه؟کجاست مگ ـ

.زنگ در رو زده بودن اط،یرفته تو ح قهیدق هی ـ

زم؟یخونه، باشه عز ادیباشه پس اومد بهش بگو ب ـ

.جا نیا نیایشما هم ب. جاست نیشام ا ییچرا؟ دا ـ

بابا بزرگت کارش داره، خب؟ ادیهم بگو ب يبه کسر. جا نیکار دارم ا ینه نفس جان من کل ـ

مان جون؟باشه ما يا گهیامر د. باشه، چشم ـ

.دیبزرگ خند مامان

.نیقربونت برم، مواظب خودتون باش ـ

رود و  یسرد به دنبال او م يدر آن هوا نایکه به اجبار ن دیرا د يکسر. پرده را کنار زد يگوشه . تماس به سمت پنجره رفت انیپس از پا نفس

.را صدا کرد نایدر رفت و ن بار به سمت نیآسوده ا یالیبا خ. از محمد نبود يخبر. کند یم يبا او باز
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.يباال تا سرما نخورد ایب! نکن تیرو اذ ییدا نا؟ین نا؟ین ـ

آخه؟ یکن یبچه رو گوش م نیچرا حرف ا گهیشما د ؟ییدا ـ

.دندیخند زیشد ر یم انیاز جمالت نفس که با حرص ب نایو ن يکسر

.خانوم اریحاال جوش ن ـ

:برگشت نایرا گفت و به سمت ن نیا يکسر

نا؟یمگه نه ن. تو میر یهم م نایقهوه آماده کنه من و ن هیحاال تا نفس واسه ما  ـ

.تکان داد و به سمت در رفت ينفس سر. کرد دییبا حرکت سر حرف او را تا ناین

.تو نیایزود ب ـ

***

!خسته شدم تو خونه به خدا! نکن يکار چیه نیبش گهیحسام م امیراست م رمیچپ م يوا ـ

! یآخ ـ

.شمیم وونهینفس جون من دارم د ؟یخآ ـ

.ارهیدرت م ییکوچولو خوشگل از تنها ین ین هی گهیعوضش چند ماه د. نداره الهام جون یاشکال ـ

:گفت يبا لحن مظلومانه ا الهام

!کار کنم؟ یخب تا اون موقع چ ـ

.متوجه منظور الهام شد نفس

خانوم؟ ادیاز دست من برم يکار ـ

.دیخند الهام

منم . کار دارن ایمسافرتن  ای ستنین ایزنم  یچند وقت به هر کدوم از دوستام زنگ م نیا یدون یم! زمیعز یکن ینت برم که منو درك مقربو ـ

. بزنن شونیبگم واسه خاطر من از کار و زندگ شهیروم نم

:و ادامه داد دیکش یقینفس عم الهام

!نه؟ گه،یخب آدم دوست داره با دوستاشم باشه د یول! منو ببره رستوران دیباهر شب  یطفل. ها رونیبره ب یحسام هم منو هر روز م ـ

!بله، بله ـ

 میکه فردا بر میبه اون جا که من زنگ زدم به دوستم قرار گذاشت میبرس! میحاال بگذر! بله؟ یگ یدادم تو م حیهمه توض نیخب گلم من ا ـ

گم؟یرو م یک یدون یم. ل شدخوشحا یلیخ ،يایتا ب گمیبهش گفتم به تو هم م. رونیب

؟یک ـ

من کنارت نشسته بود؟ یتو مهمون ادته؟ی ایپر ـ

.بود یدختر جالب. ادمهیآهان، آره، آره  ـ
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!باهامون؟ بگو باشه؟ يایحاال م. ارغوان هم هست یراست گه،یآره د ـ

:گفت یتعارف چیبار بدون ه نیاول يبرا. دیخند نفس

م؟یکجا قراره بر فقط. شمیخوشحال م یلیاوهوم، خ ـ

***

 یبیحس عج زیبه همان اندازه ن یبرود خوشحال بود ول رونیخواست با الهام و دوستانش ب یکه م نیاز ا. آسوده مشغول آماده شدن بود یالیخ با

.خبر بود یب فتدیکه قرار بود در آن روز ب یداشت چرا که از اتفاقات

 یشال صورت. مالقات امروز از کمد خارج کند يرنگش را برا يسرمه ا یمجبور ساخت تا بارانو نفس را  دیبار یصبح آن روز باران مدام م از

.خوش رنگش را کنار تخت گذاشت و به سمت حمام رفت یبلند صورت يو چکمه ها فیرنگ به همراه ک

زد و از اتاق خارج  شیو مچ دست ها گردن ریعطر به ز يو مقدار دیرا پوش شیبود؛ لباس ها شهیاز هم شتریب یکه کم ششیاز اتمام آرا پس

.شد

.رمیمامان جون من دارم م ـ

.آمد رونیاز آشپزخانه ب مامان

.ایبه سالمت، مواظب خودت باش ـ

.دخترش انداخت يبه سر تا پا یسپس نگاه و

!مواظب خودت باش یلیخوشگل من خ ـ

برم من؟ گه؟ید نیندار يکار. چشم، چشم ـ

.در منتظره يجلو نیبرو ماش گه،ینه د ـ

وارد رستوران که شد گارسون با . دیرس یبه نظر م یدنج و خلوت يجا. شد و به سمت رستوران رفت ادهیپ نیپس از تشکر از راننده از ماش نفس

ارغوان را  و ایکه انتظار داشت الهام و پر يزینفس برخالف چ دندیمورد نظر رس زیبه م یوقت. کرد ییراهنما يگرینامش او را به سمت د دنیپرس

محمد  ياز آن ها را در گالر یکیشناخت که البته  ینم یکه به خوب يارغوان را کنار دو پسر ن،یدیرا کنار آ ایالهام را کنار حسام، پر. افتین نهات

به  هاهمه نگاه . دسالم کر ينسبتا بلند يبه خود آمد و با صدا عیسر یلینفس خ. دیبود و مسعود و محمد را که کنار هم نشسته بودند، د دهید

به سمت جلو برداشت و با آن ها  ینفس قدم. بودند که از جا برخاستد و جواب سالمش را دادند یکسان نیالهام و ارغوان اول. دیسمت او چرخ

کان دادن سر که در جمع تنها به ت یتنها کس. خود نشستند يشدند و با تشکر و تعارف نفس در جا زیخ مین شانیتک تک افراد در جا. دست داد

.تکان نخورد محمد بود شیکوتاه اکتفا کرد و از جا یگفتن سالم و

کرد  یکه ارغوان اشاره م یکوتاه و باوقار به سمت یینفس با گام ها. ندیرا نشان داد و از او خواست تا در کنارش بنش یکنار خودش صندل ارغوان

.ارغوان آرام کنار گوشش زمزمه کرد. زد و سرش را باال آورد يخندلب. دیرفت و نگاه افراد حاضر در جمع را به دنبال خود کش

!؟يکرد يچرا اولش چشمات رو اون جور ـ

!؟يچه جور ـ
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.يدیما رو د يتعجب کرد يانگار ـ

.نیکردم تنها هست یفکر م ینه، شما رو که نه، ول ـ

.زد یچشمک ارغوان

!بدم نشد نیحاال همچ یچهارتا شد ولآخه منم مثل تو اولش چشمام . هیاون که قصه اش طوالن ـ

 یهمانیاشاره دارد که در م يکه ارغوان به همان پسر افتیدر چهره او در شترینفس با دقت ب. که کنار دستش نشسته بود اشاره کرد يبه پسر و

.بود دهیالهام با او رقص

.نکن، راحت باش یبینفس جون غر ن؟یخور یم یخب بچه ها چ ـ

.نشاند لب يرو يلبخند نفس

که برگشت  یبعد هنگام یقیدقا. از رستوران خاج شد ن،یدر ماش لشیجا گذاشتن موبا يحاضر در جمع از جا بلند شد و به بهانه  ياز پسرها یکی

ا به تکان داد و سرش ر ينفس سر. گرفت و به او لبخند زد يبار در کنار نفس جا نیرا جا به جا کنند و ا شانیها یاز دوستش خواست تا صندل

.کرد یمعذبش م شترینشستن آن پسر ب. برگرداند يگریسمت د

که در کنارش نشسته هر لحظه قصد باز  یخوردن نفس متوجه شد جوان نیح. از آوردن سفارش ها هر کدام از بچه ها مشغول خوردن شدند پس

.کردن سر صحبت را دارد و باالخره حدسش درست از آب در آمد

؟یام هستحسام و اله ياز آشناها ـ

.از دوستاشون هستم ـ

.بودمتون دهیتو جمع هاشون ند ادیز ـ

.لب راند يرو یزورک يلبخند نفس

.شد تا باهات آشنا بشم بمیافتخار نص نیهستم و خوشحالم که ا دیبه هر حال من سع ـ

:گفت لشیبرخالف م نفس

.طور نیمنم هم ـ

!نفس، درسته؟ ـ

!پور هستم نیمت ـ

!ه، نه؟نفس دوستانه تر ـ

.فرستاد یم نییرا از گلو پا شیبه زور غذا نفس

!دیشا ـ

.مطمئن باش نفس ـ

.اشاره کرد شیبه غذا دیبا سع هودهیاز آن مکالمه ب ییرها يکالفه برا نفس

!م؟یبعد از تموم شدن غذا باهم صحبت کن میتون یم ـ
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. دیدرخش دیسع چشمان

!حتما ـ

 دیسع يشرکت داشته باشد اما صدا شانیکرد در بحث ها یم یتر از قبل سع یمیبار صم نینفس ا. ندمشغول صحبت شد یاز اتمام غذا همگ پس

محمد با . از طرز نگاه محمد تعجب کرد. نگاهش به محمد افتاد يلحظه ا. کرد آرامش را از او صلب کرده بود یگوشش صحبت م ریکه مدام ز

به او انداخت و سرش را به سمت ارغوان  ينفس نگاه عاجزانه ا. کرد یگاه مبه نفس ن یعکس العمل خاص چیبدون ه وکامل  يخونسرد

.برگرداند

نفس؟ ـ

رها ساخته  یشانیپ يبراقش را رو یمشک يموها. دیرس یبه نظر م يجوان خوش پوش و خوش چهره ا. برگشت دیبا اکراه به سمت سع نفس

.شد تا با او هم کالم نشود یباعث م نینسبت به او نداشت و هم یس خوباما نفس ح. کرد یرنگش توجه را جلب م یچشمان درشت مشک. بود

!پور هستم نیمت ـ

.صدا بزند یاو را با نام کوچک و خودمان بهیغر يآمد که پسر یخوشش نم چیه

!خب از خودت بگو؟. ریسخت نگ ادیز ـ

.هیکاف نیدون یکه م يتا همون حد ـ

دوست  یآمد؛ ول یخوشش نم چیکه از او ه نیبا ا. نشود دیکند تا موجب رنجش سع انیب يخند طوررا با لب شیکرد تمام جمله ها یم یسع نفس

.جلوه کند ینداشت در برخورد اول با دوستان الهام و حسام دختر حاضر جواب و بد خلق

.باهات آشنا بشم شتریدوست دارم ب یلیچرا؟ من خ ـ

.نیلطف دار ـ

چطوره؟ م،یباهم صحبت کن يا گهید يبعدا جا میتون ینه جدا، اصال م ـ

.نمیب یکار نم نیا يبرا یلزوم ـ

فکر نکنم؟ يطور نیو اگه من ا ـ

 یرا کم شیدستش را به سمت شال برد و موها. و کالفه بود یاز لحظات قبل عصب شتریب یلیخ. تا آخر ماجرا را خوانده بود. کالفه شده بود نفس

را  شیرو دیبا گفتن ببخش. بکشد یاز سر آسودگ یباعث شد تا او نفس لشیزنگ موبا يبدهد که صدا دیبه سع یلب باز کرد تا پاسخ. مرتب کرد

را از درون  لشیموبا» !يقربونت برم که نجاتم داد«: گشت با خود گفت یم یرا گشود و در همان حال که به دنبال گوش فشیگرفت و ک دیعاز س

تونم کمکت  یم. زنه یحرف م ادیز یدوست ما گاه«متوجه نشد اما بار دوم  يزیبار اول چ. دبا تعجب اس ام اس محمد را خوان. خارج کرد فیک

اصال حواسش به نفس  ییکرد و گو یبا مسعود صحبت م. اراده به محمد نگاه کرد ینفس ب» .يرو بد دیکوچولو جواب سع طنتیش هیکنم تا با 

در آن لحظه . از آن بود که به محمد تعلق دارد یو شماره حاک امیفته است اما متن پاشتباه گر يگریفکر کرد که شماره محمد را با کس د. نبود

 ای دیگو یم انیمحمد بگذارد تا متوجه شود که او تب دارد و هذ یپشان يتوانست دستش را رو یشد اگر م یخوب م چقدرنفس فکر کرد که 

متوجه منظورتون «: محمد نوشت امیدر پاسخ پ. ندیب یکرده و اشتباه م فیکار دستش داده و چشمانش را ضع یکیباالخره کتاب خواندن در تار
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»!شم؟ینم

رفت  یبود اما هرچه با خود کلنجار م یرکینفس دختر ز» .یستیتونه فکر کنه تو تنها ن یم دیسع«: کرد رشیمحمد غافلگ امیبعد باز هم پ یقیدقا

او  يتوانست همپا یبود نفس هم م ركیاگر محمد ز. را گرفت مشیتصم. تفاوتش را یچهره سرد و ب ایمحمد را باور کند  يها امیدانست پ ینم

»بکنه؟ يفکر نیتونه همچ یم يدوستتون چه جور«: محمد نوشت يپس برا. بگذارد شیرا به نما شیهوش زیت

نفس » کردن با کلمات آسونه، نه؟ يزبا«: ارسال کرد نیچن نیرا ا امشیبار پ نیمتوجه شده است و ا یکه نفس منظورش را به خوب افتیدر محمد

»نه؟ د،یقرار شد کمکم کن«: نوشت عیزد و سر يلبخند محو

 شیبرا یمضمون نیبا چن یامیپ يو نفس هم در کمال خونسرد» !یحرفا باش نیتر از ا زهوشیکردم ت یفکر م«. کرد یمحمد او را عصب يبعد امیپ

 یعصبان«. زد يمحمد لبخند محو» !خودم مهمتره ي دهیعق. دارم نانیاهوش بودن خودم اطمکه که من به ب نیمهمتر از اون، ا یول«ارسال کرد 

»!حدس اشتباه هی«. به محمد انداخت ینفس نگاه» .حدس هیبه حساب  ذارب! نشو

هست؟ یمشکل ـ

»!نکن تو رو خدا يرو ادهیرو اعصاب من پ گهیتو د! يوا«

!نه ـ

اد؟یاز دست من برم یکمک. دهینشون م گهید زهیچ هیرفتارت که  یول ـ

.که با کمک شما حل شه ستین یمشکل یکمکتون؛ ول شنهادیممنون از پ ـ

!وجود داره یمشکل هیپس  ـ

»!نکنه ابونیگرگ ب بیتو رو نص خدا«

.دیآقا سع ستین یمشکل ـ

:محکم گفت یو لحن یسرش را جلو آورد و با ناراحت. در هم گره خورد دیسع ابروان

؟یچ ـ

!دیبا تعب سرش را عقب کش نفس

بله؟ ـ

.دوباره جمله ات رو تکرار کن ـ

!گفتم یچ نیدیفکر کنم شن ـ

!نه، دوباره بگو ـ

.دیآقا سع ستین یگفتم مشکل ـ

 .نگاه سرد و خشک محمد یحت. و نفس برگشت دیتمام نگاه ها به سمت سع. و به قهقهه افتاد دیعقب کش یجمله کم نیا دنیبا دوباره شن دیسع

 نیبا خود فکر کرد که چرا از ا. نفس نشست یشانیبر پ يعرق سرد. لب راند يروح رو یب ينفس زد و الهام لبخند يبه رو یارغوان چشمک

دادن  انیپا ينفس برا. که جواب سوالش واضح است افتیزد در یکه همچنان قهقهه م دیبا نگاه کردن به سع یول. برد یلذت نم هدوستان دارید
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.زمزمه کرد یبا لحن آرام دیمضحک سع يبه قهقهه 

گفتم؟ يخنده دار زیچ ـ

!دیآقا سع یبه من گفت ـ

خب؟ ـ

.دیبگو سع! ه؟یچ دیآقا سع! ول کن بابا دختر ـ

.کرد یواقعا بچگانه رفتار م دیسع. لب راند يرو یپوزخند محسوس نفس

»!آقا پسر يدار یتو مشکل روان قطعا«

 ییمحمد با نگاهش گو. نداختین نییپا شهیبار نگاهش را تاب آورد و سرش را مثل هم نیا. بود رهیبه او خ. ختبه محمد اندا يدوباره نظر نفس

ابروان محمد افتاد و نگاهش را از او  نیب يگره ا. نفس بود يکشف وجود ناشناخته  یدر پ دیشا. کرد یرا درون نفس جستجو م يزیداشت چ

 رقابلیغ. برده بود یاو و رفتارش پ تیبه شخص يبرعکس محمد تا حد. تعجب نکرد چیموضعش ه رییاو و تغ یاز حرکت ناگهان فسن. گرفت

!ینیب شیپ رقابلینفوذ و غ

. گرفت و به محمد دوخت لیموبا ينگاهش را از صفحه » !تو هم اثر کرد يرو دیسع يحرف ها. ستین اتیبه انجام عمل يازین گهید يانگار«

بود اگر محمد  یخام الیخ. کند یم ياو چه فکر يدانست که محمد درباره  ینفس خوب م. کرد یفس نگاه نمبه لب داشت اما به ن يپوزخند

 نیهمچ هیو  نیشناس یبه هر حال شما منو نم! از شما نداشتم يشتریانتظار ب«. ردیگ یقرار م دیسع يحرف ها ریتاث تحتکرد نفس  یفکر م

».محتشم يآقا نیداشته باش یروز خوب. نیکرد یبرداشت

.انداخت و مشغول صحبت با ارغوان شد فشیرا درون ک لشیخاص موبا یو با متانت و آرامش دیکش ينفس آسوده ا امیپ نیاز ارسال ا پس

 یکه از رستوران خارج شدند ساغر با لحن یهنگام. آهنگ رفتن کردند یکه بچه ها سفارش داده بودند همگ ییها یاز اتمام دسر و بستن بعد

:گوش حسام زمزمه کرد ریگونه زالتماس 

!خونه لطفا میحسام نر ـ

چرا؟ ـ

!آخه رهیگ یدلم م ییتو خونه تنها ـ

:شد کتریرفتند نزد یم نیبه گروه بچه ها که به سمت ماش یو قدم دیحال با مالطفت دست الهام را کش نیو محکم در ع يجد حسام

.رهیشما نگ کیکه دل کوچ شتیمونم پ یمنم امروز م یکن یخونه، شما استراحت م میر یالهام خانوم االن م ـ

:مقدمه گفت یکه دستانش را در هوا تکان داد و ب دینکش هیاما به ثان. لب غرغر کرد ریز الهام

!باغ میبر ـ

؟یچ ـ

!باشه؟ گه،یزنگ بهش بزن د هیتوام . اون جا نیبر نیحاج بابا که گفته هر وقت خواست! باغ بابا بزرگت میبر ـ

...الهام آخه ـ
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.دندیاو همه به سمتش چرخ يبا صدا. زد لب فرو بست و محمد را صدا کرد یمعصوم الهام که خواهش در آن موج م يچشم ها دنید با

باغ دست توئه؟ يدایمحمد کل ـ

کدوم باغ؟ ـ

گون؟یباغ م ـ

اون جا؟ يبر يخوا یآره، م ـ

.آره ـ

. کنند یم یردند که آن ها را همراهاعالم ک یهم با خوشحال دیارغوان و سع ا،یپر

؟ياینفس خانوم شما با نم ـ

.زدیرا به هم بر شانیدوست نداشت با حضورش جمع خانوادگ. کرده بود لب به سخن گشود اریکه تا آن لحظه سکوت اخت نفس

.ممنون، خوش بگذره ـ

.نگذاشت یرا باق یاعتراض و تعارف چیه يکرد و جا انیب تیاش را با جد جمله

.کرد یحضورتون خوشحالمون م یول نیهر جور راحت ـ

.بود نیدلنش ينفس لبخند پاسخ

.نیایالاقل شماها ب ادیمحمد که نم ؟یشماها چ ن؟یدیمسعود، آ ـ

.بابت امروز هم ممنون. میگرد یهم با محمد جان برم نیدیحسام خان، من و آ گهینه د ـ

نگاه محزون ارغوان و چشمان نگران . روانه کرد نیاز جمع به سمت ماش یا پس از خداحافظو دخترها ر دیتکان داد و الهام و سع يسر حسام

 رونیب نیرا از داشبورد ماش دهایحسام همچنان که منتظر بود تا محمد دسته کل. نفس قرار گرفت دیکرد در معرض د یکه او را بدرقه م نیدیآ

:آورد به او گفت

.باغ اریبرو مامان و بابا رو بردار ب یتونستبعدشم اگه  یرسون یمحمد، نفس رو م ـ

.شد و رفت نشیسوار ماش یپس از خداحافظ زیحسام گرفت و او ن يرا جلو دهایتکان داد و کل يسر محمد

 نیبا تعارف محمد بچه ها به سمت ماش. داد یخود را خونسرد نشان م یمعذب بود؛ ول یکم. از رفتن آن ها نفس ماند و محمد و دوستانش پس

 یبه سکوت م زیهمه چ. گرفتند يعقب جا يها یدر صندل زیو نفس ن نیدیجلو و کنار محمد، آ یبه نفس در صندل یمسعود با تعارف. رفتند

:سکوت را شکست مسعود يگذشت که صدا

؟يریمحمد فردا م ـ

.دونم ینم ـ

حضور او  يآور ادینفس و  دنیاما با د دیبه سمتش چرخ یاجمته یاز زبان محمد را نداشت با حالت یپاسخ نیچن دنیکه انگار انتظار شن مسعود

:آرامتر از قبل ادامه داد

چقدر  روزیموضوع د نیمن با تو سر ا ؟يبد اروی لیتحو يآدم ببر يبچه  نیها رو ع لیمگه قرار نشد اون فا ؟يآخه پسر مگه مغز خر خورد ـ
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دونم؟ ینم یگیبحث کردم؟ باز م

.دیکش شیبه موها یدست یکالف محمد

.کنم یم شیکار هیفردا خودم . مسعود تمومش کن ـ

...د آخه پسر ـ

:وارد بحث شد نیدیقبل از اتمام جمله اش آ اما

ن؟یادامه بد گهید يجا هیبهتر باشه بحثتون رو  دیکن یبچه ها فکر نم ـ

:به سمت نفس برگشت. واندرنگش خ یشد از چشمان مشک یرا م تیعصبان ياما هنوز هم رگه ها دیکش یقینفس عم مسعود

. دیببخش ـ

:زمزمه کرد دیچرخ یکه با حرص به سمت جلو م یدر حال و

.بشر نیامان از دست ا ـ

کند از  یکرد تا او را همراه یاشاره م نیدیکه به آ یمتوقف کرد و مسعود در حال ابانیرا کنار خ نیبعد به خواست مسعود، محمد ماش یلحظات

گذاشته  لیاتومب شهیگنگ آرنج دستش را کنار ش یبا حالت. کرد ینم یگذشت اما محمد حرکت یاز رفتن آن ها م یلحظات. کرد یآن دو خداحافظ

.منوال گدشت نیبه هم یقیدقا. شد ینفس کم کم صبرش تمام م. بود رهیخ یبود و به نقطه مبهم

.نیاگه بگ شمیجناب محتشم اگه بنده مزاحمتون هستم خوشحال م دیببخش ـ

:برد گفت یکه دستش را به سمت فرمان م نیا نیزد و ح یلبخند نامحسوس. برداشت شهیش يدستش را از رو. خورد یتکان دمحم

!گم؟یم یدرصد اگه باش هیشما فکر کن  ـ

.نگفت يزیاز جواب محمد برآشفت اما چ نفس

!سوالم جواب نداشت؟ ـ

!بله؟ ـ

 یزد؟ محمد که متوجه سردرگم یاز چه حرف م. متعجب به او زل زد ید و نفس با چشمانتکرار کر ارهیکامل سوالش را دو يبا خونسرد محمد

همراهش  ینفس باز هم متوجه منظورش نشد اما ناخودآگاه دستش را به سمت گوش. را در دست گرفت و در هوا تکان داد لشیاو شده بود موبا

انتظار «: فرستاده بود افتاد شیکه برا يجمله ا نیآخر ادیمحمد به  امیخواندن پ با. منتظر جواب محمد نمانده بود امیپ نیآخر سالپس از ار. برد

و دوباره به صفحه » .محتشم يآقا نیداشته باش یروز خوب. نیکرد یبرداشت نیهمچ هیو  نیشناس یبه هر حال شما منو نم! از شما نداشتم يشتریب

»!؟شده اگه بخوام بشناسمت رید«: محمد چشم دوخت امیو پ یگوش

.کرد ینگاهش م دیبا تعجب و ترد. به نفس انداخت ینگاه محمد

؟ینیجلو بش يایب يخوا ینم ـ

دانست چه کار  یباز هم نم. کرد یمتوقف کرد و نفس در سکوت به حرکات او نگاه م ابانیرا کنار خ نیبار دوم ماش يحرف برا نیاز گفتن ا پس

عقل و  يادهایرا باال برده بود که فر شیدوباره قلبش انقدر صدا. موافق بودن با محمد بود يعناشدن نفس به م ادهیمحمد منتظرش بود اما پ. کند
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حرکت کرد و نفس با خشم به سمت  نیکه نفس دستش را به سمت در برد، ماش نیگفت اما هم ینم يزیمحمد چ. دیرس یذهنش به گوش نم

که کار  نیا ينفس لبش را گاز گرفت و برا. کرد یم یردانده بود و رانندگبرگ ابانیکامل صورتش را به سمت خ يدر خونسرد. محمد برگشت

 چیاما نفس ه. متوقف شد نینگذشته بود که دوباره ماش يا قهیدق. کرد یکارش را درك نم لیدل. زل زد رونیبه ب زیاو ن ردیبگ دهیمحمد را ناد

نفس را وادار  یحس. نادر به لب داشت يلبخند. و به سمت نفس برگشت شد زیخ مین یبار محمد در صندل نیا. از خود نشان نداد یعکس العمل

 يلبخند. صورتش را به سمت محمد برگرداند يلحظه ا يبرا. بودند ریدرگ بیعج یاحساس و عقلش در کشمکش. کرد تا سرش را برگرداند یم

لبخند دوباره به چهره محمد . دیکرد و نگاهش را دزد اخم. دید یاو م يدر چهره  یمهربان را به خوب یتبسم يلبش نبود اما نفس ردپا يرو

.برگشت

؟ياینم ـ

.را روشن کرد نیباال انداخت و دوباره ماش يمحمد هم شانه ا. بودن پاسخش تکان داد یسرش را به نشانه منف نفس

:دیمحمد را شن يشد صدا یم ادهیپ نیکه نفس از ماش یهنگام

.ا شب منتظرش هستممن هنوز جواب سوالم رو نگرفتم پس ت ـ

.که جواب سوالتون رو بدم نمیب ینم یاما من لزوم ـ

. ستیتوش ن یحرف گهیاگه تصورم درسته که د یببرم ول نیخوام بشناسمت که تصور به قول تو اشتباه خودم رو از ب یمن فقط م. ستین ياجبار ـ

معنا بود که  نیکرد به ا یاگر مخالفت م. بود ستادهیا یا انگار سر دو راهنفس ابتدا خواست مخالفت کند ام. شد انیب یتفاوت یمحمد با ب ي جمله

کند تا خودش، اعتقادش و باورش را ثابت  يحاضر بود هر کار. خواست یرا نم نیکه او ا یدر موردش بکند؛ در حال يتواند هر فکر یمحمد م

با خود بسته بود؟ از افکارش دست  شینبود که سال ها پ يپا گذاشتن عهد ریز يافتاد؟ به معنا یم یشد چه اتفاق یاگر همراه او م یاز طرف. ندک

.شد ادهیپ نیگفت و از ماش یلب خداحافظ ریو ز دیکش

 يرنگش رو یاز افکارش به سمت تخت قدم برداشت و پس از برداشتن ژاکت آب ییرها يبرا. کرد یرفت و به محمد فکر م یاتاقش رژه م در

عدد ده توقف کرده بودند  يساعتش رو يعقربه ها. آسمان دوخت یچشمانش را به آب يداد و قهوه ا هیرنگش تک ياتراس رفت و به تاب قهوه 

خواست  یدلش م. بود که فکر نفس را به خود مشغول کرده بود یکس نیمحمد اول. شد یم شترینفس ب دیگذشت ترد یکه م يا هیو با هر ثان

»!نه نه نه امکان نداره من بهش زنگ بزنم«پا گذاشتن غرورش نبود؟  ریز يودن با محمد به معناموافق ب... خودش هم محمد را بشناسد اما

دوست نداشت . دیتخت کش گرید يلب نشاند و خود را به گوشه  يرو يباران، خارج از قاب پنجره لبخند يصدا دنیرا گشود و با شن چشمانش

رنگش  یبدون عوض کردن لباس خوابش با ربدوشامبر صورت. خنک به صورتش بپاشد یکرد تا آب یاو را وادار م یاز تخت بلند شود اما حس

.قبول نکرده بود يدیس يآقا یهمانیرفتن به م يمامان و بابا را برا شنهادیپ رایدر خانه تنها بود ز. و از اتاق خارج شد اندرا پوش شیشانه ها

. محمد ترك کردند يویدوباره خانه را به مقصد استود عیسر یلیاما خ. بازگشتند یانهمیاز م نایبه همراه ن لیغروب بود که پروانه و سه کینزد

.دیبه گوش رس لشیزنگ کوتاه موبا يهنوز شروع به خواندن نکرده بود که صدا. و کتابش را در دست گرفت دیکاناپه دراز کش ينفس رو

: و محمد در جوابش» !یگفت یقرار مالقاتتون رو به مامانم م دیفکر کنم با« .محمد بود» .مینیب یرو م گهیساعت پنج همد گهیدو روز د نایو ن من«

»!حتما الزم بوده به تو بگم که گفتم«
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 یتب داشت و احساس رخوت و سست. چشمانش قرمز بود. نداشت یاز صبح آن روز حال خوش. دیکرد سه شنبه فرا رس یاز آنچه فکر م زودتر

.ردیقبل مورد سرزنش محمد قرار گ يخواست مثل دفعه  یچرا که نم. شده آماده شد نییعزودتر از زمان ت یکرد اما ساعت یم

. نشسته بود مواجه شد ییبایز یچوب زیکه پشت م یبا دختر جوان يبار بمحض ورود به سالن بزرگ گالر نیا. دندیرس ویزودتر به استود یاندک

رنگش  یمشک ياز موها يدسته ا. انداخت یآشنا م يچهره ا ادیانش او را به سبزه و بانمک داشت و حالت چشم يدخترك چهره ا. جلوتر رفت

نفس  دنیبمحض د. که مقابلش قرار داشت چشم دوخته بود يدر دست به دفتر ياش رها کرده بود و با خودکار یشانیپ يرو ییبایزرا به طرز 

:گفت ییلب نشاند و با خوشرو يرو نینمک يلبخند

د؟ییسالم، بفرما ـ

.محتشم رو مالقات کنم يپور هستم و قرار بود امروز آقا نیمت ر،یم، وقتتون بخسال ـ

:تامل گفت يانداخت و پس از لحظه ا شیشانیبه پ ینیچ دخترك

.محتشم گفته بودن يبله، آقا ـ

:نقطه به نفس قرار داشت اشاره کرد نیکتریکه در نزد یبا دست به مبل چرم و

.رشون کنمتا من خب نیداشته باش فیتشر ـ

.از اتاق ها باز شد و مسعود از اتاق خارج شد یکیبعد در  یقیدقا

.دییبفرما ن،یمعطل شد دیپور، ببخش نیسالم خانوم مت ـ

اتاق . قبل وارد آن شده بود تفاوت داشت يکه دفعه  یچشمانش بود با اتاق شیکه پ یاتاق. از جا برخاست و همراه مسعود وارد اتاق شد نفس

که به  ییبایز يبه همراه تابلوها يا شهیش يزیبنفش و م یمبل چرم کدستیتنها . کرد یالقا م نندهیرا به ب یبود و حس قشنگ ییبایساده و ز

 دهیکش یونانیشاعر معاصر  تسوس،یر سیانیاز  يرینگاه نفس به تصو. داد یم لیاتاق را تشک لیشده بود وسا ختهیرنگ اتاق آو یاسی يوارهاید

.مبل نشست يبه تعارف مسعود رو. داشت یبیعج ي افهیق وار،ید يساده رو قاب کیبا . شد

من حالش خوبه؟ يحالتون چطوره؟ دوست کوچولو ـ

. یزبان نیریشروع کرد به ش نایاو ن يتشکر کرد و به جا نفس

گذاشت و از  زیم يهوه اش را روفنجان ق. داشت ریتاخ یربع کیمحمد . انداخت ینگاه وارید ياش و سپس به ساعت رو یبه ساعت مچ مسعود

رنگش در  یمشک يدر پالتو دهیخواست دوباره امتحان کند که در باز شد و محمد پوش. پاسخگو نبود یاو را گرفت اما کس يجا بلند شد و شماره 

.را در دست داشت وارد اتاق شد شیوشکه گ یحال

.سالم ـ

. خوش قول يسالم آقا ـ

:خاص گفت یبا حالتباال انداخت و  يشانه ا محمد

. موندم یم دیاومده بود با شیپ يکار ـ

.میمنتظر بود نایزودتر از ا. وقته منتظرن یلیخانوم خ یول ـ
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نفس به او گفته بود  ریگذشته بخاطر تاخ يکه محمد هفته  يجمله ا يآور ادیبا . جمله با لبخند به سمت نفس برگشت نیپس از گفتن ا مسعود

.ه نفرشان نشستلبان هر س يلبخند رو

آماده است؟ یهمه چ ـ

.ایتوام ب میر یم نایآره آره، من و ن ـ

.بود شیمحمد مشغول در آوردن پالتو. کشاند وارید يرو ياز خروج مسعود، نفس مردد نگاهش را به سمت تابلوها پس

:آرامش بخش گفت يزد با لبخند یرا به چشم م نکشیهمان طور که ع و

!؟يچطور ـ

!يشما بهتر ـ

.کشه یطول نم ادیآره خب، امروز کارمون ز ـ

: رفت گفت یطور که به سمت در م همان

.هیهم صحبت خوب نه،یدیخواهر آ اناز،یآر ـ

.سخن گفت و باعث شد تا گذشت زمان را حس نکند يبا نفس از هر در. بود یدختر جالب و خوش صحبت انازیطور که محمد گفته بود آر همان

***

. گفت کارام سبکتره شهیم بایتقر گهید يخب من سه شنبه هفته  یول. پور نگران بشن نیفکر کنم خانوم مت رونیب میبر میخوااالن اگه ب ـ

:را بپوشد گفت شیکرد تا پالتو یکمک م نایکه به ن یدر حال نفس

!نمیب یرفتن نم رونیواسه ب یلیدل ـ

!دوستانه روش حساب نکن قرار هیبه عنوان  یقرار مالقات، ول هیاسمش رو بذار  ـ

.نبودنش فکر کنم ایمگه من قرار مالقات رو قبول کردم که بخوام به دوستانه بودن  ـ

. ادیخوشت ن یتو هم از کلمه دوست دیگفتم شا. یبه هر حال گفتم تا بدون ـ

.يمورد درست فکر کرد هی نیخب تو ا ـ

.دیآرام خند محمد

. شناسمتخوام ب یمن قبال هم گفتم که فقط م ـ

.ستیرا در دست جا به جا کرد و به چشمان محمد نگر فشیاز جا برخاست و ک نفس

.شناخت دوستانه هی شهیکه حتما بعدشم م ـ

.کرد یصحبت م زیآم طنتیش يهمچنان با آرامش و لبخند. گذاشت زیم يدست راستش رو محمد

؟یکن یم يفکر نیهمچ هی يچه جور یشناس یخب توام که منو نم ـ

.دیابروان خوش فرمش را باز کرد و خند يبار در طول صحبتشان گره  نیاول يبرا فسن

!یبه هر حال گفتم تا بدون ـ
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.میدون یحاال که هر دومون م ـ

. بزند اما مسعود آرام در زد و وارد اتاق شد یبرداشت جلو آمد تا حرف زیم ياش را از رو هیتک محمد

.صراف اومده يمحمد، آقا ـ

.انداخت نایبه مسعود و سپس به ن یاهنگ محمد

.دوست کوچولوت تشنشه نیا یراست. امیکن تا من ب شییراهنما ـ

:را گرفت نایزد و دست ن يلبخند معنا دار مسعود

.زمیعز میبزن بر! بــــــله ـ

. بلند کرد و در آغوش گرفت و باهم از اتاق خارج شدند نیزم يرا از رو ناین و

:نفس قرار گرفت يبه سمت جلو برداشت و درست رو به رو یدوباره قدم. انداخت یگاهبه در بسته ن محمد

...میدون یحاال که هر دومون م ـ

.به جلو برداشت یقدم

شناخت دوستانه، هوم؟ هینه،  یدوست ـ

:گفت یپس از مکث و

!م؟یدست بد میتون یم ـ

:لبخند زد، دستش را جلو برد نفس

!فکرشم نکن یحت ـ

:و دستش را فشرد دیمحمد خند. که بر چهره نشاند معاوضه کرد یلبش را با اخم يرو لبخند و

. نیبه حساب هم میذار یتو رو هم م یسرسخت! شترهیب شیرام بشه لذت سوار رترید یاسب هر چ ،یدون یم ـ

آرام به سمت  يبا قدم ها. دیخند یکه م دیرا شن ناین يصدا. از در خارج شد یو بدون خداحافظ دیکرد و دستش را پس کش ياخم بامزه ا نفس

. مسعود وارد اتاق شد و در پشت سرش را باز گذاشت دییبفرما يدر زد و با صدا. دیرس یاز پشت آن به گوش م ناین يرفت که صدا يدر

داد و دوباره به سمت مسعود  باخنده جواب سالم نفس را نیدیآ. کرد یرا زمزمه م يزیگوش او چ ریدر بغل گرفته بود و ز محکمرا  نایمسعود ن

:برگشت

!یمخش رو بزن یتون ینم ـ

: ادامه ادامه داد نایرو به ن يکرد و با حالت خنده دار یاخم مسعود

. کار ن،یخونه، ماش. دارم یخوشگله من که همه چ ـ

: قلبش گذاشت و گفت يرا رو دستش

!زنه یقلب عاشقم دارم که واسه تو م هیتازه  ـ

:ادامه داد یزد و با خوشحال نایبه ن یمککرد و چش مکث
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!حاال شماره بدم؟ ـ

:باشد گفت يکرد جد یم یمرتب کرد و با لحن کودکانه اش که سع یشانیپ يرا رو شیکودکانه موها يبا عشوه ا ناین

؟يخواستگار يایب يخوا یم ـ

***

کند و  یرا همراه نایداد تا مامان ن حیمحمد مالقات کرده بود ترج که با يبار نیپس از آخر. گذشت یبا محمد م دارشید نیاز آخر يهفته ا کی

مدت به محمد  نیدر ا. کرده بود تیهم سرا نایاش به ن يماریاش شدت گرفته بود و ب یسرما خوردگ. مشغول بود شیبا درس ها زیخودش ن

سپرده شده بود تا آن روز  یمحمد به دست فراموش. کند ینگایاز ذهنش با يکرد مکالمه اش با او را در گوشه ا یم یو همواره سع ردک یفکر نم

و به او اطالع دهد که قرار آن روز را کنسل کند و نفس  ردیبرد با محمد تماس گ یرا نزد پزشک م نایکه ن نیا نیکه پروانه از نفس خواست تا ح

خالف آنچه که نشان  یزد که او حس یم بیدر درونش به او نه يزینمود اما چ یم یکار ناراض نیچهره اش از انجام ا. کار شد نیبه ا بورناچار مج

.دهد دارد یم

:دیچیمحمد در گوشش پ ياز چند بوق کوتاه صدا پس

د؟ییبفرما ـ

.سالم ـ

.را بخاطر آورد يزیخواست چ یم ایگو. مکث کرد ينفس لحظه ا يصدا دنیبا شن محمد

سالم، احوال شما؟ خانواده خوبن؟ ـ

ن؟یبممنون، شما خو ـ

.کرد یشما خطاب م یمحمد را تو و گاه یخودش خنده اش گرفت که گاه ياز جمله  نفس

.شما يها یاز احوال پرس ـ

:گفت يجد نفس

.کنم ینم ینه، من که احوال پرس ـ

.زد یپوزخند محسوس محمد

؟ياز ما کرد يادیبود؟  يامر ـ

!ستنیما ن ادیاز شما کردم؟ دوستان که  يادیبده  ـ

.کرد انیجمله را ب نیکه چرا ا دیودش هم نفهمخ نفس،

!جمله آخرت رو تکرار کن گهیبار د هی. تعجب کردم یول ستینه، بد ن ـ

!يدیشن ـ

!آخرت رو تکرار کن يگفتم جمله  ـ

:سخن گشودلب به  زیآم هیجمله او، کنا دنیمحمد پس از شن. اراده جمله اش را تکرار کرد یمحمد، نفس ب يدستور يجمله  ریتاث تحت
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؟یبا من! ؟یچ یعنیدوستان؟ ! دونم یرو نم شیتوشه، معن بیکلمه غر هی ـ

:لحن محمد را به خود گرفت زیاو ن. آزرده شد نفس

.رمیتونم حرفم رو پس بگ یگفتم م يبد زیاگه چ ـ

!شهیاز دهان شما خارج نم يحرف عاد دییفرما یم یشما در افشان! خانوم نفس خانوم دهیاز شما بع ـ

:پوزخند زد نفس

.به بنده نیشما لطف دار ـ

. رو گفتم سرکار خانوم تیواقع ـ

:خسته ادامه داد نفس

!که ندارم یشوخ. نیمنم گفتم شما به بنده لطف دار ـ

.ستیدر کار نبوده و ن یفرمودم که لطف و تعارف دیمن نفرمودم که شما مزاح کرد ـ

:بحث را عوض کرد يبا گفتن باشه ا نفس

.دیرو کنسل کن نایاستش زنگ زدم بگم که قرار امروزتون با نر ـ

:کرد رییتغ زیمحمد ن لحن

اومده؟ شیپ یمشکل ـ

.سرما خورده ناین ـ

و خودت؟ ـ

:دیبا تعجب پرس نفس

و خودم؟ ـ

.يبه نظرم اومد که سرما خورد ـ

!آره خب ـ

!یتونم دعا کنم بهتر بش یمالقات م هیدر عوض  ـ

:زمزمه کردناخودآگاه  نفس

!چه بدجنس ـ

!کنه یمصرف م يادیز يکه ارتباط با اون باالها انرژ یدون یم ـ

!قرار مالقات جور کنن؟ هیواست  يخوا یها نم ییچرا از همون باال ـ

!کنم کیکوچ ششونیخودم رو پ يزیچ نیخوام واسه همچ ینم م؟یرو چرا با دندون وا کن شهیکه با دست وا م يگره ا ـ

:گفت يبلند بایتقر يبا صدا. نمود یتر م یشد لحظه به لحظه عصبان یکه از دهان محمد خارح م يهر کلمه ا دنینبا ش نفس

!نه با دندون شهیگره نه با دست وا م نیفعال که ا ـ
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.آدم رو یزن یم! شده ادیزورت ز یول يسرما خورد ـ

.خود را حفظ کند يمانند محمد خونسرد زیکرد او ن یم یاما سع. کرد یامر آتش خشم نفس را شعله ور م نیزد و هم یبا آرامش حرف م محمد

رو؟ تو رو؟ یمن؟ ک ؟یک ـ

!دختر خوب رهیگ ینفست م يطور نیا. دوباره شروع کن، دوباره رینفس بگ هی! سیه ـ

.شما نگران نباش ـ

:گفت يزیبا لحن تمسخر آم محمد

!هام رفع شد ینگران يهمه  گهیاالن د ـ

!دا رو شکرخب پس خ ـ

:يهمان محمد خشک و جد. دوباره خودش شد محمد

شد باالخره؟ یمن کار دارم، چ ـ

.ندارم تو باز کردن گره کمکتون کنم میتصم ـ

!به گرهش داره یکنم و تازه اونم بستگ یتالش نم شتریدو بار ب یکیگره  هیمنم معموال واسه باز کرده  ـ

.رمیگ یوقتت رو نم ـ

: فزودمغرورانه ا محمد

!هم تالش کردم يادیبار ز نیتازه ا ـ

.خداحافظ ـ

. دیچیپ یبوق در گوش يصدا و

:نهیبست شروع کرد به حرف زدن با نفس درون آ یخود را م يکه موها یدر حال. رفت نهیرا کنار زد و به سمت آ شیخشم موها با

. پررو يپسره  ـ

.کند دیمحمد را تقل يکرد صدا یسع و

؟یکه چ! هه هه هه! کنم یتالش نم شتریدو بار ب یکیگره  هیکردن  من واسه باز ـ

:دیرفت با خشم کش یم نییرا که لجوجانه باال و پا شیتار مو کیو  دیرا محکم کش شیموها

!وقت هی ياریو تالشت منو کشته پسر جون؛ نفس کم ن یسع! بابا پشتکار ـ

:دهانش را قورت داد و افزود آب

.تا منم قبول کنم ستایحاال وا م؟یقرار مالقات بذار یبار بود که گفت نیآخر نیمثال ا ؟یکه چ ـ

:نفس برخاست ادیکرد و کنده شد و فر ریانگشتانش گ نیکه ناگهان چند تار مو ب دیکش یرا م شیبا شدت موها انقدر

.یختیشعور اعصابم رو به هم ر یب! اَه ـ

!خته؟یاعصاب نفس منو به هم ر یک ـ
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.کرد یپروانه با تعجب و لبخند نگاهش م. انه با تعجب به عقب برگشتپرو يصدا با

. يشده؟ چرا انقدر خشونت؟ موهات رو داغون کرد یچ ه؟یچ ـ

سالم....سـ ـ

.آمد نییاز آغوش پروانه پا ناین

.يسالم خواهر ـ

دار محمد آتش خشم نفس را  شیکس سخنان نبرع ناینگاه معصوم ن. تکان داد و با محبت به او چشم دوخت ناین يبرا يدر پاسخ سر نفس

.باز هم محمد فراموش شد. خاموش کرد

گفت؟ یدکتر چ ـ

:لجوجانه رو به نفس گفت ناین. نگاه کرد نایبه ن مامان

! بخور يدوست دار یهر چ پس،یگفت شکالت، لواشک، چ ـ

: بچگانه رو به پروانه گفت يبا غرور و

!اوهوم مامان خانوم ـ

.دیه سمت پله ها دوبا سرعت ب و

***

!ایریجوگ یلینفس خ شییخدا یول ؛یکن یاز ما نم يادی گهید. معرفت یســــالم خانوم دکتر ب ـ

!ایاستقبال بعض نیریشما م! نیرتریشما جوگ. فعال که سر شما شلوغ تره! وا ـ

؟یدون یتو از کجا م! جان؟ ـ

:سرزنش بار گفت نفس

!نقدر جلف؟دخترم ا! خاك بر سرت کنن ساغر ـ

؟یدون یتو؟ از کجا م یگیم یچ! ياوهو ـ

!واسه عشقت اس ام اس بده یدهات يها دهیآدم ند نیرو بزن، چشمات رو وا کن، بعد ع نکتیع ياس بد يخوا یبه بعد م نیاز ا ـ

.ادینه، جان من بگو واسه تو فرستادم؟ الو؟ صدات نم ـ

»!پرپر شد دنتیگرفتم در انتظار د که واست یدسته گل زم؟یعز يایم یجان، ک ریام« ـ

...اومـ. منم االن فرودگاهم. ومدهیهنوز ن! یآخـــ ـ

تخت انداخت و  يتلفن را رو یعصبان. ماند جهینت یتماس ب يبرقرار يکه ساغر جمله اش را تمام کند تماس قطع شد و تالش نفس برا نیاز ا قبل

چند . لبش نشست يرو يلبخند يآوردن کسر ادیبا به ... با ساغر صحبت کند اما یخواست کم یم. دیتخت دراز کش گرید يخودش هم گوشه 

 یازم نم یکه سراغ شهینامرد دلت واسم تنگ نم ؟یسالم، خوب«: بفرستد یامیپ شیگرفت برا میتصم. از او نداشت يخبر کهشد  یم يروز

محمد ارسال  يرا برا امیپ. دیاش کوب یشانیپ يکرد و با دست رو اتاقش نگاه واریو منگ به در و د جیگ يلحظه ا امیپس از ارسال پ »؟يریگ
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انقدر زود . میباهم حرف زد روزیما که د«: از او عمل کرده بود عتریبفرستد اما انگار محمد سر شیبرا یامیشد تا پ ردست به کا عیسر. کرده بود

نه تا  گهید یخوبه ول يپرداز الیدر ضمن خ. اشتباه شد د،یشببخ«: کرد یخودش را سرزنش م ينفس مدام بخاطر سهل انگار» !دلت تنگ شد؟

»!نهیبب ایرو يداریحد که آدم تو ب نیا

».نفر فکر کنم هیمطمئن باش منم وقتش رو ندارم که بخوام مدام به . شناخت دوستانه هی«: ارسال کرد شیبرا یامیکه محمد پ دینرس قهیدق به

که از  نیمگر نه ا. گرفت يبا احساسش را جد نیاول يبرا. را در برگرفت شیشوق سر تا پا از سر یاحساس آرامش. چشمانش را بست نفس

و محمد در جوابش، کوتاه ارسال » .یاوک«: در جواب محمد نوشت د؟یکش یم شیزد و با پا پ یآمد پس چرا با دست پس م یمحمد خوشش م

».شب خوش«: کرد

.دینفس فکر کرد که آن شب چقدر خوش خواب و

***

. بودند ستادهیساره و سامان کنار در ا. داد از خانه خارج شد یکه دستش را در هوا تکان م یبرخاست و در حال زیاز خوردن غذا از پشت م پس

ساره چند . بود حرکت کردند ابانیسامان که آن سمت خ نیو به سامان سالم کرد و سپس هر سه به سمت ماش دینفس، ساره را در آغوش کش

او نداشت و قرار بود  يبرا يوقت آزاد یفیخانوم شر ایگو یشرکت کند و ول یخواست در کالس رانندگ یم انشیبه اصرار اطراف هکبود  يروز

که ساره  نیبر ا یاما با سخنان سامان و پدرش مبن. نفس ابتدا بشدت مخالفت کرد. بروند و شخصا از او تقاضا کنند یفیخانم شر يحاال به خانه 

ساره . رفتیپنداشت، پذ یمورد م یرا ب یفیدانست و رفتن به منزل خانم شر یساره را نم ياصرارها لیکه دل نیدارد، با ا ازین حیربه تنوع و تف

.نفس فکر کرد که فوت عمو بهزاد ساره را نابود کرد. انجام دهد شیبرا يرفت و حاضر بود هر کار یدوستانش به شمار م نیاز بهتر یکی

 يفرشته خانوم جلو. شدند اطیشده و وارد ح ادهیپ نیمحتشم متوقف شد و ساره و نفس از ماش يدر خانه  يسامان جلو نیساعت بعد ماش کی

.کرد یآمدند نگاه م یکه به سمتش م یبود و با محبت به دو دختر جوان ستادهیدر منتظر ا

که خودشون گفتن من وقت آزاد ندارم؟ یمطمئن ـ

:ساره لب باز کرد يبه جا نفس

.ستیگفتن اصال امکانش ن یفرشته جون من باهاش رفته بودم ول ـ

:به ساره انداخت و رو به نفس گفت ینگاه یفیشر خانم

...کنم تا یمن فردا باهاشون صحبت م. ساره جان از شاگردام باشن شمیمن که مطمئنا خوشحال م ـ

کرد دست نفس را  یساره که از ترس او باخبر بود سع. فاق ممکن بودات نیاز نظر نفس بدتر نینصفه ماند و ا یفیرفت و صحبت خانم شر برق

 افتنیبلند شد و به دنبال  شیاز جا یبا دستپاچگ یفیخانم شر. از جا برخاست و وحشت زده به ساره زل زد یناگهان یحرکت یاما او ط. ردیبگ

:دیره و نفس رسبه گوش سا یفیخانم شر يگذشت که صدا یقیدقا. رفت يگریبه سمت د یوشعلت خام

.ارمیشمع ها رو از تو کمد ب نیا یکمکم کن دیسمت آشپزخونه؟ با يایب یتون یلحظه م هینفس، دخترم  ـ

:ساره دستش را فشرد و گفت. قفل شده بود انشیو ز دیلرز یم نفس

. کمک کنم یفیتا من برم به خانوم شر نیخب؟ بش ست،ین یچیه ن؟ینفس؟ منو بب ـ
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:خاست گفت یاز قعر چاه برم ییکه گو یینفس با صدا بلند شود که خواست

!نرو ـ

اما  دید ینم نگونهیهم نفس را ا طیشرا نیدر بدتر یحت چگاهیه. حالت نفس به درد آمد دنیزد و دلش با د یلبخند نگران یکیدر آن تار ساره

کرد؟  یعاجز و آشفته م نگونهیکه او را ااز آن خبر نداشت چه بود  لیجز پروانه و سه یکس چیتلخ او که ه يو خاطره  یکیتار

کار از  نیخواست با ا یانگار م. برد و محکم آن را فشرد شیدستان لرزانش را به سمت گلو. شد شتریرفتن ساره لرزش دستان نفس ب با

.کند يریداد جلوگ یکه آزارش م يبغض عذاب آور دنیترک

ن؟یمامان؟ خونه ا ـ

که از او خواست به سالن برود و مراقب نفس  دیفرشته به گوشش رس يصدا. زد یمادرش را صدا م. دیچیانه پدر خ گریبار د شیصدا. بود محمد

چشمانش در . محمد با تعجب به سمت سالن گام برداشت. کرده بود فیسر بسته تعر یفیخانم شر ينفس را برا امدنیساره علت ن ییگو. باشد

را کنار  فشیمحمد ک. نداشت یبود و به حضور محمد توجه رهیخ نهیشوم يکرده بود و به شعله هااز مبل کز  يکه گوشه ا افتی رانفس  یکیتار

. نفس نشست يمبل گذاشت و رو به رو

. دهیحال او را د نیچقدر از خود متنفر شد که محمد در ا. متوقف شد شیمحمد بود؟ اشک ها. را حس کرد یتازه حضور کس نفس

؟یخوب ـ

کرد از لرزش چانه اش  ینداد و تنها سع ینفس جواب. گرفت و به سمت خود کشاند نهیکنجکاو نگاهش را از شوم محمد با آن لحن يصدا

.بود دهیفا یفشرد از خود جدا کند اما انگار ب یگلو م يکند و دستانش را که با وحشت رو يریجلوگ

آورد و در دست  نییگرفت و آرام دستان او را پا ينار نفس جابه محمد ک یبا سالم کوتاه. آسوده شد یمحمد در کنار نفس کم دنیبا د ساره

:پنهان گفت یکه از خشم و وحشت دو رگه و خش دار شده بود با غم یینفس با صدا. فشرد

.میبر گهید ـ

؟یاالن خوب ـ

:نفس قرار داد يو شمع را جلو وستیهم به آن ها پ یفیخانم شر. سرش را به نشانه مثبت تکان داد نفس

؟یبه صورتت بزن یآب هی يخوا یدخترم؟ م یبخو ـ

.نه، خوبم ـ

.افتی یاز دست رفته اش را باز م يکم کم قوا. درنگ برخاست یو ب دیاز آن نوش يآب را به سمتش گرفت و نفس جرعه ا وانیل فرشته

.رمیگ یممنون، پس من فردا باهاتون تماس م ـ

؟يندار یاالن مشکل یمطمئن یول زمیباشه عز ـ

!لهب ـ

.دیکاو یچشمان محمد هنوز هم او را م. بلند شود شیو او را وادار کرد تا از جا دیدست ساره را کش و

.هر دو با تکان دادن سر از پاسخ دادن طفره رفتند یخواست ول حیاز او و ساره توض يچشمان سرخ نفس با کنجکاو دنیبا د سامان
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***

خواستند بعد از  یم. آن روز با ساغر قرار داشت. رنگش را بست و از اتاق خارج شد یمشک يپالتو يدکمه ها. سرش مرتب کرد يرا رو شال

.رفت یهم م نایبه دنبال ن دیمحل کار محمد بود نفس با یکیکه فروشگاه مورد نظر آن ها در نزد ییبروند و از آن جا دیمدت ها به خر

.او زد و سبب شد ساغر با وحشت به عقب بازگردد يبه شانه  یاز پشت دست. دیاز مغازه ها د یکی نیتریبه و رهیرا خ ساغر

!سالم خوشگله ـ

؟يسالم، چطور ـ

:و راه افتاد دیدست نفس را کش ساغر

کو آخه؟ نتیپس ماش ا،یگرفت نامهیگواه یسرت رفت رینفس تو خ. ستمیبد ن یه ـ

االن؟ یتو مثال نگران من ـ

!خوان ینم نیماش یکـــه نگران خودمم؛ نگران لحظه هامم که تو رو باتفاقا انقدر دوست دارم ! نه به جون تو ـ

.نفس چپ چپ نگاهش کرد. جمله اش به خنده افتاد نیخودش از لحن آهنگ و

.مسخره يرو آب بخند! کوفت ـ

د؟یخند شهیا؟ مگه رو آبم م ـ

:با حرص گفت نفس

!يآره تو قراره بخند ـ

!نامرد ـ

نا؟یدنبال ن میامروز قراره بر یراست ـ

؟ياینم ه؟یآره، هان؟ چ ـ

؟يریگ یچته نفس؟ چرا پاچه م ،ياو ـ

!نا؟یدنبال ن میبر دیبا يدیبار پرس ازدهی. بهم يتا حاال ده بار زنگ زد روزیخب تو از د ـ

.نفس کرد ينگاه مظلومش را حواله  ساغر

؟يخوا یم یچ ـ

.زد یبزرگلبخند . گل از گلش شکفت. کرد رییساغر تغ يچهره  حالت

!نفس ــــایباهوش ـ

!که رمیبم نیسرم رو بذارم زم دیمن اگه تو رو نشناسم با ـ

!دور از جون! اوا ـ

.میپاهام درد گرفت از بس راه رفت. گهیساغر بگو د يوا ـ

.داشتمزحمت کوچولو  هیکه  نیپاشنه بلند نپوش، دوما ا ياریهم که نم یوقت يارینم نیخودته که ماش ریاوال که تقص ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 89

.یخانوم سعادت نینه بابا، چه مودب شد ـ

!کنه بانو یم جابیطور ا نیا تیموقع ـ

؟یتون یم نمیتو عمرت آدم باش، بب قهیساغر دو دق ـ

.خواستن توانستن است ینفس ـ

!کنه یدر مورد تو که صدق نم ـ

کرد خواسته اش را  یر حال بحث کردن بودند که ساغر سعساختمان، نفس و ساغر هنوز د يدر راهرو. شدند یم کیمحمد نزد هیکم به آتل کم

. کند انیب

.خوام یم ینشد بهت بگم چ يآخ نفس انقدر حرف زد ـ

!ستیدونم رو که ن یمن حرف زدم؟ آره م ؟یک ـ

...خب حاال بذار بگم ـ

از جا  انازیدر بدو ورود آن ها، آر. رش وارد شدنفس در را باز کرد و ساغر به ناچار پشت س دیحرفش را بگو يکه ساغر ادامه  نیقبل از ا اما

. تمام شود نایتا کار محمد و ن نندیاز آن ها خواست منتظر بنش انازیآر. شد یبا نفس کرد و ساغر هم به او معرف یگرم یبرخاست و احوال پرس

:و لب به سخن گشود ساغر از سکوت نفس استفاده کرد. بودند دهیزود رس يا قهیده دق. به ساعت انداخت ینفس نگاه

!دمیحاال فهم یبود ول دیاز تو بع. جا نیا يآورد یرو م ناین یواسه چ قهیپس بگو تو هر دق طونیش. داره یکیش هیچه آتل ـ

.چشم غره رفت شیبرا نفس

نفس؟ یه ـ

هوم؟ ـ

.فردا سالگرد ازدواج مامانه ن،یبب ـ

.آن باشندپشت  نایزد محمد و ن یبود که حدس م يدر یحواسش پ نفس

!؟یپس بابات چ ـ

:کالفه گفت ساغر

!ایچشم خورد ینفس گفتم باهوش ـ

.چشمت شوره یکن یخوبه که اعتراف م ـ

:نفس زد يبا دست به پهلو ساغر

تو باز؟ یکجا رفت ،ياوهو ـ

:صاف نشست نفس

.خب حاال بگو ـ

.اشونبر میریجشن بگ میخوا یمن و کامران م. فردا سالگرد ازدواجشونه نیبب ـ
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!به به، مبارکه ـ

؟يدید زمیخونمون رو م يخوام واسه کادوشون، اون عکس که بود اون دفعه اومد یحاال من م ـ

خب؟ ـ

.رمیخوام اون رو واسشون قاب بگ یم ـ

:با تعجب به او نگاه کرد نفس

!نمونده بود یاز اون عکس باق یچیه بایتقر! يکرد دمیساغر ناام ـ

!خرده دلشون وا شه هیخوام بدم بهشون نگاه کنن  یم. کنه گمش کرده یمامان فکر م! شونهیآخه عکس دوران دوست ـ

!یخیبا اون عکس تار ه،یلیخ رهیدلشون نگ ـ

.گهید نهیخب زحمت منم واسه تو هم ـ

من؟ من چه کار کنم؟ ـ

...عکس رو نیفقط ا یکن ینم یتو کار خاص ـ

:گرفت ساغر يجلو. خارج کرد فشیعکس را از ک ساغر

. رشیبگ ایقربون دستت فردا هم خودت ب. محمد خان بگو واسم روتوش کنه نیرو بده به ا نیا ـ

:به او نگاه کرد نیخشمگ یبا چشمان نفس

.یرو بگ نیکه ا يدیچ يکبر يهمه صغر نیا ـ

!گهیآره د ـ

. گهید ریبگ ایفردا هم خودت ب. خب برو بگو بهش ؟يخودت مگه زبون ندار ـ

بکن  شیکار هیخودت  نهییخرده پا هیعکساش که  نهیسفارش بدم در ضمن واسه هز کیبا کامران برم ک دیبا. رمیبگ امیتونم ب یدا نممن فر ـ

! گهید

.داد لیبه نفس تحو یلبخند مضحک و

رو  نیا يجه جور چارهیب دوما اگرم برم بگم اون! رو درستش کنه نیعکس مورد داره، من عمرا برم بگم ا نیاوال که ا. ساغر خجالت بکش ـ

.داغون شده یلیکه خ نیروتوش کنه؟ ا

بذاره  شیبه نما دیهنر محمد که با گهیبعدشم اون د! مورد داره؟ یگیکنه خب، تو م یمورد داره؟ بابام داره نامزدش رو با عشق بوس م یچ یچ ـ

!بلـــه خانوم. و درستش کنه

رنگش  یرنگ و شلوار کتان مشک یطوس یدر ژاکت دهیمحمد پوش. محمد وارد سالن شددست در دست  نایخواست جوابش را بدهد که ن نفس

و به سمت نفس  دیکش رونیانگشتان محمد ب نیآرام دستش را از ب نایسالم کردند و ن ستادندیساغر و نفس هر دو ا. توجه نفس را جلب کرد

:غر افتاد و رو به او گفتعکس سا ادیبه . بود بینفس عج يبرا نیساغر سکوت کرده بود و ا. رفت

.نشونشون بده يخوا یرو م یرو که گفت یساغر اون عکس ـ
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کرد؟ ینم انیچرا خودش خواسته اش را ب. کرد ینفس علت کارش را درك نم. نگاه پر از التماسش را به نفس دوخت ساغر

:را گرفت نایزد و دست ن يساغر لبخند. به ساغر انداخت ینگاه نفس

.میمون یفروشگاه و اون جا منتظرت م میر یم نایمن و ن يا تو عکس رو نشون بدخب نفس جون ت ـ

.کرد و رفت یخداحافظ انازیحرف زدن را به نفس بدهد از محمد و آر يکه اجازه  نیبدون ا عیسر یلیخ و

.مشغول صحبت با تلفن شد انازیآر. به نفس انداخت ینینگاه سنگ محمد

؟یمونده تو دستات خرد کن یذره هم که ازش باق هیاون  يخوا یم ای نمیتونم اون عکس رو بب یم ـ

به سمت محمد برداشت و خواست عکس را به او نشان دهد که محمد عقب گرد  یقدم. از دهانش خارج شود يتا مبادا کلمه ا دیلبش را گز نفس

:کرد و به سمت در رفت

!تو ایاون جا؟ ب یستیوا يکه همون جور يخوا ینم ـ

.خشم پشت سر او حرکت کرد با نفس

قبل از نشستن به سمت . ابدیبکشد تا آرامش خود را باز  یقیکرد نفس عم ینفس سع. ندیاشاره کرد و از نفس خواست بنش یدست به صندل با

:به نفس انداخت و گفت یمحمد نگاه. محمد رفت و عکس را مقابلش گرفت

!سالم کیعل ـ

:با تعجب نگاهش کرد نفس

.سالم ـ

دونه است؟ هی نیهم ـ

.آره ـ

.مقابل محمد نشست یصندل يسپس برگشت و رو و

.کنم یرو قبول نم یمن معموال هر عکس ـ

رو؟ یکی نیو ا ـ

.شد رهیزد و به عکس خ يپوزخند محمد

.تونم قبول کنم یم ـ

 فشیاز ک یدستمال. شد یاو مشاهده م در یهنوز آثار سرماخوردگ. نفس احساس سرما کرد. کارش رفت زیبرخاست و به سمت م شیاز جا و

.دیاش کش ینیب يخارج کرد و رو

سرده؟ رونیب ـ

:کرد و گفت يعطسه ا نفس

.اوهوم ـ

؟يدار دیاطراف خر نیا ـ
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.بود، دوخت يزیچ ادداشتیرا به محمد که مشغول  نگاهش

.آره ـ

؟يخوا یم یعکس رو واسه ک نیا ـ

.خواد یواسه فردا م یخانوم سعادت ـ

!فردا که جمعه است ـ

 يو دوباره عطسه ا» !داره به من بگه يزیچ هیکه همش  نمیا! اَه ،يواسه من کار درست کرد یالک یالک نیبب ات،یمسخره باز نیتو هم با ا ساغر«

.کرد

رمش؟یبگ امیتونم ب یم یخب پس ک ـ

!ست؟یمگه واسه دوستت ن ـ

خب؟ ـ

نه؟ ایخب نه، آره  ـ

:با لجاجت گفت نفس

!ره خـــبآ ـ

؟يریبگ يایب يخوا یاون وقت تو م ـ

!هست؟ یمشکل ـ

»!ستمیعاشق چشم و ابروت که ن«: در دل افزود تیبا عصبان و

:گفت يلبش بود و او با خونسرد ينفس متوجه لبخند رو. کردن بود ادداشتیهمچنان مشغول  محمد

!مثال؟ ینه، چه مشکل ـ

:قاطع گفت یاز جا برخاست و لحن نفس

.خوام ین عکس رو واسه فردا مم ـ

.محمد سرش را بلند کرد باالخره

.منم گفتم فردا جمعه است ـ

»!کارت نکنه یبگم خدا چ یاله ساغر«

!منم نگفتم شنبه است ـ

.دیخند یرکیبا ز محمد

!یبگ يزیهمچن چ هیقرارم نبود  ـ

:ه اش زمزمه کردبه هم فشرد يدندان ها انیاز م. چشمانش را بست و دوباره باز کرد نفس

!میرس یساغر به هم م! ایکن یم میعصبان يدار گهید ـ
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.خودش را گرفت يحالتش نفس را به خنده انداخت اما جلو. کرد زیچشمانش را کنجکاوانه ر. سرش را جلوتر آورد محمد

؟یکن یصدا م ادیخدا رو ز ـ

!ستین یبا اجازتون، البته اگه مشکل ـ

!؟یگفت یم یحاال چ !راحت باش ؟ینه، چه مشکل ـ

.کردم یم تیاز بنده اش شکا ـ

:که محمد فرصت جواب دادن داشته باشد ادامه داد نیقبل از ا عیسر و

رم؟یبگ امیتونم ب یم یخب پس ک ـ

.چانه گذاشت ریمتفکر دستش را ز يجد یبا حالت محمد

!فردا خوبه؟ ـ

.ساخت ریمحمد را متحچشمانش  تیعصبان. دیفهم یدر آن لحظه حال خودش را نم نفس

ست؟یفردا جمعه ن انایاح ـ

مگه من گفتم شنبه است؟ ـ

:بزند و ادامه داد یبار محمد نگذاشت نفس حرف نیا

.يریبگ لیهم عکست رو تحو يرو بشنو شونیهم جواب ا يایب یتون یحرفا، م نیو ا یرانندگ يواسه کالسا یقرار بود به مامان زنگ بزن ـ

:و گفت دیرا درهم کش شیاخم ها. ستیمان محمد نگربه چش قهیچند دق نفس

.حتما گمیم یبه خانوم سعات ـ

. به عکس انداخت یمجددا نگاه. برگشت زشیلبش نشسته بود به سمت م يکه رو يمحمد با لبخند. در را گشود و خارج شد یبدون خداحافظ و

.لبخندش پر رنگتر شد

***

ن؟ییکجا ـ

.پشت سرت ـ

.به وخامت اوضاع برد ینفس پ افهیق دنیساغر با د. انداخت فیرا درون ک شیبرگشت و گوش نفس

!خواستم ثواب کنم یبه جون خودم م ـ

!یثواب کن یخواست یم يتو غلط کرد ـ

.و به راه افتاد دیرا کش نایدست ن و

شده؟ یحاال مگه چ ـ

؟يدیفهم ،يریگ یم لیتحورو  تونیجناب محتشم عکس هنر يدر خونه  يریم یشیساغر خانوم فردا پا م ـ

هو؟یتو چت شد ! بابا يا ـ
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!یچــــــیه ـ

***

بله؟ ـ

. سالم ـ

د؟ییسالم، بفرما ـ

.من نفسم ن؟ییالهام جون شما ـ

.نفس جون؟ ببخش نشناختمت ییا تو ـ

خوبه؟ ین ین ؟یممنون، تو خوب. کنم یخواهش م ـ

.دیبلند خند يبا صدا الهام

!پرونه یشده لگد من یچیپدر سوخته هنوز ه ـ

!یاله ،یآخ ـ

؟یبهم سر بزن يایمگه قرار نبود ب! نکن واسه من یو اله یپشت تلفن آخ ـ

.شتیپ امیفرصت مناسب م هیحتما تو . زمیشرمنده ام عز ـ

محمد که من به حرف گرفتمت؟ ای یبا مامان کار داشت یراست. من که باهات قهرم ـ

»!د کار دارم؟من با محم«: با خود تکرار کرد نفس

.با فرشته جون کار داشتم یول دمیخوشحال شدم صدات رو شن یلیمن که خ ـ

.چند لحظه صبر کن هیحتما،  ـ

نفس . با نفس شد یرا از دست الهام گرفت و مشغول احوال پرس یگوش یفیگذشت تا خانم شر یقیدقا. را صدا کرد یفیبلند خانم شر يبا صدا و

.او صحبت کرد ساره با يدر مورد خواسته 

 يجلسه ها گهیاز شاگردام د یکیخب اگه ساره جان عجله نداشته باشه  یول. متاسفانه نشد یراستش دخترم من باهاشون حرف زدم ول ـ

.آخرشه، اگه بخواد وقت اون رو بدم بهش

.گمیبازم بهش م یهم داشته باشه ول يفکر نکنم عجله ا. نیکن یشما لطف م ـ

.جا نیا يایگفت قراره ب یمن منتظرت بودم، محمد م یراست. هبهتر يجور نیآره ا ـ

.نخواستم مزاحمتون بشم گهید یول! بله ـ

. برات ارهیگفتم ب یوگرنه م ستیدستش ن نیمحمد ماش. شهیجا، الهامم خوشحال م نیا ایب. يعکست هم آماده شده انگار زم؟یعز یچه مزاحمت ـ

 امدیدلش ن. خواست یساعت شش م يساعت چهار بود و ساغر عکس را برا. انداخت وارید يرو به ساعت ینگاه. ساغر افتاد ادیبه  نفس

نکرد و فقط از او خواست تا  یپروانه هم مخالفت. مهمانش باشد گرید یقول داد که تا ساعت یفیدوستش را ناراحت کند و به خانم شر نیبهتر

.نشان بودندو خسرو خان مهما الیعمه ل رایز ازگرددزودتر به خانه ب
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از کنارش  ادیها با سرعت ز نیمردم در رفت و آمد بودند و ماش. داشت يهوا سرد و بود و سوز بد. داد قدم زنان به خانه محتشم برود حیترج

ا محمد بد خلق بود اما ب. کرد یرا مهمان وجودش م یفکر کردن به محمد شوق خاص. و به محمد فکر کرد دیفرصت را مناسب د. گذشتند یم

از افکارش به خنده  یگاه. بد خلق باشد دیمغرور و شا ،يرا در قلبش جا دهد که جد یدوست داشت کس شهیآورد که هم ادیبه  فسوجود ن نیا

خواست  یباز هم نفس نم یول. افتی یم يشتریب يکرد نشانه ها یجستجو م شتریمگر قرار بود محمد را در قلبش جا دهد؟ هرچه ب. افتاد یم

که از محمد  یخواست با شناخت یاگر هم خودش م. دوست داشته شدن را تجربه کند نیریخواست حس ش ینم. شدوست داشته بامحمد را د

 شهیکه او را هم يبا وجود. شد میاش در ذهنش ترس يمحمد با نگاه مصمم و جد يچهره  يلحظه ا يبرا. به نظرش آمد يدیبع زیداشت چ

نفس . دیرس یبه نظر م یافتنیچشمانش دست ن تیچقدر معصوم! زد یاش موج م هرهخاص در چ یتیبود اما معصوم دهید يخشک، سرد و جد

.کوتاهش فرو برد يپالتو بیکه ممکن بود در ج ییو دستانش را تا جا دیکش يکشدار

.شد اطیپس از باز شدن در و تعارف حسام وارد ح. را فشرد و منتظر شد زنگ

 يحسام و الهام گوشه ا. و تعارفات معمول وارد خانه شدند یپس از احوال پرس. دیکش یانتظارش را م يددر ورو يجلو شهیمثل هم یفیشر خانم

نفس فکر کرد حتما باز . دیرا که چشمان الهام را احاطه کرده بود، د یاشک يحلقه  یبه راحت. شد کینفس به آن ها نزد. بودند ستادهیاز سالن ا

.به او دست داده است یحالت نیاو چن يچهره  دنیو د نایال يآور ادیبا  مه

سر . دیسالن کش يمحمد نگاه او را به سمت ورود يدر همان لحظه صدا. تعارف کرد وهیبه نفس م یفیخانم شر. مبل نشستند يچهار نفر رو هر

.دیرس یبه نظر م شهیرنگش روشن تر از هم يقهوه ا يبود و موها دهیپوش یتا پا مشک

.سالم ـ

عکس مورد نظر همراه او به اتاق کارش  دنید يو در عوض از او خواست تا برا ندینکرد تا او بنش یش برخاست و اما محمد تعارفبه احترام نفس

.برود

.يایگفتم نم ،يکرد رید ـ

.امیخواستم ب ینم ـ

 ایو  یبه رنگ کرم، نارنج زیهمه چ. بود یاتاق نسبتا بزرگ. اتاق را از نظر گذراند لیفاصله وسا نیکارش رفت و نفس در ا زیبه سمت م محمد

 silhouetteعکس  يتعداد گرید زیو قبل از هر چ. کند یگرم و آرامش بخش سبب شد تا نفس احساس راحت ياز رنگ ها یبیترک. بود يقهوه ا

. مهارت عکاس داشت از تیحکا وارید يرو يباینقص و ز یب يعکس ها. شده بود توجهش را جلب کرد ختهیآو وارید يرو ییبایز زکه به طر

رفت و به انتظار  نهیراهش را کج کرد و به سمت شوم. وجودش را در برگرفت فیخف یلرزش. آورده بود دیرا پد ییبایز ينور کم اتاق فضا

.ستادیا

. داد زیاش را به م هیبه سمت نفس برگشت و تک. خارج کرد زشیم يرا از کشو یپاکت محمد

؟ینیش ینم ـ

.رمیرو بگاومده بودم عکس  ـ

.نیاز عکس نزدم، پس بش یمن حرف ـ
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.راحتم يجور نیهم ـ

.شهیآرامتر از هم. لحنش آرام بود. چپ انداخت يپا يراستش را رو يپا. از نفس نشست یکم يمبل، با فاصله  يرو محمد

.نفس یکن یسختش م ـ

:دیپرس دیمکث کرد و با ترد یکم نفس

!شم؟یمتوجه نم ـ

.میایباهم کنار ب میانتظار داشته باشم بتون دینبا یعنی يدیو تو جواب سرباال م نیبش گمیم ساده بهت یلیخ یوقت ـ

دستش را دراز کرد و پاکت  دیمحمد که سکوت نفس را د. را به نظاره گر بود نهیرنگ شوم ینارنج يچشمانش شعله ها. نفس سکوت بود پاسخ

.دیکش ونریانگشتانش ب انینفس پاکت را از م. را به سمتش گرفت

.یبه من نگفت يزیاش چ نهیدر مورد هز یول ؛يممنونم که قبولش کرد ـ

.دوخت زیبدون توجه به حرف او نگاهش را به م محمد

.ادیب نیهوا سرده، به حسام بگو زنگ بزنه ماش ـ

.هم نبود تا با محمد بحث کند یفرصت. وقت نداشت شتریب قهیدق یس. به ساعتش انداخت ینگاه نفس

.رو آوردم بگو بهم نایبعد که ن يا دفعه لطف ـ

به حسام  يزیکه چ نیماندن قبول نکرد و بدون ا ياصرار الهام را برا. نفس هم ساکت و مغموم از اتاق خارج شد. سرش را تکان داد محمد

به . داشت یرا تندتر برم شیقدم ها .کاسته شده بود تیرفت و از ازدحام جمع یم یکیهوا رو به تار. از خانه خارج شد یپس از خداحافظ د،یبگو

محمد  مرخین. سرش را با ترس برگرداند. کند یم یکیرا با او  شیدر کنارش قرار گرفته و قدم ها یکس يبود که حس کرد دهیرس یاصل ابانیخ

.بود رهیخ شیبه رو به رو. دیرس یبه نظر م یدوست داشتن

!خانوم یستیحرف گوش کن هم که ن ـ

مانند محمد  زیو او ن دیکش یقینفس عم. شد یتمام کلمات شمرده شمرده و با آرامش از دهانش خارج م. وب لحن محمد شدمجذ يلحظه ا نفس

.به رو به رو چشم دوخت

.سالم ـ

.باخنده جواب سالمش را داد محمد

؟یچرا انقدر آروم ـ

:محمد باعث شد نفس لب باز کند یناگهان سوال

.هستم یمن اصوال آدم آروم ـ

؟یاون وقت فرعا چ ـ

.تبسم کرد نفس

. کال گفتم ـ
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خونه؟ يریآهان، م ـ

.عکس رو بدم به دوستم دینه، با ـ

ام؟ینداره که تا اون جا همرات ب یاشکال ـ

...یول. خب، نه ـ

.میکم قدم بزن هیباهات؟ خواستم  امیچرا م یول ـ

.يهر طور دوست دار ـ

. دوست داشتسکوت را  نینفس ا. به سکوت گذشت یلحظات

.محمد سکوت را شکست لیزنگ موبا اما

بله؟ ـ

... ـ

.محمد درهم رفت يها اخم

؟ییکجا ـ

... ـ

.امیهمون جا بمون تا ب ـ

... ـ

.نه ندارم ـ

.و سپس متوقف شد. را آهسته کرد شیاز او قدم ها تیبه تبع زینفس ن. ستادیتماس را قطع کرد و ا و

گه؟ید يریخودت م. برم دینفس من با ـ

:با لبخند گفت نفس

.از اولشم قرار بود خودم برم ـ

به آن مانع  هیشب يزینبود چ دیاگر هم ترد. داشت دیکند ترد يخواست بر زبان جار یکه م یدر گفتن حرف. لب راند يرو یلبخند عصب محمد

:تکان داد و گفت يسر. شد یگفتن حرفش م

رم؟یبگ نیواست ماش يخوا یم ـ

.و برونه ممنون، ت ـ

.زنم یزود برو، شب بهت زنگ م ـ

.محکم از او دور شد ییبا قدم ها و

بردن  يبرخالف انتظارش کامران برا. ستادیزنگ را فشرد و به انتظار ا یخانه سعادت يجلو. نه چندان آرام به راهش ادامه داد يبا افکار نفس

.در آمد يپاکت جلو
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؟يورا؟ راه گم کرد نیسالم نفس خانوم، از ا ـ

؟یسالم، خوب ـ

چطوره؟ لیعمو سه ؟یبله، شما خوب ـ

کردم پس ساغر کوش؟ خیخوبن، کامران  ـ

سردمه؟ یگیم يستادیتو، جلو در وا ایخب ب ـ

.در کنار رفت يخودش از جلو و

.شهیم کیبرم االن هوا تار گهینه د ـ

:دستش را دراز کرد و پاکت را به سمتش گرفت و

.بگو کیغر به مامان و باباتم از طرف من تبررو بده به سا نیا ا،یب ـ

باشه خانوم؟ يا گهیامر د ـ

ساغر کجاست؟ ینگفت. بسه ناینه فعال هم ـ

که؟ شیشناس یم. کنه یخفه م شیداره خودش رو با لوازم آرا ـ

.دیخند نفس

.من برم، سالم برسون گهیخب د ـ

.يریم يطور، مواظب باش دار نیتوام هم ـ

.کامران تکان داد و دور شد يبرا یدست نفس

.کاناپه به خواب رفت ياز تن، رو شیانقدر سردش شده و خسته بود که بالفاصله پس از خارج کردن مانتو دیبه خانه رس یوقت

.دیمامان با ترس از خواب پر يصدا با

.زمینفس؟ پاشو عز ـ

.دیچشمان پف کرده اش کش يبه رو یدست

.سالم مامان ـ

.کنم یشو قربونت برم، پاشو برو تو اتاقت بخواب، واسه شام صدات مپا. سالم دخترم ـ

!واسه خودم، ا گهیبودم د دهیمامان جان خواب ـ

.نمیپاشو بب. رهیگ یکمرت درد م شه،یجا سردت م نیا ـ

چشمانش گرم شده بود که زنگ تازه . دیباال کش شیگلو ریتخت انداخت و پتو را تا ز يبلند شد و به اتاق رفت و خودش را رو یبا کالفگ نفس

 يغرغر کنان از رو. همراهش نبود یاز گوش يتخت نشست و چشمش را دور تا دور اتاق چرخاند اما خبر يرو تیبا عصبان. بلند شد لشیموبا

 يکه رو ییاس هالب ریاما باالخره آن را ز. شد یباز نم ینصفه اش چشمانش به خوب مهیدر اثر خواب ن. گشت یو به دنبال گوش دتخت بلند ش

:کشدار گفت یو لحن یخواب آلود و عصب ییبدون توجه به شماره با صدا. افتیرها کرده بود  یصندل
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بـــــله؟ ـ

. سالم ـ

.افتیخودش را باز عیاما سر. هول شد یخسته و محزون محمد کم يصدا دنیبا شن نفس

سالم ـ

؟يخواب بود ـ

!االن خواب بودم یذاشت یاگه م ـ

:توجه به حرف او گفت یب محمد

خونه؟ يدیرس یک ـ

.تعجب کرد نفس

!بدم؟ حیتوض دیبا ـ

.خوام یجوابش رو درست و کامل م یعنیازت سوال کردم  یوقت ـ

!یساعت رفت و آمدم رو چک کن نمیب ینم یلیچرا؟ من دل ـ

 یخوام بدونم ک یا نصف راه همرات بودم مچون ت یازت ول. که امکان نداشت بپرسم یرفت یاگه خودت م. نداشتم يقصد نیمنم همچ ـ

!؟يدیرس

:گفت یبا حالت گنگ. دیفهم یهنوز هم منظورش را نم نفس

.هفت بود فکر کنم يدونم طرفا ینم ـ

.خب باشه، حاال برو بخواب ـ

.باشه ـ

:دیخند یبا خستگ محمد

.يچه زود حرف گوش کن شد ـ

!دیخوابم پر ـ

.دیباز هم خند محمد

.بهتره يطور نیا ـ

؟ییتو کجا ـ

.مارستانیب ـ

!چرا؟ ـ

.اومده شیواسه مسعود پ یمشکل هی ـ

.آهان ـ
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؟يندار يکار گهید! بله خانوم ـ

.شبت خوش ـ

.خداحافظ ـ

پتو  ریدوباره ز نیبنابرا شدیندیموضوع ن نیاز آن به ا شیداد ب حیموضوع را در ذهنش مرور کرد اما ترج نیا. راحت با محمد حرف زده بود چه

.و به خواب رفت دیخز

***

.نفس؟ مامان جون پاشو مهمونا اومدن ـ

.زد یغلت نفس

.نییپا يایو م یکن یلباسات رو عوض م ،یشیاالن پا م نیهم. يشامتم که نخورد ـ

.باشه ،یباشه مام ـ

 يجلو. دیرنگ را انتخاب کرد و پوش یکمش یرنگ و شلوار کتان ییطال یشرت یت. رفت شیاز جا برخاست و به سمت کمد لباس ها یلیم یب با

به آن حالت داد اما دوباره آن ها را  یرا باز کرد و با دست کم شیو موها دیخشکش مال يلب ها يرنگ رو یرژ نارنج يو مقدار ستادیا نهیآ

.بست

.ور داشتنددر سالن حض میعمه، خسرو خان و مر. را از نظر گذراند همانانیآمد م یم نییکه از پله ها پا همچنان

.سالم عمه جون ـ

.از جا بلند شد و به سمت نفس رفت الیعمه ل. دیسرها به سمت او چرخ ي همه

ن؟یعمه جون، چرا بلند شد دییبفرما ـ

.و او را در آغوشش فشرد دیرا بوس شیشانیتوجه به حرف او، پ یب عمه

عمه جون؟ یعمه قربونت بره، خوب ـ

.نمود یو ابراز خوشحال دیرا هم در آغوش کش میمر. ت خسرو خان رفت و با او دست دادکرد و ضمن تشکر به سم یتبسم نفس

؟يایما نم شیپ گهید ؟يشد دایعموجون کم پ ـ

!ذارن یدرسا نم. از من بوده خسرو خان یکم سعات ـ

ما نداره؟ میو مر يکه تو دار هیچه درس نیا ـ

!ومدهیدر ضمن ماهانم که ن! م نشده؟جون درسشون تمو میمر انایدونم خسرو خان، اح ینم ـ

.دیخان خند خسرو

***

 یو حت افتی یشد که در کالس ها حضور نم یم یمحبت مدت. شد و به دانشگاه رفت داریزود از خواب ب یلیخ. داشت یروز بعد کالس مهم صبح

.حالش شود يایفرصت جو نیگرفت در اول میتصم. نفس نگرانش شده بود. داد ینفس هم پاسخ نم يبه تماس ها
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 دیاز دور ساغر و کامران را د دیدر آن واقع بود رس یسعادت يآقا يکه خانه  يبه کوچه ا یوقت. به ساغر بزند يگرفت سر میاز کالس تصم پس

مان جا از راننده خواست تا ه هینفس پس از پرداخت کرا. دیرس یساغر از آن دور هم محزون به نظر م يچهره . بودند ستادهیدر ا يکه جلو

. ستدیبا

قامت بلندش . کامران مشغول بستن در بود. سر داد هیبلند گر يو خود را در آغوش او انداخت و با صدا دینفس به سمت او دو دنیبا د ساغر

.بود دهینفس از طرز برخورد آن دو ترس. دیرس یبه نظر م دهیخم

شده؟ یچ ه؟یساغر؟ چ ـ

.کرد یم هیفقط گر ساغر

.نمیبگو بب ؟یکن یم هیگر يدار چرا وونهیا د ـ

کرد سرش را به  یرا نوازش م شیفشرد و شانه ها یساغر قصد پاسخ دادن ندارد همان طور که ساغر را سخت در آغوش م دید یوقت نفس

.چشمان متورم و قرمز کامران نفس را به وحشت انداخت. سمت کامران برگردادند

!شده؟ یکامران چ ـ

:محکم و قاطع گفت یباز کرد و با لحن دینداخت و دوباره در را با کلا نییسرش را پا کامران

.اطینفس ببرش تو ح. ساغر تمومش کن، زشته تو کوچه ـ

.ساغر آورد يبرا یآب وانیخسته به خانه رفت و ل ییکامران هم با گام ها. کرد تیهدا اطیساغر را گرفت و به سمت ح يشانه ها نفس

!منو که یشده؟ دختر کشت یچ یبگ يخوا یمن؟ نم زیساغر؟ عز ـ

؟یکن یم هیگر یتا حاال نشست روزیاز د يمگه بچه ا. ساغر گفتم تمومش کن ـ

.کالم کامران خاموش شد ریتحت تاث ساغر

!نفس مامانم رفت ـ

!؟یگیم یچ نمیآدم حرف بزن بب نیع! ؟یچ ـ

.خوام یمن مامانم رو م. بابام بود نفس ریهمش تقص ـ

:دیکش ادیفر کامران

.نمیبب میساغر ساکت شو، پاشو بر ـ

.برد نیو به سمت ماش دیدست ساغر را کش و

ش؟یبر یکامران کجا م ـ

:زد گفت یرا دور م نیهل داد و همان طور که ماش نیساغر را به درون ماش کامران

.مدت به ساغر زنگ نزن هینفس برو خونه، تا  ـ

جشن  شبید. یسادگ نیبه هم. رفت زشیساغر، دوست عز. شد چشم دوخت یه دورتر مکامران که هر لحظ نیمات مبهوت به ماش نفس

ساغر  یباران يچشم ها. روان شد اریاخت یب شیاشک ها. افتاده بود یاتفاق شبیپس حتما همان د. بود یسعادت يسالگرد ازدواج خانوم و آقا
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.شد یاز خاطرش پاك نم يلحظه ا

:لرزان پاسخ داد ییبا صدا. به صدا در آمد لشیبرنداشته بود که زنگ موبا شتریهنوز چند قدم ب. و به را افتاد دیبه چشمانش کش یدست

بله؟ ـ

.سالم ـ

.بود محمد

.لطفا فردا زنگ بزن يدار ياگه کار. تونم صحبت کنم یسالم، ببخش من االن نم ـ

اومده؟ شیپ یمشکل ـ

:اجزانه گفتع یبا لحن. شد یم لینفس رفته رفته به هق هق تبد هیگر

. تونم صحبت کنم یگفتم نم ـ

؟يباشه، خونه ا ـ

.نه، خداحافظ ـ

.انداخت فیرا درون ک شیگوش و

کاناپه لم داده  يکه رو یبردند و پروانه هم در حال یبه سر م يروز میدر خواب ن نایو ن لیسه. دیاز ظهر گذشته بود که نفس به خانه رس یساعات

.برنامه مورد عالقه اش بود يمشغول تماشا د،یکش یرا سر م شییبود و فنجان چا

.کرد و به سمت پله ها رفت یسالم آرام. را باز کرد و وارد ساختمان شد در

کالس خوب بود نفس؟ ـ

.آره ـ

.که يصدات گرفته؟ خوب شده بود یواسه چ ـ

.مامان ستین يزیچ ـ

!نفس صبر کن ـ

.دیپروانه به او رس. ستادیپله ها ا يرو نفس

شده دخترم؟ یچ ـ

.امروز رفتن نایساغر ا. مامان جان یچیه ـ

!کجا؟ چرا؟ ـ

.دونم مامان، بذار برم ینم ـ

.به استراحت دارد پس او را تنها گذاشت ازیکه دخترش ن افتیدر پروانه

***

انداخت و  لشیموبا يبه صفحه  ینگاه. رفت یچشمانش رژه م يکه با ساغر داشت جلو یتمام خاطرات. سر داد هیو گر دیتخت دراز کش يرو
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 گهینپرس چرا و د. گردم تهران یبرنم گهیاز مشکالت من د يسر هیببخش، بخاطر  ،یسالم نفس«: بار اس ام اس ساغر را خواند نیهزارم يبرا

».نگهدارتخدا. حاللم کن دوستم. میدیهم رو د گهید يجا هیو  یوقت هی دیشا. کنم یچون دارم خطم رو عوض م! مهم زنگ نزن به

.به صدا در آمد لشیزنگ موبا. زل زد نهیخود درون آ ينشست و به چهره  زیمغموم و افسرده پشت م. را پاك کرد شیها اشک

د؟ییبفرما ـ

خونه؟ یرفت ـ

!سالم کیعل ـ

.دیخند شهیمثل هم ن،یآرام و مت محکم،

!؟يخونه ا ر،یسالم خانوم، عصر بخ ـ

؟يدار يآره، کار ـ

.نفس یستین رو به راه ـ

.نه ـ

اون وقت؟ یچ یعنینه  ـ

.ستین حیبه توض يازیاگر هم باشه ن. ستین یچیکه ه نیا یعنینه  ـ

.چه بد اخالق! اوه ـ

! دییفرما یم یشکسته نفس ـ

.توپت پره خانوم یلیخ ـ

.هست زیکننده ن قانع یمنتظر جواب دیگو یمحکم سخن م یو با لحن يهر گاه محمد جد افتینفس در. شد يلحنش جد و

؟یستیچرا رو به راه ن یخب نگفت ـ

.دونم چرا یدوستم از تهران رفت و من نم ـ

؟یهمون ساغر سعادت ـ

.آره ـ

.دونم دوستت چرا رفته یمن م یمتاسفم ول ـ

!؟یدون یم ـ

.دونم یآره، م! ؟یکن یچرا دوباره تکرارش م يدیشن یوقت ـ

!خب، خب چرا رفته؟ ـ

!شدم یتاجر م دیکنم با یوقتا فکر م یبعض ،یدون یم ـ

!چرا رفته؟ یدون یمحمد م ـ

!برم یسود م شهیهم. دمیانجام م یخوب يآخه من معامله ها ـ
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!کنم؟ یخداحافظ یبگ يخوا یاگه نم ـ

!؟یزدم سکوت کن یمن حرف م یبهتر نبود وقت ـ

.بار حق را به محمد داد نیاول يبرا. دیخجالت زده لبش را گز نفس

.ب دوباره بگوخ ـ

.بهتر يبه جاها میگذرم تا برس یاش م مهیحاال من از جر. یبش مهیجر دیبا ستیحواست ن یوقت! نشد گهینه د ـ

!به کجا مثال؟ ـ

! يایتا ب دمیکه من آدرسش رو م ییبه جا ـ

باشه؟ يا گهیامر د ـ

.اریبه زبون ن يبد انجام یتون یرو که نم يپس کار! يدیباشه که تو انجامش نم يا گهیامر د ـ

!صرفا جهت تعارف بود ـ

.منم محض اطالع گفتم ـ

.یدون یحتما شما بهتر م! آهان ـ

.کنم یخب پس من آدرس رو واست اس م! به تجربه گفتم ـ

.امیکه ب دمیبهت قول نم ـ

!؟يقول بد یتون یناهار خوردن انقدر سختته که نم ـ

.یحرف نزن که مجبورم کن يجور هی ـ

.تو یکن یم يچقدر لجباز. مخالفت هات نفس نیاز ا رهیحوصله ام داره سر م گهید ـ

.ستمیمن لجباز ن ـ

!؟یرو ثابت کن یچ يخوا يدونم  یفقط نم. یچرا اتفاقا هست ـ

.یکن یفکر م يجور نیتو ا. رو ثابت کنم يزیخوام بهت چ ینم ـ

.انگار يخوا ینم يجور نیاما تو ا میزن یباهم حرف م میهست که دار نمیواسه هم. قرار بود بشناسمت ـ

!واسه تو مهم باشه دیخوام نبا ینم ایخوام  یم یمن چ ـ

.نزدم نفس خانوم یحرف نیهمچ هیمنم  ـ

م؟یکار کن یخب پس حاال چ ـ

؟یبهت، اوک گمیکه م ییبه جا يایکه گفتم م یو فردا راس ساعت یشیم یتو هم دختر خوب م،یمن که پسر خوب ـ

.شهیم یچ نمیتا بب ـ

. خورم یغذا م رونینداره، من معموال ب یواسه من فرق يایاگر هم ن ـ

.باشه پس روز خوش ـ
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.خداحافظ ـ

و  نیکتریکه او که به ظاهر نزد یساغر افتاده است در حال يبرا یدانست که چه اتفاق یمحمد از کجا م. را که قطع کرد به فکر فرو رفت تماس

نفس با . نفس ارسال کرد يکه گذشت محمد آدرس رستوران مورد نظر را برا یقیدقا. خبر بود یموضوع ب نیا دوستش بود از نیتر یمیصم

 شیاما با کالس فردا ردیهم که شده دعوت محمد را بپذ کباری يرا گرفته بود تا برا مشیتصم. شوکه شد يگفته بود، لحظه ا مدکه مح یساعت

کرد؟ یچه م

قبل از اتمام کالس از استاد اجازه خواست و از کالس . گردد یبرم شهیاز هم رتریپروانه او را مطلع ساخت که د با یبعد قبل از خداحافظ روز

از  شیصورتش نشانده بود ب يکه رو یمیمال شیآرا. از بابت چهره اش راحت شود الشیخارج کرد تا خ فشیاز ک یکوچک ي نهیآ. خارج شد

که  نیاز ا. را مرتب سازد شیدستش را به سمت مقنعه اش برد تا موها. دیرنگش کش یمشک يپالتو يدکمه ها يرو یدست. آمد یم وبه ا شهیهم

 عیسر یلیبا عجله از دانشگاه خارج شد و خ. قرار داشت زیکه با محمد ن نیبود چه رسد به ا زاریشود بشدت ب یمجبور بود با مقنعه وارد مکان

.ماس پاسخ داده شدبرخالف انتظارش به ت. محبت را گرفت يشماره 

الو؟ ـ

.سالم محبت ـ

د؟ییسالم، بفرما ـ

!؟ینشناخت. منم نفس ـ

؟یخوب د،یببخش ؟ییآخ، تو ـ

زد دختر؟ بتیکجا غ هوی. پارسال دوست امسال آشنا. از تو بپرسم دیرو که من با نیا ـ

.تو حرص نخور. حاال بهت گمیم ـ

.داشتم واست کیوچمزاحمت ک هیمن  نیبب یول یبگ دیاون رو که با ـ

.بگو زم،یعز یمراحم ـ

طرفاست، آره؟ نیخونتون ا يمحبت گفته بود ـ

آره چطور؟ ـ

لباسم رو عوض کنم؟  امیاگه ب شمیمزاحمت م. شهیم رمیتونم، اگه بخوام برم خونه د یبا مقنعه نم یول ییبرم جا دیراستش من با ـ

.جا نیا ایبهت ب دمیآدرس رو م. هیچه حرف نیا! وونهینه د ـ

.با دانشگاه فاصله ندارد شتریب ابانیمحبت چند خ يخدا را شکر کرد که خانه . تشکر کرد و پس از گرفتن آدرس با عجله قدم برداشت نفس

: دیکه پرس دیمحبت را شن يصدا. شک زنگ را فشرد با

ه؟یک ـ

بزرگ  اریخانه برخالف ساختمان بس يبا صفا اطیاما ح. شد داریچشمش پد شیپ ینسبتا کوچک يخانه . کرد و در باز شد یخود را معرف نفس

به سمت نفس آمد و او را به داخل دعوت کرد؛ اما نفس  یمحبت با خوشحال. شد یدر آن محوطه حس م یخاص يوجود سرما نیبا ا یبود ول
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رفتند و نفس شالش را از درون  اطیاز ح يمحبت به گوشه ا ییبه راهنما. مزاحمش بشود لباسش را عوض کند شتریکه ب نیاداد قبل از  حیترج

بار از  نیچندم يو برا عیسر یلیخ. رها ساخت یشانیپ يرا به عادت رو شیاز موها يآن با مقنعه اش طره ا ضیخارج کرد و پس از تعو فشیک

 یاو توجه ي دهیتک يو چهره محبت  یسر تا پا مشک يانقدر عجله داشت که به لباس ها. از خانه خارج شد وکرد  یمحبت تشکر و عذر خواه

.نکرد

 ابانیخ دنیبا د. خبر کند نیماش شیاز محبت خواسته بود تا برا. که او با شال و مقنعه اش مشغول بود یمدت یدر ط. در منتظر بود يجلو نیماش

.تواند به موقع به رستوران برسد یبار در روز خدا را شکر کرد که م نیچندم يخلوت برا يها

 یم دهید یخال يزهایبود و به زحمت م یکیو ش بایرستوران ز. گارسون پشت سر او حرکت کرد ییه وارد رستوران شد به راهنماک نیاز ا پس

نفس با . متوجه آمدنش نشد لیدل نیمحمد پشتش به نفس بود و به هم. اشاره کرد يزیشد که گارسون با دست به م ینفس کم کم خسته م. شد

برسد محمد با  زیکه به م نیاما قبل از ا. شد کینزد زیکرد به م یرفتارش م یرا چاشن تیجد یکه کم یحالدر  شیشگیهممتانت و وقار 

:از جا برخاست و گفت يخونسرد

!یداشت ریتاخ قهیپنج دق ـ

:شد و مقابل محمد قرار گرفت کینزد زیو دوباره به م دیکش یقیو نفس عم ستادیا شیاز تعجب در جا نفس

.امج نیحاال که ا ـ

!سالم کیعل ـ

.خب حاال سالم ـ

.خانوم دییبفرما ـ

.از تن، مقابل محمد نشست شیپس از خروج پالتو زینفس ن. نشست یصندل يخودش دوباره رو و

؟یخوب... یچون سفارش رو دادم، ول يخور یم یپرسم چ ینم ـ

!ستین یکیهامون  قهیمطمئنا سل! ؟يدیپرس یبهتر نبود م ـ

. گرفتمجواب سوالم رو ن ـ

.يایخوبم ممنون، توام که خوب به نظر م ـ

.لبخند زد محمد

.هر چند منم خوبم ،یشد اگه بپرس یسختت نم ـ

: گهیم

!سوالت خطاست یو پرس یچو دان ـ

!يکرد یو رو نم يهم بلد گهید يزایپس به جز اخم و غرغر چ. يکرد شرفتیپ نیآفر ـ

.واسه روز مباداست ییزایچ هیباالخره  ـ

:با خنده گفت مدمح
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االن از اون روزاست؟ ـ

؟یکن یفکر م یخودت چ ـ

.ازت دمیپرس یخواستم به خودم زحمت بدم که نم یاگه م ـ

.یکن یچه خوبه که اعتراف م! اوه ـ

.ندارم که یستیباهات رودربا ـ

محمد . به غذا انداخت يبشقاب، نگاه غمزده ادرون  یماه دنینفس با د. دیچ زیم يبدهد گارسون سفارشات را رو یکه نفس جواب نیاز ا قبل

.کرد یبا لذت به رفتار نفس نگاه م زین

!اد؟یبدت م یلوس از ماه يدخترا نیکه ع یبگ يخوا ینم ـ

حرف زدنش ناخودآگاه  یرفتارش، نوع حرکاتش و حت. زد یدر رفتار محمد موج م یچه آرامش. به محمد انداخت یهینگاه عاقل اندر سف نفس

. کرده بود جادیا ییبایجالب و ز یکه به تن داشت با صورت گندمگونش هارمون يرنگ مردانه ا یمشک راهنیپ. کرد یرا مجذوب خود مافراد 

:دیخند یم حمدم ينگاه قهوه ا

.خب شروع کن! ؟یکن ینگام م يجور نیچرا ا ـ

با چنگالش تکه . انداخت یبه ماه ینفس با اکراه نگاه. نفس اشاره کرد و سپس خودش مشغول شد يسر به ظرف دست نخورده  يبا اشاره  و

.دهد نییزبانش بود از گلو پا يرا که رو یماه يکرد تکه  یبست و سع یچشمانش را به آرام. از آن را جدا کرد و به طرف دهانش برد يا

!نه؟ ای يزنده ا نمیچشمات رو باز کن بب ـ

:باز کند گفتکه چشمانش را  نیرا قورت داد و بدون ا یماه نفس

.کشم یهنوز نفس م ـ

.خدا رو شکر ـ

.اش را خورده بود یاز ماه یکوچک يمحمد هم تکه . چشمانش را باز کرد نفس

!چطور بود؟ ـ

:که نفس جواب بدهد گفت نیقبل از ا و

!اولمون بد نبود، نه؟ يواسه تجربه  ـ

:بامزه گفت یو با حالت سپس چشمانش را تنگ کرده. شد رهیبا چشمان متعجب به محمد خ نفس

!اد؟یبدت م یلوس از ماه يکه مثل پسرا یبگ يخوا ینم ـ

!گهیخب د یدوست نداشتم امتحانش کنم ول ـ

:گفت يناخودآگاه با حالت بچگانه ا نفس

!بهتر نه؟ زیچ هیپس چرا  ـ

 یرو نم نیحاال اگه ا. میکن ین بود بهتر هم رو درك مبارمو نیدر ضمن حاال که هر دو اول. اون قدرا هم بد نبود یبهتر نه، چون ماه زیچ هی ـ
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.بگو تا عوضش کنم يخور

.دوخت ینگاهش را به ماه نفس

!نه ممنون ـ

. محمد خنده اش گرفته بود. به محمد انداخت ینینگاه سنگ نفس

برگردانده و  يگریرا به سمت دسرش . را نخورده بود شیاز غذا يزیچ بایتقر. و به ظرف نفس چشم دوخت دیبشقابش را کنار کش محمد

.فاصله از آن ها مشغول غذا خوردن بودند یبا کم یبود که همراه زن جوان یدختر کوچک يمشغول تماشا

؟يچرا نخورد ـ

:نگاهش را به نگاه محمد دوخت. محمد سرش را برگرداند يبا صدا نفس

رو که دوست ندارم بخورم؟ ییکه غذا یانتظار نداشت ـ

!انتظار دارم نایاز ا شتریمن از تو ب ـ

!رمیگ یم دهیحرفت رو نشن ـ

!؟یبعد چ يدفعه  يدیدفعه رو نشن نیا. يحرفا بشنو نیاز ا ادیبه هر حال قراره ز ـ

.اوردیبر لب ب یمجبور شد لبخند بزرگ لشیبار محمد برخالف م نیچپ چپ نگاهش کرد که ا اریاخت یب نفس

را  فشیخواست ک. همراهش زنگ خورد یجا به جا شد گوش یصندل يکه نفس رو نیبمحض ا. رفتند نیاز خروج از رستوران به سمت ماش پس

:ساغر دستش را رها کرد و به تماس پاسخ داد يشماره  دنیشال را با دستش محکم نگه داشت اما با د. دیچیباز کند که شالش دور دستش پ

؟یالو؟ ساغر؟ خودت ـ

.تنها سکوت پاسخگو بود اما

 ؟ییکجا وونهی؟ دساغر ـ

 يو صدا دندیدو یم یچند نفر با سرعت به سمت. اتفاق افتاده بود يجلوتر تصادف بد یکم. کرد یبود و محمد آهسته حرکت م يدیشد کیتراف

.منتظر پاسخ بود ینفس هنوز هم با نگران. کرد یرا القا م يآمبوالنس حس بد ریآژ

. بگو يزیچ هیتو رو خدا  ؟یساغر خودت ـ

افتاده  شیشانه ها يشالش را که رو یشدند که ناگهان دست یمتوقف م يگریپس از د یکیها هم  نیو ماش دیپرس یسوال م یبا نگران انهمچن

.ختیصورتش ر ينفس رو ياز موها يکار طره ها نیو با ا دیسرش کش يبود رو

!شالت رو درست کن ـ

گر گرفته . با عجله نگاهش را از او گرفت. بود رهیخ ییجلو نیدرهم به ماش يهره ابا تعجب سرش را چرخاند و به محمد نگاه کرد که با چ نفس

:خشک و خش دار تکرار کرد ییبا صدا. خورد یبه صورتش م مایمستق يبخار يبود و گرما

...یلیخ ینگو ول یچیساغر؟ باشه ه ـ

. دیشالش کش يبه رو یدست عیشالش افتاد و سر ادیبه . دتماس قطع شده بو. دیکش نییگوشش پا يرا از رو یحرفش را خورد و گوش ي ادامه
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آورد که محمد قرار بود در مورد  ادیانداخت و تازه به  نییسرش را پا. را از محمد نداشت یحرکت نیانتظار چن. شال فرو برد ریرا ز شیموها

:مقدمه گفت یب یلیخ. حرصش گرفت شیاز حواس پرت. صحبت کند اوساغر با 

کجاست؟ساغر  ینگفت ـ

:چشم دوخت شیزد و دوباره به رو به رو تیاز رضا يبه او انداخت و لبخند محو ینگاه محمد

...دوستت زنگ زد بهم یکه عکس رو گرفت ياون روز يفردا ـ

نتظر به دهان متعجب و م ینفس با چشمان. را به جلو راند و دوباره متوقف شد نیزد و محمد حرفش را قطع کرد و ماش یمدام بوق م یعقب نیماش

.محمد چشم دوخته بود

...فرستتش یم ارهیتونه ب یچون خودش نم یبرام ول ارهیخواد ب یهم داره که م گهیعکس د هیزنگ زد بهم و گفت  ـ

:دستش را دور فرمان حلقه کرد یبار محمد عصب نیا. بوق يصدا دوباره

!بابا يا ـ

:دوباره ادامه داد و

.دیبه دست من نرس یباره عکس رو واسش به همون آدرس بفرستم اما عکسهم داد که گفت دو یآدرس هی ـ

:به زحمت گفت. کرد یمتجب به محمد نگاه م نفس

خب آدرسش؟ ـ

!بوشهر يطرفا ،ییجا هی ـ

:دیمشکوك پرس یبه زحمت آب دهانش را قورت داد و با لحن نفس

اون وقت شماره ات رو داشت؟ ـ

.پاکت عکس بود يکارت من تو ـ

!کرد؟ یساغر اون جا چه م! بوشهر؟. کرد و سرش را به سمت پنچره چرخاند یاخم سنف

را که غرق در خون بود از  یدختر جوان کریپ ،یکلیه يدو مرد جوان و قو. حلقه زده بودند نگاه کرد یتصادف نیکه دور ماش یتیبه جمع یناراحت با

 دنیبا د دییپا ینفس را م یچشم ریمحمد که ز. شد و چهره اش درهم رفت صحنه منقبض نیا دنیفک نفس با د. دندیکش یم رونیب نیماش

:گفت فسن يچهره 

نفس؟ ـ

:آن که سرش را برگرداند گفت یب نفس

بله؟ ـ

:دوباره تکرار کرد محمد

!خانوم، نفس خانوم؟ ـ

!بله؟ ـ
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!پور؟ نیخانوم نفس مت ـ

.تبا حرص نگاهش را از دخترك گرفت و به سمت محمد برگش نفس

.شد نیا! آها ـ

خب، بله حاال؟ ـ

.نفس بلند شد لیزنگ موبا يبزند که دوباره صدا یخواست حرف. لب راند و نگاهش را از نفس گرفت يرو يلبخند روزمندانهیپ محمد

د؟ییبفرما ـ

!خانوم نفس؟ ـ

!شما؟ ـ

.هستم یسهراب ـ

!ارمیمتاسفم، بجا نم ـ

.به نفس انداخت ینگاه مشکوک محمد

!ن؟یاریبجا نم ،یسهراب ریهستم، ام ریام ـ

:متعجب گفت یبا حالت نفس

!ساغر؟ ـ

:حالش را درك کرد یزد که نفس به خوب یمحزون و خسته، پوزخند محسوس یبا لحن ریام

.خبر گذاشت و رفت یسالم منم برسون، خوب ب شیدید ـ

!ازش ندارم يخبر چیمن خودم ه...م ـ

:گفت ادیبا فر ریام

گفت؟  یکه دوستت م یبود اون عشق نیشد ا یچ! اون کجاست یدون یتو خوب م ،یگیغ مدرو يدار ـ

.خبر بود یخودش هم از ساغر ب. را قانع کند رینداشت تا بتواند ام یجواب نفس

!هو؟یشد  یپس چ ستین یگفت مشکل یهان؟ مامانش که م ؟يدیچرا جوابم رو نم گهیشد پس؟ تو د یچ ـ

:بهت زده گفت نفس

!مگه مامانش خبر داشت؟ ؟یچ ـ

:و دوباره ادامه داد دیکش يو صدا دار قینفس عم ریام

!رو بده به ساغر یگوش گمیآروم و با زبون خوش بهت م یلیدارم خ نیبب ـ

.دیشما هم بهتره درست صحبت کن. دونم ساغر کجاست یمن نم ـ

...د آخه ـ

.به نفس انداخت یمحمد نگاه. دیچیپ نیر ماشد ریام ادیفر يصدا. گوشش برداشت يرا از رو یگوش نفس
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ه؟یک ـ

:گفت یعصب یبا لحن گریمحمد بار د. تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد نفس

من باهاش حرف بزنم؟ يخوا یم ـ

.دیکش رونیانگشتان او ب نیرا از ب یاز جانب نفس باشد گوش یکه منتظر پاسخ نیبدون ا و

.درست صحبت کن ـ

.... ـ

؟يکار دار یبا ک نمیبگو بباول  ـ

.ساخت ینفس را متعجب م نیکرد و ا یخونسرد صحبت م یلیخ محمد

ساغر بوده؟ يکه باهاش حرف زد یاون خانوم یکن یاون وقت فکر م ـ

.... ـ

!هم مزاحم نشو گهیپس به خودش زنگ بزن و د ـ

.برد شیپ یگرفتن گوش ينفس خجالت زده دستش را برا. تماس را قطع کرد و

.ممنون ـ

بود؟ یک اروی نیا نمیحاال بگو بب. کمک دوستانه بود هی ـ

.ستیمهم ن ـ

.را باال انداخت شیابرو يتا کی محمد

!د؟یکش یداد م یداشت پشت گوش ياون جور ستیکه مهم ن یکس ـ

.پوزخند زد نفس

!بود یدونم اون ک ینم قایخودمم االن دق ـ

د، آره؟ساغر بو يبود از آشناها یهر ک یول ـ

.آره ـ

:را به طرف نفس گرفت یگوش محمد

تو رو هم داره؟ يدوستت شماره  يآشنا ـ

:محمد خنده اش گرفت ياز لحن بامزه  نفس

.دونم از کجا آورده بود ینم ـ

! طور نیکه ا ـ

.محمد نفس را به خانه رساند یپس از ساعت باالخره

:شد، محمد گفت یم ادهیپ نیکه نفس از ماش یهنگام
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.میبه درد هم بخور میبتون میمدت کوتاه که قراره باهم باش نیا يتو دوارمیام ـ

.کرد یخاص دیمدت کوتاه تاک يجمله اش رو يادا نیدر ح محمد

.که من بتونم درمونش کنم يندار يندارم که به دست تو دوا بشه، مطمئنا تو هم درد يمن که درد ـ

:تکان داد و گفت يسر محمد

.شب خوش ـ

.ممنون، خداحافظ ـ

از دست . ساغر بود دیکه به ذهنش رس يزیچ نیاول. تخت افتاد يکه وارد خانه شد به اتاقش رفت و با همان لباس رو نیپس از ا. از او دور شد و

.نشناخته بود دیخودش ناراحت بود که چرا ساغر را آن گونه که با

محبت با او تماس گرفته . نداشت ياز ساغر هم خبر. بود دهیمحمد را ند گریوز دپس از آن ر. گذشت یبا محمد م دارشید نیهفته از آخر کی

امتحانات  يخود را برا زینفس ن. کرده بود انیاز اقوام دورش ب یکیفوت  يا انهیچند روزه اش را به طرز ناش بتیغ لیمقدمه دل یب یلیبود و خ

.کرد یم هآماد

پس از . محمد رفت ي هیآتل کیبه فروشگاه نزد ازشیمورد ن ي لهیوس دیخر يکالسش برا انیو محمد، نفس پس از پا ناین يروز کار نیآخر

تماس گرفت که  زیبا پروانه ن. به سمت پارك رفت یدوران کوک ادیبه  اریاخت یفروشگاه بود ب يکه رو به رو یپارك کوچک دنیبا د د،یخر

 یمکتین يرو نیبنابرا. برود نایفرصت دارد تا به دنبال ن گریساعت د میکه ن تافیگذرا به ساعتش در یبا نگاه. رود یم ناینخودش به دنبال 

با  يگریلب گذاشته بود و د يرا گوشه  پشیاز آن ها پ یکیکه  یدر حال رمردیدو پ شیدرست رو به رو. به اطرافش انداخت ینگاه. نشست

 رونیب شیجزوه ها نیاز ب يدرنگ کاغذ یپس ب. آمد یاز آب در م یمطمئنا طرح جالب. نشسته بودند د،یکوب یخود م يپا يآرام رو یضربات

شده بود که گذشت زمان را  یانقدر سرگرم نقاش. کاغذ به حرکت در آورد يمداد را رو یو مدادش را در دست گرفت و با آرامش خاص دیکش

.حس نکرد

 یلیاز ما بپرسن، خ یحال هیباال  انیشن و چند طبقه رو بسوار آسانسور ب دنیبه خودشون زحمت نم یشناسن، حت یکه منو م ییکسا يهمه  ـ

!هستن زیعز

طرح نفس و  نیخاص ب یتیو حساس تیتوجه به او با جد ینگاه محمد اما ب. و با تعجب سرش را بلند کرد یمحمد به آرام يصدا دنیبا شن نفس

.در حرکت بود رمردیدو پ

!؟یسالم کن يخوا ینم ـ

:نگاهش کرد رهیخ نفس

!مسال ـ

.یشناس یا، چه خوب که منو م ـ

.که بود یو شد همان دیکش یقینفس عم نفس،

!شما؟ یدر ضمن خوب! باال؟ امیمن ب یواقعا انتظار داشت ـ
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.نگاهش کرد يلحظه ا محمد

!؟يایب یتو دوست نداشت یعنی ـ

.شد رهینگاهش به رو به رو خ دوباره

؟يخوبم، تو چطور ـ

.به دوست داشتن و نداشتن نداره یت بشم وگرنه ربطخواستم مزاحم یخوبم، نم ـ

!بده یلیخ نیگذره درسته و ا یتو ذهنت م یهر چ یکن یکه فکر م نهیاونم ا ،يبد دار یلیعادت خ هی ـ

!بشم لیمن اومدم و مزاحمت شدم منم اصال دوست ندارم تحم يدیوقت د هی. شرط عقله اطیبه هر حال احت ـ

 ریغ گه،یراحت به طرف م یلیکه خ نهیفوقش ا. نداره یاحوالش، مزاحمت دنیپرس یحت ایدور  يآشنا هی میکن یفرض م دوست، اصال ما هی دنید ـ

...فکر کنه که يجور نیبخواد ا یاگه هر کس! نه؟یا

.یکه با اخالق طرفت آشنا باش هیاون واسه وقت ـ

!یبعد خودت رو مزاحم ندون نین از اک یحاال تو سع. بکنن يکار نیهمچ هیقرار بود دوتا آدم  يروز هی ـ

.بر لبانش بود يکرد و لبخند ینگاهش م. به محمد نگاه کرد نفس

!نم؟یمن بش يذار ینم ـ

.آن طرف تر رفت و محمد با فاصله کنارش نشست یزد و کم يلبخند نفس

.سکوت برقرار شد يا لحظه

!کجاست؟ ناین ـ

.با مسعود سرش گرمه ـ

جام؟ نیمن ا يدیاز کجا فهم ـ

.کردم یاتاقم نگات م يوقت بود از پنجره  یلیخ ـ

صراحت با او حرف  نیاما هرگز طرف مقابلش با ا. بود یخودش هم آدم رک. ناملموس بود ینفس کم يبرا نیکرد و ا یرك صحبت م محمد

.کرد یخالف تصورات نفس عمل ماما او . آورد یرا به زبان نم يجمله ا نیچن چگاهیکرد مسلما محمد ه یو نفس فکر م. نزده بود

!طرحت رو بکش ـ

.کوتاه دوباره مشغول شد یپس از مکث نفس

چه خبرا؟ ـ

؟یتو چ. یسالمت یتا قسمت یکم ـ

؟یکن یندارم خانوم، چه کارا م يمن که از شما خبر ـ

.کنم یکنم زندگ یم یسع ـ

!؟یکن یم یسع ـ
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!اوهوم اوهوم ـ

.يدار يا دهیچیپ جالب و تیشخص یول ریبه خودت نگ ـ

:دیخند زیهمچنان که مشغول بود ر نفس

!گهیم یبه ک یک نیبب ـ

.باشه يجور نیواسه تو ا دیشا ـ

.دیبا تعجب دست از کار کش نفس

.ستین دهیچیهم پ یلیمن خ تیچون شخص ـ

. دوباره مشغول شد نفس

!دیشا ـ

.دیمقدمه پرس یب یلیخ محمد

م؟ینیهم رو بب شتریب يخوا یچرا نم ـ

.جا خورد اما بروز نداد نفس

!گفتم؟ يزیچ نیهمچ یمن ک ـ

.واسه شروعه لهیوس هیصحبت کردن فقط . حاال جوابم رو بده. ستیبه گفتن ن يازین ـ

 چیآسوده لب گشود و بدون ه یالیبا صراحت و خ. کوچک آب نگاه کرد يدستانش گذاشت و به فواره  ریکاغذ را ز. دیکش یاز نقاش دست

:گفت یتعارف

!شهیاز من کم نم يزیمالقات چ ایوگرنه با صحبت کردن . دوسش ندارم ادیادامه اش مهمه که من ز! ؟یادامه اش چ ـ

باشه که من فقط  ادتی نمیدر ضمن ا! ؟یستیچرا موافقش ن شهیکم نم يزیخب؟ اگه ازت چ يمنطق جوابم رو بد يخوام از رو ینفس م نیبب ـ

!زنم ینم نهیرو به س يا گهید زیونم چون کنجکاو شدم و سنگ چدوست دارم جواب سوالم رو بد

. خوام یرو نم نیمن که ا. نداره یکه تموم نهیا. مینیهم رو بب میخوا یبعد دوباره م شهیکه حرف زدن تموم م نهیا شیخب منطق. هوم، خوبه ـ

.نه من یبش تیخوام تو اذ یپس نه م. یشیمطمئنا توام باالخره خسته م

!ستین یرار راه حل خوبنفس، ف ـ

!فرار؟ ـ

!کنم یکار رو م نیچون خودمم دارم هم. گمیم یچ یدون یخودت خوب م ـ

!شمیمتوجه نم ـ

.یشیم يروز هیحاال  ـ

:دینفس با خود کلنجار رفت اما سرانجام پرس. کرد رو به نفس لبخند بزند اما موفق نشد یسع

؟یخوب ـ
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!شه؟یم یچ نمیتا بب یبگ يخوا یبازم م ای میبر میو بردارر ناین میپاشو بر. کنه یسرم درد م ـ

!میخب حاال بر ـ

. بعد دوشادوش هم از پارك خارج شدند و

و خواست که  دینفس به سمت او دو دنیبا د ناین. کرد یتوجه را به خود جلب م زیقبل از هر چ ناین يها یزبان نیریمسعود و ش يخنده ها يصدا

را به  نیماش چییبرود که محمد سو رونیب هیخواست از آتل انازیاز مسعود و آر یتکان داد و پس از خداحافظ يسرنفس . بخرد یبستن شیبرا

.رفتسمتش گ

.امیمنم االن م نیبر. نگهیتو پارک ـ

بعد محمد  یقیدقا .را پر کرده بود نیماش يو عطر تلخ محمد فضا گاریس يبو شهیمثل هم. رفت نگیبه پارک نایگفت و به همراه ن يباشه ا نفس

.را به حرکت در آورد نیو ماش وستیهم به آن ها پ

حاال؟ میخب کجا بر ـ

:بار گفت طنتیش يخواست لب باز کند که محمد با لبخند نفس

.دمیپرس نایتو نه، از ن ـ

:و گفت دیرا به هم کوب دستانش یبار با خوشحال نیا ناین. را از او گرفت شیرفت و رو شیبرا يچشم غره ا يبا حالت بامزه ا نفس

.یبستن ،یبستن ـ

!نا؟یا ، ن ـ

:گفت محمد

.که يبخور یهوا بستن نیاگه تو ا يخور یخانوم خوشگله سرما م ـ

:را به سمت نفس گرفت شیرو و

!مگه نه خواهرش؟ ـ

.خواهرش قهره ـ

.مید ینم یبهش بستن گهیچون اون وقت د. کنه یم يخواهرش کار بد ـ

!است حاال؟خو یبستن یک ـ

.بــــاشه ـ

.شد ادهیپ نیگردم و از ماش یاالن برم دینکن یطونیرا متوقف کرد و با گفتن ش نیبعد محمد ماش یکم

گذاشت؟ یم یبه چه حساب دیرفتارش با محمد را با. دیآرام در دلش خند نفس

آب دهانش را به زحمت قورت داد  یبستن يشکالت رو ندینفس با د. شد نیوارد ماش یشکالت یافکار خودش غرق بود که محمد با دو بستن در

خواهد  یاصرار کرد که خودش م نایرا در دهانش گذاشت اما ن یاز بستن يو مقدار دیایب کتریخواست تا نزد نایاز آن ها را گرفت و از ن یکیو 

. بخورد ار یبستن
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بود که انگار از حرص خوردن نفس  ينگاه محمد جور. شد یمد عصبمح ينفس از خنده ها. کرد ینگاه م نایبا خنده به حرکات نفس و ن محمد

.برد یلذت م

!آقا؟ دیحرکت کن شهیخب هر وقت لبخند ژکوندتون تموم شد م ـ

:تاسف تکان داد ياشاره کرد و سرش را از رو یبا چشم به بستن محمد

.یبعد رانندگ یاول بستن ـ

 يلحظه ا. گذاشت یرا داخل دهانش م ینشسته بود و آرام آرام بستن یصندل يرو ،يا گوشه. برگشت ناینگاهش کرد و به سمت ن رهیخ نفس

!خواهد یم یشکالت یفکر کرد که چقدر دلش بستن

!بچه نگاه نکن، آب شد یانقدر به بستن ـ

:خودش را به سمت نفس گرفت یبستن و

بود؟ یچ ایبچه باز نیا گهید یخواست یم یتو که بستن ـ

خواستم بابا بزرگ؟ یم یگفت من بستن یک ـ

. ریخب بهونه نگ ـ

.به خود گرفت يبعد حالت جد و

.میرو بخور یبستن نیا یاگه گذاشت ـ

.بازگشت گرید یشکالت یبستن کیبعد با  یقیخارج شد و دقا نیداشبورد گذاشت و دوباره از ماش يرا رو یبستن و

.دخترم ایب ـ

!؟يریبگ یواسه من بستن یهمه راه رفت نیزانو درد و بدون عصا ا نیبابا بزرگ با ا ـ

!تشکرته؟ يبه جا ـ

.یخب مرس ـ

.زودتر بخور حاال ـ

.و آن را فشرد دیکش شیها قهیشق يجمله دستش را رو نیپس از گفتن ا و

 دنیکرده بود تا رس دیتاک اش را به نفس داده بود و یاز بستن یمین ناین. را به حرکت در آورد نیرا که خوردند محمد دوباره ماش شانیها یبستن

. سردش شود دیترس یم. نفس گردنش را به سمت او چرخاند. به خواب رفته بود ینگه دارد و خودش از فرط خستگ شیبه خانه آن را برا

.دستش را بلند کند یتوانست به راحت یو جزوه هاش نم فیو ک یبکشد اما با وجود بستن شیرا رو ناین پشنخواست کا

:گفت دید یش نفس را مکه تال محمد

.کنم یدرستش م ینه، صبر کن م ـ

 ينسبتا بلند يبا صدا نیماش. به جلو برگشت عیسر یلیمواظب باش نفس خ ياما با صدا د؛یکش ناین يو کاپشن را رو دیچرخ يخودش لحظه ا و

.رنگ برخورد کرد و متوقف شد یمشک يبه پژو
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.شد ادهیپ نشیاز ماش یو عصبان یکرد شاک یسنش از چهل سال تجاوز نمرنگ که  يدر کت و شلوار سورمه ا دهیپوش يمرد

تو؟ یخوب ـ

جا به جا  یتکان خورد و کم. انداخت نایبه ن ینفس نگاه. شد و به سمت مرد رفت ادهیپ نیمحمد هم از ماش. به محمد زل زد یفقط با نگران نفس

مرد مدام دستانش . مرد خسارت وارد شده باشد نیآمد به سپر ماش یه نظر مب. چشم دوخت یو به محمد و مرد شاک دیکش ينفس آسوده ا. شد

نه  يباالخره پس از مجادله ا. کرد یفرو برده بود به او نگاه م بیکه دستانش را در ج یدر حال شیشگیداد و محمد با اخم هم یتکان م وارا در ه

.شتبرگ نیمحمد پس از دادن کارتش به مرد به سمت ماش یچندان طوالن

:دانست دستانش را درهم گره زد یکه خود را مقصر م یخجالت زده در حال نفس

.من بود ریمتاسفم، تقص ـ

نشد؟ شیزیکه چ ناین ـ

شد؟ ینه، امم، خسارتش چ ـ

؟یپرس یم یواسه چ ـ

.بدم دیمن شد، من با ریخب آخه تقص ـ

.ينزد یحرف جالب ـ

.که شهینم يجور نیا. نه، بگو لطفا ـ

.لبش نشست يرو یلبخند گرم. ابروان محمد باز شد ي گره

.تو دختر، ولش کن یهست یچقدر تعارف ـ

...آخه ـ

.زهیکه واسم عز یسر کس يآخه نداره که، فدا ـ

.نگفت چیه نفس

. داشت یبینفس حس عج. کرده بود دنیباران نم نم شروع به بار. پخش شد نیدر ماش ییبایکالم و ز یپخش را روشن کرد و آهنگ ب محمد

 نیکرد ا یحس م. ببرد یجستجو به افکارش پ یداد که با کم یاجازه را نم نیکه تا به حال آن را تجربه نکرده بود؛ اما غرورش به او ا يزیچ

که  کرد هر بار یفکر م دیشا. شد یم يگریجور د شهیدر مقابل محمد هم. به محمد انداخت ینگاه. نبود خیسرد و . شده است دورمدت از خود 

 ینم دایدر وجود نفس پ میعال نیکدام از ا چیاما ه! کند و مدام پلک بزند خی شیباال برود، دست ها اریاخت یضربان قلبش ب دیبا ندیب یمحمد را م

ا از نفس ر گرانیمحمد برخالف د. است از درون گرم و آرام است خیسرد و  رونیدانست در برابر محمد به همان اندازه که از ب یفقط م. شد

نسبت به  یبود که باعث شده بود نفس حس خوب نیکرد و ا یرفتار نم يگریخود را داشت و بخاطر نفس جور د تیشخص. نکرده بود زاریخود ب

.او داشته باشد

خونه؟ يریم ـ

.میر یخودمون م نایمنو ن يدار ياگه کار یآره، ول ـ
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:به او انداخت ينگاه سرزنش بار محمد

.رو ده بار تکرار کنم يزیچ هی ادیخوشم نم ـ

!چه بد اخالق ـ

.گهیدر من اثر کرده د نیکمال همنش ـ

:حق به جانب گفت نفس

.میبه درد هم بخور يدواریام يخودت گفته بود! میحاال بدهکارم شد ـ

!حد بود؟ نیدوا درمون تو در هم یعنی ـ

:دیکرد و کنجکاوانه پرس زیچشمانش را ر نفس

!منظور؟ ـ

:تاسف تکان داد و متفکرانه گفت ياز رو ينفس مانند خانم بزرگ ها سر. دیان و داد خندتک يسر محمد

!کنن یکردن از گفتن منظورشون استفاده م یشونه خال يواسه  ینینو ياز چه راه ها يبشر يآحاد جامعه  ـ

.محمد شدت گرفت ي خنده

***

!مامان؟. ســـــــــــالم ـ

.لب نشاند يرو یکه در آغوش نفس به خواب رفته بود لبخند بزرگ ناین دنیآمد و با د نییاز پله ها پا مهیسراس پروانه

.باال ارشیب س،یه ـ

:شد زانینفس آو يها لب

!له؟یهمه وس نیبا ا! مامان؟ ـ

 يقبل از سقوط رو شفیبند ک. فشرد یم شیرا با آرنج به پهلو شیجزوه ها. قرار داشت یجالب تیدر موقع. تازه نگاهش به نفس افتاد پروانه

را هم در  نایبود را محکم در دست گرفته بود و کاپشن ن ختهیدستش ر يآب شده که چند قطره از آن رو یمتوقف شده بود، بستن شیبازو

و زده  رونیشالش ب ریاز ز يبود که به طرز وحشتناك و خنده دار شیکرد موها یجلب توجه م شتریکه از همه ب يزیو چ شردف یم گریدست د

. را گرفته بودند دشید يجلو بایتقر

. به خنده افتاد اریاخت یب پروانه

!نیدست شما درد نکنه مامان خانوم، بخند ـ

.رو نایخب، خب، بده به من ا ـ

:گفت يآشنا، شاد و پر انرژ ییآمد که صدا یم نییاز پله ها پا دیخند یهمچنان که م پروانه

:ادامه داد یبره و پس از مکث کوتاه نیاز ب يجور نیهم یخیاثر تار نیا دینذار ن،یدست نگه دار د،یصبر کن! نــــــه ـ

!ما هم بـــــله میاون ور آب بگ میببر میریبگ یعکس هی ییبایز يملکه  نیرو بده بذار ما هم با ا نتیسامان جون، قربونت اون دورب ـ
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.کرد یهش مبود و نگا ستادهیپله ها ا يرو یعل. شوکه شد یعل دنیبا د نفس

!؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا یواو، علــــــــ ـ

:چانه زد و گفت ریدستش را ز. به خود گرفت يمتفکر ي افهیق یعل

...خب طبق محاسبات مـ! بود يزیحال چالش برانگ نیهوم، سوال جالب و در ع ـ

.چانه برداشت و طلب کارانه جلو آمد ریرا از ز دستش

!حالت چطوره؟ ،یخوشگل مام ،یمان ،یهان! ولشرو  نایا! منو؟ یگرفت ـ

:کرد گفت ینگاه م یبزرگ همچنان که به عل يبا لبخند نفس

!لحظه ساکت شو هی یعل ـ

!میده یخود ادامه م يما همچنان به چرت و پرت ها نیبنابرا. نشد افتیامم، نه ساکت شو در فرهنگ لغت ذهن بنده  نم،یبذار بب! جونم؟ ـ

!اومده؟ یعل یعنی ،يوا ـ

 ،یدوست داشتن یهنوز هم همان عل یکرده بود ول رییچهره اش تغ. نفس قرار گرفت يکرد و رو به رو یمانده را ط یباق يدو سه پله  یعل

.به همراه داشت يشور و انرژ ایدن کیو هنوز هم  دیرس یچهره اش پخته تر به نظر م. مهربان و شوخ بود

!ومدههم خوش ا یلیاومده، خ یعل ،یبل ـ

.دیکش رونیرا از آغوش نفس ب نایدستش را دراز کرد و ن و

!ابون؟یتو خ يریم یکن یعروسک بغل م ؟یبزرگ ش يخوا ینم! خاك تو سرت نفس ـ

:را آغوش فشرد نایبا لذت ن یلب باز کرد تا پاسخش را بدهد که عل نفس

!خودمونه؟ يکوچولو يناین نیا! یاله ـ

:کودکانه گفت یبا ذوق به پروانه انداخت و ینگاه و

...!چقدر بزرگ شده ماشاا ـ

در برابر  شیمهربان خودش است که ده سال پ یقرار گرفته همان عل شیکه رو به رو یبرد و باور نداشت کس یهمچنان در شوك به سر م نفس

.او را ترك کرده بود انشیچشمان گر

:کردبار زمزمه  طنتیش یکه متوجه نگاه نفس شده بود با لحن یعل

.رسم یبه حساب توام م امیکوچولو رو ببرم تو تختش م نیبذار برم ا ـ

 زیلب نشاند و آرام سالم داد و سامان ن يرو ياو لبخند دنینفس با د. شد ریآهسته از پله ها سراز يکه از پله ها باال رفت سامان با گام ها یعل

خوشحال بود  یعل دنیانقدر از د. به سمت اتاقش رفت ین داد و با خوشحالتکا ينفس سر. رفت ییرایکوتاه به سمت پذ یاحوال پرس کی یط

با ورود نفس جو . مبل لم داده بود و با سامان و پروانه مشغول صحبت بود يرو یعل. رفت نییرا عوض کرد و پا شیچگونه لباس ها دینفهمکه 

.نفس انداخت يبه سر تا پا نیتحس ياز رو ینگاه یکرد و عل رییتغ

!قهیعت ایگ شدبزر ـ
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!یخاک ریبزن به تخته ز ـ

.او نشست ییمبل رو به رو يرو یبا فاصله از عل نفس

؟ياومد یخب ک ـ

.دیبار یمهربانش م ياز چهره  یخستگ. دیچشمانش کش يرو یدست یعل

.شهیم یدو ساعت هی ـ

.زل زد یو به عل ختیتمام احساسش را در چشمانش ر. سوالش مردد بود دنیدر پرس نفس

!گه؟ید یکه بمون ياوم، اومد ـ

:بود گانهیب یحالت نیمهربان و خندانش با چن يباشد اما چهره  يتمام تالشش را به کار بست تا جد یعل

!؟يتو تا االن کجا بود ـ

:دیکش یاه دانهینا ام نفس

!نه؟ ای یبمون ياومد! ایدیم ریگ ومدهین گه،یمسخره نشو د! ا ـ

. چپ چپم نگام نکن! کشدختر؟ خجالت ب هیچ ریگ ـ

!ه؟یدوست دارم چپ چپ نگات کنم، مشکل ـ

:را باال انداخت و گفت شیشانه ها یالیخ یبا ب یعل

!چشات چپه يجور نیتو که هم ؟ینه بابا، چه مشکل ـ

:گفت يبلند يبه خود آمد و با صدا عیسر یبرداشت که عل زیخ نفس

!کردن دارم یوقت واسه تالف! و سرت خراب شَمابهت بگم اومدم ر یکه حمله کن نیقبل ا ياوهو ـ

گوشش زمزمه  ریز طنتیبا ش یعل. دیبه سمتش رفت و محکم او را در آغوش کش یبود با خوشحال یجمله از جانب عل نیمنتظر ا ییکه گو نفس

:کرد

!؟یکن یبغل م يجور نیدوست پسراتم ا! ایکرد شرفتیپ ن،یآفر ـ

:دیرا کش یرنگ عل یخوش فرم و مشک يجدا کرد و محکم موها یبا اخم خود را از آغوش عل نفس

!یهست يکه بود يبذار از راه برسم دوباره ثابت کن همون تحفه ا! ؟یچته وحش ،يآ يآ ـ

:بود دهیفا یاز دست او ب ییرها يبرا یو تالش عل دیکش یرا م یعل يبا آرامش کامل موها یعل يتوجه به حرف ها یب نفس

!االغ بگو نیبه ا يزیچ هیکنن سامان تو پاشو  آخ، خاك تو سرت ـ

:دیکش غیج نفس

!خره یاالغ خودت ـ

...تـــ ادیم ایآخه ک ؟یکن یحاال چرا رم م ـ

:که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، محکم گفت پروانه
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.نفس از سن و سالت خجالت بکش گه،یبچه ها بسه د ـ

:زد ادیفر یعل

!که ستین شیلحا زایچ نیخرس گنده که ا نیا ـ

شد  یحس م یاز خنده در لحنش به خوب ییکه هنوز رگه ها یسامان لب باز کرد و در حال. وارد کرد یعل يبه موها یفیفشار خف يدیق یبا ب نفس

:گفت

.شهیرو، تلف م نینفس ولش کن ا ـ

:را ول کرد شیرفت و موها یبه عل يچشم غره ا نفس

.ایگیچرت نم گهید ـ

:و رو به سامان گفت دیکش یقینفس عم یعل

.رسم جوجه یمن بعدا حساب تو رو م ـ

:را برگرداند شیرو سامان

.نمتیب یم زیر ـ

!هنوز پاپا بزرگ ینیب یکه م نهینداره مهم ا یو درشتش فرق زیر ـ

:لب راند و رو به پروانه گفت يرو یلبخند بزرگ یعل. خنده اش را گرفت و با غضب نگاهش کرد يجلو سامان

به من؟ نیدیآب م وانیل هی ـ

:نگاهش را به سمت سامان چرخاند گریبار د یبا رفتن او عل. زد و از جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت يدر جوابش لبخند پروانه

!ستمین ایح یب تییدختر دا نیمن مثل ا! کن شیتوام چشات رو درو ـ

. دیپر ینفس ذوق زده در آغوش عل. نفس باز کرد دنیدر آغوش کش يبرادستانش را  یحمله کند که عل یخواست دوباره به سمت عل نفس

:زد یگوشش حرف م ریآرام آرام ز یعل

.که گفتما يزیاز چ ینش ریجوگ نیبب ـ

:اش چسباند نهیسر نفس را به س يجد یلیخ یعل. او برداشت و با تعجب نگاهش کرد ي نهیس يسرش را از رو نفس

! تو مشغول باش ـ

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

!زمیعز یرو بغل کن بهیپسر غر هی یکن یتو غلط م ـ

به او حسادت  يانقدر خوشحال شد و آن چنان او را در آغوشش فشرد که نفس لحظه ا یعل دنیبه خانه برگشت با د لیسه یهنگام، وقت شب

.با خبر بودند به جز نفس یاز آمدن عل تعجب نکرد چرا که انگار تمام افراد خانواده یعل دنیاما پدر چندان از د. کرد

. شده بود لیپازل تکم نیاز پازل وجودش گم شده بود که حاال با آمدن او ا يتکه ا یانگار با نبود عل. ادیز یلیخ. خوشحال بود یآمدن عل از

 یعل دنیبود که به د یهمانانیاز م ییرایحال پذ که برگزار کرده بودند پروانه باز هم مدام در یبزرگ یتهران را گشته بودند و با وجود مهمان تمام
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 یم یسع یو حت ردیاز محمد بگ يفرصت نکرد پس از دو هفته خبر یمدت انقدر سرش را با او گرم کرده بود که حت نینفس در ا. آمدند یم

.مدت محمد، خودش دست به کار شد نیباالخره پس از ا. هم فکر نکند شیوفا یبه دوست ب ردک

:بگذارد و به تلفن پاسخ دهد زیم يتلفن باعث شد نفس شانه و سشوار را روزنگ  يصدا

د؟ییبله، بفرما ـ

.سالم ـ

!سالم ـ

؟يچطور ـ

؟یتو خوب. خوبم، ممنون ـ

!؟یزن یزنگ نم ،يشد نیسرسنگ. ستمیبد ن ـ

!تو؟ ایمن  ـ

:گفت یو با حاضر جواب دیکش یقینفس عم محمد

.ام نکن از پشت تلفنچپ چپ نگ. يتوام نبود! هر دو ـ

.بود دهیهم شن یجمله را از زبان عل نیا. به خنده افتاد نفس

!يکرد یچپ چپ نگام م یمچت رو گرفتم پس؟ داشت ـ

!آقاهه ينمکدون شد ـ

تار چشمش تصور کرد اما محمد باز هم برخالف تصور نفس رف شیجمله اش پ دنیغضب آلود محمد را پس از شن ي افهیو ق يجد يچهره  نفس

.کرد

:پاسخ گذاشت و گفت یرا ب حرفش

وقتت آزاده؟ ـ

!چطور؟ ـ

...خوان برن باغ یم نایالهام ا ـ

:افزود  یپس از مکث و

!يایگفت من بهت بگم توام ب ـ

داده  يرو ي هیقض نیبود که عکس ا دایمحمد پ یشگیاز لحن هم یول! ادینفس هم ب یگفت یکاش تو بهشون م«: ناخودآگاه در دل گفت نفس

».است

.شمینم تونیمزاحم جمع خانوادگ یول شنهادتیممنون از پ ـ

.زدم، مطمئن باش یاصال بهت زنگ نم ياگه بود ،یستیمزاحم ن ـ

!هیبا بق گریتفاوت د کی. زد یرك حرفش را م یلیچه خوب بود که محمد خ. لبخند زد نفس
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! ن؟یریم یک ـ

.جا خورد یکم محمد

.باش هیت ده آتلفردا صبح، ساع يایاگه م ـ

ن؟یریاز اون جا م ـ

:کرد و گفت یمکث کوتاه محمد

!؟يایآره، پس م ـ

:گفت یرکیبا ز نفس

!ام؟ین ـ

!یهر طور راحت ـ

.دلخور شد یکم نفس

.باشه ـ

.سکوت برقرار شد يا لحظه

نفس؟ ـ

!بله؟ یعنی! هوم؟ ـ

.فردا منتظرم خداحافظ ـ

. شیرفت و با عجله سشوار و شانه را در دست گرفت و شروع کرد به خشک کردن موها زیت مبه سم یاز قطع تماس نفس با خوشحال پس

.احساسش برداشت کرده بود باشد یآخر و سرد و ب يباشد که او از جمله  یدوست داشت جواب محمد همان

.نگاهش کرد یننفس با مهربا. به در زد و وارد شد يتقه ا یتمام شده بود که عل بایتقر شیخشک کردن موها کار

.مهمون اومده نییپا اینفس پاشو ب ـ

:نگاهش کرد نهیاز درون آ نفس

اومده؟ یک ـ

!کشه یکه انقدر طول م یکن یکار م یدونم چ ینم. یتو حموم نشست یپاشو، سه ساعته رفت گه،ید نیخودت بب ایب ـ

:دیکش یفیخف غیج نفس

!ـــــــــــرونیب ـ

:تا بناگوش باز شده بود گفت ششیکه ن یرنگ خوش دوختش فرو کرد و در حال يا سرمه نیج بیدستش را در ج یعل

!؟يدیراه خروج رو نشونم نم ـ

شام را در آرامش خوردند و پس از آن هر کدام . لب نشاند و به سمت آن ها رفت يرو يلبخند شانیخانواده عمه ها و بچه ها دنیبا د نفس

زد که همه ساکت  یحرف یو سرانجام عل دیکش یم شیرا پ یبحث یهر کس. از سالن را اشغال کردند يجوان ها هم گوشه ا. شدند يمشغول کار
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.شدند

!دهن بخونه برامون دلمون وا شه هی میخوش صدا هم ندار! نیکرد یوراج یبسه هر چ گهیخب د ـ

.عوت کرددستش را باال برد و به روش خودش همه را به آرامش د یعل. اعتراض بچه ها بلند شد يصدا

.نیگینم يزیبشه چ ایر نیچون نخواست یول نیو برگشت American idol نیدور رفت هیدونم همتون  یم. نینش یرتیحاال غ ـ

:را تکان داد و گفت سرش

جز  از بچه ها به یکیکه  نهیوسط حرفتون ا دمیغرض از مزاحمت که پر یدارم ول مانیتک تک شماها ا يدونم، من به صدا یدونم، م یم ـ

!از توش در آورده يزیچ هیخرده کار کرده  هیمغزشم  يصداش رو

:گفت یعل ي مهینصف و ن يماهان خسته از حرف ها. دوخته بودند یها نگاه مشتاقشان را به عل بچه

!گهیبگو د اد،یجونت در ب ،یعل يخفمون کرد! اَه ـ

:با انگشت به ماهان اشاره کرد یعل

!ن؟یا هیشمال، پا میاز بچه ها گفته بر یکی Tگهیگفتم د یخب داشتم م ؟یاوک! ست، خفــــه شـــــو ماهان جون، داداش، دو کلمه ـ

:همه ساکت شدند گفت یچانه گذاشت و وقت ریدستش را ز یلیم ینفس اما با ب. بچه ها بلند شد يسوت و هورا يصدا

!ده؟یبه ذهنش رس يمسخره ا زیچ نیهمچ هیاز بچه ها انقدر به خودش فشار آورده و  یکیاون وقت کدوم  ـ

!دیپر شیسامان در گلو يلبش را مانند مادر بزرگ ها گاز گرفت و چا یعل

!که؟ يمتوجه ا ،ياریسرش ب ییبال یتون ینم. یستیباهاش راحت ن ادیولش کن حاال آخه تو ز ،ییبنده خدا هیآهان،  ـ

:ادامه داد یبا بدجنس یکه عل دیکش ینفس راحت سامان

!هیلیاگه زنده بمونه خ گهیتو گلوش اگه بگم که د دیپر يهنوز نگفتم چامن  ـ

 ينفس برا. دیخند ینفس سرخ شده بود و سامان همراه بچه ها م. کردند یشوخ و پر از خنده به سامان و سپس نفس نگاه م یبا چشمان همه

:گفت ضهینبودن عر یخال

.شمال نه ـ

:مشکوکانه نگاهش کرد یعل

!چرا؟ ـ

.گهید يجا هی میبر م،یر یم شهیشمال رو که هم خب ـ

:با خنده گفت سامان

!خانوم؟ میببر فییکجا تشر نیگیشما م ـ

:هوا گفت یو ب عیسر دیکش یکه هنوز هم از سامان خجالت م نفس

!جنوب، بوشهر میبر ـ

***



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 125

و  یعل. کس در خانه نبود چیه. محمد برساند هیود را به آتلوقت نداشت تا خ شتریساعت ب مین. شد ریدر خانه را قفل کرد و از پله ها سراز نفس

 اقبکه نفس مر نیبر ا یکه سفارشات الزم را مبن نیزده بودند و پروانه هم پس از ا رونیخودشان از خانه ب ي قهیصبحانه به سل دیخر يبرا ناین

. زده بود رونیاز خانه ب لیپس از سه یهصبح گا يرو ادهیپ يبا دوستانش خوش بگذراند، کرده بود برا یخود باشد و حساب

نفس در سالن بزرگ  يقدم ها يصدا. نبود و سکوت بود و سکوت یکس. شد هیداد که نفس وارد آتل یبه ده را نشان م قهیاش ده دق یمچ ساعت

بزرگش نشسته بود و  زیت ممحمد پش. دیبه داخل اتاق کش یسرک. در اتاق محمد باز بود و نفس به آن سمت قدم برداشت. دیچیپ یم هیآتل

 یکه م ییکرد تا جا یم یسع. آرام آرام جلو رفت. کند تیاو را اذ ینفس خواست کم. داده و چشمانش را بسته بود هیتک یسرش را به صندل

 ستادیسر محمد ا يدرست باال. برود شیمحمد پ زیتوانست تا م یکه با پا داشت به راحت یرا برود و با وجود کفش اسپرت شیپنچه ها يتواند رو

:کرد رشیمحمد غافلگ يکه لبانش را تکان داد صدا نیهم. سالم کند يبلند يو خواست با صدا

!یخواد داد بزن ینم س،یه ـ

.حرصش در آمده بود ینفس دمغ شده بود و از طرف. چشمانش را باز کرد و

سالمت کوش؟ ـ

!پشت در جا موند ـ

.یاز بس که حواس پرت ـ

گفته؟ یک ـ

.بلند شد یداد از صندل یبه بدنش م یهمچنان که کش و قوس مدمح

.سالم گم،یمن م ـ

.خب سالم ـ

؟يرو آورد لتیوسا ـ

.ستیهمرام ن یخاص زیچ ـ

.امیتا من درا رو فقل کنم و ب نییپس برو پا ـ

م؟یمون ینم نایمنتظر الهام ا ـ

!ایزن یحرف م ادیدختر، ز نییبرو پا ـ

.شد نگیدر دست وارد پارک یبعد محمد با ساک یقیدقا. ستادیمحمد ا نیماش رفت و کنار نییپا نفس

:که شدند نفس سوالش را دوباره تکرار کرد سوار

کجان؟ نایپس الهام ا ـ

.باغ ـ

.میر یباهم م یتو که گفت! باغ؟ ـ

:زد گفت یرا به چشم م نکشیکه ع یدر حال محمد
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. گهید میر یباهم م میآره خب، االنم دار ـ

.دهد یبه او نم يدانست محمد جواب قانع کننده ا ینگفت چراکه م يزیچ نفس

:ادامه داد محمد

.شهیشب سردت م گه؟ید يلباس گرم با خودت آورد ـ

!د؟یمون یاون جا م یتا ک! شب؟ ـ

.میگرد یفردا صبح برم ـ

.تا شب خونه باشم دیمن با یول ـ

:ان دادبه نفس انداخت و سرش را تک ینگاه مبهم محمد

.کنم یم شیکار هیباشه،  ـ

:دوباره افزود و

؟ییدایکم پ ؟يمدت کجا بود نیتو ا نم،یکن بب فیخب تعر ـ

:چشم دوخت ابانیمغرور محمد جدا کرد و به خ مرخینگاهش را از ن نفس

!گهید گهید ـ

!؟یچ یعنی گهید گهید ـ

تو چه خبرا؟! یو همه چ یچیه یعنی ـ

.ئهظاهرا که خبرا دست تو ـ

!؟ينه چه خبر ـ

هان؟! گه؟ید گهیکه د يکجا بود ینگفت ـ

:ادامه داد شیرایگرم و گ يسکوت کرد و دوباره با همان صدا يلحظه ا محمد

!خوام ناز کنم یتا بگم، م یمنت بکش دیکه با يزیچ هی یعنی گهید گهید ـ

.کرد ینگاهش نم. باز به سمت محمد برگشت یبا دهان نفس

!همه مثل خودت هستن؟ یکن یتو فکر ماون وقت چرا  ـ

.گذرا به او انداخت که نفس ناخودآگاه خاموش شد یسرش را به سمت نفس چرخاند و نگاه محمد

.میباش نفس، نذار امروز همش باهم دعوا کن یدختر خوب ـ

.خوبم شهیمن که هم یباش یاگه تو پسر خوب ـ

!من به خوب بودن تو شک دارم ـ

!چرا؟! بلــــه؟ ـ

.کرد یاحساس گرما م. دیکش نییپا یرا کم شهیش نفس
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.گمیچراش بمونه بعدا بهت م ـ

!؟یبگ دیاالن با نیهم ر،ینخ ـ

.رو بکش باال، موهاتم درست کن شهیاول ش ـ

:و دوباره به سمت محمد برگشت دیرا باال کش شهیش یحرف چیه یب نفس

خب؟ ـ

!يشالت رو درست نکرد ـ

!بوطهبه خودم مر گهیاون د ـ

!م؟یاحترام بذار گهیبه همد میباهم یوقت ستیبهتر ن یول. آره، شک نکن که به خودت مربوطه ـ

.بار حق را به محمد داد و دستش را به سمت شالش برد نیدوم يبرا نفس

شد؟ یخب جواب سوالم چ ـ

!نه؟ ،یرام بش يخوا یدونم تو نم یکه من م ییا اون جاو ت یسرکش یکم هیفقط  يتو بد گمیمن نم. شهیامروز بهم ثابت م یباش یاگه دختر خوب ـ

.دیآره، شا ـ

***

را گوشه  نیمحمد ماش. شد داریب نیماش ياست که با تکان ها دهیدانست چقدر خواب ینم. داد هیتک یچشمانش را بست و سرش را به صندل نفس

:دینفس خواب آلود پرس. شد یم ادهیپ نینگه داشته بود و از ماش يا

؟يریجا مک ـ

.خوام به صورتم آب بزنم یم ـ

.گذاشت رونیرا ب شیپا کیرا باز کرد و  نیمحمد در ماش. دیجمله از جا پر نیا دنیبا شن نفس

!هو؟ی يدیچرا پر ه؟یچ ـ

اد؟یخوابت م ـ

کنه، تو چته؟ یکم درد م هیآره، سرم  ـ

:شد ادهیپ نیغرغر کنان زودتر از ماش نفس

!االن زنده ام پس شانس آوردم که تا ـ

:دیگذاشت مشکوکانه پرس یم نیصندوق ماش يکه آرنجش را رو یشد و در حال ادهیپ نیمتعجب از ماش محمد

!چرا؟ ـ

:حرف محمد زمزمه کرد یاطراف دوخت و به تالف ينگاهش را به کوه ها نفس

!شک دارم تیچون به رانندگ ـ

:محمد ادامه داد يتوجه به حالت چهره  یب و
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آب؟ خب کو ـ

:دیلب غر رینفس گرفت و ز يکشد و جلو رونیعقب ب یصندل ياز رو یکوچک يبطر محمد

!بچه ـ

 ییمحمد با قدم ها» !که من بچه ام، هان؟«: و در دل افزود. دیایسر به محمد فهماند جلوتر ب يلب راند و با اشاره  يرو یطانیلبخند ش نفس

:رفت شینامطمئن به سمتش پ

!ه؟یچ ـ

!؟یترس یچرا م هیچ گه،یدارم د یواست آب رو نگه مجلو  ایب ـ

.نفس قرار گرفت يجلو آمد و رو به رو. دیکوتاهش کش يموها نیب یسرش را تکان داد و دست محمد

.بده به خودم ـ

نباش خب؟ يپسر بد! ا ـ

محمد را  يآب تمام لباس ها! گرفت سر محمد يرا رو يدستانش بطر ياما نفس به جا زدیآب بر شیدستش را جلو آورد تا نفس برا محمد

!کرد سیخ

!؟يکار کرد یچ وونهیا د ـ

.محمد قهقهه سر داد ي افهیق دنینفس با د. شده بود سیخ شیاما افسوس که لباس ها دیسرش را عقب کش عیسر یلیخ محمد

!د؟یبه ذهنت نرس يبهتر یسرد شوخ يهوا نیآخه تو ا وونهید يدختره  ـ

را  نیمحمد ماش. فرار وجود نداشت يبرا یآمد پا به فرار گذاشت اما راه یمحمد که به سمتش م دنینفس با د. داشتبر زیبه سمت نفس خ و

:آمد یم شیبر لب پ یمحکم و لبخند مضحک ییمحمد همچنان با قدم ها. از جاده پارك کرده بود يگوشه ا

!خانوم، فرار نکن يتقاص پس بد دیبا ـ

:زد ادیبر لب فر یرفت با لبخند بزرگ یهمچنان که عقب عقب م نفس

...نـیآره، شتر در خواب ب ـ

.برداشت زیکه به سمتش خ دیمحمد را د یو ناگهان عینگران محمد حرفش را خورد و فقط حرکت سر يچهره  دنیبا د اما

محمد . کرد یرا باز و بسته م شیدام پلک هاکه افتاده بود م یاز اتفاق یناش جانیدور کمرش حلقه شده بود و از او از ه یبه خود آمد دست یوقت

!شده بود یکیکه در حصار دستان محمد باشد با آسفالت جاده  نیا يبه موقع رسده بود وگرنه نفس مطمئن بود که االن به جا

چشمانش . مودن یمحمد نمدار و مرطوب م سیهم در مجاورت با لباس خ شیلباس ها. دیکش یگرم محمد وجود سرد نفس را به آتش م دستان

گونه . خود را از حصار دستان محمد آزاد کرد عیسر یلیخ. دیناخواسته عطر تلخ محمد را با ولع به جان کش دیکه کش یقیرا بست و با نفس عم

 یمحمد که اخم یعصب يچهره  يوجود سرش را بلند کرد و نگاهش را رو نیو دوست نداشت به محمد نگاه کند اما با ا بودسرخ شده  شیها

:بود گفت دایدر آن پ تیعصبان ينسبتا بلند گه رگه ها ينامحسوس و صدا ینگران یمحمد با نوع. آن شده بود ثابت کرد يدهنده  نتیز بایز

!حواست کجاست؟ ـ
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...خب...خب ـ

:بود گفت دایهو یکه آثار سرما از چهره اش به خوب یو در حال دیوسط حرفش پر محمد

.نیاز ا نمیمسخره ات ا یاون از شوخنه،  یگیم یحواس پرت گمیم ـ

 یچرا در برابر محمد احساس ضعف م. فشرد ینفس را م يناخواسته گلو یبغض. رفت و صندوق را باز کرد نیمحکم به سمت ماش ییبا گام ها و

!واست؟خ ینم ایتوانست جوابش را بدهد  ینم. شد یمدام در ذهنش تکرار م یسوال. توانست جوابش را بدهد یچرا نم. کرد

که سوار شود  نیقبل از ا. رفت نیو به سمت ماش دیکش رونیب گرشید يلباس ها انیرا از م یرنگ يسرمه ا وریبا جستجو درون ساك، پل محمد

 دیوز یکه م يباد سرد. دوخته بود شیپا ریز يها زهیمغموم و محزون نگاهش را به سنگر يدورتر با چهره  یبه نفس انداخت که کم ینگاه

 دیکه رس نیماش کینزد. به جلو برداشت یمحمد که به او زل زده بود قدم دنینفس سرش را باال گرفت و با د. گرفته بود يرا به باز شیموها

:محمد در را باز کرد و گفت

.صبر کن تا من لباسم رو عوض کنم بعد سوار شو ـ

شده بود و او همان طور که  دتریباد شد. بر نفس گذشت ینطوال یلحظات. برگرداند يگریسرش را تکان داد و نگاهش را به سمت د نفس

»!کشه؟ یلباس عوض کردن انقدر طول م«: دستانش را در بغل گرفته بود فکر کرد

فشرد که  یپوست صورتش قرمز شده بود و آن چنان دستانش را م. به نفس انداخت ینگاه نهیکه هنوز لباسش را عوض نکرده بود از آ محمد

:کرد شیو صدا دیکش نییپارا  شهیمحمد ش

نفس؟ نفس؟ ـ

:لرزان گفت ییاز همان جا با صدا نفس

بله؟ ـ

.يخور یسرما م ن،یبش نیتو ماش ایب ـ

:دیبردارد پرس یکه قدم نیبدون ا نفس

؟يلباست رو عوض کرد ـ

.نیتو ماش اینه، ب ـ

را  ورینشسته بود و پل یصندل يرو سشیو خ دیسف راهنیمان پمحمد هنوز هم با ه. رفت و در کنار محمد نشست نیبا تعجب به سمت ماش نفس

.گذاشته بود شیپا يرو

.که یشیم ضیمر يجور نیا ؟يچرا عوضش نکرد ـ

:کرد گفت یآن ها را باز م یکی یکیکه  یلباسش برد و در حال يدستش را به سمت دکمه ها محمد

.کردم یزنگ خورد داشتم صحبت م میگوش ـ

نگاهش را به سمت  عیسر یلیو گندمگون محمد افتاد اما خ بایکوتاه به بدن بدون نقص و ز يلحظه ا ينگاه نفس برا. ردرا در آو راهنشیپ و

.را روشن کرد نیکرد و دوباره ماش سشیخ راهنیپ نیگزیرا جا وریپل عیسر یلیمحمد هم خ. چرخاند يگرید
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خواست اجازه دهد ترس در  ینم. محمد انداخت يمطمئن و جد يبه چهره  ینگاه» !م؟یر یم میما کجا دار«: با خود فکر کرد يلحظه ا نفس

 يکرد به رو یحال نفس سع نیبا ا. داد یاجازه را نم نیمطمئنا غرورش به او ا. از او سر بزند یبود که کار خالف دیاز محمد بع. وجودش رخنه کند

:دیاما پرس اوردینخود 

!م؟یر یم میما کجا دار ـ

:افتیمنظورش را در ینفس به خوب ياز صدا. حرف ها بود نیاز ا زتریت محمد

!نترس يخودیبرم، ب ینم يبد يمن تو رو جا ـ

:کرد دایپ يشتریجرات ب نفس

!کجان؟ نایپس الهام ا ـ

:پنهان کند گفت یتفاوت یرا پشت نقاب ب تشیکرد عصبان یم یکه سع یخشک در حال یدلخور از رفتار نفس با لحن محمد

؟يالهام رو دار يشماره  ـ

!آره ـ

.بهش زنگ بزن ـ

!الهام را گرفت يخارج کرد و شماره  فشیرا از درون ک یتوجه به محمد، گوش یب نفس

:دیچیپ یشاد و خندان حسام در گوش ياز چند بوق صدا پس

بله؟ ـ

. سالم ـ

.سالم ـ

:کرد یرفنفس خودش را مع نیبود که نفس را نشناخته است بنابرا دایحسام پ يصدا از

.محتشم يپور هستم آقا نیمت ـ

:کرد و گفت یکوتاه يخنده  حسام

ن؟ییبله، ببخش که نشناختمت، کجا ـ

:و گفت دیکش یجمله نفس راحت نیا دنیبا شن نفس

.میگونیم کینزد ـ

؟يبا الهام کار دار نیایباشه، زودتر ب ـ

:به هم قفل شده اش گفت يادندان ه نیهمان موقع محمد از ب. بدهد یماند که چه جواب نفس

.اتاق منو روشن کنه ي نهیبهش بگو شوم ـ

:آسوده گفت یالیبا خ نفس

.دیاتاقش رو روشن کن ي نهیشوم گنینه، فقط برادرتون م ـ
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:دیدوباره خند حسام

.خداحافظ ن،یایبرم، زودتر ب گهیمن د. کار رو داده بود نیبه اون اخمو بگو مامان قبال دستور ا ـ

.افظخداح ـ

شد که  یباعث م نینقطه ضعف او گذاشته بود و ا ياعتماد باشد و حاال نفس دست رو ینسبت به او ب یکه کس نیمتنفر بود از ا شهیهم محمد

.محمد در حالت قهر با نفس به سر ببرد

***

بود که دور تا دور آن را درختان  یبزرگ باغ. به حرکت در آمد ییبایز ریدر مس نیپس از باز شدن در، ماش. ماشن متوقف شد یباغ بزرگ يجلو

 شییبایاز ز نیا یول دیرس یبه نظر م یمیقد. قرار داشت ینسبتا بزرگ يالیو ریمس نیا انیاحاطه کرده بود و در پا يا دهیبلند و سر به فلک کش

متوقف کرد و  الیو يرا جلو نیمحمد ماش. کردند یم يباز بالیاز بچه ها شدند که باهم وال يکه جلوتر رفتند متوجه تعداد یکم. کرد ینم کم

:گفت ندازدیبه نفس ب یکه نگاه نیبدون ا

!جاست، حواست باشه نیامروز ا دیسع ـ

»!؟يکار دار یتو به من چ«: را باال برد و با خود گفت شیابرو يتا کیباال انداخت و  يشانه ا یالیخ ینفس هم با ب. شد ادهیپ نیاز ماش و

که متوجه  یکس نیاول. بودند رفتند يکه مشغول باز ییکوچک نفس را در دست گرفت و هر دو باهم به سمت جوان ها ساك خود و ساك محمد

.بود دیورود آن ها شد سع

.ا، بچه ها اومدن ـ

.و محمد را صدا کردند دندیهورا کش یها با خوشحال بچه

بود مانع از برداشتن قدم  ستادهیا بالیوال نیزم گریسرها که در طرف داز پ یکی يبلند به سمت محمد و نفس آمد که صدا ییبا قدم ها دیسع

»!خدا به دادمون برسه! يوا«: در دل گفت یبا کالفگ. دید دیدر چشمان سع ینفس برق خاص. شد يبعد

.مرد باش بگو باختم یباخت یوقت ؟يریکجا م دیسع ياو ـ

:که نگاهش را از محمد و نفس جدا کند گفت نیبدون ا دیسع

گفته من باختم؟  یک! ه؟یچ يبرو بابا، باز ـ

:را صدا زد مشیت ياعضا و

!رونیب نیایاوته، ب میبچه ها تا ـ

که  دیرا د یاو توپ يچهره  ياما به جا ندیلبش جا خشک کرده بود به سمت پسر برگشت تا عکس العمل او را بب يکه گوشه  يسپس با لبخند و

محمد بدهد توپ با شدت به  ایرا به نفس و  يکه فرصت انجام کار نیدو زانو نشست و قبل از ا يرو عیحرکت سر کی یط. آمد یبه سمتش م

به سمتش رفت و به  ینفس با نگران. ساك ها از دستش رها شد. و منگ به اطراف نگاه کرد جیگ يمحمد لحظه ا. کرد خوردصورت محمد بر

 ریز دیکه فقط نفس آن را شن یآرام يگذاشت و با صدا ینیب يمحمد دستش را رو. تندبه سمتش رف یبا ترس نگران گرید ياز او بچه ها تیتبع

: لب گفت
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!آخ ـ

:زد ادیفر دیسع

حواست کجاست احمق؟ ـ

:به سمت محمد آمد و

چت شد؟ ؟یمحمد؟ خوب ـ

تعادلش را از دست داد و مجبور محکم توپ  يشده بود و ضربه  رشیبانگیکه از صبح گر ياما با وجود سردرد ستدیکرد با یسع یلیخ محمد

او حلقه کرد و  يگرد شده و نگران دستش را با خجالت دور بازو ینفس با چشمان. دهد هیبود تک ستادهیکه در کنارش ا یکس نیکتریشد به نزد

عجله خود را به محمد حسام با . خورد یمحمد به صورتش م يهرم نفس ها. دستانش تحمل وزن محمد را نداشت. پا باستد يرو اوکمک کرد تا 

.عقب تر رفت ینفس قدم. رساند و دستش را دور گردن او انداخت

نم؟یدستت رو بردار بب ـ

لبش را کج  یشد کم یکه تنها باعث م يبا دست آزادش دست حسام را از دور گردنش باز کرد و با لبخند یسرش را تکان داد و به آرام محمد

:کند گفت

!ه؟ک ستین يزیخوبم بابا، چ ـ

آب  ریسست به سمت ش يبا قدم ها. کرد یرنگش را خون یآب وریشد و پل يگردنش جار يزد و رو رونیدست محمد ب ریاز خون از ز يا کهیبار

به سمت محمد  یاشکان که توپ را پرتاب کرده بود با شرمندگ. دیدو زانو نشست و آب را به صورتش پاش يکنار استخر قدم برداشت و رو

:شانه اش گذاشت يا رورفت و دستش ر

.دمتیشرمنده محمد جان، به خدا ند ـ

:فشرد گفت یرا به هم م شیکه از شدت درد دندان ها یتنها سرش را تکان داد و در حال محمد

.که ستیبارم ن نیاشکان، اول الیخ یب ـ

:شد دهیحسام از پشت سر اشکان شن یعصب يصدا

.دهیکه حرف منو گوش نم ستیبارش ن نیآره اول ـ

:کرد محمد را از جا بلند کند یسع و

.که نازت رو بکشم ستمیمنم مامان ن یشیدوباره خون دماغ م. نمیتو بب میپاشو بر ـ

 ییبود با قدم ها ستادهیا ينفس که تا آن لحظه ساکت و صامت گوشه ا. لب راند و با حسام هم قدم شد يرو یجان یلبخند ب یحال یبا ب محمد

 دنینفس با د. کرده بود یلباس او را خون ي قهیتمام گردن و  بایزد و تقر یم رونیمحمد ب ینیخون همچنان از ب. رفت به سمت آن ها عیسر

:او کرد و حسام رو به نفس گفت يحواله  زین يمحمد لبخند. ستادینرفت و ا ترخون جلو

براش؟ ياریاز تو ساکش درم گهید وریپل هینفس  ـ

ارغوان و  انیم نیدر ا. پراکنده شدند یمغموم و ناراحت به سمت یدخترها و پسرها هم هر کدام به نوع. رفت رها شده يبه سمت ساك ها نفس
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آمده اظهار تاسف کرد و بعد از او  شیو بابت اوضاع پ دیابتدا ارغوان، نفس را در آغوش کش. از دخترها به سمت نفس رفتند يو عده ا ایپر

ساك ها را از دستش گرفت و  ایپر. کردند یجلو آمدند و با او سالم و احوالپرس کیبه  کی زین گریدختران د از آن دو، تیبه تبع. بود اینوبت پر

:گفت

!يدلم برات تنگ شده بود نفس، چه خوب شد که اومد یلیخ ـ

 دیارغوان دستش را کش. زدفقط لبخند  ایدر جواب پر لیدل نیزد به هم یچشمانش موج م يدر قهوه ا ینگران. هنوز هم دلش با محمد بود نفس

:و بلند گفت

.میتو سرما نگهش داشت میطفل نیا گه،یتو د میبچه ها بر ـ

الهام کجاست؟ یراست ـ

:به خنده افتاد ارغوان

!حسام یشده تُپل ش،یشناس ینم شینیبب ـ

 یمیو قد قهیعت ایشده و با اش نییو کرم تز يقهوه ا يبا رنگ ها شیوارهایبزرگ که تمام د يخانه ا. دینفس دور تا دور خانه را کاو نگاه

قرار داشت توجه را به خود جلب  يدر ورود يکه رو به رو یبرنج يقد ي نهیبزرگ و آ یدر همان بدو ورود دو شمعدان. شده بود ونیدکوراس

.کرد یم رهیکه چشم را خ ییپر شده بود از قاب عکس و تابلوها وارهایتمام د يور. کرد یم

ششون؟یپ میبر ای یاستراحت کن يریا باالن، منفس، بچه ه ـ

.باال، وقت واسه استراحت هست میاول بر ـ

محمد و  يباز بود و صدا یدر اتاق. دوم رفتند يدخترها به طبقه  هیهمراه ارغوان و بق نیاز اوضاع محمد بود بنابرا افتنیاطالع  شترینفس ب هدف

:دیرس یحسام به گوش م

.منو یکشت. که ستمیه نبچ! بابا ولم کن حسام ـ

.ياریدرم يبچه تخسا غد باز نیا نیع ادیاَه اَه، بدم م. نمیحرف نباشه بب ـ

:که داشت چهره اش را درهم کرد يدرد یبه خنده افتاد ول محمد

؟!ارمیدرم يبچه تخسا غد باز نیع ـ

:گفت يجد ییبا صدا حسام

.بخواب رو تخت بگو چشم گمیم! رو ببند بچه شتین ـ

!که شمیخفه م! شهیآخه دراز بکشم که حالم بدتر م. برادر من تیمنون از دلسوزم ـ

.تخت نشت يدستش را به کمر زد و محمد رو حسام

!ارم؟یرو بند ب اگارایآبشار ن نیا يپس من چه جور ـ

:دیدوباره خند محمد

؟يکارش دار یچ! گهیآبشاره د. نکن جادیاختالل ا عتیبابا تو طب ـ
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.ن نشو واسه من اخموحاال نمکدو ـ

!من کجا اخموام بابا بزرگ؟ ـ

:دیکش شیبه موها یکالفه دست حسام

!خفه ات کنم؟ ای یشیمحمد خفه م ـ

حاال؟  یزن یچرا م ه؟یچ ـ

!سوزه یمن دلم واسه اون اشکان بخت برگشته م. ارهیدمار از روزگارمون درم يآخه خره مامان بفهمه تو دوباره خون دماغ شد ـ

!یسوزون یواسه اشکان دل م يبگو دار! یزن یبال بال نم يجور نیتو واسه داداشت ا گمیممن  ـ

؟يفکر کرد یپس چ ـ

:پرده را کنار زد و ادامه داد يکنار پنجره رفت و گوشه  حسام

!یکن یخوره غش و ضعف م یتوپ بهت م هیتا ! یدختر رو از پشت بست یتوام که دست هر چ ـ

.چپ چپ نگاهش کرد محمد

.دهیم یچه حال نیدونه از اون توپا رو بزنم تو سرت؟ امتحان کن بب هیمنم  يخوا یم ـ

:و افزود دیاش کش ینیب يرو یدست

!براشون میخوند یفاتحه م میمن بود که ما االن داشت ياز اون دخترا جا یکی ـ

!نیمحمـــــــد، حســـــــام قبر خودتون رو کند ـ

 يپرده کنده شد و رو. کرد ریبه پرده گ شیدادند حسام را دستپاچه کرد و پا یکه پشت در به بحث آن ها گوش مدخترها  ادیو فر غیج يصدا

.زد یپرده دست و پا م ریکوچک ز يحسام مانند نوزاد. سر حسام افتاد

.صحنه به خنده افتادند نیا دنیو دخترها به د محمد

!ن؟یکن یه مشوهر منو مسخر نیدار نیدیچشم منو دور د ،يآ يآ ـ

 شیکه رو به رو یالهام. گرد شده، به او زل زد یالهام با چشمان دنینفس با د. ندازندیبه پشت سرشان ب یالهام سبب شد دخترها نگاه ادیفر صدا

ر خواب زد و چشمانش بر اث یکه نفس نفس م یکه در حال دیچاق و تپل را د ينداشت؛ بلکه نفس فرد یفیبه عروس خانم شر یشباهت چیبود ه

.آمد یم نییبود از پله ها پا دهپف کر

:رفت گفت یکه غرغر کنان به سمت اتاق م یفرستاد و در حال شیبرا ينفس بوسه ا دنیبا د الهام

.شوهرم رو نکشتن نایبغل و بوس بمونه واسه بعد، فعال من برم تا ا! دایببخش ـ

:دیکش ادیپرده فر ریحسام از ز و

!شنوه؟ یصدام رو م یکس! جام نیمـــــــن ا ـ

عقب گرد . محمد افتاد یخون ورینگاه نفس به پل. تخت بلند شد و به کمک حسام رفت ياز رو یمحمد به سخت. دیچیخنده در اتاق پ يصدا دوباره

دستش بود را از آن  يکه جلو يوریپل نیآن را گشود و اول. بود نهیساك محمد کنار آ. رفت نییپا ياز جمع دور شد و به طبقه  یکرد و به آرام
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 یتخت دو نفره نشسته و چشمانش را بسته بود ول يخلوت شده بود و تنها محمد رو بایاتاق تقر. بازگشت یکرد و سپس به اتاق قبل رجخا

.شد کیکجا رفته اند جلو رفت و به تخت نزد هیکه بق نینفس متعجب از ا. فشرد یم ینیب يرا رو یدستش همچنان دستمال

محمد؟ ـ

.هنوز هم از نفس دلخور بود. چشمانش را گشود یحال یبا ب محمد

حالت خوبه؟ ـ

:سرش را تکان داد و نفس دستش را جلو برد محمد

.شده یخون ورتیپل. لباست رو عوض کن ریرو بگ نیا ایب ـ

:دیرا که به محمد داد پرس وریپل

بچه ها کجا رفتن؟ ـ

:دیجواب سوالش را شن يخشدار يصدا با

.ششونیاال، برو پرفتن ب ـ

.به سمت در اتاق رفت آرام

.در رو ببند ـ

.ناراحت در را پشت سرش بست نفس

***

.ادیاشکان پاشو برو محمدم صدا کن ب ـ

:رو به حسام گفت اشکان

برم صداش کنم؟ حالش بهتره؟ ـ

:تکان داد يسر تیبا جد حسام

.بهتر شده باشه، برو صداش کن دیبا ـ

.شد دلش ضعف کرد یکه از فنجان قهوه خارج م يبخار دنینفس با د. قهوه وارد سالن شد ینیام با ساله يدخترعمو ال،یل

.گذشت که همراه محمد وارد سالن شد یاز رفتن اشکان نم یلحظات

.نیبش نهینفس، کنار شوم شیمحمد برو پ ـ

:تکان داد يسر ندازدیب نهیبه سمت شوم یکه نگاه نیبدون ا محمد

.نمیش یم بچه ها شیپ ـ

:به او انداخت ينگاه تند حسام

.بردار بزرگترتما یناسالمت! چشم؟ یبگم بگ يزیچ هیبار من  هیشد  ـ

نفس نگاهش را به بخار قهوه دوخت و فقط عطر محمد را که با فاصله از . رفت نهیبه سمت شوم یلیم یلب راند و با ب يرو یروح یلبخند ب محمد



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 136

.ردنشست را حس ک نهیاو کنار شوم

:نشسته بودند گفت يگریجمع که در طرف د يبود رو به پسرها ستادهیکه هنوز وسط سالن ا اشکان

.میکن يبسکت باز میبر نیپاش ـ

:زد ادیاستقبال کردند که سارا فر شنهادشیاز پ یبا خوشحال پسرها

.میر یماهم م ن،یدخترا پاش ؟یا پس ما چ ـ

:گفت الیخاست در جواب ل یبرم شیکه از جا یحسام در حال يپسرعمو ارش،یک

.نیدرستون رو بخون ن،یظرف بشور نیشماها بر ـ

:گفت يو با حالت مسخره ا دیخند اشکان

!هیخوب یلیخ زِیچ ن،یآره آره درس بخون ـ

:زد ادیفر ارشیخواهر ک سارا،

!استاد یشما بگ میآره، فقط منتظر بود ـ

.وقت خودتم هدر نده ریوقت ما رو نگ یدختر خوب، پس الک نیآفر ـ

:رو به پسرها گفت و

؟يایبچه ها، محمد تو نم میبر ـ

.امیمنم م نیشما بر ـ

:گفت الیدستش را دور گردن سپند که هنوز نشسته بود حلقه کرد و رو به ل ارشیک

 اریدرست کن ب گهید يقهوه  هین برو پس اال دیکن یکمتر از ماها ضرر م یعنی دیکن یضرر نم ادیز دیحاال شما دخترا اگه درستونم نخون نیبب ـ

.واسه ما، بدو عمو جون

:زد ادیفر الیل

چرا اون وقت؟ ـ

:جواب او را بدهد سپند گفت ارشیکه ک نیاز ا قبل

.میبر گهیساعت د مین هی نینیبش. االن ستیحسش ن اد،یحاال، محمد که نم دینیبچه ها بش ـ

.مبل ها نشستند يهمه با او موافقت کردند و دوباره رو پسرها

چرا اون وقت؟ ؟يخان جواب منو نداد ارشیخب ک ـ

:کرد پنهانش کند گفت یم یکه سع يسپند کرد و با لبخند يحواله  یبرق زد و چشمک ارشیک چشمان

 یبه عبارت ستینمربوط به رشتتون  یلیسر کار، کارتون خ دینکرده بر ییاگرم بر فرض محال، خدا ای دیریچون شماها که معموال سر کار نم ـ

.نیخوا یم زایجور چ نیمدرك رو فقط واسه کالس و پز و ا

:را به سمت سارا برگرداند سرش
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!آب بده گلوم خشک شد وانیل هیخب  ـ

:با تاسف ادامه داد و

.که دیستینون آور خونه ن! یهــــــ ـ

:زده ادامه داد جانیرا باال آورد و ه سرش

!ال نکنهح يالبته اگه مثل شماها مجرد ـ

:ادامه داد یسپس با همان حالت قبل و

!ها فهیکنن ضع یدر کل کمتر ضرر م ـ

: دیچیگرم و خشدار محمد در گوشش پ يداد که صدا یبچه ها گوش م انیبه بحث م حیبا تفر نفس

؟یگینم یچیتو چرا ه ـ

:نگاهش کرد نفس

!بگم؟ یچ ـ

:دیبخش یخاص به چهره اش م یتیبود معصوم که در چشمانش یطنتیش. بود یچشمان محمد برق خاص در

...نگم! ياستعداد یبگو نگم ب يزیچ هیخب توام  ـ

:در دل خوشحال بود که محمد سر صحبت را باز کرده است یرفت ول شیبرا يچشم غره ا نفس

!؟یبگ يجراتش رو دار ـ

:کودکانه گفت يبا غرور محمد

.رمیدر م گمیتو دلم م! نه ـ

:گفت يمانند غیج يرا گرفت و حواسش پرت الهام شد که با صدا خنده اش يجلو نفس

گفته مدرك دخترا ارزش نداره؟ هان؟ یک. دوزه یبره و م یچه واسه خودش م! نمیصبر کن بب ـ

:با لبخند گفت سپند

.نگفت مدرکتون ارزش نداره که گهیحاال د ـ

:بار لب گشود نیاول يبرا نفس

کنن که اونم احتمالش  یکار نم ایاز پسرا تو کارشون موفق هستن و  شتریب یلـــــــــیدر ضمن دخترا االن خ. بنهم یعنی ییجورا هی گه،یچرا د ـ

!که مرتبط با رشتشونه دیکنن شک نکن یاگرم کار م ای! کمه یلیخ یلیخ یلیخ

:دهانش را قورت داد و افزود آب

!ستقل بودنهحرفا نداره، مهم م نیهم به نون در آوردن و ا یتازه ربط ـ

:انداخت گفت یکه نفس را به خنده م یآرام با لحن متفکر و جالب محمد

!شهینسبت به تو عوض م تمیخب کم کم داره ذهن ـ
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:مضحک گفت يبا پوزخند عیسر دیبگو یهم که منتظر بود تا نفس سخن دیسع

!دیکه عقب نمون دیخوا یدرك مدکتره م یدونم فالن یداره و نم سانسیچون دخترخاله تون ل شتر،یشماها که ب ـ

:رو به نفس گفت يبا حالت متفکر ارشیک. نامحسوس فرا گرفت یمحمد را اخم چهره

!بشه؟ یکه چ نیمستقل بش یول! میقبول، تسل يخب تا حدود ـ

.به نفس زل زد طنتیبا ش و

!چرا مستقل نباشم؟ ـ

:را کلفت کرد و گفت شیو صدا دینداشته اش کش يها لیبیس يبه رو یدست یشینما یبا حالت سپند

 بانیپشت دیبعدشم مرد با. با مرد رونیتو خونه با زنه، ب تیریمد. کارا رو دوش مرده يسر هیکارا رو دوش زنه،  يسر هیتو خونه ! یآبج نیبب ـ

!ارهیب پولش رو از کجا دیمرد با گهیکه نم گهیزن باشه اعم از طال و جواهر و هزار کوفت و زهر مار د یمال لیمسا

:رو به جمع گفت و

!گفتم یچ دمیرو دوشم بود نفهم یلحظه فشار زندگ هی دیببخش ـ

:افزود و

بچه ها،  تیکار خونه هم که نه غذا پختن؛ ترب. تو خونه کاراش رو خوب انجام بده فهیباشه که ضع بانیپشت دیحاال مرد با ،یگفتم آبج یخب م ـ

...آروم و مهربون يفضا

:داد با لبخند زمزمه کرد یبست و دستانش را در هوا تکان م یکه چشمانش را م یشد و در حال یم کم عوض مسپند ک يصدا تن

...خانوم خوشگل هیدوتا شمع روشن، برقا خاموش،  ـ

:دیسپند کوب يبا آرنج به پهلو ارشیک

!که يداد یلو م یخاك تو سرت، تموم آرزوهامون رو داشت ـ

گشود و با پوزخند  انیز لدایبار  نیا. خنده اش بلند شد يزمزمه کرد که صدا ارشیدر گوش ک يزیارج شده بود چکه تازه از آن حالت خ سپند

:گفت

! کنه تیکنج خونه بچه ترب نهیو رخت و لباس باشه، درس بخونه که بش ياش بچه دار ندهیاگه آ! که دختر درس بخونه؟ هیچه کار گهیخب د ـ

!ـــشیا

:ر به او انداخت و گفتبا طنتیش ینگاه ارشیک

!گهیهم با زنه هم با شوهر د يریگ میو تصم اریمورد آخر اخت نینه، تو ا ـ

:زد ادیفر يگرید ياز گوشه  سارا

!برن که ینم يریکنن، اس یازدواج م ـ

:بار گفت نیاول يبار محمد برا نیا

!ستیبر آزاد بودن ن لیکار کردن دل رونیب یاقا خوبم هست؛ ولکار کنه، اتف رونینداره زن بره ب یداره؟ اشکال يریبه اس ینه چه ربط ـ
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:با تشر گفت نفس

!آزاد نه، مستقل ـ

:گفت حسام

؟یمستقل بشه؟ مال يا نهیخب تو چه زم ـ

:جواب داد نفس

.باشه یالم هیقض نیا گهید يزایچ یلیدر کنار خ دیحاال شا یول. کنن یکار نم یمال ازیهمه که واسه ن ؟یمال هینه، چرا قض ـ

:دیپرس محمد

!ه؟یچ گهید يزایچ یلیاون خ ـ

:گفت الیل

!تو اجتماع بودنه شیکیخب  ـ

:با لبخند جواب داد محمد

!ست؟یتو اجتماع ن یکس دیع التیپس تعط! ست؟یکه تو خونه است تو اجتماع ن یکس یعنی ـ

:دیدستش کوب يرو ارغوان

 لیدل کیهزار و  دیخوان برن سر کار با یکنن اون وقت زنا که م یخواد م یدلشون م يکار اصال چرا مردا هر! چونایمحمد، حرف رو نپ يا ـ

!ارن؟یب

!دونن یرو نم فشونیخوان و وظ یم یدونن چ یکنن چون نم یم یزنا نسبت به مردا احساس عقب موندگ گهیحرفت داره م نیا نیخب بب ـ

:او ادامه داد. زل زدندبه او  اقیبه سمت محمد براق شدند و پسرها با اشت همه

!مید یخونه رو انجام م رونیخونه و ب يکه مستقل باشن بگن ما خودمون تموم کارا نیا يمونه که مردا برا یم نیمثل ا ـ

:و فنجان قهوه را محکم در دست فشرد دیبه سمت محمد چرخ نفس

خانواده رو اداره کنه، حاال  هیاز خونه کار کنه و هم  رونینه هم بتو یزن نم هیکنن  یکه مردا فکر م ییمشکل از کجاست؟ از اون جا یدون یم ـ

 میاش رو تنظ گهید يتونه برنامه ها یشغل مستقل داشته باشه نم هیگفته که اگه زن  یک. کردن دایپ يتصور غلط رو چه جور نیدونم ا ینم

!ه زنا کمک کننتو خونه ب ننیبش انیکه مردا هم ب هیجور نیاگه ا! شه؟یم یپس انصاف چ! ه؟کن

نازك  يکه صدا یشد و گاه یحرف زدن که چشمانش درشت تر از حد معمول م نیح. داد ینفس گوش م يبه حرف ها حیبا لذت و تفر محمد

.کرد یلبخند را مهمان لبان محمد م دیلرز یم شیرایو گ

!تموم شد؟ ـ

:گفت ندازدیشده بود ب رهیبه آن ها خ رتیکه با تعجب و ح ییبه چشم ها یکه نگاه نیبدون ا نفس

!از حقوق زنان دفاع کرد شهیم يچه جور نمیتا من بب دیحاال فعال شما بگ ـ

:آرام گفت یبه نفس انداخت و با لحن ینگاه محمد
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که در حق  نیا و هیمیاشتباه و قد دایطرز تفکر شد هیکه هم  میو غذا پختن بدون يخونه و بچه دار يخب اگه ما فقط و فقط کار زنا رو تو ن،یبب ـ

 راشونکا میظلم در حق زنه که بگ نیا. خونه ياز خونه موفق باشه و هم تو رونیتونه ب یزن م هیمنم مطمئنا معتقدم هم . میکرد ياونا هم نامرد

!ناستیفقط ا

!کند؟ یدان اعتراف ماز مر یبه اشتباه برخ زیاو ن ایاو را دست انداخته  دیفهم ینم. درك بود رقابلینفس گنگ و غ يمحمد برا نگاه

!دونه چرا یکنن و خدا م یکه مردا انکارش م تهیواقع هی نیا. دیواسه خانوما دل بسوزون ستین يازیشما ن! دهیترحم م يحرفاتون بو ـ

به  ینفس نگران نگاه. درهم رفت شیو ناخواسته اخم ها دیکش ریبه او بدهد که سرش ت یرا باال انداخت و خواست جواب شیشانه ها محمد

همه با تعجب و . ندازدیبه آن جمع کنجکاو ب یو او تازه فرصت کرد نگاه ستیبود که حالش چندان بد ن دایاز چهره اش پ یمحمد انداخت ول

:باز گفت یالهام با دهان. کردند یبه آن دو نگاه م رتیح

!دختر يدیآبرومون رو خر ـ

:از جا برخاست ارشیک. تادندحرف الهام همه از بهت خارج شدند و به خنده اف نیا با

.ساعت هیساعت شد  میپسرا، ن گهید دیپا ش ـ

:رو کرد به نفس و

!اجرتون با خدا م،یو ماجوج رو تحمل کن اجوجیقوم  نیا میما تونست. نیسرمون رو گرم کرد یساعت هیشما هم درد نکنه،  يدست و پنجه  ـ

پشت آن ها روان شدند و تنها محمد و نفس و الهام در برابر  یم با خنده و شوخرفت و دخترها ه رونیسپس خنده کنان همراه پسرها ب و

.ماندند یباق نهیکنار شوم گرانید ياصرارها

؟ياوردیرو ن نایچرا مامان فرشته ا ـ

:زد پاسخ داد یرا ورق م یکه کتاب یدر حال محمد

.مامان کار داشت امروز ـ

در کنار خود قرار داد و نفس را  زین يگرید یو بزرگ سالن نشست و صندل يقد يپشت پنجره  الهام. دوباره سکوت همه جا را فرا گرفت و

:صدا زد

.جا نیا ایب ینفس ـ

.گرفت يکنار الهام جا. توجه به آن ها همچنان مشغول کتاب خواندن بود یبه محمد انداخت که ب ینگاه نفس

:آن ها یبه معرف از بچه را نشان داد و شروع کرد يبا انگشت تعداد الهام

.نیخوب يبچه ها یلیاون نامزد سپنده، خ ارشه،یخواهر ک ،يدیسارا رو که د ـ

:سپس ادامه داد و

!اشکان زلزله است یآرومه ول لدای. که عقد کردن شهیم یدو ماه هیو اشکانم  لدای ـ

:دهانش را قورت داد و گفت آب

.ها وونهیسراغ خل و د میر ین حاال مجمع بود يبعد از من و شوهر جونم زوج ها نایخب ا ـ
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:کرد یبچه ها همچنان ادامه داشت که الهام احساس خستگ يمعارفه  مراسم

.کم بخوابم هی نییمن برم پا یبخش ینفس جان م ـ

:از جا برخاست تا الهام راحت تر عبور کند نفس

.کنم، برو ینه خواهش م ـ

:رو به محمد گفترفت  یسالن م یکه به سمت خروج یدر حال الهام

. اخمو، حواست به نفس باشه، سرت رو نکن تو کتاب يآها ـ

:سرش را باال آورد و به الهام نگاه کرد محمد

!؟ینکرده با مشکل کمبود خواب مواجه نش ییوقت خدا هیالهام تو  ـ

:رفت شیبرا يدستش را به نرده ها گرفت و چشم غره ا الهام

.دمیبعدا جوابت رو م مونه یباز نم گهیفعال چشام د ـ

.آره برو فکر کن بهش ـ

:زد ادیپله ها فر نیاز پا الهام

!محمـــــــد ـ

»!من؟ محمد؟«: لحظه با خود گفت کی يبرا. محمد دوخت ينفس نگاهش را به چهره . دیبلند خند محمد

:زد شیرفت که محمد صدا یداشت حوصله اش سر م. را پس زد افکارش

.نیبش ریبگ قهیدق هیدختر، تو  يریچقدر راه م ـ

:گفت يبا دلخور نفس

.نیشما کتابتون رو بخون ـ

:لب نشاند يبزرگ رو يسرش را تکان داد و لبخند. گذاشت نهیکتاب را بست و کنار شوم محمد

!نیکن یشماها به کتابم حسادت م ـ

!میایبه هم نم! من و حسادت؟! ؟یچ يواسه ! ؟یبه چ! من؟! ؟یک! حسادت؟ ـ

.نشو یه حاال شاکباش ـ

نظر  ریتوانست بچه ها را ز یم یاز آن باال به خوب. در را باز کرد و وارد تراس شد. کرد یاحساس گرما م. را نداد و به سمت پنجره رفت جوابش

د آن ها را کر یو سع دیکش شیبه موها یکالفه دست. کرد یم تیرا به سمت صورتش هدا شیو مدام موها دیچیپ یم شیموها يباد ال. ردیبگ

:دیمحمد را شن يدوباره جمع کند که صدا

.نمیتو بب ایب ؟یکن یم يکار دار یچ ـ

: کرد آرام گفت یبا اخم نگاهش م. به سمت محمد برگشت شیاز کلنجار رفتن با موها یبا اخم ناش نفس

!يخورده که تو انقدر اخمو شد یدونم مامانت چ یمن نم ـ
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ه؟یچ ـ

.نمیتو بب ایب ـ

:که نفس را قانع کند ادامه داد نیا يبرا و

.ياوردین یلباس گرمم که گفت شه،یسردت م ـ

:بست گفت یکه در را م یدر حال نفس

!یشیم یشاک گهیبعد به من م! باشه حاال ـ

.ستیواسه بستن مو ن یخوب يتراس جا ـ

:برگشت و دستانش را به کمر زد نفس

!نم؟یب یو روش نمممنوعه ر يمنطقه  يچرا اون وقت؟ من تابلو ـ

:گفت هیرفت و با کنا زیاز جا برخاست و به سمت م محمد

از اون جهت ! نه؟ يخوا یرو نم نیتوام که ا! شد یخراب م شونیباز د،ید یشد تو رو اون جا م یحواسش پرت م یطفل. بودم دینگران سع ـ

.گفتم

:قهقهه سر داد یمیمال ينگاهش کرد و با صدا جیگ يلحظه ا نفس

!نه؟ يتو که نبود. شهیتو سردم م امیگفت ب دیه سعآر ـ

:کرد گفت یکه فنجان قهوه اش را پر م یدر حال محمد

.ایزنیحرف م ادیز ـ

:کند تشیبار نوبت نفس بود که اذ نیا

!یزن یچرا حرف م گنیم یزن یحرفم م! کنم خب یم نیدارم تمر! که گمینم یچیچرا ه یگفت یخودت م ـ

!هان؟ يبر يخوا یشبه م هیره صد ساله رو  ـ

:نشست شیکرد و محمد رو به رو زیچشمانش را ر نفس

!منظور؟ ـ

!کم هم واسه ما حرف بزن هیخب  ره،یگ یکوچولو، نفست م واشی واشیکه  نیا یعنی ـ

.زل زد نهیشوم يچانه گذاشت به شعله ها ریخونسرد دستش را ز نفس،

بگم بهت؟ یمن؟ چ ـ

!بگو يدوست دار یاز من بگو، هر چ آره بگو، از خودت بگو، ـ

:پنهان گفت یبا شوق. دیجوش یدر وجودش م ینیریاحساس ش. بار به چشمان محمد زل زد نیکرد و ا زیچشمانش را ر نفس

!بگم مثال؟ یاز خودم که نه، از تو چ ـ

:چپش انداخت و مغرورانه گفت يپا يراستش را رو يپا محمد
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!بدو ع،یزود، تند، سر نم،یبگو ببکنن، تو  یم فیکه تعر گرانید ـ

:را باال انداخت شیابروها نفس

!که ستیمن ن فیبه تعر يازین گهیکنن؟ د یم فیهمه ازت تعر یگیتو مگه نم ـ

!باهوش یکن فیتعر دیخوره تو با یکنن به درد خودشون م یم فیهمه که تعر. نه، واسه تو فرق داره ـ

.کنه یم تیادیهمون بسته، ز گهینه د ـ

:کودکانه، با تشر نفس را صدا زد يکرد و با جذبه ا یاخم محمد

!نفــــس؟ ـ

!بگم بهت اخمو؟ یخب چ ـ

!گم؟یدارم م یبرو بابا، دو ساعته چ ـ

!ستمایمن بابات ن ـ

....دوســ! ؟یهست یپس چ یستیبابام که ن ـ

!خب تو بگو ـ

:زد یمحمد برق چشمان

من بگم ازت؟ ـ

:و گفت دیوشاز قهوه را ن يا جرعه

!خوشگل؟! یخوب یتا قسمت یخب تو کال کم ـ

:به او زل زد ریرا باال انداخت و نفس متح شیها شانه

! خوش اخالق؟! میدیما که ند! خوش اندام؟! میدیما که ند ـ

:به نفس بدهد گفت یحرف يکه اجازه  نیرا باال انداخت و متفکرانه بدون ا شیابروها

!سر زبون دار؟! یالبته به گزارش افراد محل! با کماالت! دمیرو برعکسش رو د نیا ـ

:آن طرف تر و کنار مبل افتاده بود اشاره کرد یکه کم یحرف نگاهش را به خرس کوچک نیگفتن ا با

!عروسک خنده اش گرفت نیا ـ

:ادامه داد يجد یبار کم نیسر داد و ا یمیکوتاه و مال يخودش خنده  و

!ستیبد ن ادمیز نیاکه  یهست میاز خود راض ـ

:گفت عیسر نفس

!رسم استاد یشما نم يبه درجه  ـ

:و گفت دیبلندتر از قبل شده بود کش یکوتاهش که کم يموها نیب یدست محمد

!یحاضر جواب یآروم نیآهان، در ع ـ
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.کرد یوافر به او نگاه م یاقیمتعجب و همچنان با اشت نفس

!ه؟یچ ـ

:زند که محمد از جا برخاستب یزبانش را چرخاند تا حرف نفس

.بچه ها شیپ میپاشو بر ـ

:رفت گفت یکه پشت او راه م یبلند شد و در حال نفس

!بذارم؟ یاون وقت من حرفت رو به چه حساب ـ

!رینگ يجد ادیز! هوم ـ

:ستادیمحمد ا. ده بود رفتقرار دا ارشیکه الهام در اخت ینفس قبل از خروج از در به سمت اتاق. رفت نییخودش آرام از پله ها پا و

؟يریکجا م ـ

.رونیب امیب يجور نیا شهیسردم م ـ

:در را گشود و گفت محمد

.اریشرت منم ب ییپس سو ـ

.گفت و وارد اتاق شد يباشه ا نفس

***

از  گرید یکیکه  نایم و ساز حسا یول. نشسته بودند یرنگ دیسف يها یصندل يرو ،يباز نیهم دور زم يبودند و عده ا يبچه ها مشغول باز اکثر

شرت محمد که در دست نفس بود محمد را  ییسو دنیاشکان با د. نشست یصندل ينفس جلو رفت و کنار ارغوان رو. نبود ياقوامشان بود خبر

:صدا زد

!خوره بهت کله شق یم گهیتوپ د هیدوباره  رون،یب ایمحمد؟ ب ـ

:ه دادبود ادام يباز یرو به بچه ها که همه حواسشان پ و

. بابا رونیب دشیرو بکش نیا ـ

 زیکه دور م ییبار اشکان رو به بچه ها نیا. ادامه داد يتوجه به او به باز یمحمد هم ب! نیهم. پسرها نشست يلب ها يحرفش خنده رو نیا با

:نشسته بودند گفت

!کنن يخوان باز یم يچه جور نمیبب رونیب ادیمحمد ب نیآخ دوست دارم ا ـ

نفس . باغ را روشن کرده بود ياز پشت ابرها فضا دیجان خورش یب ياشعه ها. بود ییبایز يباغ خزان زده . را به اطراف دوخت نگاهش نفس

:نگاهش را به سمت بچه ها برگرداند یسپند سبب شد با نگران يباغ بود که صدا ییبایمحو ز

چت شد محمد؟! ا؟ ـ

به جمع  ینگران. دیچک شیدرست در مقابل پا ن،یزم يخون رو يقرار داشت گرفته بود و قطره ا يباز نیکه کنار زم يا لهیدستش را به م محمد

.با عجله به سمت محمد رفتند ارشیسپند و ک. بازگشت
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.ادیبرو حسام رو صدا کن ب يپر ـ

:دیآرام پرس. که دور محمد حلقه زده بودند رساند یبا عجله دور شد و نفس با عجله خود را به گروه ایپر

!؟يدفعه ا هیشد  یچ ـ

:گفت دیکش ینفس م یکه تند تند و عصب یسرش را بلند کرد و در حال ارشیک

...رو گرفت و بازم دوباره لهیم رونیتا اومد ب د،یکن يبدون من باز قهیگفت ده دق هوی. خسته شد ـ

:درهم بود شیاخم ها. ستیکاره رها کرد و به محمد نگر هیحرفش را نم و

.کردم یم يباز ادیز دینبا ست،ین میزیچ ـ

که  یو در حال دیکش رونیجمع بچه ها خود را ب نیاز ب. دیو آن را پوش دیکش رونیانگشتان نفس ب انیشرت را از م ییدستش را دراز کرد و سو و

:گفت یمصنوع يرفت با خنده ا یبه سمت ساختمان م

!نیبدون من چه کاره ا نمیبب دیکن يبابا باز! چتونه شماها؟ ـ

قرار داده  ارشیکه در اخت یبمحض رود به ساختمان به اتاق. بلند به طرف ساختمان رفت ییاو با گام ها. که از مقابل چشمان نفس محو شد محمد

محمد  يمضمون برا نیبا ا یامیو پ دیکش رونیرا اشباع کرده بودند ب فشیک يکه فضا ییخرت و پرت ها انیرا از م شیبودند پا گذاشت و گوش

»هو؟ی يشد يجور نیچرا ا ؟یخوب«: کرد لارسا

بود در برابر آن ها از چهره  شینگران يبرا یاش را که پناهگاه یتفاوت یخواست نقاب ب یدانست حسام و الهام در اتاق محمد هستند و او نم یم

. دیتخت دراز کش يو رو دیپوش یرنگ يا سبز رنگ به همراه شلوار کتان قهوه وریپل. را عوض کرد شیبه سمت ساکش رفت و لباس ها. بردارد

زد گواه بر  یم رونیاو ب ینیکه از ب یشد؟ خون یم نگونهیچرا محمد ا. رنگ محمد که کنار در قرار داشت یبه ساك مشک خوردچشمش 

ت تا در چشمانش خانه رف یکه م یاشک» ...اگه! چرا تا حاال بهش فکر نکردم؟«: تخت نشست و با خود گفت يفکر بر رو نیبود؟ با ا شیماریب

ساك من . کردم یم يباز ادیز دیخوبم، گفتم که نبا«: محمد در جوابش گفته بود. را در دست گرفت شیگوش دوبارهکند را با دست زدود و 

ا در دست ساك ر. پشت سر جمع کرد شهیرا به عادت هم شیرفت و موها نهیآ ينفس از جا برخاست و جلو» باال؟ ياریساکم رو ب شهیم! نه؟ییپا

:زد شینفس دوباره صدا. داخل اتاق نبود یکس. محمد وارد اتاق شد يدر زد و با صدا. گرفت و به اتاق محمد رفت

محمد؟ ییکجا ـ

:را که کنار کمد قرار داشت گشود و گفت يدر محمد

.امیجام، االن م نیمن ا ـ

اول تنها  يدر وهله . ندازدیبه اطرافش ب یتازه فرصت کرد نگاه. که کنار تخت قرار داشت نشست یرنگ یمبل آب يعقب عقب رفت و رو نفس

بود و  ییبایز یآسمان یاتاق به رنگ آب يها وارید. بزرگ بودن و آرامش بخش بودن اتاق بود دیاتاق به ذهنش رس فیتوص يکه برا يزیچ

رو به  بایرنگ و بزرگ که تقر دیسف يکمد. داشت رهاوایبا رنگ د یرنگ که تضاد جالب یتخت دو نفره آب کیل شده بود از یاتاق تشک لیوسا

که کنار  یرنگ یکه در سمت چب تخت بود و ست مبل آب بایز يا نهیآ. روشن اتاق قرار داشت ي نهیاز شوم يادیز يتخت و با فاصله  يرو

. زد که پنچره ها باز باشند یحدس م. ردخوردند گره خو یکه تکان م یسبز رنگ ریحر ينگاه نفس به پرده ها. اتاق قرار داشت يقد يپنچره ها
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:دیمحمد را شن ياز جا برخاست و به سمت پنجره رفت که صدا

.بذار باز باشه ـ

: پنچره را بست نفس

!خوام ببندمش یمن م ـ

رفت متوجه  یم نییرا از حالت دستان محمد که باال و پا نیا. بود راهنشیپ يبه سمت محمد بازگشت که پشت به او در حال بستن دکمه ها و

.را برگرداند و پرده را کنار زد شیرو. شد

.و پنجره را گشود ستادیمحمد به گوشش خورد که کنارش ا يآرام و شمرده  ينفس ها يصدا

!؟يا چرا بازش کرد ـ

.خوام بخوابم یبذار باز باشه، م ـ

:شاره کردبه عقب برداشت و به سمت تخت رفت و به ساك ا یدلخور از حرف محمد قدم نفس

.ساکت رو تخته ـ

:محمد متوقفش کرد يبه سمت در رفت که دوباره صدا و

.دمیهنوز که نخواب! خانوم یخواد قهر کن یحاال نم ـ

!آقا شمیمزاحمتون نم ـ

.جا نیا نیحرف گوش کن بش يدخترا نیپس ع. رهیجا حوصله ام سر م نیمنم ا رهیحوصله ات سر م نییپا يبر ن،یبش ریبگ! لوس نشو ـ

:مبل نشست و محمد به سمت تخت رفت يدوباره رو. کرد یبه سمت محمد برگشت که با لبخند نگاهش م نفس

.هنوز خسته ام نم،یش یببخش منو تخت م ـ

.نه راحت باش ـ

:به نفس گفت يو متفکر ياش را به تخت داد و با حالت جد هیمحمد تک. گذشت یقیدقا

ن؟ییپا يبر شهیلحظه م هینفس  ـ

؟يخوا یم يزیچ! چرا؟ ـ

!م؟یتو آشپزخونه هست بپرس روغن دار یهر ک ایاز الهام  نییبرو پا نیبب ـ

!کار؟ یچ يخوا یروغن م! روغن؟ ـ

!بپرس نییتو برو پا ـ

:برداشت یقدم دیاز جا برخاست و با ترد نفس

!حاال؟ يالزم دار ـ

!تور، اگه اونم نداشتن روغن جامدآره، آره اگه نداشتن روغن چرخ، اگه اونم نداشتن روغن مو ـ

.گرد به او زل زده بود یبا چشمان نفس
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! یچهار کلمه حرف بزن یبزن به زبونت بتون ریکم روغن بگ هی ـ

:کرد یبه او نگاه م یطانیش يبا لبخند محمد

....زبونتم با روغن ببر همون جا کـــ. اهرگیتعم شیببر دیداره با يکنه، روغن سوز یشنوه دود م یم يزیچ هیگوشاتم مشکل داره، تا  یراست ـ

: لب زمزمه کرد ریخنده دار ز یتیمحمد بود؟ نفس با عصبان نیا. بکشد غیج ایدانست بخندد  ینم. محمد بود يحرف ها جیگ يلحظه ا نفس

! قرن ي دهیپد ـ

:مبل را به سمت محمد پرتاب کرد و با حرص گفت يکوسن رو و

!گمیباشه، باشه بهش م ـ

: گفت ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یم یکه سع یاخم کرد و در حال مدمح

 ؟یگیم یبه ک ـ

:را باال انداخت شیابرو يتا کیدستانش را بغل گرفت و  نفس

!؟یکن یفکر م یتو چ! بگم؟ دیبا یبه ک ـ

!خوام از زبون خودت بشنوم یم ـ

.نفس چشم غره رفت يبرا و

؟یکن یر مفک یخوام بدونم تو چ ینه، من م ـ

:را کلفت کرد و گفت شیصدا محمد

!کنم یجا من سوال م نیا ـ

!باطل الیخ ینه بابا، زه! آها ـ

!ایشد يتو باز دختر بد! بابا يا ـ

!نکنم؟ ایزیناپره نیاز ا گهیکار کنم که د یاون وقت من چ ـ

!کم حساب ببر هی! کم بترس هی ـ

:گشت یم یانگار دنبال کس. سرش را تکان داد یشیانداخت و به حالت نما یبه اطرافش نگاه نفس

!ستمیمن خدمتکارتون ن! ایاشتباه گرفت نیبب ـ

!خورن يچقدر تو سر! کشن یم یکه ازدواج کردن چ قامیفهمم اون رف یاالن م! ن؟یکن يباز نیتون ینقشش رو هم نم ـ

:نفس حق به جانب گفت. تاسف تکان داد ياز رو يسر

!بگو باورم شه يزیچ هی... ماشاا ،یلیخور که خ يتو سر یول. هباش دینبا نمیا ریغ ـ

!دیاریدرم يو لوس باز دیکن یوگرنه که قهر م. کشن یناز دخترا رو م رنیاحمق که م يپسرا نیاز ا ادیبدم م. يشده تام و جر ـ

!گذره یبه شماها که بد نم! میخب قهر کن ـ

از حد باز شده  شیناراحت به خود گرفت و به چشمان متعجب نفس که ب يآن داشتن چهره ادر پنهان کردن  یکه سع یطانیش يبا لبخند محمد
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:بود نگاه کرد

!گذره ناجور یبد م! گذره؟ یچرا بد نم ـ

:باال انداخت و گفت يشانه ا نفس

!؟یواسه چ ـ

!گهیگذره د یبد م ـ

:دیمتعجب پرس نفس

!؟یخب آخه واسه چ ـ

!خوش بگذره؟ یتو بگو واسه چ ـ

:گفت یالیخ یبا ب نفس

!هان؟ ـ

.زنشون خونه نباشه یوقت شنیکنن مردا ناراحت م یکه زنا که قهر م نهیخب اصلش ا ـ

.شد یمتعجب نفس لبخندش پر رنگتر م يچهره  دنیمحمد از د. هنوز هم متوجه منظور محمد نشده بود نفس

!ه؟یاصلش، فرعش چ یگیخب تو م ـ

.کرد یم جیچشمان محمد نفس را گ برق

!بهش خوش بگذره؟ دیحاال چرا با. چه برسه به زنش گهید شهیاگه آدم برادرش، دوستش قهر کنه ناراحت م ـ

!دیرو بگ نیا دیخب شماها که با ـ

:کند گفت یم ریس اهایکه انگار در رو یچانه گذاشت و با حالت ریرا ز دستش

!تون بگم ندهیرو به همسر آ نایباشه ا ادمی! یتیچه مرد با مسئول ،یآخ ـ

.رو خانوم نیهمه هم ـ

!همــــه؟ ـ

.کنه یبه ازدواج فکر نم شهیسرش نم تیکه مسئول یکس. تهیکنه با مسئول یکه ازدواج م یکس ـ

:آب دهانش را قورت داد و گفت. زد یچقدر شمرده شمرده و با آرامش حرف م. به محمد نگاه کرد نفس

!کنن یدخترا که قبولشون م یطفل تن،یخب حاال فکر نکن فقط پسرا با مسئول ـ

!گهیتو ذات شماها هست د! از اقوام، دخترا ناز نکنن پسرا ناز کنن؟ یکیدخترا ناز کردن تو ذاتشونه، به قول دختر  یول ـ

!پسرا هم منم منم کردن تو ذاتشونه ـ

:کند گفت دیمحمد را تقل يکرد صدا یم یکه سع یدر حال و

!ه؟یپس کارشون چ. پسرا ناز بکشن! راست گفته میلیخ شونیا. واماز اق یکیبه قول دختر  ـ

:فکر آرام گفت يپس از لحظه ا و
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!کشن یکه ناز م ییاز پسرا ادیمن چقدر بدم م یول ـ

:دیکرد پرس یم دییکه در دل حرف نفس را تا یبه نفس انداخت و در حال یهینگاه عاقل اندر سف محمد

.کنن یترا، پسرا رو مجبور مخب دخ یول! ؟يدار يریخود درگ ـ

!خوان یخودشون م. ستنیمجبور ن ـ

:با خنده سرش را تکان داد محمد

!جورشه هی نمیا ـ

!نهیدرستش ا ـ

!دیکن یشون م چارهیاگه نازتون رو نکشن که ب. مجبورن شترشونیباور کن ب یول ـ

مگه؟ میکن یکار م یچرا؟ چ ـ

:گفت يبار اما جد طنتیش یبا لحن محمد

!بگم؟ يدوست دار یبگم؟ تو چ یچ ـ

!یبگ يخوا یم یچ نمینه، بگو بب ـ

!بگم؟ يدوست دار یچ ینگفت ـ

!؟یبگ ياصال جراتش رو دار نمیتو بگو بب! دوست دارم؟ يزیمن گفتم چ ـ

ست؟ین یکاف دیکن یکه قهر م نیهم یول ستیبه اثبات ن يازیدر مورد جرات من که ن ـ

:شمان منتظر نفس زل زدکرد و به چ یکوتاه يا خنده

!داره یسن تیمحدود ست،یواسه سن کوچولوها مناسب ن گهیاش د هیبق ـ

کرد بحث را  یمحمد رفت و سع يبرا يو خود را جمع و جور کرد و چشم غره ا دیجلو آورده بود عقب کش یسرش را که به حالت تدافع نفس

. برده بود یبه منظور محمد پ يخاتمه دهد چرا که تا حد

!؟یگیآهان واسه خودت م ـ

:نفس شده بود بدون توجه به حرف او ادامه داد تیکه متوجه حساس محمد

....که با نیا يگرده خونه به جا یخانوم قهر کنن برن مرد که شب برم یخب وقت ـ

:دیحرفش پر انیم عیسر نفس

!مثال؟ یخب، خب که چ ـ

:ادامه داد محمد

....که نیا يبه جا ـ

:به زور لبخندش را جمع کرد و گفت. انداخت یخ نفس نگاهسر يچهره  به

 نیو شب و ا گهید لیمسا یلیحاال جدا از خ. خونه زل بزنه واریبه در و د دیبا نهیبچ زیم يرو یشام عال هی ایقهوه  هیکه خانوم  نیا يحاال به جا ـ
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...ازیحرفا به هر حال ن

:دیحرف محمد پر انیو م دیصورتش کش يرو یدست نفس

! حرفا؟ نیتو رو چه به ا ده،یآب پرتقال م يکه تو هنوز دهنت بو نیآقا، اول ا نیبب! ؟يجور نیواسه خودت هم یگیم يدار یچ نمیبب ستایوا ـ

!رو بکنن مردم شونیبذار زندگ! کنن؟ یکار م یکه به من و تو چه که اونا چ نیدوم ا

:افزود شیسخنران يرا تکان داد و در ادامه  سرش

!کنن یبه من و تو چه خالصه م لیرو فقط تو همون مسا یمردا تاسف خورد که زندگ یبه حال بعض دیا باواقع ـ

حال سرکش  نیدختر در نظرش ساده و پاك و در ع نیچقدر ا. اش را از تخت برداشت و قهقهه سر داد هیتک. نفس نگاه کرد يبه چهره  محمد

:کرد یزمزمه م خنده نیمحمد ب. کرد ینفس با اخم نگاهش م. بود

!واقعا، واقعا ـ

...هی...هیآدم به دونه ! ازدواج چرا؟! ستین یجالب زیازدواج به نظر من چ ياصال معقوله  نیبب ـ

:گفت نیبنابرا ابدیکه در ذهنش نقش بسته بود ب یکردن لقب نیگزیجا يرا برا يتوانست کلمه ا یهرچه گشت نم نفس

!کنه، حاال چه دختر چه پسر یتونه رنگ یم شه،یم یادب ي نهیبر قرکلمه حذف  هیجا  نیکه حاال ا ه،ی ـ

 ینفس مخف دیکرد چهره اش از د یم یکه سع یبود از جا برخاست و به سمت کمد رفت و در حال دایکه هنوز آثار خنده در چهره اش هو محمد

:بماند گفت

.ستین هیقض نیازدواج که فقط ا یول! بود، بله اتیاگه ازدواج فقط همون شب عمل ـ

!گهیآره د یتا قسمت یکم ینباشه ول نمیخب ا ـ

:لبش را جمع کرد و در کمد به جست و جو پرداخت محمد

...هم ،يندار یتیهم محدود. هیعال يمجرد یباشه که همون زندگ يجور نیاگه ا گه،یآره د ـ

:کرد و ادامه داد یمکث

!موارد ریهم سا ـ

:شوق گفت و با دیدستانش را به هم کوب نفس

!یزندگ یعنیاصال مجرد بودن  ن،یآفر ـ

:لب داشت گفت يکه گوشه  يآورد و رو به نفس با لبخند رونیسرش را از کمد ب محمد

!اتیتو همون شب عمل يرو خالصه کرد یزندگ يتو همه  یول ـ

:گفت ظیداد با غ یاو م یکه خبر از کالفگ يبلند بایتقر يبا حرص از جا برخاست و به سمت پنجره رفت و با صدا نفس

!ایبر یمسخره رو به کار م يکلمه  نیا یحاال تو ه! بابـــــا يا ـ

:به راه افتاد یشده بود به سمت در خروج مانیکه نرفته پش نیاز ا ایکه گو نفس

!عجبا! گذشتم رشیاصال من از خ ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 151

:بار از صرافت جست و جو افتاد و رو به نفس گفت نیا محمد

!نه؟ ای میروغن داشت ینگفت! ه، آروم باشباشه، باش ـ

:و مستاصل گفت ستادیا نفس

!بازم روغن؟ ـ

!لهیجور مسا نیا تیخاص ،یدون یم. فکر کنم ستین يازین گهیاالن که د ـ

:به کمر زد و گفت یدست نفس

!شهیزبون بدون روغن باز م گهید. هم داره گهید تیخاص هی ا،یب ـ

:دیدان محمد را شنخن يبه سمت در رفت که صدا و

!عوض کن زایجور چ نیرو نسبت به ا دتید ن،ییب یول ـ

»!امروز؟ نیچش بود ا«: و با خود گفت دیکش ینفس در را که بست نفس راحت. سکوت اتاق شد نیگزیخنده اش جا يصدا و

***

!جانم؟ ـ

!جانم و درد! جانم و کوفت ـ

!؟یچته عل ـ

؟ هان؟تو یپررو؟ کجا رفت يدختره  ییکجا ـ

!مگه مامان نگفته بهت؟ ـ

بدم بچه ها بزننت؟ نم،یبگو بب! مگه مامان زبونه توئه؟ ـ

:از جمع دور شد و گفت یقدم نفس

!ایخودت ب يحاال چرا بچه ها؟ اگه جرات دار ـ

!باشه؟ گه،یبترس د گم،یدوباره م! یکه بترس دمیهمه داد کش نیمن ا! بابا يا ـ

:به خنده افتاد یعل ياز لحن مظلومانه  نفس

من؟ ترس؟ ؟یک ـ

!گهینکن د عیبابا، ضا يا ـ

!نــــــچ ـ

!بار نزن تو حال من هیجونِ من؟  ـ

:را عوض کرد و ادامه داد شیصدا لحن

!خشن بشم؟ ـ

!؟یخشن باش يا تو بلد ـ
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!کنم یم یامم سع ـ

مثال؟ یشیم يچه جور یحاال خشن بش. ادایاصال بهت نم ـ

!بودم دهیگرون خر! بچسبونمش؟ یحاال با چ! تو حالم که دلم شکست ينقدر زدا! نفس نگا کن ـ

!بود که دلت شکست؟ نیحاال انقدر دست من سنگ ـ

!بود یسفالش آشغال رم،ینخ ـ

:دیخند يهم به آن اضافه شده بود بلند و با حالت دلبرانه ا دیمحمد که حاال سع نیزبیتوجه به نگاه ت یبار ب نیا نفس

!بارت باشه؟ نیدوم نیکه ا يکرد دیمثل آدم خر یتو ک ـ

!کن عیمنو ضا يحس پسرونه  نینفس؟ توام همش ا! اَه ـ

!حست نیواسه ا رمیآخ من بم ـ

.يامروز سه بار دلم رو شکوند نیبب ـ

مـــــــــــن؟ ـ

!ور و اون ور نچرخون با شمام، بله با خود شمام نیبله، سرت رو ا ـ

:و ادامه داد دیشک يپر سوز و گداز آه

!يکرد عمیدلم افتاد شکست دو بارم که ضا يبار که زد هیگفتم  یداشتم م ـ

!؟)باشه(بوشه ،ینکن عل هیحاال گر ـ

:سر داد و گفت یکوتاه يخنده  یعل

!؟یگشت ایمدت با ک نیمن نبودم ا ا،یزبون در آورد. یوجب میبوشه ن ـ

!؟یا عل ـ

!؟یبل ـ

.گهیچرت نگو د ـ

؟ییکجا ینگفت. کنم یم یسع باشه ـ

!يهوا خور میبا دوستام اومد ـ

!؟يزیچ ،يپلو خور ن؟ینبود بخور گهید زیچ ـ

.لوس نشو ـ

:دیپرس يجد یعل

؟يگرد یبرم یک ـ

.شب خونه هستم ـ

ان؟یدوستات ک ـ
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!رت؟یخوش غ یاوک. شناستشون یمامان م ـ

!یهر چند من شک دارم که بتون. مواظب خودت باش. یخوش بگذرون یتون یحاال م ،یاوک ـ

!؟یعلــــــــــــ ـ

!یبده بغل ؟یبل ـ

؟يندار يکار ـ

.ایزود ب ـ

 يتوانست آن همه عالمت سوال را که در چشم ها یاز آن دور هم م. شلوارش گذاشت و به سمت بچه ها قدم برداشت بیرا درون ج یگوش

. گذراند ینفس را از نظر م يا که لبخند مضحک و مشمئز کننده اش سر تا پاهم ب دیدهد و سع صیمحمد جا خشک کرده بود تشخ يقهوه ا

:سپند را مخاطب قرار داد زیاز همه چ الیخ یلب راند و ب يرو یطانیش يمحمد لبخند يآور ادیبا . آورد یحرصش را در م

دخترا کجا رفتن؟ د؟یببخش ـ

.میو ناهار بخور میبزن يدور هی میبر میخوا یرفتن لباساشون رو عوض کنن، م ـ

. تکان داد و به سمت ساختمان به راه افتاد يتشکر سر يبرا نفس

نفس هم از جمع آن ها گذشت و خود را به اتاقش . کردند یرا آماده م ازیمورد ن لیرفتند و وسا یم یساختمان، دخترا هر کدام به طرف داخل

که  یرنگش را هم با شلوار کتان یآب نیتخت انداخت و ج يرنگش را رو یبادمجان يلتوهمان پا نیبنابرا. بود اوردهیبا خود ن يادیلباس ز. رساند

سر  يرو دیبخش یبه آن م یخاص ییبایرنگ ز ییو طال یآب يرنگش را که رگه ها یشال آب. دیرا که پوش شیپالتو. پا داشت معاوضه کرد هب

 یلبش بود که فقط خودش م يرو یلبخند بزرگ. از اتاق خارج شد ششیآرا دیبه دست گرفت و پس از تجد زیرنگش را ن ییطال فیو ک دیکش

چشمش خورد به الهام که . کرد هر لحظه آن را کم رنگتر کند یم یاز بودن با محمد را در خود پنهان کند سع یناش اقیکه اشت نیا يبرا. دانست

 يبلند يشته بود و همچنان که دستش را به کمر گرفته بود با صداگذا شیرا کنار پا یرنگ يقهوه ا يریبود و سبد حص ستادهیا یبرنج نهیکنار آ

:گفت یم

.نره ها ادتیها  خیس يپر ـ

.حواسم پرت شد ؟یکن یچه قدر غرغر م گه،یخب د ـ

.شهیازت گرم نم ینباشه آب یکیآخه تا زور باال سر تو  ـ

:دیاز آشپزخانه به گوش رس ایخندان پر يصدا

!ه؟یزور ـ

:فتبا تشر گ الهام

!زود باش ـ

:گفت یخودمان یشد و با لحن کیبه الهام نزد نفس

هست انجام بدم؟ ياگه کار ـ
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:نفس انداخت و گفت يبه سر تا پا ینگاه الهام

شما؟ يچطور! به به خانوم خوشگله ـ

:الهام اشاره کرد يبا چشم به شکم برآمده  نفس

ن؟یواسش اسم انتخاب کرد! يشما بهتر ـ

:سال خبر ندارد گفت ي دهیبرگز لمیکه انگار نفس از موضوع ف یا گرد کرد و با حالتچشمانش ر الهام

! اسم؟ یگیاون وقت تو م! تو اتاقش دهیخشک هاشم چ ریخواهر من؟ حسام پوشک و ش يکار يکجا ـ

!آره؟ ـ

.رو بده دستشون نیکن ا دایاگه نشد محمد رو پ حسام یاگه تونست ن،ییببر پا ریسبد رو بگ نیا ایب یتون یاگه م نیحاال بب! آره میلیآره، خ ـ

.گهید ارمیچرا؟ خب خودم م ـ

.کار؟ بدو دختر، زود باش یجا چ نیا میپسرا رو آورد نیپس ا! اهه ـ

:گذشت رو به الهام گفت یبه دست از کنارشان م ینیارغوان که س. با دست نفس را هل داد و

.گهیاضر شو دانقدر دستور نده خودتم برو ح ،یتپل يآها ـ

از حسام نبود  يخبر. کند دایمحمد را پ ایآمد چشم چرخاند تا حسام  یم نییهمان طور که از پله ها پا. دیبا خروج از در جواب الهام را نشن نفس

شد سرش را  کینفس که به او نزد. رفت یاش ور م یرنگ عکاس یو مشک بایز نیکنار استخر نشسته بود و با دورب دیسف یصندل ياما محمد رو

شود نگاهش کرد هر چند که نفس  یچهره اش محسوب م ياجزا نفکیکرد جزء ال یکه نفس فکر م یشگیدوباره با همان اخم هم. گرفت البا

.بخشد یم تیمغرورش جذاب ياز حد به چهره  شیاخم ب نیدانست ا یم

ن؟یحاضر شد ـ

:دیکش یقیبود نفس عم تادهسیگذاشت و همان طور که ا یصندل يسبد را کنار محمد، رو نفس

م؟یبر میخوا یبشه، حاال کجا م داشونیفکر کنم کم کم پ گهید ـ

.زییباغ پا میر یم ـ

کجاست؟ زییپاغ پا! ز؟ییباغ پا ـ

.ارمیاوقات واسه عکسام سر از اون جا در م شتریمن ب یاون جا هم باغ حاج باباست ول ـ

:گفت یرکیبا ز نفس

همون پناهگاه؟ ـ

:نگاهش کرد رهیخ یکم محمد

ادته؟یتو هنوز ! پناهگاه؟ ـ

.که نشد ياون روز قرار بود من و الهام رو ببر ؟يفکر کرد یپس چ ـ

:و با لبخند گفت دیبلندش کش یشانیبه پ یدست محمد
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!یبگ يزیچ هیالهام  نیا يخدا نکنه جلو ـ

که شده  ییاز همان دخترها. واقف شده بود شیشت به خلق و خوکه با الهام دا يچند برخورد یط. گفت یمحمد راست م. هم لبخند زد نفس

 ییمحمد گو. ارسال شده بود شیبود که برا یامیاز پ ینفس که حاک لیزنگ کوتاه موبا يبا صدا. کنند یم دایبا زور به خواسته شان دست پ یحت

:گفت يمقدمه ا چیه یرا به خاطر آورد ب يزیچ

!انگار يایبا پسرا راحت کنار م ـ

اما  ابدینفوذ محمد منظورش را ب رقابلیسخت و غ يکرد با نگاه کردن به چهره  یسع. محمد متعجب شده بود يمقدمه  یب يکه از جمله  نفس

اما نفس . بود شیشگیشد، همان اخم هم یمانع نفوذ به عمق چشمان معصوم اما مغرورش م ینیشد و مانند در آهن یم دشیکه عا يزیتنها چ

:گفت يزبانش حرف بکشد پس با خونسرد ریباز هم قصد دارد از ز که محمد دیفهم

.امیکنار نم ینه اتفاقا، با هر کس ـ

:هم به ظاهر خونسردتر از او پاسخ داد محمد

.رسه یبه نظر نم يجور نیاما ا ـ

.صاف زل زد به چشمان نفس و

!يایخان بهم ثابت کردن که راحت باهاشون کنار م یعل ـ

زد و  یدر دلش لبخند مهربان. محمد افتاد نیزبیو نگاه ت یمکالمه اش با عل ادیگفت؟ نفس تازه به  یمحمد چه م! ؟یعل. کردنگاهش  جیگ نفس

:بود گفت یعل يآور ادیکه حاصل از  يآرام و لبخند يداد با چهره ا یناآشنا وجودش را قلقلک م یکه شوق یدر حال

.فرق داره هیاون با بق ؟یگیرو م یآهان، عل ـ

:دیکرد و مشکوکانه پرس زیچشمانش را ر محمد

!؟یچه فرق ـ

!همه دوسش دارم نیداره که من ا یفرق هیحتما ! ایزن یحرفا م! وا ـ

:را کنترل کند با پوزخند گفت تشیکرد عصبان یم یکه کم کم سع محمد

!هو؟یحال و هوات عوض شد  ـ

:کند گفت یبا خودش صحبت م ییکه گو یدر حال و

.بهش ندارم يباشه هر چند من اعتقاد نیریش دیاعشق ب ـ

:را باال انداخت و گفت شیابرو نفس

.ادیخوشم نم اینیریجور ش نیمنم از ا ـ

!رو امتحان کنن ینیریتونن هر ش یدارن نم ابتیکه د ییآره خب، اونا ـ

:با خنده گفت نفس

.ارزه یبه امتحانشون م اینیریش یبعض یول ـ
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:گفت با همان پوزخند محمد

.نکشه نیمواظب باش که کارت به انسول ـ

!؟يندار يتو چرا به عشق اعتقاد یراست! مونه یم ادمی! هوم ـ

:بود گفت یکه آرامش بخش تر از هر زمان ریبم و ز ییبا صدا محمد

 شهیخام نم گهید يپخته ا چیهاما  شهیروز سرد م هی یکنه اما دوست داشتن پخته اس، هر داغ یعشق آدم رو داغ م گنیکه، م نیچون به ا ـ

!اعتقاد دارم

.آمد، رفت یم نیینفس از کنارش گذشت و به سمت الهام که به زحمت از پله ها پا يدر برابر چشمان بهت زده  و

توجه به محمد نکرد و بدون  ریدرگ نیاز ا شیذهنش را ب! را به زبان آورده بود؟ يجمله ا نیچرا محمد همچ. کرد یهاج و واج نگاهش م نفس

.به سمت الهام رفت زیقرار داشت او ن مکتین يکه رو يمحمد و سبد نیدورب

!گهینکن د تیا محمد اذ ـ

!نه یعنینه  گمیم گه،یالهام بسه د ـ

و با  او حلقه کرد يبلند خود را به او رساند و دستش را دور بازو یبر زبان آورد محمد با قدم یبه جلو برداشت و تا خواست سخن یقدم حسام

:رو به الهام گفت يبود با کنجکاو دهینفس که تازه به جمع آن ها رس. آرام مشغول گفت و گو با او شد يصدا

!اخمات تو همه؟! شده؟ یچ ـ

:و گفت دیکوب نیزم يرا رو شیپا کیقهر گونه، مانند بچه ها  یبا حالت الهام

 زییباغ پا میگفت بر یم شیپ قهیمعمول حالشون بد شده بود آقا، االنم که تا دو دق زنه، صبح که طبق یمحمد امروز همش ساز مخالف م نیا! اَه ـ

!نه گهیاالن م

:گفت انهیلبانش نشاند و دلجو يرو يلبخند... گفت، حاال چه شده که یاز رفتن به باغ سخن م شیپ یقیبا خود فکر کرد محمد که دقا نفس

.کن یض تالفدر عو میر یما هم نم! نداره که یحاال اشکال ـ

:دیجلو آورد و پرس یدست برداشت و سرش را کم نیبه زم شیپا دنیاز کوب الهام

!؟يچه جور ـ

. زد و با آمدن حسام ساکت شد یچشمک نفس

.هیخودیاصرار تو هم ب نا،یا ارشیباغ ک میقرار بود واسه ناهار بر روزمیاز همون د. یکن یاصرار م یلیالهام خ ـ

.به عقب برداشت یسخن او قدم ریبود که نفس ناخودآگاه از تاث حسام انقدر محکم لحن

...آورده که ما رو نبره اون جا يمحمد خان دوباره چه بهونه ا ـ

!الهـــام ـ

!هان؟ ـ

!گهیا بس کن د ـ
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:فتلب گ ریبا تشر ز دیبه او رس یوقت. آرام عقب گرد کرد و به طرف محمد رفت ردیگ یبحث آن ها باال م دیکه د نفس

!رو خاموش کن، الهام گناه داشت يکه به پا کرد یشیبرو آت ـ

 یاصال به او چه ربط. کرده است يرو ادهیز دیشد و با خود فکر کرد که شا مانیخود پش ياز گفته  يحالت نگاه محمد لحظه ا دنیبا د نفس

! ند؟یرا بب زییاما مگر خودش هم مشتاق نبود باغ پا! داشت؟

!؟ینیب یکه پناهگاه رو نم نیاز ا یناراحت ایاون گناه داشت  ـ

. که گوشه لبش نشانده بود را به نفس نشان داد يپوزخند و

!ناراحت باشم؟ دینه، چرا من با ـ

!یزن یمنو م يتو دار یخنده ول یکه الهام داره م ییاز اون جا ـ

نفس آب دهانش را قورت داد و دوباره به . کوفت یحسام م يازوبه ب یآرام يدست الهام را نشانش داد که قهقهه زنان مشت ها يبا اشاره  و

.کنار استخر رفت مکتیبه سمت ن نشیدورب یمحمد هم در پ. حواله اش کرد یسمت او برگشت و اخم

 ارشیپدر ک ،يمنصور يرفتن به باغ آقا يهمه آماده برا. بچه ها هم به جمعشان اضافه شده بودند هیحسام و الهام بازگشت که حاال بق شیپ نفس

 انیم نیدر ا. خودشان را به باغ برسانند نیهم با ماش هیکنند و بق یط ادهیرا پ ریدادند که مس حیالهام ترج شنهادیاز دخترا به پ يعده ا. بودند

نظر چندان رو به راه  که داشت و به یاما محمد با توجه به حال. که قرار بود از زبان او بشنود معطوف کرد یمینفس تمام حواسش به محمد و تصم

.به نفس زد یلب راند و چشمک يرو یطانیش يحرف لبخند نیا دنیالهام با شن. به باغ برود ارشیک نیداد با ماش حیترج دیرس ینم

***

!ادایبدو الهام، االن م ـ

.کنم یکار م یدارم چ نمیبذار بب گه،ید ستایوا ـ

...هر چهارتاش رو يخب حاال مجبور ـ

!ــــسیه ـ

.داشت یکه در وجودش بود او را به خنده وا م یحال شوق نیبا ا یزد ول یقلبش تند تند م. و لبخندش را خورد دیلبش را گز نفس

.آخ آخ اومد، بجنب ـ

!تموم شد ن،یاز ا نمیآها، ا ـ

ام از حالت نگاه نفس به خنده افتاد و دستش اله. گرد به او و به شکم برآمده اش نگاه کرد ینفس با چشمان. دو پا بلند شد ياز رو یبا جهش الهام

:را به کمر زد

!بچه ام داغون شد ،یاله ـ

.محمد باعث شد دخترها با ترس به عقب برگردند يصدا

!الهام، حسام دو ساعته منتظرتونه ها ـ

.دیکرد که محمد آن ها را ندو به سمت دخترها رفت و در دل خدا را شکر  دیمحمد نازك کرد و دست نفس را کش يبرا یپشت چشم الهام



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 158

الهام که دست نفس را محکم . دندیپر یم نییباال و پا ادیو فر غیهر کدام با ج. بود دهیبه دخترها بخش یبیشور و نشاط عج يزییمطبوع پا يهوا

:گرفته بود، سرش را به سمت آسمان برد و با خنده گفت

!اخمو خدا نیموندگار شد ا ـ

نشسته بودند و به آن ها  نیحسام، محمد و سپند درون ماش ارش،یک. آن ها را متوجه خود ساخت يهر دو ینیاشبوق م يهمان لحظه صدا در

:لب زمزمه کرد ریمغموم ز يباز و چهره ا یالهام با دهان. زدند یلبخند م

!؟يآخه چه جور ـ

:گفت با خنده ارشیک. نفس و الهام براند يرا هماهنگ با قدم ها نیکرد ماش یم یسع محمد

!کنما یمن همش رو با حسام حساب م! بابا یزرنگ یلیخ! ؟ینیرو بب نیکه پالك ماش يانقدر سواد ندار یول. میگذر یکه م نیالهام از مدل ماش ـ

:زار گفت یو با حال دیکوب نیرا به زم شیبا خشم پا الهام

!اَه! خاك به سرم ـ

:دیکش ادیفر سپند

!باحال بود الهام، خوشم اومد یول! میتبه شکر که همه مون سالمدور از جون، خدا رو صد هزار مر ـ

:به نفس اشاره کرد یتفاوت یبا ب الهام

!از همکارمم تشکر کن! يمرد یتو نم نیماش يحاال با پنچر ـ

:دیگرد شده پرس یبا چشمان حسام

!ه؟ارشیمحمد و ک نیماش نیکه چقدر تفاوت ب نیدیکدومتون نفهم چیه یبعن! نفسم بود؟ ـ

.انداخت نییبا خجالت سرش را پا نفس

!م؟یمحمد رو پنچر کن نیماش میخواست یگفته ما م یاصال ک! خب حاال ـ

:سرش را تکان داد و گفت محمد

!ها شهینم دایهود پ نیدر ضمن فقط واسه خانوما راب! يدونم تو االن به خونم تشنه ا یندونه من که م یهر ک گهید ـ

:را باال داد شیابرو يتا کی الهام

!هان؟ ـ

که  یآن دختر بود، در حال نانیکه تمام سرنش ینیماش. سرشان را به سمت جاده بچرخانند زیبار پسرها ن نیسبب شد ا يگرید نیبوق ماش يصدا

.دادند از کنارشان رد شد یپسرها دست تکان م يهر کدام از دخترها با لبخند برا

!بده حیتوض عیسرزود، تند، ! حسام؟! دمینفهم! شد؟ یچ ـ

:حسام گفت يبه جا سپند

!ینیتا بب یبمون یخواست یم ـ

.را دور کرد نیگاز ماش کیسپند رفت و محمد با  يبرا يچشم غره ا حسام
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و  دیکه فرصت را مناسب د یزمان نیکرد بنابرا ینفس کم کم عزم رفتن م. شد یم کیخود نزد انیبه پا شیها يها و بد یروز با تمام خوب آن

داده  یدرخت ياش را به تنه  هیمحمد که تک. خود را به او رساند ستیکار یبچه ها حواسشان پ يو مطمئن شد همه  افتی يحمد را در گوشه ام

.نفس آرام سرش را برگرداند يپا يگرفت بود با صدا یکه پشت سر هم م ییو عکس ها نشیدورب یحواسش پ مامبود و ت

؟یکن یکار م یچ ـ

:باال آورد یرا کم نشیدورب محمد

. که ینیب یم ـ

. گشت یبه دنبال واژه ها م نفس

.خوب بود یلیخ ام،یباهاتون ب يممنون که امروز خبرم کرد ـ

:بود ادامه داد دهیرنج ینگفت و نفس که کم يزیچ محمد

!جا؟ نیا یمون یتو امشب م ـ

را  یبود تا محمد عکس یحرکت کاف کیانداخت اما همان  نییش را پانفس متعجب از رفتار او سر. نگفت يزیبه چشمان نفس زل زد و چ محمد

.پر از عالمت سوال نگاهش کرد یشده بود با چشمان ریاو غافلگ ینفس که از حرکت ناگهان. ندازدیبود از او ب لشیکه باب م

کن من  یکم کم از بچه ها خداحافظ يگردبر يخوا یاگه م م،یبگذر. شده بود یجور خاص هیحالت صورتت با غروب آفتاب ! عکس بود خب هی ـ

.رسونمت یم

!یفتیخوام تو زحمت ب ینم ـ

.برام ستین یقبال قول برگشت رو بهت داده بودم پس زحمت ـ

!م؟یفتیراه ب گهیساعت د میتا ن شهیبچه ها، فقط م شیپ رمیپس من م ـ

.باشه، برو ـ

.با ارغوان بپردازد یبتآخر را به هم صح قیداد دقا حیاز محمد دور شد و ترج نفس

اصرار کردند تا نفس جمعشان را  یلیارغوان و الهام خ. را جمع کرده بودند لشانیکرده بود و بچه ها تمام وسا دنیکم کم شروع به بار باران

.آن ها مخالفت کرد يپا داشت در برابر خواسته  کیترك نکند اما از آن جا که مرغ نفس 

. تکان داد يبود سر یماند و نفس که همچنان مشغول خداحافظ یمنتظر م نیه در ماشبا اشاره به نفس گفت ک محمد

بچه ها دست  يمحمد که از باغ خارج شد نفس آرامتر از قبل مشغول بستن در شد و چند بار هم برا نیماش. اصرار نفس خودش در را گشود به

.تکان داد

!يشد سیخ گه،ینفس بارون زود باش د يآها ـ

: سوار که شد با لبخند کمربندش را بست و آرام گفت. صداها بود نیباتریز یکیباران به گوشش  ریمحمد ز يو مردانه  گرم يصدا

. میبر ـ

.کنم یبا خود فکر کرد من چقدر با محمد راحت تر از قبل برخورد م و
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!نفس بارون؟ یچرا بهم گفت ـ

:فتگ يجد يدنده گذاشت و با همان چهره  يدستش را رو محمد

؟یستیمگه ن ـ

!نفس بارون؟ ؟یچ ـ

آره؟ ـ

لــــــَمیهوم، آره، خ ـ

؟یپرس یچرا م گهید یهست یخب پس وقت ـ

!ست؟یبهتر ن يجور نیخوام بگم، ا یبگو نم! حرف رو؟ یچونیپ یچرا م يجواب بد يخوا ینم یوقت گهیخب د ـ

.میکن یبعد امتحان م يباشه، دفعه  ـ

:لب گفت ریو ز دیمحمد لجش گرفته بود دستانش را در آغوش کش يکه از جواب سر باال نفس

!پـــــررو ـ

. شکست یشد سکوت را م یپخش م نیماش يکه در فضا یقیموس يصدا دندیکه رس یهنگام تا

 يلب تشکر ریز. کرده بود دایخاص پ یحالت نیمحمد انداخت که با نور اندك ماش مرخیبه ن یرا باز کند نگاه نیخواست در ماش یکه م یهنگام

.شد ادهیپ نیکرد و از ماش

***

!به به، پارسال دوست امسال آشنا ـ

!امروز يو آشنا روزیسالم به دوست د ـ

موقع شب؟ نیتا ا يبود يسالم بخوره تو سرت، کدوم گور ـ

؟يباز تو پررو شد ،یدرست حرف بزن عل ـ

!زم؟یتونه درست حرف بزنه عز یموقع شب مگه آدم م نیا ـ

.بود کنار زد ستادهیرا که در چهارچوب در ا یبا دست عل سنف

!چارهیب يغرب زده  ـ

.زانوانش گذاشت يها لم داد و لپ تاپش را رو یاز راحت یکی يرو زین یعل. به سمت پله ها رفت و

نا؟یمامان؟ ن ؟یمام ـ

.ستنین ـ

کجان؟ ـ

!؟یفضول ـ

!لوس نشو ـ
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.رونیشام با دوستاشون رفتن ب ـ

؟یچرا نرفتتو  ـ

؟یفضول ـ

؟یکه چ ـ

.يریگ یچون جواب نم یبهتره که نباش ـ

!لوس ـ

***

به چشمانش نفوذ کرده و خواب را از چشمانش ربوده بود و تالش او  یخواب یب. اش گذاشت و به سقف اتاق چشم دوخت یشانیپ يرا رو دستش

 يدست از تالش برداشت و رو. بودند ستادهیساعت چهار ا يعقربه ها رو .انداخت یبود نگاه زیم يکه رو یبه ساعت. بود هودهیخواب ب يبرا

 يبا کنار زدن پرده هوا. برهنه اش را پوشاند يتنه  میآن ن يراهنش را که کنار تخت افتاده بود برداشت و بدون بستن دکمه هایپ. تخت نشست

 يبمحض جمع آور. درنگ کوله اش را از آن خارج کرد یبه سمت کمدش رفت و ب. وسوسه اش کرد يزییصبح پا شیمه آلود و گرگ و م

.گرفت و مشغول شماره گرفتن شد ستتلفن را در د ازشیمورد ن لیوسا

را  یشده بود گوش بشیکه به زور نص یاز برهم خوردن خواب یعصبان. بالشش برد ریبه ز یگوش افتنی يخواب آلود دستش را برا نفس

:برداشت

.سالم ـ

 یم یکه سع ییو صدا تیرا نشناخت و با عصبان شیبود صدا داریکرده بود و نفس هم که خواب و ب رییتغ یقت صبح کممحمد در آن و يصدا

:کرد کنترل شده باشد گفت

!آقا؟ نینگاه به ساعت انداخت هی ـ

.کار رو کردم که االن به تو زنگ زدم نیمطمئن باش قبلش ا ـ

.شد یم اریکم کم هوش نفس

!شما؟ ـ

!یشناس یهم کنم نم یخودم رو معرف ،یابهنوز خو ـ

.محمد را شناخت يتازه صدا نفس

؟ییمحمد تو ـ

!چه عجب ـ

.شد خکوبیساعت م ينگاهش رو نفس

!ساعت چنده؟ یدون یم ،يوا ـ

!انقدر تعجب نداره که ،یحاال هر چ ـ
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:دیپرس یبا نگران. در ذهنش جرقه زد يزیان چناگه. دیکش يا ازهیتخت پرت کرد و خم يکه حاال نشسته بود دوباره خودش را رو نفس

؟یداشت يافتاده؟ کار یاتفاق ـ

.منتظرم ابونیسر خ گهیساعت د میحاضر شو تا ن ـ

!هان؟ ـ

!دختر خوب؟ بگو بله هیهان چ ـ

کار؟ یچ ابونیسر خ امیب گهیساعت د میحاال؟ ن يآورد ریوقت گ یسر صبح ـ

!کوه میبر میخوا یم ـ

!ه؟بل یعنی! هان؟ ـ

.دیآرام خند محمد

.زود باش حاضر شو، خداحافظ گه،ید نیهم ـ

!امیتونم ب یخداحافظ؟ من نم یچ یچ ستا،ینه، وا ـ

. منتظر اوست ابانیسر خ گریساعت د میگفت که محمد تا ن یبه او م دیچیکه در گوشش پ يبوق ممتد يصدا اما

. کند يآمد روزش را با محمد سپر یدش نمب. پنهان مشغول شد يبعد با لبخند یکم یبا حرص ول ابتدا

 ابانیمحمد سر خ نیماش. گذاشت و از در خارج شد یعل يکوه برا رمیمضمون که من با دوستام م نیبا ا یکوتاه ادداشتیاز آماده شدن  پس

اخمو و خواب آلود  يشدن چهره ا رفت و سوار شد اما قبل از سوار نیاش خورد و او با عجله به سمت ماش یشانیبه پ يسوز سرد. پارك شده بود

.رفتبه خود گ

.ریسالم، صبحت به خ ـ

شما؟ يسالم، خواب نما شد ـ

:را روشن کرد و به راه افتاد نیماش محمد

چرا؟ ـ

!بود؟ یکوه رفتن چ گهید میبود رونیب روزیآخه ما که د ـ

.يبرگرد یتون یم يخوا یاگه نم ـ

!؟یزن یدور م ـ

.يجا برگرد نیاز هم دیباخودت  ينه، اگه بخوا ـ

:ابروانش را تنگ تر کرد يکنان گره  غرغر

.برگرد گهیدو ساعت از خوابم زدم، حاضر شدم حاال م یسر صبح ـ

!؟يگذاشت برگرد یحاال ک ـ

!ستین یبه اجازه کس يازین ـ
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:تکان داد نیسرش را به طرف محمد

!میقد يتعارفم تعارفا ـ

!م دست شماست که؟ما ه يبگم اجازه  یخواست ینم ـ

!نمیب یبه اسم اجازه توش نم يزیکنم چ یبه دستام نگاه م یمن که هر چ ـ

!انیونیهما يکمتر واسه خودت پاشو آقا ـ

!میشد ریگ نیحاال که فعال زم ـ

.خب رنیبگو دستت رو بگ اییبه اون باال ـ

!ادته؟یتو هنوزم  ـ

:را باال انداخت و با غرور گفت شیابرو يتا کی

.یمنو دست کم گرفت يحافظه  ـ

.راه را استراحت کند يکرد ادامه  یکوتاه بسنده کرد و نفس سع یدر جوابش به تبسم محمد

با او  زینفس ن. برداشت و به راه افتاد یصندل يمحمد کوله اش را از رو. شد ادهیپ نیچشمانش را گشود و همراه محمد از ماش نیماش يتکان ها با

کرد اما با  یو آرام به سمت جلو حرکت م قیعم ییمانند محمد با نفس ها زیاو ن. آلود صبح سبب شد خواب از سرش بپردمه  يهوا. همگام شد

:راه نرفته بودند که نفس گفت یلیهنوز خ. دیرس یبه نظر نم یموقع صبح چندان راض نیآن هم ا ،يهمه از کوهنورد نیا

ام محمد؟ ـ

.کرد رفت نگاهش یهمچنان که باال م محمد

بله؟ ـ

!بندم یم لیدارم قند ـ

و کوله اش را کنار  ستادیمحمد ا. چندان هم نامناسب نبود یهوا نبود ول نیآن هم در ا يمناسب کوهنورد ادیز دیکه به تن داشت شا ییمانتو

از تن خارج نمود و به سمت  رنگش را یبه نفس انداخت که بازوانش را در بغل گرفته بود سپس اورکت مشک یگذاشت و نگاه نیزم يرو شیپا

.نفس گرفت

.رو بپوش نیا ایب ـ

...ینه، مرس ـ

!سردته؟ خب بپوشش یگیمگه نم ـ

!یمرس ـ

.را مهمان لبان لرزانش کرد يو لبخند دیچیاش پ ینیعطر محمد در ب يبو. کت را به تن کرد نفس

!م؟یبر ـ

.میبر ـ
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 ي مهیاما با وجود او هنوز در ن! کرد که اگر نفس نبود االن در راه برگشت بود یود فکر ممجبور بود بخاطر نفس آرام قدم بردارد و با خ محمد

.اول راه قرار داشتند

!محمد؟ ـ

!ه؟یدوباره چ ـ

!گشنمه خب ـ

:نفس اشاره کرد يمحمد به کوله . ستادندیا يناچار گوشه ا به

.گهیخب، بخور د ـ

!؟یچ ـ

!نه؟ ياوردین یچیه ـ

!ارم؟یبا خودم ب میزیچ ياون وقت انتظار دار. کوه ایب یگیم! من! ؟یاونم ک ،يکرد داریمنو از خواب ب يزنگ زد ساعت چهار صبح ـ

:خنده دار گفت یبه نفس زل زد و با لحن محمد

!دیبله، ببخش ـ

معموال عادت نداشت به جز . دمحمد کوله اش را گشو. دیکش یبود خجالت م اوردهیهمراه خود ن يزیکه چ نیاز ا. انداخت نییسرش را پا نفس

 یقیدقا. همراه خود آورده بود یخوراک یخوردن همراه خود ببرد؛ اما از آن جا که آن روز نفس همراهش بود کم يبرا يگرید زیآب چ يبطر

:کرد اما دوباره گفت اریسکوت اخت یطوالن یبار نفس تا مسافت نیا. دوباره به راه افتادند. خوردن شد ولنفس مشغ زین

!محمد؟ ـ

دوباره؟ يخوا یم یچ! کین کیپ میاومد يکوهنورد يدونم ما امروز به جا یم ـ

 يا شهیاند يشد اما چشمان شوخ محمد و لبخندش اجازه  یم ریقرار داشتند از حرف محمد دلگ يگرید تیمطمئن بود اگر در هر موقع نفس

.داد یرا به او نم گرید

!تشنمه ـ

نفس کم . آب دوباره به راه افتادند دنیپس از نوش. کرد یمحمد را طلب م يد را به اتمام رسانده بود و حاال بطرآب خو يدر طول راه بطر نفس

:خواست لب باز کند که محمد گفت. بود دهیگاهش ته کش یگاه و ب يبهانه ها گریرفت بخصوص که د یکم حوصله اش سر م

!دخترِ تنبل! نفــــس؟ ـ

استوار  يکه کم کم از اراده  دیینپا يریمضاعف همراه محمد حرکت کند اما د ییرویس عزمش را جزم کند که با نبود تا نف یحرف کاف نیهم و

:گفت يجد یبار بدون صدا کردن نام او، با اخم و لحن نیا! شد دیخود ناام

!شمیم خمکیدارم  ـ

 زینفس ن. که منتظر نفس باشد به راه افتاد نیبار بدون ا نیرنگش را از تن خارج نمود و به سمت نفس گرفت و ا یبدون حرف ژاکت آب محمد

 يدندان ها. هوا کاسته نشده بود ياز سرما يزیشد اما چ یکم کم هوا روشن تر م. و پشت سر محمد حرکت کرد دیاورکت پوش ریژاکت را ز
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.ستادیا. خورد یبه هم م رمانفس از شدت س

!تونم ینم گهیمن د ـ

 زیکار به نفس بفهماند که چ نیخواست با ا یم ییگو. رنگ به تن داشت یمشک راهنیپ کیتنها . به خود انداخت به نفس و سپس ینگاه محمد

:با لبخند رو به نفس گفت! کند میندارد تا به او تقد يگرید

!؟یچ گهید ـ

!سردمه خب ـ

کار کنم؟ یحاال چ ـ

.با اخم سرش را برگرداند نفس

!من ســــردمه! دونم؟ یچه م ـ

!تو دختر یزن یچقدر نق م ـ

نفس فکر کرد که اگر بخواهد . تخته سنگ کوچک بود. ندیبنش کشینشست و به نفس اشاره کرد تا نزد یتخته سنگ يعقب رفت و رو محمد

 گذشت و نفس که یم يزیمحمد همچنان در کوله اش دنبال چ. از نشستن صرف نظر کرد نیبنابرا ردیگ يدر آغوش محمد جا دیبا ندیبنش

کرد تا آن  یسع. ندیسنگ بنش ينداشتند او را وادار کردند که رو ستادنیتاب ا گریکه د شینفوذ کرده بود و پاها شسرما تا مغز استخوان گرید

محمد دست از جست و جو . داد یرا به هم فشار م شیدستش را در بغل گرفت و با قدرت دندان ها. ندیتواند با فاصله از محمد بنش یجا که م

با صورت خود نداشت خود را عقب  یچندان يصورت محمد که فاصله  دنیکه نفس با د دیبگو يزیکرد تا چ بازو به نفس نگاه کرد و لب  دیکش

آن سر بخورد اما دستان محمد  يسنگ نشسته بود از رو يکه لبه  ییبود تا او تعادلش را از دست بدهد و از آن جا یحرکت کاف نیو هم دیکش

. کرد يریاو جلوگ یلاز سقوط احتما

و سرانجام  دیکاو یصورت نفس را م يچشمان شوخ محمد اجزا. چشمانش را باز کرد دیکش یکه تند تند نفس م یرا برگرداند و در حال سرش

.دیخاص سرش را تکان داد و خود را عقب کش ینفس با حالت. چشمانش ثابت ماند يرو

!حواست کجاست خانوم تنبل؟ ـ

!ماست انگارش شیحواسشون پ ـ

از آغوش محمد به  ییرها يفشرد و دستان نفس که برا یدست محمد هنوز هم کمر نفس را م. دو با تعجب به سمت صاحب صدا برگشتند هر

.به او چشم دوخته بودند رتیمامور با ح دنیهر دو با د. سمت بازوان او رفته بود دور بازوانش قفل شده بود

!خب؟ ـ

به خود  يجد یبر چهره نشاند و حالت یاخم زینفس ن. که دستش را از کمر نفس جدا کند برخاست نیبا اخم، بدون ا .به خود آمد عیسر محمد

.ساخت یفشرد معذبش م یبود و دست محمد که کمرش را آرام م دهیصورتش رنگ پر. گرفت

!ستن؟ینامزدتون ن ایخانوم که همسرتون  انایاح ـ

 یلیکه خ شهیاما محمد مثل هم. نفس منتظر بود تا پاسخ محمد را بشنود. فرم محمد تنگ تر شود ابروان خوش يمرد سبب شد گره  پرسش
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:دانست که چه کار کند گفت یشد و م یخوب برخود مسلط م

.امیمنم االن م نیینفس برو پا ـ

خودش . به حرف محمد عمل کند تیموقع کند و در آن اریداد سکوت اخت حینفس تعجب کرد اما ترج. دستش را از کمر او جدا کرد یبه آرام و

.زد یقلبش تند تند م. مامور متوقف شد يرا در دست گرفت و قدم برداشت که با صدا فشیمحمد و ک يبود و با عجله کوله  یعصبان زین

.نیجواب منو بد یبرن تا جنابعال ینم فیتشر ییمتاسفم، خانوم جا ـ

.ستهیجا وا نیسرما ا نینداره خواهر من تو ا یلیدل چیه ـ

!محترم يامروز که همه خواهر و برادرن آقا يجوونا! خواهرتون؟ ـ

.محمد و سپس نفس انداخت يبه سر تا پا یپوزخند نگاه وبا

:تکرار کرد يدیتاک یبا لحن محمد

.نیبرو تو ماش ـ

...شــیگفتم نم ـ

که  دیشن یمامور را م يصدا. را به مامور نداد يگریحرف د يه حرکت کرد و اجاز نیینمود به سمت پا یم یکه هنوز هم بهت زده و عصب نفس

مدام در دل . را نداشت يزیچ نیاصال انتظار چن. داشت یرا بلند برم شیقدم ها. ردیاو را بگ يکرد اما انگار محمد توانسته بود جلو یم شیصدا

. محمد ناخودآگاه لبخند زد يآور ادیداد؟ با  یبه مامور م یمحمد چه جواب. ندیتخته سنگ بنش يگفت که چرا قبول کرد رو یناسزا م ودبه خ

.باشد یاخم آلود او عصبان يمنتظر چهره ا دیمطمئنا با

را به دست گرفت  فیدوشش انداخت و ک يمحمد را رو يکوله . را به او نداده است نیماش چییآورد محمد سو ادیکه شد تازه به  نیماش کینزد

 یحال خدا را شکر م نیو با ا دیجوش یو سرکه م ریدلش مثل س. محمد و مرد فکر کرد یفت و گو و جر بحث احتمالو به گ. زد هیتک نیو به ماش

نفس . شد یم شتریکم کم با روشن تر شدن هوا ورود دخترها و پسرها ب. شود ينبود که سبب شک و شبه ا ياش طور افهیو ق پیکرد که الاقل ت

.از تن خارج کرد و به دست گرفت و منتظر محمد شد پالتو و ژاکت محمد را نیدر همان ح

خشم در  ای تیاز عصبان ياثر. محمد زل زد يگرفت و به چهره  نیاش را از ماش هیتک. شد انیقامت بلند محمد از دور نما یقیپس از دقا باالخره

.گرفت شیرا در پاو  ي هیرو زینفس ن. داشت یتفاوت و خونسرد قدم برم یب شهیمثل هم. شد ینم دهیصورتش د

!خواهرت سرما نخوره؟ یخواست یم يجور نیا ـ

نفس . شد نیسوار ماش اوردیخودش ب يکه به رو نیخارج کرد و بدون ا بیبود دستانش را از ج ستادهیچند قدم از او ا يکه حاال با فاصله  محمد

.زد یلب مدام غر م ریو ز ردینش را بگزبا يبود با غرغر در کنارش نشست اما نتوانست جلو دهیهم که از رفتار او رنج

!نه؟ رم،یبگ نکیواسه گوشام ع دیبا يانگار! ؟یبلندتر بگ شهیخانوم جون م ـ

:حواله اش کرد و سرش را برگرداند نیدلنش یسوال محمد اخم با

! از االن نمیکوه، ا میشدم، به زور آورد داریب يزود نیصبح به ا ـ

! ه؟یچ يزود نیصبح به ا ـ
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:دیبه نفس انداخت و با لحن خاص خودش پرس یهیعاقل اندر سف نگاه

!به زور آوردمت؟ ـ

.گفت یمحمد راست م. از حرص لبش را گاز گرفت نفس

!؟یستیفکر کنه تو خواهرم ن دیبا ارویچرا  يشد یرنگ به رنگ نم يبعدشم شما اگه اون جور ـ

!امیتعجب کردم گذاشت ب! بهش؟ یگفت یچ ـ

.شد تلفن حل هیبا  ـ

...که شهینم! آخه؟ يچه جور ـ

!میمقبول واقع شد جهیو در نت ارویهمش رو بگم؟ آشنا داشتم، زنگ زدم بهش اونم زنگ زد به  دیبا ـ

:آور آن موضوع شود گفت ادیخواست  یکه از شدت خجالت نم نفس

...وگرنه! کوه ارنیبنده رو ن گهیبرادر که د يآقا يتجربه باشه برا نیخب ا ـ

!رنه؟وگ ـ

!یچیه ـ

!شهیمنو که اونم نم یبزن يخوا یم تشینها ؟یبکن يخوا یکار م ینه بگو، مثال چ ـ

:گفت ظیبا غ نفس

!چرا نشه؟ ـ

:با لبخند پاسخ داد محمد

!اد؟یدوما دلت م ،یتون یاوال که نم ـ

!ادیبله که دلم م! تونــــــم یم ـ

!رونیبگو بره ب! کجا؟ مگه خونه خاله است؟ ـ

.به خود آمد عیگرد و بزرگتر از حد معمول نگاهش کرد اما سر یبا چشمان نفس

!اد؟یخواست ب یحاال ک ـ

!حاال؟ يایم یک! تــو ـ

! کارمم مونده هی نیهم ـ

:حرفش گفت يدر ادامه  يجد مهین یبا لحن عیباشد، سر دهیبه ذهنش رس يزیانگار که چ و

!ادیشلوغ خوشم نم يمنم از جاها ست،ین واسه من ییفعال قلبت انقدر شلوغه که جا ـ

!ریقبلش اجازه بگ يایب یباشه پس هر وقت خواست ـ

اما . دیقلبش با او سخن نگو یصراحت از شلوغ نیحداقلش انتظار داشت محمد با ا. کرد اریرا نداشت سکوت اخت یجواب نیکه انتظار چن نفس

 یباق یحرف چیه يآورده جا یبه زبان م حیصر یلیرا خ شیرك بوده و حرف ها شهیمکه محمد تا به آن روز ه نیا يآور ادیهرچه که بود با 
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. گذاشت ینم

.را خاموش کرد و به سمت نفس بر گشت نیمحمد ماش. متوقف شد یرستوران يجلو نیماش

!؟يخور یصبحونه م م،یبر یکوه که نذاشت ـ

:بود آرام گفت ریمحمد دلگ يکه هنوز بابت جمله  او

.شنیخونه، نگرانم م یاگه منو برسون شمیممنون م! کوه؟ يم برمن نذاشت ـ

.را روشن کرد نیتکان داد و دوباره ماش يچشمانش را به چشمان خوش حالت نفس دوخت و سپس سر يقهوه ا یلحظات محمد

:محمد آهسته گفت. نگاه دارد ابانیرا سر خ نیکه نفس از محمد خواست ماش یهنگام

!یقلجباز و بد اخال یلیخ -

!من؟ ـ

.آره ـ

.ستمین يواسه کوهنورد یخوب ياما من همپا! ممنون ـ

.دیحرفش را بگو یکند و باق یمنتظر ماند تا نفس عذر خواه محمد

!شمیلجباز و بد اخالق م يکرد يریگ جهیچون همون طور که خودت نت یخواب کن یفکر نکن که صبح ها منو ب نیبه ا گهیکه لطفا د نهیا ـ

:دیزده و شوخ نگاهش کرد و با همان لحن پرس جانیه یشمانبا چ محمد

!؟یچ گهیخب د ـ

!به هر حال ممنون! گهید نیهم ـ

:که آهسته گفت دیمحمد را شن يآخر صدا يشود اما در لحظه  ادهیدر را باز کرد که پ و

!ادیطرفا ن نیلوسه اگه ا یلیدلت خ ؟یراست ـ

!بله؟ ـ

!لوسه یلیگفتم دلت خ یچیه ـ

!چرا اون وقت؟ دیببخش ـ

.یفهم یحاال بعدا خودت م ـ

!خداحافظ  ـ

.به سالمت ـ

چشمان  يموهاش خوش حالتش رو. کرده بود دایپ یحالت جالب. مواجه شد یخواب آلود عل يرا داخل خانه گذاشت با چهره  شیکه پا نیهم

.فشرد یچپش را م يبود و با دست راستش بازو ختهیپف کرده اش ر

وقت صبح؟ نیا يکجا بود ـ

.ریسالم آقا، صبح به خ ـ
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؟يسالم، خب بعدش؟ کجا بود ـ

.گذاشته بودم ادداشتیواست ! ایخواب جیگ ـ

خوش گذشت؟ دمش،یآهان، آره د ـ

:زد و گفت يکرد پوزخند یرا از تن خارج م شیکه مانتو یدر حال نفس

مامان و بابا کجان؟ ؟يداریتو چرا ب. بد نبود ،يا ـ

.کار داشتن ییجا رون،یهم رفتن ب نایبخورم، بابا سر کاره و مامان و ن اومدم آب ـ

:انداخت یعل يبه سر تا پا ینگاه نفس

! یتو هم که مست خواب ـ

:رفت نجوا گونه پاسخ داد یاز پله ها باال م نیسنگ ییو گام ها یهمچنان که با خستگ یعل

.و تنمهت شیهنوزم خستگ دم،یدو یلیچند روز واسه کار خ نیا ـ

.برو بخواب ـ

  .مبل ولو شد يخودش رو و

***

که دارم توش  یجهنم نیخوام از ا یتو رو خدا، من م م؟یانقدر بدبخت شد هویچرا ما . تونم ینم گهیمن د! تو رو خدا بگو تمومش کنن یعل ـ

.زنم خالص بشم یدست و پا م

 يگونه ها يکه رو ییاشک ها دنیبا د. دیکوب گرشیر مشتش را به کف دست دو چند با دیکش رونیب شیموها نیرا از ب شیکالفه پنجه ها یعل

پف کرده و  شیکرده بود چشم ها هیاز بس که گر. برخاست و به سمت تخت نفس رفت یصندل ياز رو. کرده بود منقلب شد داینفس راه پ

.دیو رنجور نفس را در آغوش کش فیحدرنگ بدن ن یناب کنارش نشست و ب یبا محبت یعل. دا کرده بودیپ يخمار مهیحالت ن

 یکه وقت یستین ییاون نفس کوچولو گهیتو د ،یکن یدوست ندارم بهت گوشزد کنم اما تو مجبورم م چینکن، ه هیمن، نفس قشنگم گر زیعز ـ

 يتو یکن یال واقعا فکر محا يکرد هیرفتن من موقت بود و تو بابتش اون همه گر. یتو بغل مامان از حال رفت هیرفت از زور گر یمن داشتم م

هات؟ هیبا گر يببر شیاز پ يکار یتون یم طیشرا نیا

.کرد یرا کالفه تر م یعل نیبه هق هق افتاده بود و ا نفس

مامان و بابا نداشته باشن؟ شهیمگه م یول يمن مشکل دارم، تو مشکل دار ن،یا یعنی ینفس زندگ ـ

:اش گذاشت ینیب يدستش را رو یکه عل دیبگو يزیچ هق هق سرش را باال آورد و خواست انیدر م نفس

 يهان؟ انتظار ندار! اما نفس به نظرت اونا بچه هستن؟. دمیو حق رو هم به تو م یبگ يخوا یم یدونم چ یآره، م. یبگ يزیخوام چ ینم س،یه ـ

م؟یکن يریگ میما و از ما بخوان تا واسه مشکالتشون تصم شیپ انیکه اونا ب

...اما من ـ

!؟یفرار کن ياوضاع بخوا نیاما به نظرت درسته که تو ا دمیاز هزار بار شن شتریتو رو ب يآره خواسته  ـ
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.کرده بود هیبس بود هرچه گر گرید. را پاك کرد شیو اشک ها دیکش رونیب یخود را از آغوش عل. برآشفت یاز سخن عل نفس

.هریتونه جلوم رو بگ یهم نم یکس چیه. خوام برم یمن م یعل ـ

؟یاگه من خواهش کنم چ ـ

.ستادیپنجره ا يپشت به او و رو به رو نفس

.خوام دلت رو بشکونم یخواهش نکن که نم ـ

 میکه هست يزیداغون تر از چ يخوا یم ه؟یرفتنت چ گهیپس چته؟ د! وونهید یسوزون یمن دل م يواسه دل شکسته  ،یستینفس تو سنگدل ن ـ

م؟یبش

.کان دادت یسرش را به عالمت نف نفس

!به دو نکن کیپس با من  ،یهستم عل شهیتر از هم وونهید تیموقع نیاالن تو ا ـ

.خودش را به نفس رساند و از پشت بازوان او را لمس کرد یعل

 ياریبون برو به ز یکه تو دلت نگه داشت ییحرفا یتون یوقت نم چیدونم تو ه یهر چند م يسال ها تو با من حرف زد نیتموم ا ينفس، تو نیبب ـ

نه؟یاز ا ریغ ،يبا من مشورت کرد شهیکه هم نهیاما حداقلش ا

.کرده بود اریسکوت اخت نفس

.جواب منو بده ـ

.نه ـ

 تیتازه موقع! منم بذارم برم؟ ستیبه نظرت بهتر ن یآهان راست. فکر نکن یچیبه ه. خب برو، راحت برو! خوام برم؟ یم یگیبهم م ياالن دار ـ

...تو هستــ ياونا مامان و بابا. وئهمن که بدتر از ت

!یعل ـ

:گفت یبا لحن تند و عصب یعل

دختر خوب؟ يرو؟ بچه شد تیگیزند قتیرو؟ حق یچ! ؟ینیکه نب يریم ؟یبمون یتا ک ؟يبر يخوا یکجا م ؟یکن یم یعل یعل! نفس؟ هیچ ـ

:زد ادیخش دارش فر يبا حرص به طرفش برگشت و با صدا نفس

...گهیتو که د شه،یبابا داغون م شه،یمامان داره آب م نمیبکه ن رمیآره، م ـ

:را تکان داد و گفت سرش

.دیولم کن. تونم تحمل کنم یکشم، نم یبابا منِ بدبخت نم! ن؟یمنو بفهم نیخوا یبردم، چرا نم یرو هم با خودم م نایشد ن یاگه م ـ

:و پشت به نفس به طرف در به راه افتادچند قدم عقب گرد کرد  يبه اندازه . انداخت نییسرش را پا یعل

!فقط بــرو ـ

.شده بود یدوباره عصب. شد یو رو م ریمعده اش ز. توانست عق زد یاتاق رساند و تا م یبهداشت سیخودش را به سرو یاز خروج عل پس

 يتلخ لحظه ا يها شهیفکر و اند. دادند یدر ذهن آشفته اش جوالن م الیهزاران فکر و خ. چشم دوخت دیتاب نشست و به غروب خورش يرو
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در ! د؟یاز هم پاش زیچطور شد که همه چ. کوچکشان يبود، همچون عمر خانواده  انیرو به پا زییپا. قصد ترك وجود خسته اش را نداشتند

 یکند؟ ب ینش حالجطالق را در ذه يتوانست کلمه  یچطور م. را ببندد و با خانواده اش وداع کند شیچمدان ها يروز هک دیگنج یذهنش نم

شده بود و مدام چراغ قرمز رنگش  يزنگ خطر شهیاما امروز پر رنگتر از هم. شد یم افتیبود که در فرهنگ لغت ذهنش  يکلمه ا نیمفهوم تر

شده بد  شیدایپکه معلوم نبود از کجا  یاختالف. بود ختهیبه هم ر شانیتمام زندگ ریماه اخ کیدر . کرد یم ییماتار نفس خودن دگانیدر برابر د

.آمد یمشکل به نظر م دیپرست یخانواده اش را م شهیاو که هم يبرا يزیچ نیچن رشیپذ. خانواده اش را گرفته بود بانیجور گر

 يتکرار يو با حرف ها ستادیا یدر مقابلش م شیهر روز خسته تر از روز پ یعل. کرد یدانشگاهش شرکت م يطور نامنظم در کالس ها به

 لیسه. مهربانش را آزرده بود یچقدر با رفتارش عل. شد گرفته بود باز دارد یم يکه چند هفته ا یمیاو را از عمل کردن به تصمکرد  یم یسع

کرد بود و بدتر  شهیرا ندارد سکوت پ یمشکالت نیبا چن ییارویداد اصال انتظار رو ینشان م یشد و پروانه که به خوب یم دهیخم تبار مشکال ریز

و  ریگوشه گ ،يمنزو يها نفس را به موجود نیو تمام ا. دانستند یرا نم ییاختالف کذا نیا یعلت اصل یبود که نه نفس و نه عل نیاز همه ا

.کرده بود لیپرخاشگر تبد

به زحمت بر . خبر بود یاز محمد هم ب. پوزخند زد. کرد ییشکل آن خودنما لیصفحه مستط يزنگ خورد و متعاقب آن نام محمد رو شیگوش

.عقلش غلبه کرد و به تماس پاسخ داد يخواسته 

بله؟ -

.فرق داشت شهیبا هم شیصدا

!میدیسر کار خانوم رو شن يما صدا! چه عجب ـ

؟یخوب ـ

؟يشما چطور! بله، ممنون خانوم ـ

.یمرس ـ

.ازت نداشتم يوقت بود خبر یلیخ ـ

.يزنگ زد يلطف کرد ـ

!ن؟یهم ـ

.دیاش را باال کش ینیا پاك کرد و بصورتش ر يخشک شده رو ياشک ها نفس

؟یپس چ ـ

:دیپرس دیبا ترد محمد

؟يسرما خورد ای یکن یم هیگر ـ

.سکوت کرد نفس

.ستین يزیچ ه،ینوع آلرژ هی ـ

خوبه حاال سه ماه مونده به بهار، نه؟! مثال؟ ینسبت به چ يآلرژ ـ
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!بدم حیکه حتما توض ستیقرار ن ـ

!يبر یو حوصله آدم رو سر م یزن یساز مخالف م شهیمثل هم ـ

.خب پس خداحافظ لیخ ـ

!ینه دوست دارم تو فروشنده باش دارمیناز نکن که نه من خر ـ

:کالفه گفت نفس

؟يندار يکار ـ

!چرا ـ

.زد یموج م شیدر صدا یخاص یمهربان. کرد رییمحمد تغ يصدا لحن

!بگم امشب يزیچ هیراستش زنگ زدم  ـ

!رو؟ یچ ـ

!حاال گمیم ـ

:کالفه گفت نفس

.گهیخب بگو د ـ

:داد پاسخ گفت یمقطع او گوش م يکه با آرامش به نفس ها یبا او صحبت کند در حال شتریخواست ب یم ییکه گو محمد

!حاال، صبر کن گمیباشه، م ـ

خب؟ ـ

:دیپرس صالیبا است. سکوت نفس را نگران کرد نیسکوت کرد و ا محمد

!؟یگینم ـ

.گمیچرا، م ـ

:گفت ریبم و ز ییو آهسته تر از قبل و با صدا دیکش یقیعم نفس

شناسمت؟ یچند وقته م ـ

:از سوالش متعجب شد اما بالفاصله گفت نفس

چطور؟! شهیم یدو سه ماه هی ـ

!یچیه ـ

:کند لبخند بزند گفت یم یبود سع دایکه پ ییبا صدا و

!یپور امشب من زنگ زدم واسه خداحافظ نیخب خانوم نفس مت ـ

:دیدستش به سمت قلبش رفت و پرس. گفت یم يگرید زیاست اما سکوت محمد چ دهیاشتباه شن دیکرد شا سح

؟یواسه چ ـ
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:که مخصوص خودش بود بدون توجه به سوالش گفت يبا همان غرور مردانه ا محمد

.میزن یکه باهم حرف م هیبار نیآخر نیبار بهت زنگ بزنم چون فکر کنم ا نیخواستم واسه آخر یم ـ

...چــ ـ

:گفت میمال یو با لحن دیکالمش پر انیم محمد

!شهیرفتنم هم اصال به تو مربوط نم لیو دل ـ

:دیپرس. کرده است دایپ یشوخ يبرا يدرهم شکسته فکر کرد که محمد چه وقت بد نفس،

!حاال؟ يریکجا م ـ

!رمیم رانیدارم از ا ـ

دخترانه اش  فیاحساسات لط. کرد و اشک به چشمانش هجوم آورد دایس پشکستن در ذهنش انعکا يصدا. درون نفس شکست يزیچ

.داشت یاحساسش ترك برم. شده بود ندیناخوشا یراتییدستخوش تغ

نفس؟ يشد یچ ـ

!یبگ يزیچ نیهمچ هیاصال انتظار نداشتم  ـ

بگم بهت؟ یچ یپس انتظار داشت ـ

.گونه اش سر خورد يغم رو يبا آن دانه ا بر لبانش نشست و همزمان يمحمد زهرخند زیآم طنتیلحن ش از

!دونم ینم ـ

!شلوغ نبود يکرد یبهت زنگ زدم تا بگم قلبم اون قدرام که فکر م یول. بشناسمت یدرست و حساب یمدت که نذاشت نیبه هر حال ا ـ

شلوغ  يمنم از جاها ست،یواسه من ن ییفعال قلبت انقدر شلوغه که جا«: خودش افتاد يجمله  ادی. خوش گذشته يبه روزها دینفس پر کش ذهن

.کرد یزنده م ادشیخاطرات آن روز را در  یرحم یو حاال محمد با ب» !ادیخوشم نم

؟يدیشد؟ د یچ ـ

!رو؟ یچ ـ

!گهیقلبم رو د ـ

.کرد یم یانصاف یمحمد ب. راه باز کرده بودند شیگونه ها يتندتر از قبل رو شیها اشک

!نمیرو بب يزیچ یکیتار نینم تو اتو ینم ست،یرو چشمام ن نکیع ـ

!م؟یو ما خبر نداشت يهم بود ینکیع ـ

!استفاده کرد نیاز ذره ب دیقلب شما که با دنیواسه د ـ

!است؟یطور نیا! ا؟ ـ

.محمد هم. دیتلخ خند نفس

!؟يندار يبرم سراغ چمدونام، کار دیبا گه،یخب د ـ
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که هنوز هم مکالمه اش با محمد را باور  یاز غم در حال زیآزرده و لبر یبا لحن. دیگنج یدر باورش نم گریرفتن محمد د. دیتند نفس کش تند

:نداشت گفت

!؟يگرد یبرم یک ـ

!فقط واسه رفته طمیبل ـ

!رم؟یازت خبر بگ ینداره اگه گاه یاشکال ـ

!را بر زبان آورده است يزیچ نیکه در برابر محمد داشت چن يچطور با وجود غرور دینفهم

انا؟ینمونده که اح یحرف گهید! يریخبر بگ يخوره تو بخوا یمن که چشمم آب نم یول! ماحت ـ

:زد و گفت ایشکسته اش را به در دلش

...مواظب خودت باش ـ

:گفت یپس از مکث و

!یلیخ ـ

!گه؟یطور، امر د نیحتما، تو هم هم ـ

:گفت يآهسته تر ياما صدا شتریبار با جرات ب نیا

!ووقت عوض نش چیه ـ

:دیآهسته خند محمد

!رهینم ادمیدختر لجباز و تنبلِ بد اخالق رو  هیمنم  ـ

.نفس رنگ گرفت يها گونه

.خدانگهدارت نفس بارون ـ

:آهسته و با بغض گفت. خارج کرد نهیحسرت بارش را از س آه

!دارید دیبه ام ـ

اسمش دوست داشتن  دیشا. کرد یو منجمد شده اش حس م سرد يرا درون رگ ها ینفس که تازه حس گرم يبود برا يمحمد انیپا نیا و

! با او وداع کرده بود چه سود؟ شهیهم ياما حاال که محمد برا! بود

چرا . به هق هق افتاده بود. را آزاد کرد شیحصار اشک ها گریدهانش گرفت و بار د يدستش را جلو. تاب کز کرد يرا جمع کرد و رو شیپاها

 یشده بود او را نم رشیآور شود؟ چرا حاال؟ حاال که نفس درگ ادیخواست شلوغ نبودن قلبش را  یه بود؟ چرا مرفتنش چ لیمحمد رفت؟ دل

: نجوا کرد هیگر انیبرده بود؟ نفس در م یبه حس خود نسبت به محمد پ چرا حاال د؟ید

!آخ محمد ـ

 یبود تا از کابوس يبه دنبال روزنه ا ياو هنوز هم در بهت و ناباورگذشت و  یاز مکالمه اش با محمد م یساعت. اتفاقات نیچه سخت بود باور ا و

 ییآن خودنما ينام محمد بر صفحه  چگاهیه گریکه د نیا يآور ادیکنار دستش افتاد و با  ینگاهش به گوش. ابدیشده بود نجات  رشیکه درگ
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.فشرد یرا م شیگلو ینیبغض سنگ. شده بود کیشر شیدر پرپر شدن احساس نوپا زیغروب آفتاب ن. بر دلش نشست یبیکند غم غر ینم

فکر . ببرد شیاز پ يتوانست کار یهم نم یرفت و عل یمحمد م. بردند یبه سر م یبحران یتیپدر و مادرش در وضع. کرد یچه کار م دیبا حاال

. بالش گذاشت يرا رو نشیت و سر سنگبه اتاق برگش. ندیتاب بنش يکه رو دید یدر خود نم یتوان گریفکر کرد و فکر کرد انقدر که د. کرد

انتخاب  نیشمال بهتر يالیو. موضوع بودند نیو سپس پروانه مخالف سرسخت ا لیخواست برود اما سه یاو م. گشت یم يچاره ا بالبه دن دیبا

کار  نیرش باشد، بلکه با اچشم پدر و ماد يخواست جلو ینم. خواست نقش خود را کمرنگ کند یدر شمال بماند اما او م یتوانست مدت یم. بود

:کرد یکه با خود زمزمه م ینفس در حال. ندازندیاو ب يبه روح زخم خورده  یو پروانه نگاه لیسه

. فکر کنم دیفکر کنم، با دیبا ـ

.فرو رفت یقیخواب عم به

...ند اماکرده بود رفتن محمد را باور ک یدو روز سع نیدر ا. گذشت یکه مطرح کرده بود م یمیروز از تصم دو

 یادداشتیاو بدون خبر کردن آن ها تنها  نیبنابرا. همچنان مخالفت از جانب آن ها یعنی نیاز اعالم جواب از جانب پدر و مادرش نبود و ا يخبر

از  یمکرد ک یشد حس م یاز تهران که خارج م. خانه را ترك کرد یکاشت و همراه ساك کوچک نایگونه ن يبه رو يگذاشت و بوسه ا یعل يبرا

.دانست چرا؟ اما دوست داشت با شهر خود وداع کند ینم. گذارد یرا پشت سر جا م شیهاغصه 

 یدر را باز نم میآقا رح ایخانم  نبیزد ز یاما هرچه زنگ م. دیرس الیها خلوت بودند و نفس بالفاصله به و ابانیخ. بود يشمال گرفته و ابر يهوا

 سپ. بود لیدست سه دهایآورد که کل ادیفکر به  یاست اما با کم اوردهیرا همراه خود ن الیو دیکل شد که یخودش عصبان يفکر یاز ب. کردند

.ماند یم جهینت یگرفتن آن هاب يتالشش برا

ته رف رونیب الیاز و یکار کوچک ای دیخر يخانم برا نبیبا خود فکر کرد که احتماال ز. دیلبش را جو يو گوشه  دیکوب نیرا به زم شیحرص پا با

. نبود يچندان هم فکر بد ایاست پس قدم زدن لب در

 تیو در نها ستادیهمان جا ا یقیدقا. کودکانه شد یاز شوق زیوجودش لبر ایدر دنیبا د. دیراحت به سمت آب دو الیبا خ. خلوت بود ساحل

پدر و مادرش  ییبا جدا دیکه چگونه با نیابه . زل زد و به فکر فرو رفت ایسنگ نشست و به در يگذاشت و خودش هم رو یساکش را کنار سنگ

 یحد ب نیتا ا یعنی. شناخت ینبود که او م ینفس نیا. کرد یمدت احساس ضعف م نیچقدر ا. چگونه محمد را از خاطرش پاك کند. دیایکنار ب

. ردیپدر و مادرش را بپذ ییتوانست جدا یکرد نم یبود؟ اما هرچه فکر م فیدست و پا و ضع

محمد رفته بود و . از جا برخاست تیبا جد. شد داریاشک در چشمانش پد يمحمد حلقه  يآور ادیکرد؟ با  یرفتن محمد چه م با. دیکش یآه

.سنگ نشست يدوباره رو. اما او خسته بود. را فراموش کند شیهمان بهتر که احساس نوپا. کرد یفراموشش م دینفس با

و شال عقب  دیگردنش کش يبه رو یدست. کرد یخود آمد که ساعتش هنگام ظهر را اعالم م به یاست اما زمان رهیخ ایچه مدت به در دینفهم

آن طرف تر لب  یکه کم يفرد دنیهدف به سمت چپ چرخاند اما با د یسرش را ب. را تکاند و از جا برخاست شیمانتو. رفته اش را مرتب کرد

را درون  شیجوان دست ها. سست به سمتش حرکت کرد ییبا قدم ها. دیاال بااو که ح. امکان نداشت خودش باشد. خشکش زد بود ستادهیا ایدر

ضربان قلبش باال . نشده بود که پسر صورتش را برگرداند کیبه او نزد يهنوز آن قدر. بود رهیخاص به افق خ يفرو کرده بود و با غرور بیج

جا؟ نیخودش بود اما ا. کرد ینم ياریرفته بود و زبانش او را 
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:دیکه انگار مال خودش نبود پرس ییبه زبانش داد و با صدا ی، به زحمت تکانزده بهت

!؟یکن یکار م یجا، چ نیا ـ

حال آشفته  نینفس را آن هم با ا دنیاصال توقع د. شلوار خارج کرد و به سمتش برگشت بیدستش را از ج. با پرسش او تازه به خود آمد محمد

.شناخت نداشت یکه او م يپور نیبا نفس مت یبود شباهت تادهسیا شیکه رو به رو یهر چند کس. نداشت

؟ییجا نیشده؟ تو چرا ا یچ ـ

!یرفت یم دیتو، تو که با ـ

.نمود یحالت چهره اش متفکر م. به سمتش برداشت یآمد قدم یکه کم کم به خود م محمد

.آخر هفته است يبرا تمیبل! سالم ـ

.غرور چشمان او تنگ شده بود يچقدر دلش برا. پا و آن پا کرد نیا یکم. ندیب یکرد که او را مدر دل خدا را شکر . با شک نگاهش کرد نفس

!؟يکرد یاز من خداحافظ شیپس چرا دو روز پ ـ

:باال انداخت و گفت يشانه ا محمد

کرد؟ یم یواسه تو چه فرق ـ

 ایاحساسش حق نداشت حال او را جو یکرد؟ اما حت یم یفرق نشده بود چه ایجو ریاحوال او را در ماه اخ ینفس که حت يبرا. گفت یم راست

شود؟

:پاسخ داد ریبه ز سر

.یچیه -

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

:نفس گفت يبه سر تا پا يبا اشاره ا و

اوضاع؟ نیبا ا ـ

!ياومدم هوا خور ـ

.نگاه نافذش را به او دوخت نه،یدست به س محمد

سختته؟ تیانقدر گفتن واقع ؟یکن میو از من قار يزیچ هی يخوا یم شهیچرا هم ـ

.بر چهره نشاند یاخم محسوس نفس

.برم دیبا گهید ینه ول ـ

.امیباهات م ییجا هیباشه پس من تا  ـ

متولد احساس تازه  ضشیبا رفتار ضد و نق زیمدت کم بود و حاال محمد ن نیا یروح یخستگ. گفت و شانه به شانه محمد به راه افتاد يباشه ا نفس

. کرده بود بیعج یچالش رینفس نسبت به خود را درگ يشده 

:خشک شده اش را با زبان تر کرد و گفت ينفس لب ها دندیکه رس یاصل ابانیخ به
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.برگردم دیجا با نیمن از هم. ابونهیخ نیتو ا المونیو ـ

.کرد بایو ز ضیعر یابانیخ يبه انتها ياشاره ا و

؟ینمو یجا م نیا یخوبه، تا ک ـ

!دونم ینم ـ

:دیپرس دیبا ترد محمد

!؟يتنها اومد ـ

.ساك را در مشتش فشرد ينفس دسته . دیبار یاز لحن کالمش م دیداشت اما ترد یتفاوت یرنگ ب نگاهش

.آره ـ

. خبرم کن یداشت يباشه، کار ـ

:جان به لب آورد یب يلبخند نفس

.یمرس ـ

.درا رو قفل کن الیو یرفت. حاال برو ـ

. هست دارمونیراس ـ

:با لبخند گفت یمحکم ول محمد

!در رو قفل کن، باشه؟ ـ

.باشه، پس فعال ـ

.مواظب باش ـ

.نفس پشت به او قدم برداشت و

نفس؟ ـ

.در پنهان کردن آن داشت برگشت یکه سع یبا خوشحال نفس

.رونیب میر یبرو استراحت کن، شام م ـ

.شمیمزاحمت نم یممنونم ول ـ

.ره، ساعت نه منتظر باشآخ يروزا ـ

 یکه او م نیبگذارد به حساب ا دیها را با نیتمام ا دیشا. نفس فکر کرد چه مهربان شده محمد. نفس تکان داد و رفت يدستش را در هوا برا و

مدت  نیقدر در اچ. نشست و اشک در چشمانش جمع شد شیدر گلو یفکر بغض نیاز ا. تواند محمد را فقط تا آخر هفته کنار خود داشته باشد

شده  بشیمحمد نص دنیکه از د یبخاطر شوق. چند روز محمد را در کنار خود داشت يحداقل برا. حال خوشحال بود نیاما با ا. بود هکرد هیگر

.دینفس دو کی شانیالیو يزد و تا جلو یلبخند بزرگ. ماند یبود به کودکان م

را  الیمقدمات اقامت نفس در و عیسر یلیهم در آن موقع سال و تنها متعجب شده بود اما خنفس در شمال آن  دنیخانم بازگشته بود و با د نبیز
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.فراهم کرد

مبل  يدر لباس رو دهینفس پوش. دیبار یهوا سرد و بود و از هنگام غروب تا به حال باران م. دعوت محمد آماده شد ياز استراحت برا پس

.به خود آمد لشیزنگ موبا يبا صدا. نداشت دنیشیبه جز اند يمدت کار نیا. وددستانش پنهان کرده ب نینشسته بود و سرش را ب

.سالم ـ

؟يسالم، حاضر ـ

ام؟یب دیمن کجا با ؟ییآره، تو کجا ـ

ال؟یکدوم و ،يکه نشونم داد میابونیمن االن تو همون خ ـ

.در يجلو امیمن االن م ـ

. سوار شد نهیرساند و با طمان نیخود را به ماش. باالتر متوقف شده است یکه کم دیا دمحمد ر نیبمحض خروج، ماش. رفت رونیبا عجله از در ب و

.بود شیرایگرم و نادر پذ يمحمد با لبخند

؟یخوب ـ

؟يممنون، تو چطور ـ

م؟یفعال که خوبم، بر ـ

.به سکوت گذشت یقیدقا. با حرکت سر موافقت کرد نفس

؟يخوب استراحت کرد ـ

.بایآره تقر ـ

!؟یکن یکار م یجا چ نیموقع ا نیاونم ا ،ییتنها يبد حیکه توض ياالن آماده ا خب پس ـ

:محمد او را به حرف وا داشت يآمرانه  لحن

؟ییجا نیتو خودت چرا ا ـ

.رمیبهت که گفتم آخر هفته م ـ

.شمال يچرا اومد یآره اما نگفت ـ

.شمال امیاوقات م شتریمن ب ـ

!ستین یخوب لیدل ـ

. یشم نگفتتو که همون ـ

؟یبدون يخوا یرو م یچ ـ

؟ییجا نیکه چرا ا نیا ـ

جا بودن من تعجب آوره؟ نیا ـ

.اوضاع و احوال چرا نینه، اما با ا ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 179

!اومدم فکر کنم و عادت ـ

:دیکرد تعجبش را پنهان کند پرس یم یکه سع یدر حال محمد

!؟یبه چ ـ

.کنم یخوام تنها زندگ یم ،ییتنها ـ

. دیبه او بگو يزیخواست در مورد مشکالتشان چ ینم. به محمد گفت يزیچ نینست چرا و چگونه چندا یهم نم خودش

گذره؟ یخوش م شتریب شییجا تنها نیشمال؟ ا يخب چرا اومد! ؟یتون یم ـ

.کالم محمد را حس کرد شین نفس

.تونم، اومدم که خانواده ام به نبودنم عادت کنن یم ـ

!قانعشون کرده؟ لتیدل! ؟یکن یجا زندگ نیذارن ا یه ات مخودته؟ اما خانواد میتصم ـ

.پام گذاشتن شیرو پ لشیخودشون دل ینه، ول ـ

!فهممت یامشب نم ـ

کاش  يا. خود نگاه دارد شیبود تا محمد را پ یکاش راه يکرد که ا یبا خود فکر م. شهیتر از هم يبود، جد يجد. به محمد نگاه کرد نفس

.دیرس ینم انیمحمد انقدر زود به پا

رنگش را از تن  ینشستند و محمد کت مشک يزیپشت م. شد اما رستوران شلوغ بود یکه آن روز سه شنبه و وسط هفته محسوب م نیوجود ا با

. خارج کرد

.گذراند به خود آورد یمنو را از نظر م يغذاها یتفاوت یمحمد نفس را که با ب يصدا

؟يخور یم یچ ـ

:از غم آن را پوشانده بود گفت يوت نفس که هاله اتفا یب يچهره  دنید با

هان؟ يخور یکه نم یماه انایاح ـ

.دیایب نییپا یلبش کم يزد که تنها سبب شد گوشه  يلبخند باالخره

؟يدوست دار یماه یلیخ ـ

!تو ينه به اندازه  ـ

مرغ بخورم و تو؟ سلیخوام شن یمن م ـ

.منم ـ

.گذاشت و نگاهش را به نفس دوخت زیم ينش را در هم قفل کرد و رواز سفارش دادن غذا، محمد دستا پس

؟یتنها باش يخوا یچرا م ـ

.بدم، لطفا نپرس حیخوام توض یمن نم ـ

.کنم یتمومش نم رمیخودته، تا جواب نگ ریتقص نیاما من کنجکاو شدم و ا ـ
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.انداخت نییگذاشت و سرش را پا زیم يدستانش را رو. آورد یحرص نفس را در م شهیمثل هم نیبود و ا خونسرد

.هیموضوع خانوادگ هی ـ

!ناست؟یخواستگار و ا هیقض! هان، پس بگو ـ

.بود دایدر آن پ یبه خوب تیهم عصبان دیو شا دیکه ترد يپوزخند. شد رهیبا پوزخند به او خ و

! نه ـ

؟یپس چ ـ

که نذارن،  نینه ا. ذارن یمامان و بابام نم یخوام تنها باشم ول یم چون مجا نیمنم االن ا. هیخصوص دایو شد یمشکل خانوادگ هی. انقدر نپرس ـ

. مدت نباشم هیخوام  یاما من فقط م. تنها باشم یمدت طوالن هیذارن واسه  یفقط نم. نه

.کنه یمدت زندگ هیشمال و واسه  ادیدخترشون تک و تنها ب. حق بده که نگران باشن. هیمنطق لشونیخب اونا دل ـ

!د مشکل من خود اونا هستنمحم ـ

:مستاصلش را به او دوخت و با بغض گفت نگاه

.بدم حیتوض نیاز ا شترینذار ب ـ

شه؟یبه خواهرت مربوط نم يکه تو دار یمشکل ؟یمامان و بابات هم نه، خواهرت چ میاگه بگ. باشه، باشه ـ

...و هم یهم اون، هم عل. شهیدلم واسش تنگ م ـ

.دیحرفش پر انیم محمد

؟يریگ یکمک نم یچرا از عل ـ

.امروز با اومدنم ناراحتش کردم. دلش رو شکوندم ـ

!انقدر دوست داره؟ ـ

.رو از دست بدم تشیاصال دوست ندارم حما. دوسش دارم شتریب دیخب منم به همون اندازه و شا ـ

جا؟ نیا يایتا مامان و بابات بدونن و با اون ب دیریگ ینم يرو جد هیخب چرا قض! جدا؟ ـ

م؟یریبگ يرو جد یچ!؟یچ ـ

:گفت دیباز هم با ترد محمد

!خب دوست داشتنتون رو ـ

!رم؟ینگ يدوست داشتن برادرم رو جد شهیمگه م ؟یگیم یچ ـ

:دیپرس رانهیمتح. کرد هیتک یبرداشت و به صندل زیم ياعتماد نداشت دستش را از رو شیانگار که به گوش ها محمد

! دمش؟یپس چرا من ند ـ

:گفت ردیکه بخواهد مچ نفس را بگ يمشکوکانه طور و

؟یاصال مگه تو برادر داشت ـ
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:که شروع کرده بود خوشحال بود گفت يکه ته دلش از باز یدر حال يظاهر یبا کالفگ نفس

.برگشته کایاون تازه از آمر ش؟یدید یم دیکجا با ـ

!ولش کن... یول ـ

.نفس نشست فیظر يلب ها يرو يلبخند

او زودتر . دیرس یبه نظر م یبرادر نفس بود راض یکه عل نیته دلش از ا. سخنان نفس بود ریشد اما ذهن محمد هنوز هم درگ دهیچ زیم يرو غذا

.را به اتمام رساند و منتظر او شد شیاز نفس غذا

.داشت يباران بند آمده بود اما هوا سوز بد. رفتند ایمحمد لب در شنهادیاز خوردن شام به پ پس

. در دلش نشست یبیعج يحال و هوا ایدر دنیبا د. داشت یرا هماهنگ با محمد برم شیفرو کرده بود و قدم ها یباران بیرا در ج دستانش

با محمد فاصله انداخت و  شیدر قدم ها. کرد یخواست حرف بزند اما غرورش را چه م یدلش م. دواند شهیسابقه در وجودش ر یب یشجاعت

مطلق فرو رفته بود و تنها  یکیساحل در تار. دیرس یترسناك به نظر م مشیعظ يدر آن وقت شب با غرش ها ا،یدر. اندسر يخود را به لب ا

.کرد یم تیپا را قابل رو يآن طرف تر جا یجان کم مهین یآتش يسوسو

:گونه زمزمه کرد نجوا

کار کنم؟ یچ ـ

.برگرد ـ

»!تو بمون«: و نفس در دل گفت ستادیکنارش ا محمد

.چه برسه به راه حل ؛یرس ینم یچیجا به ه نیبرگرد خونه، تو ا ـ

.دمیرس دیشا! چرا؟ ـ

؟یبه چ ـ

»!به تو«. خفه کرد شیبا اندوه در گلو اوردیب انیخواست به ز یرا که م يزیباز هم چ نفس

.پر توقعم يادیمن ز دیخوام دور از دسترس من هستن، شا یم میکه تو زندگ ییزایچ یلیدونم چرا خ ینم. دونم ینم ـ

.خوبه نیا ـ

پرتوقع بودن؟ ـ

.يدار ياز خودت چه انتظار یبفهم شهیآره، باعث م ـ

به لب  يبود لبخند دایکه بغض و اشک در آن هو یبا چشمان. ابدیرفته اش را باز  لیتحل يرویکار تمام ن نیخواست با ا یم. سکوت کرد نفس

:محمد گفت مرخینشاند و رو به ن

!؟یعاشق ـ

.ستادیا نهیشلوار خارج کرد و دست به س بیدستانش را از ج. او جا خورد اما به طرفش برنگشت یاز سوال ناگهان محمد

.شمیوقت عاشق نم چیمن ه ـ
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:و از ته دل گفت دیکش یقیعم نفس

!چه خوب ـ

کرد؟ یدختر چه م نیا. شده بود جیاز رفتار نفس گ محمد

؟یتو چ ـ

!ترسم یقشنگتره هر چند که من ازش ممن؟ نه، دوست داشتن  ـ

چرا؟  ـ

!تونم بهت بگم ینم ـ

.ادیترسو خوشم نم ياز آدما ـ

!ادیپس از منم خوشت نم. بهتره یرك باش ـ

!کنار شیبذار یتون یم. برات مهم باشه دینبا ـ

.حس بدم رو گذاشتم ترس نیاسم ا. ستمیمن ترسو ن ـ

ده؟یبهت م يدوست داشتن حس بد ـ

!وقتا یگاهآره  ـ

!جالبه ـ

.رو بگم لشیام شد دل یکه وارد زندگ یبه کس يروز هی دیآره، شا ـ

!ده؟یبهت دست م يکه اون دوست داره حس بد نیبفهمه تو از ا ینشون بده وقت یاون چه عکس العمل ياون وقت انتظار دار ـ

.يالبته تو منظور منو خوب متوجه نشد! بره دیشا ـ

!ستیاصال خوب ن نیو ا یکن یاوم منفس با حرفات کنجک ـ

!چرا؟ ـ

.ولش کن ـ

.تا آخرش بگو یزن یاگه م ایرو نزن  یحرف ایلطفا  ـ

م؟یمن خسته ام، برگرد. مونه یم ادمی ـ

.سخن محمد بود با سر جواب مثبت داد ریکه هنوز درگ نفس

که  ابانیسر خ. نگران بود لیدل یاست و نفس ب ریذهنش درگ بود که دایمحمد پ ياز فک منقبض شده . تمام طول راه هر دو سکوت کردند در

.توقف کرد الیو ياو محمد جلو ییبا راهنما دندیرس

که؟ یستیتنها ن! خونه هست؟ یکس ـ

.هست دارمونینه، سرا ـ

.فکر کن، برگرد متیبازم به تصم ـ
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:به چشمان محمد زل زد نفس

.جا بمونم نیبهونه ام که بتونم ا هیمن االن فقط دنبال  ـ

:محمد دوباره منقبض شد فک

!نه ای یتون یباشه، ببنم م ـ

!مینیب یم ـ

»!یکن یخودت بهونه رو واسم جور م دوارمیام«: در دل افزود و

***

!خانوم جان؟ خانوم جان؟ نفس خانوم؟ ـ

 يهمراه صدا زشیزنگ دار و ت يصدا. کرد یمستاصل و نگران نگاهش م يخانوم با چهره ا نبیز. زد و به زحمت چشمانش را گشود یغلت نفس

:دیچیدر گوش نفس پ دیبار یوقفه م یب شبیباران که از د

ن؟یشد داریب ـ

:به حرف آمد یتخت نشست و با نگران يرو عیسر. آمد یکم کم به خود م نفس

!شده؟ یچ ه؟یچ ـ

!کن دارشیگفت برو ب یخواب بهشون گفتم شما یهر چ! نیهم عصبان یلیآقا پشت خط هستن خانوم جان، خ یعل ـ

.کرد دنیدستانش شروع به لرز. تخت نشست يکرد و رو یپوف نفس

.خانوم، تلفن رو بده به من نبیباشه ز ـ

.دهانش را قورت داد و تلفن را به سمت گوشش برد آب

!الو؟ ـ

!میدیکه صداتون رو شن یچه سعادت. به به، نفس خانوم ـ

...یعل ـ

! م؟یکجاها که دنبالت نگشت یدون یم ؟یرفت يفکر کجا پا شد یب يآخه دختره . گمیبهت م يزیچ هیام و  یعصبان يجور نگو که بد یچینفس ه ـ

هان؟ يدیجواب نم یلعنت یچرا به اون گوش

:که از شدت بغض و ترس لرزان بود گفت ییبا صدا نفس

.گذاشته بودم ادداشتیمن که برات  ـ

کارم اونم  زیذاره رو م یدونست خواهر بچه تر از خودش کاغذ رو م یاون بچه که نم! تو اتاق من؟ ادیبح مهر روز ص ناین یدون یتو مگه نم ـ

.کرده بود باهم یکاغذا رو قاط يندونسته همه 

:دیکش یقینفس عم یعل

دل مامان رو  یدون یم ش؟یشناس یشد؟ تو نم یخبرت بابا چقدر عصبان یواسه خاطر رفتن ب یدون یم. رو زینفس، همه چ يبدترش کرد ـ
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؟یشکست

!من افتادن؟ ادیتازه  ـ

!اونا مامان باباتن، بفهم یلعنت ـ

 شمیم وونهیبه خدا د. کنن یفکر نم نایاما اونا به من و تو و ن. دوسشون داشته باشم، دارم، به خدا دارم دیاونا مامان بابامم و من با. آره، آره، آره ـ

...خوان طالق یکنم مامان و بابا م یفکر م یوقت

؟یرو دختر، تو چرا رفت نایول کن ا ـ

سن و  نیبا ا نمیب یم یوقت! دارم یتیظرف هیمنم  ؟یعل ینیب یرو نم نایهان؟ ا! رون؟یب میمن چقدر با مامان حرف زدم؟ چند بار منو تو با بابا رفت ـ

!هینگفتن مشکلشون چ یو حساب درست یاونا حت گه؟یبگم د ینداره چ یواسه مامان و بابام ارزش یسال حرفم حت

.فعال برو حاضر شو. االن نه یبهت بزنم ول دیحرفا هست که با یلیخ ـ

!؟یواسه چ ـ

خب؟ يبر ينرو چادر چاقچور نکن که بذار عیسر یول گمیبهت م يزیچ هی ـ

خب بگو؟ ـ

.میمن و مامان و بابا تو راه ـ

:دیبهت زده پرس نفس

!تو راه کجا؟ ـ

!شمال ـ

:دیپرس دانهیو نا ام دیکش یهآ نفس

؟یشمال واسه چ ـ

:دیخند یبا خستگ یعل

.نفس يبزرگ شد ـ

جا؟ نیا نیایم نیدار یتو؟ واسه چ یگیم یشده؟ چ یچ یعل ـ

!شده دایبلبشو خواستگار از کجا پ نیدونم تو ا یمن نم ـ

!؟یچــــــ ـ

کنه؟ یکار مخانوم هنوزم اون جا  نبیز نمیبرو حاضر شو، بب. نیهم یعنی ـ

!ه؟یک ـ

جواب منو بده؟ ه؟یک یک ـ

. کنه یآره، آره کار م ـ

:دخترانه در برابر برادرش تکرار کرد یبعد با شرم و



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 185

ه؟یخواستگاره ک ـ

.بنده خدا هی! تو؟ یچقدر هول ـ

.هم از شروع روزش نیا. تخت نشست يبا بغض رو نفس

!انیکن ن يکار هی یعل ـ

چند  هیشما . شمال آب و هواش عوض شه مشیهشت ساله قهر کرده ما هم فرستاد يخواهر من مثل بچه ها دیببخش گمیزنم م یزنگ م! حتما ـ

!هان؟ د،یاریب فیشد شما تشر ادهیپ طونیکردن و اونم از خر ش یاگه مامان و باباش آشت نیروز صبر کن

.گفتم يمن جد ـ

:محکم گفت یعل

 شیرفتن سرکار خانوم رو ماست مال ییجورا هی. شمال دنبالت که زنگ زدن میایب میخواست یم. انیب میگب میخواست یام، اول نم يمنم کامال جد ـ

.انیبابا هم گفته حتما ب. میرس یاون جا خدمت م میاز شانس اونا هم گفتن ما االن شمال. میما شمال میگفت. میکرد

!کار کنم؟ یحاال چ يوا ـ

.رو بده به خودش یاصال گوش. کنه يریخانومم بسپار اون جاها رو گردگ نبیغش و ضعف نکن، به ز یکن یم يهر کار ـ

:کرد گفت یم يباز شیاز موها يکه با حلقه ا یسرخورده در حال نفس

االن؟ نییکجا ـ

.مییاون جا گهیساعت د هیتا  ـ

.باشه ـ

.را به او سپرد یخانم را صدا کرد و گوش نبیز و

 شیرا پ لیتوانست واکنش سه یاز همان لحظه م. مودیپ یهدف طول و عرض سالن را م یمثل مرغ سر کنده بکه مادر و پدرش برسند  یزمان تا

 یشد و نفس همچنان کالفه و سردرگم دور خود م یم کیساعت به عدد نه نزد يعقربه ها. دیلرز یبابت تنش م نیچشمش مجسم کند و از ا

:ساخت یتوجه ماو را م يناچار يخانم از رو نبیهم ز یگاه. دیچیپ

.رسن یاالن مامان و بابات م! ؟یشیخانوم جان پا نم ـ

.نفس فرو برد يآشفته  يموها نیاش را ب دهیدست چروک. کنارش نشست دیخود د ينفس را رو ي رهیکه نگاه مات و خ یوقت و

تو کمدات  يزیچ یلباس نیبرو بب. نیهمون دارآقا گفتن امشب م یعل. به سر و روت بکش یدست هیاما  یخودت که ماه... پاشو دخترم، ماشاا ـ

هست؟

.از جا برخاست دانهیخانم نا ام نبینخورد و ز یتکان نفس

!خانوم نبیمن لباس ندارم ز ـ

.رنیقربانت برم، خب پاشو به پروانه خانوم زنگ بزن واست لباس بگ ـ

:فترفت گ یکه به سمت در م یمادرانه در حال يبا لبخند یپس از مکث کوتاه و
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... بود که روزید نیانگار هم. برات مادر ادیامشب خواستگار م. پاشو دختر جان ـ

گرفت و حوله را دور  یدوش یهول هولک. به زحمت از جا برخاست و وارد حمام شد. که بسته شد جا ماند یپشت در اتاق شیحرف ها يادامه  و

 یاز فکر آمدن خواستگار مو بر بدنش راست م. شد رهیو الغر خود خ دهیگ پربه صورت رن. ستادیا نهیآ يجلو شهیو به عادت هم دیچیخود پ

فکر آزارش  نیاز همه ا شتریو ب. خواستگار خود باشد يرایپذ یطیاوضاع و شرا نیدر چن يکه روز دیگنج یدر تصورش نم یوقت حت چیه. شد

کرده  یکه کرده بود پدرش را عصبان يبا کار. نشست شیگلو بغض در. قدم شده است شیاوضاع پ نیدر ا یدانست چه کس ینم یداد که حت یم

پدرش آدم  ینفس زود است و از طرف يکرد که فعال ازدواج برا یم دیتاک لیشد سه یحرف از ازدواج نفس م کهتا به آن روز هر زمان . بود

 يمورد قبول پدر باشد که اجازه  یلیخ دیبا خواستگار ناشناس نیپس ا. دهد یورود به خانه اش را نم ياجازه  یاست، به هر کس يریسختگ

.را قبول کرده است يشنهادیپ نیبا نفس چن يلجباز يبرا دیشا ایرا به او داده است و  يزیچ نیهمچ

: اندوه زمزمه کرد با

!بود؟ یچ گهیاوضاع خواستگار د نیآخه تو ا ـ

!که؟ ییجا نیخانوم جان شما که هنوز ا ـ

.کرد یچپ چپ نگاهش م. تا لباسش را بپوشد آمد و به نفس کمک کرد جلو

!ارهیخودم زنگ زدم به خانوم گفتم واسه شب برات لباس ب ،يندار یشما که هوش و حواس درست ـ

!یمرس ـ

***

.نفس ستایوا ستا،یوا ـ

.ترا از پدرش نداش یناگهان یلیتخت انداخت و بغض فرو خورده اش را رها ساخت اصال انتظار آن س يرا رو خودش

.رفت نییدر باال و پا ي رهیدستگ

.باز کن در رو ـ

با نگاه تاسف بار او قلبش را  زیت يآن مانند خنجر يخرد شده بود و تکه ها یعل يغرورش جلو. کرد شترینفس را ب هیگر یدو رگه عل يصدا

.شکافت یم

...نیاز ا شتریدر رو باز کن، نذار ب گمینفس دارم بهت م ـ

.ستینفس با تمام قوا صورتش را در بالشش فرو کرد و گر. قطع شد شیره رها ماند و صداکا مهین یعل ي جمله

. نشست شیدرنگ برگشت و سر جا یبالش برداشت و ب يسرش را از رو. کمرش احساس کرد يرا رو یدست ينگذشته بود که گرما یقیدقا

.و در باز تراس به چرخش در آمد یعل نینگاهش ب

کرد  یتمام تالشش را م. گرفت یرا از عل شیگونه گذاشت و رو ينفس با شرم دستش را رو. چانه نفس زد ریتش را زخاص دس یبا لطافت یعل

.خرد نشود نیاز ا شتریکه غرورش ب

!حقت بود ـ
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.کرد یم دییهم کار پدر را تا یعل. کنترل در وجودش نشست رقابلیغ یخشم

!حقم بود؟ ـ

!گذشتم یکه حق مفت و مسلم خودم بود نم یلیاون بودم مطمئن باش از اون س ياگه منم جا. يادستیبابا وا يکارت تو رو نیتو با ا ـ

:براق شد یپروا در صورت عل یب نفس

!يتو هم پسر همون پدر گه،یآره د ـ

:دیکش ادیبا خشم نفس را پس زد و فر یعل

که دارم با  رهیگ یاز خودم حرصم م ؟یراه انداخت هیچه بساط نیا! میبه الالت گذاشت یل یل يادیز گهید يانگار! حواست به حرف زدنت باشه ها ـ

.زنم یعقل حرف م یب يبچه  هی

 يدندان ها انیکه از م یبه تک تک کلمات ییخاص، گو یو با لحن افتیاز آرامش از دست رفته اش را باز  یمیکار ن نیکرد و با ا یکوتاه مکث

:داشت، ادامه داد مانیآمد ا یم رونیقفل شده و فک منقبضش ب

 ،یبهش بگ ادیبه زبونت م یبا اون فکر داغون و خرابت هر چ دمیدونم و بهت اجازه نم یاون رو پدر خودم م یول ستمیپسر اون پدر ن ـ

!؟يدیفهم

:تکرار کرده بود را به زبان آورد نییدر طبقه پا ش،یپ قهیکه چند دق يجمله ا ضیبا غ نفس

.امیخواستگارا هم نم يجلو ستم،ین ایمــن تهران ب ـ

!به راهه شهیاشک و آهتم که هم! لوس و ننر يدختره  ،یکن یم خودیب یلیتو خ ـ

:گفت یبه سخت. نداشت يبرخورد نیهرگز با او چن یعل. فشرد اشک را مهمان چشمانش کرد یرا م شیکه گلو ینیسنگ بغض

!خوام یمعذرت م ـ

شد و  کیبه نفس نزد. دیتخت گذاشت و خود را جلوتر کش يچپش را رو يقبل پا یقیاز دقاتر  میمال. هم حس کرد که تند رفته است یعل

:گفت

بسه . میبند در حال جر و بحث بود هیاالن  نیتا هم میدیاز ظهر تا حاال که رس. ستیکار ساز ن یکیکنم چون در مورد تو  حتتیخوام نص ینم ـ

.بسه به خدا گه،ید

:ه کردبه ساعتش انداخت و اضاف ینگاه

!اریدر ن يآشفته باز يجور نیاونا ا يزشته نفس، پاشو حداقل جلو. رسن یکم کم اون بنده خداها هم از راه م گهید ـ

!من آشفته ام؟ ـ

:دیشد و تلخ خند رهیبه چشمان پر از حرص نفس خ یعل

.نییپا ایپاشو لباست رو بپوش ب. حالت نیآره، مخصوصا االن و با ا ـ

نفس  يموها يبه رو يبوسه ا یبسته شدن در را بشنود اما قبل از آن عل ينفس چشمانش را بست و منتظر بود تا صدا. ند شدتخت بل ياز رو و

.بود یبود که نفس از خرد شدن غرورش در برابر او چقدر آشفته و ناراض دهیفهم زیاو ن ایگو. نشاند و از در خارج شد
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با . شد ینفس محسوب م هاتیاز تنب گرید یکی نیپشت در است و ا یدانست چه کس ینم .بر اندام نفس انداخت يزنگ در رعشه ا يصدا

گذشت  دنید ریاز خ. او بود دیشد مانع د یبه سمت اتاق ساطع م اطیکه از ح ياما نور. لرزان خود را به پشت پنجره رساند ییو دست و پا دیترد

: شم به خود زل زد و زمزمه کردبا خ. انداخت نهیبه آ یآشفته نگاه کوتاه لو با همان حا

مونده؟ حداقل عقلت  یازت باق یچ گهید ،يهمه رو از خودت روند! نیچه مرگته دختر؟ چشمات رو وا کن بب. ستین ینفس، نفس واقع نینه ا ـ

 یچه فرق. حکم باشم. یباش یاما الن وقتشه که همون نفس قبل. پشت سرت رو يمخصوصا پل ها. يرو خراب کرد زیرو به کار بندا ، همه چ

! ستیتو ازدواج ن ي ندهیداره؟ آ

 دیرا د يدر همان ابتدا قامت بلند مرد. کرد یپله ها را ط جانیو ه شیبا تشو. شدند یشد مهمان ها هم آهسته وارد سالن م ریپله ها که سراز از

. بود دهیبه پله ها چسب شیاپاه ییگو. خشک شد شیرا که برداشت در جا يقدم بعد. بود لیکه مشغول دست دادن با سه

.سرد شده بود شیدست و پا. دود شد و به هوا رفت کبارهیکه با خود گذاشته بود به  ییقول و قرارها تمام

زد  یچشمانش دو دو م ین یکه در ن یپروانه که تازه نگاهش به نفس افتاده بود با غم. و پس از آن حسام و محمد وارد سالن شدند یفیشر خانم

 یکرد کم یم یکه سع ییو با صدا وستیکرد و به جمع آن ها پ یپله ها را ط نهیمسخ شده اما با طمان ن،یسنگ ينفس با گام ها. کرد شیصدا

 ریاز ز دیبار یکه غم از آن م یینفس و صدا يحال آشفته  زیاما در همان لحظه ن دیسرها به سمت او چرخ. بلندتر از حد معمول باشد سالم کرد

 چیه يبود که در چهره  ختهیاما انقدر به هم ر. کرد یبا تک تک آنان احوال پرس نینبود بنابرا زیجا دیترد. محمد دور نماند نیزبینگاه ت

.نشد قیمحمد دق یحتکدامشان 

 نیفس بن. دوستانه بود یدور هم کی ای یهمانیم شتریب. نداشت يمراسم خواستگار کیبا  یداده بودند شباهت لیکه دو خانواده تشک یجمع

چند  یعل. دوخت یشده بود م ختهیآو واریکه به د یبه تابلو فرش ایو  نیقرارش را به زم یگرفته بود و مدام چشمان ب يجا یفیپروانه و خانم شر

همات صورت نفس هنوز هم در تو نیا ریاو واقعا کارساز بود در غ يچشم از او خواست که حواسش به جمع باشد که هشدار ها ياشاره  با يبار

.زد یخودش دست و پا م

در حال صحبت  انیونیهما يگشاده با آقا يبا رو لیسه. شد دهیکش يخواستگار رامونیکم کم سخن به پ دیخانم که به اتمام رس نبیز ییرایپذ

صالبت و اقتدار  ایمحمد چنان . ساکت ننشسته بودند زیحسام و محمد ن انیم نیکردند و در ا یدر بحثشان شرکت م یبودند و مادرها هم گاه

 نیانتظار چن. او مشاهده کند یتفاوت یکه در چشمان پدرش بود را از پشت ماسک ب ینیتوانست به وضوح برق تحس یکه نفس م فتگ یسخت م

.زد و به فکر فرو رفت يپوزخند. ردیبا محمد گرم بگ یآسان نیکرد پدرش به ا یاما فکر نم. را از محمد داشت يبرخورد

:را گم کرد شیآورد که نفس دست و پا انیبه ز یسخن انیونیهما يآقا باالخره

با شما با وجود پسر بنده و دختر خانوم شما  ینیبود که همنش يپور بنده که از مصاحبت با شما به شدت لذت بردم، افتخار نیخب جناب مت ـ

من شد بینص

:در پاسخ گفت بایز يبا تواضع و لبخند لیسه

.میکه نشد تهران در خدمتون باش دیدوباره تون خوشحال شدم، به هر حال ببخش داریبنده هم از د. قربان دیدار اریاخت ـ

:خندان در جواب گفت انیونیهما
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باهم داشته  ییگفت و گو هی م،ییجا نیجوون که ما امشب بخاطرشون ا يخانوم و آقا نیا نیخان؟ ممنونم اما اگه اجازه بد لیسه هیچه حرف نیا ـ

.که صد درصد با شماست شیریگ میالبته تصم. از رسوماته ییهر حال جز باشند، به

. ندارم یمن هم حرف. جناب دییفرما یشرمنده م ـ

 چیه یلب راند و ب يجان رو یب يآب دهانش را به زحمت قورت داد و لبخند. از جا برخاست صالیو است ینفس با آشفتگ. رو به نفس کرد و

.خاص خود همراه او قدم برداشت يبا جذبه  زیمحمد ن. به راه افتاد یحرف

.ستادیا ياتاقش به سمت سالن رفت و کنار مبل تک نفره ا يدرنگ راهش را کج کرد و به جا ینفس ب دندیدوم که رس يطبقه  به

!دییبفرما ـ

 يسبب شد نفس لحظه ا شیشگیگذشت عطر تلخ و هم یاز کنار نفس که م. را باال انداخت شیابرو يتا کیبا تعجب نگاهش کرد و  محمد

. به سرعت چشمانش را گشود و به او که در حال نشستن بود نگاه کرد. ندازدیهم به محمد ب ینگاه دیآورد که با ادیتازه به . چشمانش را ببند

 يسبز خوش رنگش رو بود و کراوات دهیپوش یکت کتان کرم رنگ. داد یخواستگار نشان نم کی هیوجه شب چیداشت او را به ه نکه بر ت یلباس

خودش  يلحظه ا. او بود یگواه بر خوش پوش شهیمثل هم زیرنگش ن يشلوار کتان قهوه ا. کرد یجلوه م بایکه به تن داشت ز یرنگ دیسف راهنیپ

شانه  يزادانه روسر بسته بود و دنباله آن آ يباال بایاما ز ،یمشک ییحالت ممکن با کش مو نیبلندش به ساده تر يوهام. کرد سهیرا با او مقا

 يسطح آن را پوشانده بود به تن داشت و کفش ها يبه طور عمود دیسف ییکه خط ها یرنگ يکت و شلوار سرمه ا. به حرکت در آمده بود شیها

روح و بودن  دهیکرده بود خم یداشت اما سع يکه حال آشفته ا نیبا ا. داد ینشان م شهیبلند قدتر از هم رااو  زیرنگش ن دیپاشنه دار سف

.آراسته و مقتدر پنهان کند يپشت ظاهر شهیاحساسش را به رسم هم

؟یخوب ـ

انداخت و  گرید يپا يرا رو شیپا. کرد میصورت او تنظ يمحمد نگاهش را رو زیآم طنتیش دیو شا يتحت تاثر لحن مشکوك و جد نفس

.مبل مشت کرد يدسته ها يدستانش را رو

؟ییجا نیچرا ا ـ

؟یخوب دمیپرس ـ

؟یکن یفکر م یتو چ ـ

؟يتو که بازم بد اخالق شد ـ

.شد قینقص و جذاب محمد دق یب يدر چهره  نفس

!دیامشب شما باش ياصال انتظار نداشتم مهمونا ـ

:دیپرس تیبا جد محمد

؟یدونست یمگه نم ـ

:با صراحت گفت نفس

.خواستمم بدونم ینه، نم ـ
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:دیمقدمه پرس یسکوت کرد و سپس ب يکند لحظه ا جادیرتش ادر حالت صو يرییتغ نیکه کوچکتر نیبدون ا محمد

!بود؟ یکه کنار بابات نشسته بود عل یکس ـ

.آره ـ

:شد و گفت قیچشمان نفس دق در

.دیستیهم ن هیشب ـ

.دونم یم ـ

 يخونسرد به چهره  یلیکه خ دییپا یاو را م یچشم ریز. کرد یسکوت ممتد محمد او را کالفه م. شد يبدون حرف سپر یقیپس از آن دقا و

.داد یآزارش م جهینت یسکوت ب نیا. بود رهیگلگون نفس خ

!ست؟ین یحرف يخب انگار ـ

.يبشنو يزیچ يخوا یانگار تو نم یول ادهیحرف که ز ـ

:گفت يآشکار یالیخ یدر هوا تکان داد و با ب یحوصله دست یب نفس

فقط  طیشرا نیتو ا یندارم ول یدونم که رفتار درست یم! ؟ییجا نیسم، چرا تو االن اپر یرك ازت م یلیبد اخالق ترم، خ شهیمن امشب از هم ـ

.جوابم هیدنبال 

.قفل کرد نهیس يچپ انداخت و دستانش را رو يپا يراستش را رو يپا یخاص يدیهم با الق محمد

!نه؟ ه،یکار چ نیقصدش از ا يخواستگار ادیم یکی یقتو یکه ندون یکنم انقدر کند ذهن باش یفکر نم یول ستین یدر بد اخالق بودن تو که شک ـ

 هیداد از موضع محمد وارد شود و کنا حیجوابش را بدهد اما ترج يخواست به تند. جا به جا شد شیدر جا ینگاهش کرد و کم ظیبا غ نفس

.بگبرد دهیرا ناد شیها

!؟يبر شهیهم يادونم، در ضمن مگه قرار نبود تو آخر هفته بر یرو نم يخواستگار لیدل ـ

!جام نیفعال که ا ـ

:کرد و ادامه داد یمکث

.ستیاصال خوب ن نیو ا یکن یگفته بودم تو کنجکاوم م ـ

شم؟یمن متوجه منظورت نم ـ

!به جواب تو داره ینرفتن من بستگ ایرفتن  ست،یمهم ن ـ

:دیپرس یتفاوت یباخت و با همان باما خود را ن. دیسابقه در وجودش شعله کش یب یو شوق. دیتپ کبارهینفس به  قلب

!يدیجواب کامل و قانع کننده نم هیوقت  چیتو ه! ؟یچ یعنی ـ

.افته یم ریاگر جواب تو مثبت باشه رفتن من به تاخ ـ

 شیکه رو به رو يمگر پسر. کند یم یالبافیخ هودهیکه چرا ب دیدر آن لحظه از خود رنج. تند قلبش را متوقف ساخت يمحمد تپش ها پاسخ

د؟ید یدر چشمانش داشت که نفس آن را نم يزیکه جز غرور چ نیا ایشد  ینشسته بود احساس سرش م
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!؟ییجا نیا یپس، پس واسه چ ـ

!دونم ینم ـ

.فراتر از حد تحمل او بود گرید نیا! خواست؟ یم شیحس کنجکاو يارضا يمگر او را فقط برا! گفت؟ یمحمد چه م. از پاسخ او برآشفت نفس

:دیاز حد بلند نباشد پرس شیکرد ب یم یکه سع ییصدا با

اون وقت؟ یچ یعنی ـ

. رك باشم دمیم حینه؟ ترج ه،یاخالقم چه جور یدون یکه م نهیحداقلش ا یمدت منو نشناخته باش نیکه تو اگه تو ا نیا یعنی ـ

خب؟ ـ

زنم که احساسات  یحرفا رو هم نم نیمن دوستت ندارم، ا یکه بدون یدونم اون قدر عاقل هست یندارم و م يکه من به عشق اعتقاد یدون یم ـ

.دار کنم حهیتو رو جر يدخترونه 

:ادامه داد تیآب دهانش را قورت داد و محمد با همان جد یبه سخت نفس

!ولش کن... ییجورا هی ،یکن یکنجکاوم م ،یتو برام جالب ـ

:انگار که ذهن نفس را خوانده باشد اضافه کرد و

 دیشا! يبگم هنوز بچه ا دیبا یکن یفکر رو م نیببرم چون اگه ا نیرو از ب میجام تا حس کنجکاو نیمن ا یگم که دوست ندارم فکر کنب نمیو ا ـ

 اماما بهت گفتم بر! نه من تو رو ينه تو منو دوست دار نیبب ،یرو بگم ول نیاالنشم هم دیگفتم ازدواج برام زوده، شا یم شیدو روز پ نیتا هم

بشه با تو  دیشا یول یو منو بفهم یکنم و انتظارم ندارم که درکم کن ینم انیوقت افکارم رو راحت ب چیمن ه. ادیخوشم م نیو من از ا يه اناشناخت

!رو تجربه کرد ییزایچ هی

در آن . را نداشت ییازهیچ نیچن دنیفرو برده بود چرا که اصال انتظار شن قیعم يمحمد او را به خلسه ا يحرف ها. دیکش یقیزحمت نفس عم به

 نیو ا دییگرا یم يچشمانش به قرمز يدیسرد شده بود و سف شیدست و پاها. شدیندیمحمد ب يخواست به عمق حرف ها یلحظه اصال نم

.داد یتفاوت به هدر م یب يچهره ا شتندا يتالشش را برا

؟یخب، خب که چ ـ

!رو از تو دارم یمن انتظار هر جور جواب ـ

.از جا برخاست و

.نییپا میبهتره بر ـ

.آهسته به سمت پله ها رفت ییخودش با گام ها و

 یاو هشدار م یخال يجا. دیمحمد چرخ یخال يقرارش به سمت پله ها و جا ینگاه ب. محمد خارج نشده بود يهنوز هم از شوك حرف ها نفس

کفشش و عطر  يپاشنه ها يصدا. را با او هماهنگ کرد شیقدم هاسابقه خود را به محمد رساند و  یب یو ضعف یبا ناتوان. زدیداد که از جا برخ

 يپسر يها یآرام و تلخ ياحساس دختر يکه با تق تق ها یعطر تلخ و سکوت يتق، تق، تق، بو. او بود يبر روح آزرده  یمحمد مانند سوهان

.شد یسرکش، با دلهره شکسته م
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 انیونیهما يخانواده  تیپدرها و مادرها در نها نیمعمول ب يصحبت ها يسر کیپس از . شدند ییرایچند قدم وارد سالن پذ يو با فاصله  باهم

:محکم پدر او را بر جا متوقف ساخت ينفس بالفاصله پس از رفتن آن ها به سمت اتاقش رفت که صدا. پور را ترك کردند نیمت يالیو

!نفس ستایوا ـ

 یاو م یخبر از حال بد روح شیشانیمتورم پ يقرمز بود و رگ ها لیچشمان سه. دیچرخ لیتبدار به سمت سه ییبا چشم ها ،یحرف چیه بدون

:که به نفس نگاه کند شروع به صحبت کرد نیدو رگه بدون ا ییبا صدا. داد

!؟يدیفهم. یبچگانه ات فکر کن ماتیبه تصم يامشب تا پس فردا وقت دار نیاز هم ـ

:لرزه بر اندامش انداخت لیبلند سه ادیمت اتاق رفت که فرانداخت و دوباره به س نییحرف سرش را پا یب نفس

!؟يدیگفتم فهم ـ

:کرد سرش را بلند کند، گفت یم یکه سع یدر حال دهیبر دهیبر

.بله بابا ـ

.شمرده به سمت اتاقش رفت ییمصمم و گام ها ییبار بار با قدم ها نیا و

تخت  يرو. داشت ریناپذ انیو پا یطوالن یاز شب تیاتاقش حکمفرما بود حکاکه بر  یکیاما تار ختهیتخت اشک ر يدانست چه مدت رو ینم

 گاریتند س يبو. کردند یم تشیاذ شیکفش ها. به کت و شلوار چروك شده اش انداخت ینگاه. شد رهیو منگ به ساعت خ جینشست و گ

رنگ نشسته  دیو سف يفلز یصندل يرو یعل. را گشود تخت بلند شد و به سمت تراس قدم برداشت و در ياز رو ياوبا کنجک. مشامش را پر کرد

.فشرد یانگشتانش م نیرا ب گاریمنقبض شده س یبود و با فک

.نیبش ـ

رنگش را از پا خارج  دیسف يکفش ها دیکوش یکه م یداد و در حال هینشست و سرش را به نرده ها تک نیزم يتراس، رو یسنگ ينرده ها کنار

:را صدا کرد یکند عل

؟یعل ـ

:دیلب نشاند و به سمتش چرخ يتلخ رو يخنده ا اریاخت یب یکالمش انقدر التماس گونه بود که عل لحن

جانم؟ ـ

سوزه؟ یدلت برام م ـ

نفس؟  يدوباره بچه شد ـ

:اضافه کرد یبا لودگ و

!هینه واسه تو از گشنگ یسوزه ول یسوختن که م ـ

.ا کردنرده جا به ج يو سرش را رو دیخند یحال یبا ب نفس

بخور خب؟ يزیچ هیپاشو برو  ـ

:کودکانه گفت یبا ذوق یعل
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.بخورم رمیمنم م يایاگه تو باهام ب ـ

:با همان لبخند چشمان اشکبارش را به او دوخت نفس

!یعل رمیس رِیخورم؟ س یکه م یهمه حرص و بغض و آه نیا ستیبس ن ـ

.متفکرانه نگاهش کرد یعل

.دمیرو بهت نم نایحسود بودم و ا شهیمن هم یکردم ول یخورم وگرنه به تو هم تعارف م یجا دارم م هیرو انقدر خوشمزه است که همشون  ـ

 انیدانست که نفس هذ یم. از جا برخاست. کرد یرا درك م نیو او ا زینفسش خسته بود، از همه چ. به صورت خواهرش زل زد يلحظه ا یعل

.کرد یتخت همراه یکیش کرد و او را تا نزددستش را پشت کمر او انداخت و بلند. دیگو یم

از تخت بلند شد . مطمئن شد چشمانش را گشود یاز رفتن عل یهم گذاشت اما وقت يچشمانش را رو یلحظات يو برا دیتخت دراز کش يرو نفس

 شیگونه ها يرا از رواشک  يخشک شده  يبه صورتش زد تا رد پا یتخت انداخت سپس آب يرا عوض کرد و آن ها را گوشه  شیو لباس ها

.پاك کند

. دیکش یسخنانش آتش خشم در وجودش شعله م يکلمه به کلمه  يآور ادیکرد و با  یمحمد فکر م يکارها مدام به حرف ها نیانجام ا نیح در

داد که در  یبه او نشان م دینبا. پاسخ به رفتار محمد بود يدندان شکن برا یجواب افتنیداد  یکه در ذهنش جوالن م يهمه تنها مسئله ا نیبا ا

مهم  شیرفتار کند که محمد فکر کند او برا يخواست طور یهم نم یاز طرف. کند یدارش احساس ضعف م شیسر و ته و ن یب يحرف ها ربراب

 دی او باکرده و حاال انیشکل ممکن ب نیرا به بدتر شیاما حرف ها. بود یخواستگار معمول کیوانمود کند که محمد  يخواست طور یم. است

!کرد یفکر م يعاد یلیمسخره اش خ شنهادیجواب دادن به پ يبرا

آن ها نبود پس  يدر سر داشت که در آن موقع شب قادر به اجرا يادیز ينقشه ها. داد یرا نشان م میو ن ازدهیعدد . به ساعت انداخت ینگاه

!چشمانش را آرام ببندد و آرامش قبل از طوفان را تجربه کند خود مرتب کند، يداد با لبخند لباس خوابش را بپوشد، پتو را رو حیترج

***

.بود رشیش وانیخوردن ل يبرا نایمشغول کلنجار رفتن با ن ینشسته بودند و عل زیپشت م نایو ن یعل. آشپزخانه شد وارد

.ایببرمت لب در دمیقول مردونه م يرو تا آخرش بخور وانیل نیقربونت برم ا ـ

؟يدیقول مردونه م ـ

:مثبت تکان داد يبا تعجب سرش را به نشانه  یعل

!آره خب ـ

.بعد آن را پس زد یزل زد اما لحظات وانیبه ل ناین

!یمرد ش ،یتو بخور بزرگ ش ده،ینم فیک ایدر ادیخوام، بارون م ینم ـ

:به حرص گفت ختهیآم يبا خنده ا یعل

مردتر؟ نیاز ا گهید ـ
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!نامرد ا،یدر يبرد یمنو مخوردن  ریبدون ش ياگه مرد بود ـ

:را گرفت نایو سپس دست ن دیبرداشت و آن را با حرص سر کش زیم يرا از رو ریش وانیل. بچه چه کند نیدانست با ا ینم گرید یعل

.میپاشو بر ـ

!کجا؟ ـ

:پاسخ داد دیکش یخود م که او را دنبال یاشاره کرد و در حال نایبه ن یعصب يبا لبخند. متوجه حضورش شود ینفس سبب شد عل يصدا

!سوال نبرن خانوم ریبنده رو ز یمردونگ نیاز ا شتریکه ب ایبرمشون لب در یدارم م ـ

.باز هم در حال جر و بحث بودند. کرد یلبخند زد و رفتن آن ها را نگاه م زیبه خنده افتاد و نفس ن ناین

؟یعل ـ

جان؟ ـ

!بغلم کن ـ

چرا؟ ـ

؟یعل ـ

هوم؟ ـ

!غلم کنب! مرد باش ـ

.امروز روز او بود. نشست و شروع کرد به خوردن زیبا خنده پشت م نفس

پس از سه . را برداشت و شروع کرد به شماره گرفتن شیکردن افکارش گوش نیپس از سبک و سنگ. از خوردن صبحانه به اتاقش رفت پس

:بوق به تماس پاسخ داده شد

!د؟ییبفرما ـ

!ریسالم، صبح به خ ـ

!ارم؟یخوام بجا نم یعذر م. ریح شما هم بخسالم، صب ـ

.یاحیپور هستم جناب ر نیمت ـ

:آورد یم ادیرا به  يزیلب زمزمه کرد و انگار داشت چ ریپور را ز نیبار نام مت نیچند مسعود

!یخواستگار، عاشق نا،یپور، ن نیمت ـ

:سر و ته او به خنده افتاد یمتعجب از کلمات ب نفس

!خواهرش هستم ـ

بله بله، حالتون چطوره خانوم؟ خانواده خوبن؟آ  ـ

:سپس با خنده اضافه کرد و

!بنده چطوره؟ یلیحال ل ـ
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.داره خدمتتون ژهیهم سالم و یلیل! خوبم، خوبن، خوبه ـ

:که از طنز کالم نفس به خنده افتاده بود گفت مسعود

.يسالمت باشه، چقدر سخته واقعا تحمل دور ـ

:تگف يکرد و جد یتبسم نفس

.یاحیر يکه بد موقع مزاحمتون شدم آقا نیبخش یم ـ

:دیکالمش پر انیم مسعود

.بنده در خدمتم ن،یدار اریاخت ـ

...راستش ـ

:گفت نانیو با اطم دیکش یقیعم نفس

...راستش ـ

:که جمله اش را کامل کند مسعود به کمکش آمد نیقبل از ا اما

!د؟یدر مورد محمد صحبت کن نیخواست یم ـ

.کند انیرا ب تیبرداشت اما باز هم نتوانست واقع يپنهان کار ينمود دست از تالش برا یکه از سوال او خوشحال م سنف

!ن؟یشما از کجا متوجه شد ـ

. دیآرام و مودبانه خند مسعود

!نگفته؟ يزیدر مورد رفتنش به شما چ نیبگ نیخوا یم ـ

:دیپرس یرکیبا ز نفس

!رفتنشون؟ ـ

کارا شم همه رو  س،ییخواد بره سو یگفت م یمتوجه شدم، م شیهفته پ هیبود در واقع خود منم  یناگهان یلیسفرش خ يرنامه ب! پس نگفته؟ ـ

.انجام داده بود

!ستن؟ین رانیا شونیاالن ا یعنی ـ

:دیخند زیو ر دیکش يو صدا دار قینفس عم مسعود

!به شما نگفته؟ يزیچ نیمطمئن ـ

!امکان نداشت نیاما نه، نه ا. داند یرا م زیحس کرد مسعود همه چ. ادستیاز حرکت ا يلحظه ا نفس

:از سکوت نفس استفاده کرد مسعود

.ستادهیاگه بخواد کنارت باشه تا آخرش وا یجوشه؛ ول یهم نم یکه بشه راحت باهاش کنار اومد، با هر کس ستین يمحمد پسر دیدون یم ـ

:دیتعجب پرس بود با اوردهیکه از سخنان او سر در ن نفس

!شم؟یمن متوجه نم ـ
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:دیخند زیباز هم ر مسعود

گه؟ید نشیدیمحمد االن شماله، د یراست. دیبهش فکر نکن ادیکوچولو بود، شما ز ییراهنما هی ـ

.دانست یرا م زیپس او همه چ. ستادیا شیسر جا نفس

!دیباهاش دعوا کن نیخوانشده که ب میمن قا شیحساب محمد پ نیپس با ا. نشیدیکه د نیا یعنی نیا ـ

:دیپرس گریکه تا آن لحظه سکوت کرده بود، بار د نفس

بله؟ ـ

دونم بازم زبون تلخش کار دستش  یخبر دارم و م شبید يمن از ماجرا یول گهیرو به من م زایچ یلیدرسته خ. مونه یمحمد مثل برادرم م ـ

!دهیم

:دیپرس دهیبر دهیزبانش بند آمده بود بر گریکه د نفس

گفته؟ یچ دیدون یمگه م ـ

!ستیام مشکل ن یلیحدسش خ ینه، ول ـ

شما مشکل باشه؟ يبرا دیجا بودن نبا نیا شبیداشتن اما د تیآخر هفته بل يکه برا یدرست وقت شونیکه چرا ا نمیپس حدس ا ـ

:مظلومانه گفت مسعود

!هینیب شیپ رقابلیاز مواقع غ یلیدونم، محمد تو خ ینم گهیرو د نیا ـ

:شود گفت یکند قطعا از خجالت آب م دایکرد اگر مکالمه شان ادامه پ یکه فکر م نفس

.وقتتون رو گرفتم یلیکه خ نیمثل ا یاحیر يآقا ـ

!نیاتفاقا خوشحال شدم که با من تماس گرفت د،یدار اریاخت ـ

.ممنون، روز خوش ـ

.خانوم ریوقتتون به خ ـ

!یاحیم از مسعود ره نیا. تخت انداخت يرا با حرص رو یگوش

.کرد شیناخن ها دنیشروع به جو مودیپ یکه مدام طول و عرض اتاق را م یرا به کمر زد و در حال دستش

.نشست یصندل يرو. داد ینم دنیشیاند يدر اتاقش به او اجازه  يصدا

. دییبفرما ـ

.در را گشود و وارد اتاق شد یعل

؟یدر چه حال ـ

.تو ایب ـ

.آن نشست يت رساند و روخود را به تخ یعل

کجاست؟ ناین ـ
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؟يفکرات رو کرد. کنه یم يداره باز نییپا ـ

:او کرد يحق به جانب نگاه غضبناکش را حواله  نفس

؟یبه چ ـ

. که از قضا خواستگار تو هم بودن میمهمون داشت شبیفکر کنم ما د ـ

شبه جوابشون رو بدم؟ هیکه  يانتظار ندار ـ

:کرد نگاهش یچشم ریز یعل

!یپس قراره بهش فکر کن ـ

.کرد یکه صبح فکر م يزیدرست برعکس چ. رود یم شیپ لشیخالف م زیآن لحظه نفس فکر کرد که چرا آن روز همه چ در

؟یعل رمیبگ میتصم يدونم چه جور یمن، من نم ـ

؟یبدون يخوا یم یتو چ نمیبگو بب. شهیورد نمم هی نیدونم که تو ا یالبته م. یگرفت میخودت واسه خودت تصم شهیتو هم. سختش نکن نفس ـ

!؟یچ ـ

.گذاشت یشانیپ يو مچ دستش را رو دیتخت دراز کش يبا آرامش رو یعل

؟يریبگ میتا راحت تر تصم یبدون انیونیدر مورد محمد هما يخوا یم یچ ـ

:شروع کرد به صحبت يجد یبا لحن دیخود د ينفس را رو ي رهینگاه مات و خ یوقت و

اون جا  یداره، خودت که رفت هیکه عکاسه و آتل یدون یم. داره یمحکم تیبود که شخص دایاومد، از طرز حرف زدنش پ یبه نظر نم يبد پسر ـ

؟يچند بار

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

! داد یبچه تر نشون م تشیچهره اش برعکس شخص مایخودمون یو شش سالشه ول ستیب ـ

:نفس، اضافه کرد يادر چشم ه رهیزد و خ يلبخند

که بره  نیتا قبل ا. کنن یم یاون جا زندگ شییدا يفکر کنم خانواده . کرده یم یزندگ سییدانشگاه تهرانه، سه سال هم سو لیفارغ التحص ـ

 شهیم یسال هیکه  برادرم داره هی. خانواده شه شیبرگشته پ یاز وقت یول. کرده یم یجدا از پدر و مادرش زندگ شییدوران دانشجو یعنیاون جا، 

گفتن  یکردن، البته م یرو م فشیشناختنش و تعر یگفتم م یرو به هر کس شیلیمن که فام یعنی. داره میخوب یاجتماع تیموقع. کرده دواجاز

. کنه و مودب و خوش برخورده یرفت و آمد نم یبا هر کس ه،یپسر ساکت

:ش دادبرادر يلبان نفس نشست و حواسش را به حرف ها يرو يپوزخند

 یبهشون پ ینداشته باش یداره که تا باهاش برخورد آن چنان ییها يو بد یخوب هی یمطمئنا هر کس یول ادیبه نظر م ینفس پسر خوب یدون یم ـ

.يبر ینم

!اورد؟یاطالعات را در مورد محمد به دست ب نیچطور توانسته بود ا. نمود یمتعجب م یاز اطالعات عل. زل زده بود یهمچنان به عل نفس

!زل نزن بهم يجور نیا وونهید! خودم يخواهر يقربون چشما ـ
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:تر از قبل گفت يبرد جد یفرو م شیموها نیکه دستش را ب یتخت بلند شد و در حال يزد و از رو یغلت

 یم م،یکن یرهات نم يجور نیمن هم یکه مامان و بابا و حت یو بعد از اونم بدون یطرف هست یبا ک یرو گفتم تا بدون نایمنو نفس، ا نیبب ـ

...یما مهم يبرا شهیتو هم. جا نیا انیب میبذار میکن قیکه در موردشون تحق نیمحال بود بدون ا! ؟یفهم

:دیحرفش پر انیم نفس

!مامان و بابا نه يبرا ـ

 ؟یکن یکار م یپسره رو چ نیاب احاال جدا از اون، جو. یکن یاشتباه م يدار یدون یکنم چون خودتم م یباهات بحث نم هیقض نیسر ا گهید ـ

به . یمادرانه اش استفاده کن يمامان و کمک ها يها ییاز راهنما یتونست یتو االن م. یشینفس تو با قهر کردنت فقط باعث رنج و عذاب خودت م

!حواست باشه ها ست،ین یکیکوچ يمسئله ! فکر کن نمیا

:شد گفت یتخت بلند م يکه از رو یدر حال و

. شده دییاز نظر خانواده ات تا انیونیرو بدون محمد هما نیا یول ستیباال سرت ن ياجبار چیدادن ه تو جواب ـ

:که دستش را پشت سرش گذاشته بود اضافه کرد یبه نفس زد و در حال يلبخند

!یتو باهاش خلوت کن تا دمیها رو که گفتم حاال من حوضم رو بهت قرض م یانجام شد، گفتن یمن که به خوب تیاز مامور نمیخب ا ـ

.و فراموش کرده بود دهیرا ند یعل یبود که لبخند واقع یچند وقت. لب نشاند يرو يلبخند یهم از طنز کالم عل نفس

.یممنون عل ـ

.زمیدرست فکر کن عز ـ

همه  شهیخواست مثل هم یم. بود ستادهیاولش ا يفت و او هنوز سر جا یم شیپ يداشت جد هیقض. از اتاق به فکر فرو رفت یاز خروج عل پس

چه بر سر  بیعج يدونده ها نیها، ا هیثان. حرف ها بود نیرا انتخاب کند اما امروز، حاال آشفته تر از ا نیجوانب را بسنجد و سپس بهتر ي

 يبرا. باور کند توانست آن را یپدر و مادرش بود که هرگز نم ییاز همه مهمتر جدا. نمود یسخت م شیبرا زیبودند؟ همه چ وردهروزگارش آ

که تمام وجود او بودند،  يپنداشت و خواهر و برادر یم یمادرش را مثال زدن تیشخص د،یپرست یم شهیبود که هم يکه پدرش تنها مرد ینفس

ال حا. رفت تا شکسته شود یم چ،یاحساسات دخترانه اش ترك که ه. نبود یجیمرگ تدر کیشباهت به  یشدن کانون گرم خانواده اش ب دهیپاش

شد و  رهیدر برابرش نشست، در چشمانش خ یرسم یلیخ د،یاز راه رس یناگهان یلیکه خ يپسر. داد یجواب محمد را م دیبا تیوضع نیو در ا

تا بتواند در  دیایب یتواند آغوش محکم یکرد؟ اگر جوابش مثبت باشد م یبا او چه م دیحاال با. کردگفت که دوستش ندارد و او فقط نگاهش 

اما باز هم . داشت یته دلش به محمد حس خاص! کنند به آرامش برسد؟ یم غیدر گریکدیاز  یکه دارند آغوش خود را حت ير و مادرکنار پد

.خواهد یدانست چه م یم يهر چند تا حدود. را انتخاب کند نیشدند که درست تر یمانع از آن م بیعج یغرورش، احساساتش در کشمکش

***

بله؟ ـ

.سـالم ـ

.مقدمه اش جا خورده است یح متوجه شد که از تماس بوضو به
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!سالم ـ

.ریوقت به خ ـ

اومده؟ شیپ یممنون، مشکل ـ

اد؟یب شیپ یمشکل دیحتما با ـ

نه اما، خب؟ ـ

.مغرورش گم شد يزودتر از آنچه که نفس فکر کند به خودش آمد و دوباره لحن متعجبش پشت صدا محمد

.واسه خودم شتریآزار دهنده بود، البته بکم  هیفکر کنم شب قبل سکوتم  ـ

!ن؟یهم ـ

:محکم گفت یبا پوزخند و لحن نیزنگ نزده بود که ببازد بنابرا نفس

!یبار تو به رسم ادب سکوت کن نیپرده بزنم و ا یبد نباشه اگه منم تموم حرفام رو رك و ب دیاوه نه، گفتم شا ـ

شنوم؟ یم ـ

هستم  ایناشناخته بودم  یکس ياگرم برا ه،یحل شده باشم واسه بق يمعما هیوقت نخواستم  چیودم اما هب يآدم کنجکاو شهیمن هم یدون یم ـ

! ستیبرام مهم ن

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

ما به بهش نداشته باشم ا يعالقه ا چیخودم ه دیکه شا رمیگ یم یماتیتصم هیوقتا هم  یگاه يزیکردن باشم اما نه تو هر چ سکیاهل ر دیشا ـ

هستم که زود وابسته  یدر ضمن من آدم! که دوست داره تجربه هاش رو امتحان کنه يپس بهتره هر کس هر جور. کنم درسته ینفعمه و فکر م

.يرینگ يجد ادیکن ز یگفتم حاال به هر جهت سع يزیچ ای یحرف گهپس ا شمیم

خب؟ ـ

:با آرامش خاطر گفت نفس

.روز خوش ـ

کرد و چقدر  یم یاحساس سبک. برداشته بودند شیشانه ها يرا از رو ینیانگار بار سنگ. داد انیجانب او به تماس پا از یپاسخ دنیبدون شن و

محمد پشت تلفن هر  یمحکم و عصب ينفس ها يصدا يآور ادیبا . دیرا به محمد بگو شیاز حرف ها یخوشحال بود که توانسته بود حداقل کم

. بچگانه نبود يها يحاال وقت لجباز. گرفت یم میتصم يجد دیاما او با. شد یافزوده م شیشحاللحظه به خو

***

نه؟یجوابت ا ـ

.دیرا گز لبش

.بله بابا ـ

.تهران میگرد یبرم گهیپس ما تا دو روز د ـ
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...اما ـ

:با تحکم گفت لیسه

.یمون یجا م نیتو ا ـ

...اما ـ

. بشنوم يزیخوام چ ینم گهید ـ

.عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد. ماند و در همان لحظه چقدر از خود متنفر گشت رهیپدرش خ ياما خسته  يجد يبه چهره  یقیدقا

***

 دنیمادرش پس از شن. داده بود لیروز قبل جوابش را به سه. دیبار یباز هم باران م. برخاست و پشت پنجره رفت یصندل يرخوت از رو با

کرده  یاما به نظرش دخترش انتخاب درست. دیرس یبه نظر نم یچندان راض تیدر آن وضع دینفس شا از انتخاب. پاسخ او به اتاقش آمده بود

:ختیر یمهابا در آغوش او اشک م یب زینفس ن. بود دهیدر آغوشش کش یلحظات ادخترکش ر. بود

؟یبخش یمامان منو م ـ

دخترم رو نبخشم؟ شهیمگه م ـ

.پروانه برداشت ي نهیس يسرش را از رو نفس

.نیاز هم جدا نش ـ

:شد گفته بود یکه از اتاق خارج م یپروانه از جا برخاسته بود و در حال و

.زمیاستراحت کن عز ـ

اظهار داشتند مشتاق اند  يهمان شب خواستگار انیونیهما يخانواده . سرنوشت ساز بود شیکه برا يروز. حاال منتظر بود تا فردا از راه برسد و

بالفاصله پس از  یفیخانم شر. پور هم در رساندن جواب چندان تعلل نکرد نیمت يخانواده  نیبنابرا. نفس را بشنوند پاسخ عتریکه هرچه سر

آن ها حاضر نبودند در عرض سه . پروانه رو به رو شد نیو همچن لیداده بود که البته با مخالفت سه بیفردا ترت يبرا يدن جواب برنامه ایشن

ماه  دنیبا فرا رس گرید يکه تا چند هفته  نیبر ا یو همسرش مبن یفیخانم شر يان باشند؛ که باز هم با صحبت هاروز شاهد مراسم عقد دخترش

دانست نفس قصد برگشت به تهران  یدخترش باخبر بود و م میهم که از تصم لیسه. برگزار کنند کوتاه آمدند یتوانند مراسم مناسب یممحرم ن

.کردند یروز بعد آماده م يو دو خانواده خود را برا شد یمراسم راض نیرا ندارد، به ا

 یسال ها را در ذهنش مرور م نیخاطرات تمام ا. کرد یبود و با نگاهش دور تا دور اتاق را کنکاش م دهیتختش دراز کش يهنگام نفس رو شب

تخت برخاست و به سمت کمد لباس  يرواز . شد یم وانهید د،یخند یم خت،یر یتختش کالفه و سردرگم اشک م يکه رو ییچه روزها. کرد

. ستیجا اتاق نفس ن نیا گریاز فردا د. دبو یخال. رفت شیها

به  يعالقه ا زبانشیم دیشود که شا یم يگرید ياز فردا او مهمان خانه . خوابد یتخت نم نیا يرو گریاز فردا د. به سمت تخت برگشت دوباره

.تنها نبود شیدر لحظه ها گریاز فردا د. داشت يوجود حس تازه ا نیبا ا. او ندارد رفتنیپذ

 يذهنش چهره  يگوشه  نیدر دورتر ییکرد جا یم یها باز هم سع یتوجه یبا تمام ب. اندازد یم یفردا آماده شده نگاه يکه برا یلباس به
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 یکم دیامشب با. دوست داشت شیلهره هابود را با تمام د دهیپوستش دو ریکه ز یحس. تجسم کند ندیب یلباس م نیکه او را در ا یمحمد را وقت

 یب يایبا دن. کرد یم یخداحافظ زهایچ یلیبا خ دیامشب با. داشته باشد يسپرد تا فردا شروع بهتر یم يزییپا میرا به دست نس شیجواناز غرور 

. شد یبزرگ م یفقط کم ،یکم دیدخترانه، امشب با یکودکانه، سرخوش يخبر

***

 نییاز پله ها پا اطیباال آورده بود با احت یبلند کرم رنگش را کم راهنیکه با دست راستش پ ینفس خرامان در حال. دیبه سمت پله ها چرخ سرها

.ها رفتند همانیبلند خود را به او رساند و دستش را گرفت و باهم به سمت م ییبا قدم ها یعل دیپله که رس نیبه آخر. آمد یم

 زیهمه چ. شد یخودشان برگزار م يالیبه اصرار آن ها مراسم عقد در و. کم نگذاشته بودند يزیترشان چتنها دخ يو پروانه آن روز برا لیسه

 یاو دست م يکه در سالن بودند به افتخار نفس برخاسته و برا یاندک همانانیم. داشت یقدم برم ینفس دست در دست عل. بود ایآماده و مه

به تن  یرنگ یکت و شلوار مشک يبار برعکس شب خواستگار نیا. گاهش را به محمد بدوزدنفس تازه موفق شد ن همانانیم انیدر م. زدند

در آن لحظه درست . نمود یاندازه جذاب م یصورت داشت در آن لباس او را ب يرو شهیکه هم یمحسوس شیکوتاهش و ته ر يموها. داشت

.نگاهش کرد رهیخ رهیخ یلحظات زیبرعکس تصور نفس چشمان مغرور محمد ن

 یدستان نفس م. عقد يفرو رفت و عاقد شروع کرد به خواندن خطبه  قیعم یدر سکوت الیبعد و یقیدقا. گرفت ينفس در کنار محمد جا باالخره

خواستند از او  یانگار نم يقرار یو ب شیکرد آرام باشد اما تشو یم یسع. قرار داشت شیبود که رو به رو یقرآن يها هیو نگاهش به آ دیلرز

:آهسته اما محکم گفت ییکرد با صدا یلب باز م دیکه با یسرانجام هنگام. ندجدا شو

!بله ـ

همه با . سرش را آرام باال آورد. تا بر خود مسلط شود دیکش یقینفس عم. انداخت نیدر گوشش طن زیبله گفتن محمد ن يبعد صدا يلحظه ا و

!دیترس ینفس م. کرد یموهوم را مهمان وجودش م یشد و ترس ید معروس مدام از مقابل چشمانش ر يواژه . کردند یلبخند نگاهش م

. کرد یکه داشت، کالفه اش م يبه دلهره ا ختهیو آم بیعج یآرامش. ندازدیکه محمد دست نفس را باال آورد تا حلقه را در انگشتش ب یهنگام

. نشاند یلبانش م يرو يمحمد ساکت و صامت در کنارش نشسته بود و گاه گاه لبخند

نفس از جا برخاست و در کنار . دعوت شدند يغذا خور زیبه سمت م همانانیم ا،یهدا يگفتن ها و اهدا کیمراسم عقد و تبر افتنی انیاز پا پس

.سالن رفت گریمحمد به سمت د

.محمد متوقفش ساخت يباال آورد و به سمت دهانش برد که صدا یقاشق را به آهستگ نیاول

!نه؟ یه باشم سالم کنازت انتظار داشت دینبا ـ

.داد نییاز گلو پا زین یو به همان آهستگ دیتفاوت لقمه اش را آرام جو یب نفس

! خب سالم یدونم، ول ینم ـ

که در کنارش نشسته بود و از نگاهش ترس و دلهره  ینفس نیا. چرخاند يگرینگاهش کرد و سپس سرش را به سمت د رهیخ يلحظه ا محمد

راحت تر و محکمتر و به طبع متفاوت تر از قبل با او برخورد  یلیدلهره خ نیچرا که با وجود هم. نبود یشگید نفس همش یخوانده م یمحسوس ي

.کرد یم
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بذارم؟ یچ يرو پا يکه اون روز پشت تلفن زد ییحرفا ـ

:و گفت دیرا نوش وانشیداخل ل اتیاز محتو ياو جا خورده بود مقدار یکه از سوال ناگهان نفس

!خوره یبهش فکر کن، به دردت م یاگه دوست داشت ینذار؛ ول یخاص زیچ يپا ـ

:محمد اشاره کرد يدست نخورده  يدهد به غذا رییصحبت را تغ ریکه مس نیا يبرا و

!هوم؟ ؟يخور یو غذا نم ياخم کرد يجور نیا ،يمن ناراحت شد يکه مهمونا فکر کنن که تو از حرفا يخوا ینم ـ

.داشت یفرق اساس کیشناخت  یکه او م ینفس با نفس نیقطعا ا. دستش را به سمت چنگالش برد رانهی، متحکوتاه یپس از مکث محمد

از  یکیکه  گرید يو دو زوج جوان به همراه تنها فرزندشان و دو خانواده  انیونیهما يتنها خانواده . اطرافش انداخت تیبه جمع ینگاه نفس

ته دل . کردند یکم کم همه شان عزم رفتن م. حضور داشتند یهمانینفس بودند در م يان خانواده از دوست يگریمحمد و د يدوستان خانواده 

. دلش گرفته بود یدانست چرا ول ینم. شد یم ینفس خال

:دینفس را در آغوش کش یفیخانم شر. بود انیونیهما يبودند خانواده  یکه در حال خداحافظ يخانواده ا نیآخر

.مواظب خودت باش. یلیخ خوشحالم دخترم، یلیخ ـ

.نیلطف کرد یلیحتما، خ ـ

:دست داد انیونیهما يسپس با آقا و

.نفس جان یخوشبخت باش ـ

.ممنونم ـ

:کرد یکوتاه مینفس تعظ يجلو شیشگیآمد و با همان لبخند هم کترینزد حسام

خوشبخت  دوارمیاستراحت کنه به هر حال منم ام دیو باچند ماه ر نیمراسم شرکت کنه، ا يکه الهام نتونست تو یبخش ینفس، م ریشبت به خ ـ

!یما رو تحمل کن ياخمو نیا یبتون يجور هیو  یباش

:در جواب گفت نیدلنش يبا لبخند زین نفس

. نیکه اومد نیلطف کرد یلیو خ دیتنهاش بذار نیکه مجبور شد دیکن یو از طرف من عذر خواه دیبهش سالم برسون ه؟یچه حرف نیا ـ

:بود انداخت و ادامه داد لیبه محمد که مشغول صحبت کردن با سه ینگاه و

!دوارمیمنم ام ـ

.داد از او دور شد یدست تکان م شیکه برا یکرد و در حال یکوتاه يخنده  حسام

:در چشمان نفس آهسته گفت رهیباال آورد و خ یسرش را کم. شد کیبه نفس نزد یمحمد قدم یقیاز دقا پس

.شبت خوش ـ

. به داخل ساختمان باز گشت همانانیم يتنها سرش را تکان داد و پس از بدرقه  نفس

!خب خب خب، نفسمونم که رفت ـ

.دیکوب یعل يآهسته به بازو نفس
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!لوس! واسه خودت؟ یگیم یا چ ـ

!باش نیبابا عروس خانوم با ما به از ا ـ

!زنمتا یعروس خانوم م یبگ گهیبار د هی یاَه عل ـ

!امشب ستین تونیخوبه شب عروس! یچه عروس بد اخالق زا،یچه چ چه حرفا، ـ

:براق شد یبه سمت عل نفس

! یکشمت عل یم ـ

!به خدا فهیح! قاتل، نذار دومادمون چشم به راه بمونه یشیکه م یا منو بکش ـ

.کم چرت بگو ـ

!کنم یخودم رو م یچشــم، سع ـ

. فتجدا شد و به سمت پله ها ر یبا خنده از عل نفس

پروانه زودتر به خود آمد و با . در اتاق مشغول صحبت بودند که با آمدن نفس هر دو به طرفش برگشتند يدوم پدر و مادرش جلو يطبقه  در

.بلند خود را به نفس رساند ییقدم ها

.یباش یاز انتخابت راض شهیهم دوارمیو ام یشیدونم که خوشبخت م یدخترم، م گمیم کیتبر ـ

 ياز جار يریجلوگ ياشک در چشمان پروانه حلقه زد و او برا. دیبخش امیپروانه بود قلب نا آرام نفس را الت يلب ها يکه رو یگرم لبخند

. لیحاال فقط نفس مانده بود و سه. شدنشان به اتاق خوابش پناه برد

.ممنون بابا ـ

.برداشت تا به اتاقش برود یمهمه سکوت قد نیسرانجام نفس خسته از ا. کرد یدر سکوت به او نگاه م لیسه

.بابا یخوشبخت بش ـ

.وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست عیسر و

خسته  ییبه اشک نشسته و قرمز به در بسته اتاق زل زد و سپس با قدم ها یبا چشمان. نشاند شیبر گلو ینیبسته شدن در اتاق بغض سنگ يصدا

شرت و  یپس همان ابتدا آن را با ت. دیچیپ یم شیو لباس بلندش مدام در دست و پا دیبار یم شیاز سر و رو یخستگ. به سمت اتاقش رفت

صورتش به  يآب به رو دنیرا با پاش مشیمال شیها و سنجاق ها رها ساخت و آرا رهیرا از بند گ شیموها. رنگ عوض کرد یآب وساده  يشلوار

. و سپس شروع کرد به پاك کردن آن ها ختیهم ر

. خانم متاهل بود کیحاال او . فرق داشت شبشینگاه با نگاه د نیاما ا. به اتاقش انداخت ينگاه دوباره ا دیبه اتمام رس يا حدودت شیکارها یوقت

چمدان ها  دنیبا د شیاشک ها. دیداغ و ملتهبش چک يگونه ها يرو یانقدر که به ناگاه قطره اشک. زد یکه مدام در گوش نفس زنگ م يواژه ا

 یشد؛ اما درست وقت مانیاز انتخاب خود پش يلحظه ا يبرا. ندیبنش نیزم ياتاق شدت گرفت و او را وادار ساخت تا رو يوشه گ يبسته شده  ي

قدرت تفکرش را از دست . شده بود رشیبانگیگر یکرد؟ احساسات مختلف یخود چه م یاو با زندگ. بود دهیدر آرامش به اتمام رس زیکه همه چ

 لیسه. دشوار بود زیپدرش ن يبرا میتصم نیا. شد یم گرید يوارد خانه ا دیاز فردا با. را معطوف چمدان ها کرد دوباره نگاهش. داده بود
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 يبود تا خانواده  رفتهیبا اکراه پذ نیبنابرا. دیایکنار ب زین الیتوانست با تنها ماندن دخترش در آن و یساعت ها با خود کلنجار رفته بود اما نم

.خودشان آماده کنند يالیه که در خواست کرده بودند مقدمات اقامت دخترش را در وهمان گون انیونیهما

را مهمان  نیریش یرا بست و تبسم شیکم کم راه اشک ها دیجوش یکه ته دلش م یاما باز هم همان حس. ختیر یهمچنان آرام اشک م نفس

.ر، محمـــدساخت در کنا یرا م يدیجد يروزها و لحظه ها دیحاال او با. لبانش کرد

***

تو؟ يرینم ـ

توجه به نفس به  یفشرد در را پشت سرش بست و ب یرا در دستش م دیکه کل یمحمد در حال. نامطمئن قدم به داخل گذاشت ییبا قدم ها نفس

 نیاول يامروز صبح برا. راهرو به راه افتاد يصدا به سمت اتاق انتها یماندن و رفتن بود و سرانجام ب نینفس مردد ب. رفت ییرایسمت سالن پذ

بود که نفس از همان ابتدا  یمیگرم و صم انیونیهما يخانواده  طیانقدر مح. گذاشه بود انیونیبزرگ هما يالیپدر و مادرش قدم به و راهبار هم

کردن آن ها تا  یمراهو ه شانیکردن از خانواده ها یبه غروب مانده بود که نفس و محمد پس از خداحافظ یحاال ساعت. کرد یم یاحساس راحت

که  يپسر ،یو عل زشیاز مادر مهربانش، پدر عز ییجدا. از خانواده اش دشوار بود یینفس جدا يچقدر برا. باز گشتند الیدوباره به و اهاز ر یمین

.شود يکه سبب شد اشک ها نفس جار ناینگذاشته بود و از همه مهمتر ن شیتنها چگاهیه

 یشرت نارنج یرا به همراه ت یشلوار کتان کرم رنگ زیباالخره ن. آورد رونیرا ب لشیوسا یکی یکی شیاس هارا گشود و به دنبال لب چمدانش

پخش شده بود  نیزم يکه همه رو لشیوسا دنیکار فارغ گشت با د نیکه از ا یهنگام. شد شیلباس ها ضیرنگش انتخاب کرد و مشغول تعو

. يرنشست و شروع کرد به جمع آو رهو دوبا دیکش یآه

؟یکن یم يکار دار یچ ـ

. محمد سرش را به سمت در برگرداند يصدا با

.کنم یدارم لباسام رو جمع م ـ

؟يجور نیاما چرا ا نم،یب یم ـ

.دوباره سرش را به کار خود گرم کرد نفس

.کنم داشونیتا پ رونیب ختمیگشتم، همشون رو ر یدنبال لباسام م ـ

.باال يق طبقه اتا اریرو بردار ب لتیپاشو وسا ـ

. محمد کرد يحواله  یهینگاه عاقل اندر سف نفس

!ارم؟یرو ب نایا ییمن تنها ـ

.از چارچوب در کنار رفت و به سمت نفس آمد محمد

.يخوا یباال بگو کدوم اتاق رو م ایفقط االن ب اریخودت ب يرو هم جمعش کرد یکی نیبرم ا یدوتا رو م نیمن ا ـ

که نگاهش کند  نیبدون ا. دنیحظه در وجودش نشست سبب شد سر انگشتانش شروع کند به سرد شدن و لرزکه در آن ل بیعج یاسترس
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:گفت

.باشه لطفا ایهر کدوم که شد، فقط رو به در ـ

.راهرو يباال، سمت راست، انتها ياومد ـ

.یمرس ـ

.بود دهیچیاق پعطر محمد در ات. شد یکه از اتاق دور م دیمحمد را شن يقدم ها يدر پس آن صدا و

در برابر چشمانش  باینسبتا بزرگ و ز یاتاق. رنگ را گشود دیراهرو، در سف يسمت راست انتها. دوم شد يطبقه  یچمدانش جمع و راه باالخره

همه . دیخاص به او بخش یخورد آرامش یبه چشم م انشانیدر م زیاز رنگ سبز ن ییکه رگه ها وارهایاول رنگ کرم د يبود که در همان وهله 

مثلث  یتراس يبه اضافه . آورد یاتاق را در برگرفته بودند نفس را به وجد م يها واریاز د یمیکه ن يقد يپنجره ها. مرتب و منظم بود زیچ

بزرگ که رو به  ییبه همراه تابلو يقد ي نهیو دو آ شیآرا زیم کیکرم رنگ،  يتخت دو نفره  کی. شکل که در سمت چپ اتاق قرار داشت

مهربان و لبخند  يزل زد که چهره  ییبه تابلو رتیبا ح. داد یم لیاتاق را تشک لیوسا. نفس متوجه آن نشده بود هتخت قرار داشت ک يرو

از محمد و خانواده اش  تینها یکار ب نیا يبرا. نم اشک چشمانش را تر کرد اریاخت یباز هم ب. را قاب گرفته بود نایو ن یعل ل،یپروانه، سه يبایز

. ن شدممنو

به طبقه  دیبا. بوده است لشیمشغول جا به جا کردن وسا قهیدق یساعت و س کیدر حدود  يزیچ ،یطوالن یبه ساعت متوجه شد که زمان ینگاه با

.رفت یم نییپا ي

 يرو بایز يرد لبخندک یانداخت و سع نهیبه نفس درون آ ینگاه. نشسته بود را تکاند شیلباس ها يکه رو یاز گرد و خاک یو کم ستادیپا ا يرو

 شیاز موها یکم. آورد و به پا کرد رونیرا ب یرنگ یرفت و صندل مشک شیبه سمت کمد کفش ها عیخود سر يبه سر تا پا یبا نگاه. لب بنشاند

. دیرس یتر به نظر م یحاال راض. کرد آن ها را به صورت مرتب کنار هم جمع کند یپس دوباره سع. زده بود رونیب رهیر گیاز ز

شد به  یکه پخش م يتوجه به برنامه ا یمتوجه محمد شد که ب دیبه سالن که رس. دیرس یبه گوش م نییپا ياز طبقه  ونیزینسبتا بلند تلو يصدا

گشت تا حضور  یم يمعذب بود و به دنبال واژه ا یکم. بود رهیبه رقص در آمده بود، خ میباز بودن آن در دست نس لیپنجره که به دل ریحر

 يشد برا یخوب يبهانه  نیآن فکر کرد که چقدر گرسنه است و هم کیداد و نفس  یرا نشان م قهیدق یساعت هشت و س. ا اعالم کندخود ر

.سخن گفتن

ست؟یگرسنه ات ن ـ

 یگاهبه ساعت ن زیاو ن. زد یموج م یبیعج ینگاهش سردرگم يدر قهوه ا. دینفس نگاهش را از پره گرفت و به سمت او چرخ يبا صدا محمد

:انداخت

سفارش بدم؟ ای یکن یخودت درست م ومده،یترمه که هنوز ن. چرا ـ

کند، لبش را با زبان تر و چشمانش  يبه نام ترمه کنجکاو يکه در مورد فرد نیاز خجالت و استرسش کاسته شود بدون ا یکه کم نیا يبرا نفس

. از حد معمول کرد زتریر یرا کم

!دونم ینم ـ
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:گذشت گفت ینفس م يکه از جلو یمبل برخاست و در حال يذاب از روج يبا لبخند محمد

. میدرست کن میتون یم یچ مینیبب میبر ایب ـ

:متعجب به دنبالش راه افتاد نفس

!؟یکن يآشپز يخوا یتو م ـ

. سرش را به عقب برگرداند يجد یبا صورت محمد

!اد؟یبه من نم ـ

:گفت ضیبا غ. مانش حرف او را خواندنفس از چش. کرد یم دادیدر چشمانش ب طنتیش

!نکردم يمن تا حاال تو عمرم آشپز یاگه فکر کن یونیمد ـ

:گفت نیخارج شود بنابرا هیاول یاز خشک نشانیخواست جو ب یمحمد هم م انگار

.بخورم هیشام امشب ساالد الو يخوام برا یباشه، باشه سر آشپز، من م ـ

.نفس حق به جانب نگاهش کرد. داد هیداخل آشپزخانه تک يره شش نف يغذا خور زیدستانش را به م و

!یکمک کن دیخودتم با ـ

!من؟ ـ

. اوهوم ـ

. باز شد يدر تعجب نگاهش کرد اما کم کم لبش به لبخند يلحظه ا محمد

.باشه ـ

نفس . خلوط کردن مواد ساالد بودمشغول م يجد یلیمحمد خ. رفت یم شیخوب پ زیهمه چ. بعد هر دو مشغول آماده کرن غذا شدند یقیدقا و

به قصد  يهر چند خودش به تعداد دفعات انگشت شمار. ندیکردن بب يحالت، مشغول آشپز نیدر ا يکرد که محمد را روز یهرگز فکر نم

محمد به  یول. جست یم يخانه بشدت دور يمرد آن هم در آشپزخانه  کیکردن  ياز آشپز شهیشده بود اما هم خانهکردن وارد آشپز يآشپز

. کرد یبه او القا نم يوجه با وجودش در آشپزخانه حس بد چیه

!به محمد انداخت اما دهانش از تعجب باز ماند ینگاه.شورها بود اریهمچنان که مشغول خرد کردن خ نفس

.زده بودبه شاهکارش زل  يبا حالت تاسف بار زیخودش ن. بود ختهینپخته و خام را داخل مواد ساالد ر یتخم مرغ محمد

!؟يکار کرد یچ ـ

.با تعجب سرش را باال آورد محمد

!؟يکار کرد یرو چ یچ ـ

!بنداز ینیزم بینوا و س یب ينگاه به اون تخم مرغ نپخته  هی ـ

:نفس با غرور گفت. به مواد انداخت ینگاه رتیبا ح محمد

!يآخه مرد و چه به آشپز ـ
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 یبر چهره گذاشته ب یتفاوت یاو باز هم نقاب ب دینفس که د! هیساالد الو زیزدن مواد شگفت انگ شروع کر به هم یتفاوت یاما باز هم با ب محمد

سرش را برگرداند و . شهیاز هم کترینزد. نگذشته بود که عطر محمد را کنار خود حس کرد یقیدقا. توجه اما با حرص مشغول کار خودش شد

از کار . دیکاو یچشمان نفس گرد شده و صورت محمد را م! ش را در دهان او فرو بردا هیساالد الو يبزند که محمد قاشق حاو یخواست حرف

. بود رهیآورد به او خ یکه حرص نفس را در م يمحمد با لبخند. و متعجب شده بود ریاندازه متح کیداخل دهانش به  اتیمحمد و محتو یناگهان

دهانش را  اتیرساند و محتو ییخود را چگونه به ظرف شو دینفهم. شود یحس کرد کم کم حالش دگرگون م. برداشت قببه ع ینفس قدم

: کرد یبا وحشت زمزمه م زین نیدر همان ح. کرد یخال

!من از تخم مرغ متنفرم ـ

. او لذت ببرد یعصبان يچهره  دنیبود و محمد قادر نبود از د نییسرش پا. آمد یکم حال نفس جا م کم

!محمد؟ ـ

:گفت بیو غر بیاز زبان نفس آن هم با آن لحن عج شیصدا دنیمتعجب از شن محمد

هوم؟ ـ

. قرار داشت انداخت شیقدم کیکه درست در  هیبه ظرف ساالد الو ینگاه نفس

!یبگم سخت در اشتباه دیبا رمیگ یم دهیکارت رو ند نیا ياگر فکر کرد ـ

تهوع آور پر کرد و به سمت محمد رفت و قاشق را به  هیز آن الوبرداشت و آن را ا یبه محمد بدهد قاشق گرید یحرف يکه اجازه  نیبدون ا و

محمد  يدست قو. بود دهیفا یکرد ب ینفس هرچه تالش م. انگشتان محمد قفل شد نیراه مچ دستش در ب ي مهیطرف دهانش برد اما در ن

.کرد ینم یحرکت نیکوچکتر

دستش را  يرارادیحرکت غ کی یکرد و ط ریینفس تغ يهان حالت چهره شده بودند که ناگ رهیخ گریکدیپر از شرارت به  یدو با نگاه هر

. دیعقب کش

.آخ ـ

:سرش را تکان داد ینامحسوس یدستش را عقب برد و با نگران اریاخت یب زین محمد

شد؟ یچ ـ

:مکث پاسخ داد یکه از بروز ضعفش در برابر محمد آشفته بود دستش را پشت خود پنهان کرد و با کم نفس

. دیکش ریدستم ت هوی ،یچیه ـ

:سرش را تکان داد یبا حالت جالب محمد

!کنم یآهان، باشه، باور م ـ

:زد اشاره کرد یدر ظرف به آن دو چشمک م يکه به حالت چندش آور يسر آشپز يبا دست به مواد غذا و

م؟یکار کن یچ نیخب، حاال با ا ـ

:دیغر شیدندان ها نیبا حرص از ب افتاده بود شیپ یقیاتفاقات دقا ادیکه تازه به  نفس
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!دونم ینمـــ ـ

.رسه یکه االن ترمه سر م مینکرد يخرابکار نیاز ا شتریتا ب رونیب میخب باشه، پس زود باش از آشپزخونه بر ـ

؟یواسه چ ـ

:تکان داد و با دست به راه خروج از آشپزخانه اشاره کرد يلبخند سر با

!من دوست دارهاز  شتریآخه اون آشپزخونه رو ب ـ

:کرد زیمشکوك چشمانش را ر یبا حالت نفس

ترمه؟ ـ

. کنه یبه مامان کمک م ادیوقتا م یبعض مییایآره، شمال که م ـ

.دانست تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد یگفتن سن ترمه م شتریکه هنوز قانع نشده بود و در واقع جواب سوالش را ب نفس

:نشست گفت یمبل م يکه رو یمحمد در حال. لن برگشتدنبال محمد دوباره به سا به

!نه؟ م،یطرف آشپزخونه نر گهیشد تا د یخوب يتجربه  نیخب ا ـ

که آن طرف سالن درست رو به  یرنگ دیسف يانویپ ينقطه از محمد نگاهش رو نیاو رفت و در حال نشستن در دورتر يبرا يچشم غره ا نفس

. قرار داشت ثابت ماند نهیشوم يرو

... من که ـ

!؟یزن یم انویتو پ ـ

.نفس سبب سکوت محمد شد یناگهان سوال

داره؟ یاشکال ـ

. ادیبهت نم ـ

اد؟یباشم بهم م يچه جور ـ

:توجه به سوال او دستش را در هوا تکان داد یب نفس

!هستن گهیحس و حال د هیکه با ساز سر و کار دارن تو  ییاونا شتریب! بهت ادینه، م ـ

:دیپرس عیحرفش سر یدر پ و

؟یخون یم ،یزن یحاال که ساز م یراست ـ

به  تایبود که نها يبه نظر کتاب ترجمه نشده ا. درست کنار مبل بود را برداشت ز،یم يکه رو یکتاب. چرخاند يگریسرش را به سمت د محمد

.شد یمربوط م یعکاس

.ها چه برسه بخوام بخونم هیرو کالو رهیکم انگشتام م یلیخ ـ

!ذوق یه بچ ـ

ترمه کجا مونده؟ نمیتا من زنگ بزنم بب یشام رو آماده کن زیحداقل م يخوا یخب خانوم با ذوق نم ـ
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پاسخش در مورد محمد اضافه کرد و  یب يرا به سوال ها يگریعالمت سوال د نیبنابرا. پسندد یمتوجه شد که محمد موضوع صحبت را نم نفس

.از جا برخاست

.وباشه، پس تو هم پاش ـ

.خودش به سمت آشپزخانه رفت و

***

که حضور او در  نیبا ا. اندازه خوشحال شد یب دیبار یم یبر چهره اش نشسته بود و از کالمش مهربان يریکه غبار پ یترمه، کس دنیاز د نفس

.بزنند يگریددست به ابتکار  یرفع گرسنگ يمجبور نبودند برا گریبود که او و محمد د نیبود اما حداقلش ا یموقت الیو

عکس  ينگاهش به رو. گفت و به اتاق رفت يریخورده شد و نفس پس از اتمام آن به قصد خواب شب به خ یحرف چیدر سکوت و بدون ه شام

ه آن از خانواد يو به اضافه . عکس در اتاق از محمد تشکر نکرده است نیآورد که بابت وجود ا ادیکه افتاد تازه به  وارید يرو يقاب گرفته 

.بالفاصله دست به کار شد و شماره گرفت. ندارد یاش هم اطالع

!زنگ زده، عروس خانوم خودمون یک نیخدا جون بب يوا ـ

؟یعلــ ـ

!واال ،يکن فکر نکنه ادب ندار تیالاقل جلو اون پسره رعا! فدات شم؟ يباز تو سالمت رو خورد ؟یجون عل ـ

؟یمودب، خوب یباش هیخواد نگران بق یتو نم ـ

همه گفتم سالم همش کشک بود؟ نیا ـ

:با خنده گفت نفس

بود؟ یپس چ ـ

.نگاه کن تو رو خدا، زبون در آورده واسه من ـ

.يدید یزبون داشتم تو نم ـ

! ؟یهم واسه ما باال بزن ینیآست هیزبونت  نیبا ا شهیحاال نم ـ

:ادامه داد یبعد با لحن مظلوم و

م؟یما هم دل دار یگینم يدعروس ش یانصاف خودت رفت یآخه ب ـ

. دونم و تو یعروس من م یبگ گهیبار د هیاوال اگه به خدا  ـ

.دوما! نکن غیج غیج یدونم، الک ینم یچیمن ه ـ

؟یخواد دوماد ش یتو هم دلت م هیادب، چ یب ـ

فقط ! خواهر من؟ شمیم ریتبخ ،یچیجا آب که ه نیمن ا یگینم یزن یتازه تو انقدر رك حرف م. بخواد زایچ نیکنه از ا ینه بابا، دل ما غلط م ـ

!مامانمون دلش عروس بخواد، واال دیگفتم شا

خواد؟ ینم یخواد چ یم یمامان چ یدون یتو م ـ
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:دیپر سوز کش یآه یعل

!میما که از دلش خبر ندار گه،یمادره د ـ

ن؟یینکن، کجا يتو دل مامان کنجکاو نیاز ا شتریخب حاال ب ـ

.خورده جلوتر از ما هستن هیمامان و بابا هم  م،یتهران گهیاعت دس هیما که تا  ـ

بود که؟ نایبابا ا نیبا تو اومد؟ تو ماش نایمگه ن ـ

.دهیاالنم خواب! منو نبرد ياونا آبرو يکه جلو هیشکرش باق يحاال باز جا! بزنه نیتخم یمرد بودن منو تو رانندگ يخواست درجه  یم گه،ینه د ـ

؟يندار يکار. حواست بهش باشهقربونش برم،  ـ

!طونیش يکار دار یلیتو انگار خ یمن که نه، ول ـ

:دیبا تعجب پرس نفس

کار دارم؟ یمن چ! من؟ ـ

!چشم و گوش منو باز نکن! نفــس؟ ـ

.يمواظب خودتون باشد، بابا! بد يبچه  ـ

!يخوش بگذره، بابا ـ

. خانواده اش تنگ شده بود يچقدر زود دلش برا. دیبخش یم هیبه او روح یعل صحبت کردن با شهیهم. دیکش یقیاز قطع تماس نفس عم پس

امواج  يصدا. فکر کرد که چقدر خسته است دیپتو که خز ریز. خواب آماده شود يزد و به سمت لباس خوابش رفت تا برا يخانواده؟ پوزخند

.هم افتاد يرو شیکم کم پلک ها. دیبخش یمبه او آرامش  ایدر

را پشت سر گذاشته  یشد صبح که از تخت برخاست حس کرد که چه شب راحت یخواب م یمحل خوابش ب ییکه با جا به جا هشیهم برعکس

دانست  ینم. شد شتریبار استرسش نسبت به شب قبل ب نیا. بودند ستادهیساعت نه ا يعقربه ها رو. نگاهش باز هم به دنبال ساعت گشت. است

.در اتاق او را از جا پراند يتا باالخره صدا مودیانقدر با خود کلنجار رفت و طول و عرض اتاق را پ. رفتن کند نییپا ي ادهخود را آم دیچگونه با

بله؟ ـ

:دیبه گوش رس شیشگیمحمد با همان لحن هم يصدا

تو؟ امیتونم ب یم ـ

:از جا برخاست و به سمت در رفت و خود آن را گشود یدستپاچگ با

بله؟ ـ

؟یوبخ ر،یصبحت به خ ـ

:دیمتعجب از سوال او پرس نفس

!خوبم؟ یکه بپرس يهمه راه اومد نیا ـ

.و نفس بشنود دیاو بگو شهیکه هم نیعادت داشت به ا دیشا. به عقب برداشت یرا از نفس نداشت قدم یحرف نیکه انتظار چن محمد
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!کردم که قراره صبحونه ام رو با ناهارم بخورم یفکر نم ینه، ول ـ

 نهیآ يکرد جلو یکه مدام با خود غرغر م یشد و در حال رهینفس دوباره در را بست و به ساعت خ. از نفس دور شد يگرید زیچ بدون گفتن و

انتظار  گه،یم يزیچ نیهمچ هی ادیمعلومه که م وونهیخب د«. دیکش یم شیموها يبا عجله برس را رو. ببندد گرید کباریرا  شیرفت تا موها

نرم، خب  نییبرم پا يدست دست کرد یساعت نشست هی! محمد؟ ،یاونم ک! ؟یچ گهید! ر؟یصبح به خ! عشقم؟ یگه خوبماچت کنه ب ادیب یداشت

 نیهم دیاون با نییاالن من برم پا! گهیرفت د یخورد م یاَه، اصال به اون چه؟ صبحونه اش رو م! گه؟ید یکن یم یچه غلط يدار نهیاومده باال بب

»!بشم دیسرخ و سف یبچه ها ه نیا نیمنم که ع مزل بزنه به يجور

نشسته بود و در آرامش  زیمحمد پشت م. دفعه چگونه تمام وجودش را در برگرفت از اتاق خارج شد کیدانست  یکه نم یاعتماد به نفس با

.نشست زیپشت م زینفس ن. دیجو یکه در دهان داشت را م يآرام لقمه ا یلیخ ندازدیبه نفس ب ینگاه مین یکه حت نیبدون ا

.ریصبح به خ ـ

!ساعت خواب ـ

:کرد، حق به جانب گفت یدراز م ریش وانیبراشتن ل يکه دستش را برا یحال در

.خسته بودم یلیخ شبمیتازه د ،یکردم منتظر مونده باش یمن فکر نم ـ

 ییبه بعد صبحانه اش را به تنها نیا و از ستیکه اصال مهم ن دیتفاوت در جوابش بگو یب يبا چهره ا شهیانتظار داشت که محمد مثل هم نفس

:نصفه نگاهش کرد مهین يکرد محمد با لبخند یکه او فکر م يزیخواهد خورد اما برخالف چ

 یدرست کن یتون یصبحونه رو که خودت م گهید. شو داریاز فردا زودتر ب يدیخب باشه حاال که فهم ؟یخواب یساعت م نیتا ا شهیتو هم یعنی ـ

م؟یریم از ترمه کمک بگواسه اون دیبا ای

از  يجمله ها را با خود تکرار کرد و جرعه ا نینفس ا» !؟یگفت یآخرت رو نم يشد جمله  یحاال نم! لجباز، غد، بد اخالق، بد بد بد بد، اَه ي پسره«

:دیرا نوش ریش

نه؟ م،یصبحونه رو حاضر کن میکه نتون میتجربه باش یفکر نکنم اون قدرام ب ـ

.دینگو يزیچ گریبه او انداخت که نفس فکر کرد بهتر است د یدر پاسخ نگاه زیمحمد ن. ه خودش و او اشاره کرداز لج محمد ب و

. برخاست زیزودتر از نفس از پشت م محمد

.اومد بهم زنگ بزن شیپ یاگه مشکل رم،یمن دارم م ـ

.باشه، ممنون ـ

...خب پس مواظب خودت ـ

:دیحرفش پر انیم نفس

.خودمون يالیسر رفتم و هی دیفقط شا ـ

. هست ببرمت نیپاشو االن که ماش يخوا یم يزیاگه چ یباشه ول ـ

.رو برگردونم اون جا لمیاز وسا يسر هیخوام  یم. رمیخودم م یمرس ـ
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:نگاهش کرد يرا باال انداخت و با کنجکاو شیابرو يتا کی. دیو به سمت نفس چرخ دیرنگش را پوش يکت سرمه ا محمد

چرا؟ ـ

!خودمون باشم راحت ترم يالیاگه شبا و ـ

.دیمحمد به گوشش رس يسرانجام صدا. داد یم نییرا از گلو پا شیسکوت به زور لقمه ها نینفس در ا. سکوت کرد محمد

.باشه ـ

 نییپا یبسته شدن در خبر از خروج محمد داد نفس سرش را کم يکه صدا نیپس از ا. رفت الیو یبه سمت در خروج يگریبدون حرف د و

با وجود ترسش از . صبحانه با خود گرفته بود يآمدن برا نییبود که قبل از پا یمیتصم نیا. آورد و آن را در حصار دستانش بشدت فشار داد

. داشت يگشت احساس بهتر یخودشان باز م يالیحداقل اگر شب ها به و یکیتار

از خود . بود یهفته شان کاف کی يپر از غذا که ترمه آماده کرده بود برا ییظرف ها. انداخت خچالیبه  یصبحانه را که جمع کرد نگاه زیم

درست کردن  يکند و از عهده  يآشپز ستیبلد ن یکه حت یدختر جوان. کند یم يدر مورد او چه فکر رزنیو فکر کرد که آن پ دیخجالت کش

تونم غذا درست کنم  یم نمیقرار نگرفته بودم که بخوام بب یتیموقع نیچمن که تا حاال تو هم«: با خود گفت عیاما سر. دیآ یه برنمیساالد الو کی

 شیلب ها يبعد لبخند رو یرفت اما کم خچالیلب نشاند و به سمت  يرو يفکر لبخند نیاز ا» .ناهار امروز با من. محمد بود ریتقص شبمینه؟ د ای

. نه ایناهار منتظرش بماند  يبود که برا دهیاز محمد نپرس یحت وا. دیماس

. کرد و سرش را به سمت اطراف چرخاند یپوف. مبل رها ساخت نیاول ياز آشپزخانه خارج شد و به سمت سالن رفت و خودش را رو درمانده

در وجودش  بیع یسالن که افتاد شوق يرنگ گوشه  دیسف کیاکوست يانویباز هم چشمش به پ. خودش بود يمرتب و منظم سر جا زیهمه چ

 ياز صدا. دیآن ها کش يها را کنار زد و آرام دستش را رو هیکالو يکاور رو. رساند انویبرخاست و خود را به پ مبل ياز رو یبا جهش. دیجوش

کوك . مانده است یساز دست نخورده باق نیشد معلوم بود که مدت هاست ا یم جادیها ا هیکه در اثر برخورد انگشتان نفس با کالو يمانند غیج

اجرا  يکنسرت زنده ا شیفرصت برا نیدر اول دیبه محمد بگو دیخوشحال بود و فکر کرد که با الیوجودش در آن و ازال نفس ح نیاما با ا. نبود

. کند

 ایامواج خروشان در يبود و در سکوت خانه صدا دایپ یبه خوب ایاز آن جا در. سالن رفت یضلع غرب يو به سمت پنجره ها دیکش انویاز پ دست

افکارش را پاره  يزنگ تلفن رشته  يکرد که صدا یبود و به خانواده اش فکر م ایو در يآسمان ابر يمحو تماشا. دیرس یبه گوش م یبه خوب

. کرد

:پاسخ داد دیبا ترد. افتیآشپزخانه  يها یاز صندل یکی يتا باالخره تلفن را رو دیدور خود چرخ انقدر

بله؟ ـ

دخترم؟ یسالم نفس جان، خوب ـ

حالشون خوبه؟ انیونیهما يآقا ن؟یشما خوب هست. خوبم یجون؟ سالم، مرس فرشته نییشما ـ

؟يکم و کسر ندار يزیچ ؟یمحمد چطوره؟ اون جا راحت. میدخترم، ما هم خوب یمرس ـ

. هست زینه فرشته جون، همه چ. اونم خوبه ـ
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.دنیمامان و بابات رس. رهیبگو محمد بگ یخواست يزیخب خدا رو شکر، بازم چ ـ

. نیشما لطف دار. دنیرس شبیــم، بله دچش ـ

.ندتیالهام چقدر دوست داره بب یدون ینم. شده بمیهم نص گهیعروس گل د هیباالخره  ـ

م؟ینینازش رو بب يکوچولو میتون یم یک. منم دلم براش تنگ شده ،یآخ ـ

 یم يگرفت واسش از بچه و بچه دار یگوش اون رو به کار م بند هیکنه تا محمد بود  یکار م یحسام داره چ نیا یدون ینم یحاال که مونده، ول ـ

. گفت حاال نوبت من شده

:ادامه داد یفیسر داد و خانم شر یکوتاه يخنده  نفس

دختر گلم؟ يندار يکار. برم سر کار دیکم کم با گهیمن د زمیعز گهیخب د ـ

.دیهم سالم برسون انیونیهما يفرشته جون، به آقا نیممنون که زنگ زد ـ

.خدانگهدارت. زمیعز یسالمت بش ـ

.خداحافظ ـ

را از محمد  ینفس مهربان ي دهیالبته اگر به عق. بودند یحال مهربان نیو در ع بیعج يواقعا چه خانواده . فکر کرد یفیخانم شر يحرف ها به

نگفتند و تنها با لبخند  يزیکند چ یشمال زندگ در یعنوان کرد که نفس قصد دارد مدت لیسه یکدامشان وقت چیحال ه نیبا ا! گرفتند یفاکتور م

.گشاده موافقت خود را اعالم کردند ییو رو

چند  نیا يها دهیو د اتیتمام تجرب. شد يو مشغول آشپز دیکش رونیرا ب یبدون فکر کردن ظرف. جا برخاست و به سمت آشپزخانه رفت از

نفس . دیچیخانه پ يعطر خوش غذا در فضا یباالخره پس از ساعت. ر دارد آماه کندرا که انتظا يزیسال عمرش را به کار گرفت تا بتواند آن چ

.سمت اتاق خوابش رفت هیبار  نیگرفتن ضعف معده اش ا دهیاز طعم آن مطمئن شد با ند یو وقت دیرا چش ذااز غ يمقدار

که با خود آورده بود و فرصت باز کردنش را نداشت از  یاز سه چمدان یکیاو آورده بود به تن کرد و  يرنگش را که پروانه برا یصورت یباران

هوا . قدم گذاشت اطیانداخت و به ح بشیرا ج دیدر را قفل کرد و کل. دیدنبال خود کش يدر ورود يبه زحمت آن را تا جلو. دیکش رونیکمد ب

.شد انمیبرساند پش الیخواست او را به و یمحمد که م شنهادیانقدر سرد بود که نفس از رد کردن پ

 نبیحمل چمدانش دچار مشکل نشد چرا که ز يبار برا نیا. دیرس الیبه و قهیگرفت و در عرض چند دق یبالفاصله تاکس دیکه رس ابانیخ سر

. راند رونیرا از وجودش ب یداغ سرما و خستگ ریش گرید وانیل کیخانم به کمکش آمد و با خوراندن 

.به موقع بود یلیخانوم، خ نبیز یمرس ـ

. پاشو برو لباسات رو عوض کن. نوش جانت دخترم ـ

:و ادامه داد دیچیگلدارش را دور انگشت پ يروسر يبه نفس انداخت و گوشه  یخانم نگاه نبیز

ارن؟ینم فیمحمد خان تشر ـ

.گردم یجون من دوباره برم نبیز ـ

.گفت و به آشپزخانه رفت يراحت شده بود باشه ا الشیکه انگار خ نبیز
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 یاحتمال زشیاز ر يریجلوگ ينفس برا. کرد یم یاش به او دهان کج یاتاق خال. زیهمه چ يدلش تنگ شد، برا اریاخت یتاقش که شد با وارد

.هم گذاشت يتخت افتاد و چشمانش را رو يرا از تن خارج کرد و رو شیباران عیسر شیاشک ها

***

نفس خانم، مادر جان؟ ـ

.نداد یزد و جواب یغلت نفس

.مادر یبخور ضعف نکن زیچ هیحداقل  يم پاشو، پاشو ناهارم که نخورددختر ـ

:نامفهوم گفت نفس

.باشه، باشه ـ

.نکرده ییخدا ایشیم ضیدختر جان بلند شو، مر ـ

.داد و چشمانش را گشود تیباالخره رضا نفس

ساعت چنده؟ ـ

؟یبخواب يخوا یساعت پنج غروبه خانم جان، بازم م ـ

بخوابم؟ گهیکوچولو د هی خسته ام به خدا، ـ

.چپ چپ نگاهش کرد نبیز

.شهیو اون وقت حالت بد م یشیخواب م یشب ب ینه خانوم پاشو دوباره بخواب ـ

.شد یانداخت دوباره حالش دگرگون م یاتاقش چنگ م واریبه در و د یکیشد و تار یخواب م یشب ها که ب. گفت یراست م نبیز

. باشه، باشه پا شدم ـ

.خود را از تخت جدا کرد به زور و

.بخور يزیچ هی اینفس جان، تو هم دست و روت رو بشور ب نییپا رمیمن م ـ

.امیشما برو من م! چشــــــــم ـ

. کرد و خارج شد يزیر يخنده  نبیز

که  ییغذا ادیلحظه به  کی. از محمد نداشت يشد و او خبر یم کیهوا کم کم تار. دوخت رونیرفت چشمانش را به ب یم نییپله ها که پا از

نداشته باشد؟  دیاگر محمد کل. افتاد الیو يدرست کرده بود، محمد، در قفل شده 

که محمد با او تماس گرفته بود آه از  یتعداد دفعات دنیبا د. دیکش رونیب شیلباس ها نیرا از ب شیحالت دو به اتاقش برگشت و گوش به

محکم محمد به  يبود که صدا دهیچیبوق پنجم در گوشش پ. بالفاصله دست به کار شد. رفته بودمحمد سه بار با او تماس گ. نهادش برخاست

:دیگوشش رس

؟ییکجا ـ

.سالم ـ
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؟ییکجا دمیپرس ـ

.خودمون يالیو ـ

؟يرو جواب نداد تیپس چرا به گوش ـ

:گفت یشرمندگ با

.يزنگ زد دمیخواب بودم، تازه د یبخش یم ـ

؟يانقدر خسته بود ـ

...خب خب، ـ

؟یباشه خواب آلود اون جا راحت ـ

:گفت يشتریکالم محمد با آرامش و متانت ب ریتحت تاث زیمهربان محمد او را متعجب ساخت و او ن لحن

.رو با خودم آوردم دایدر رو قفل کردم و کل يجور نیمن هم ؟یداشت دیتو کل یآره ممنون، راست ـ

ناهار کار ترمه بود؟ يآره داشتم، غذا ـ

:دیپنهان پرس یبا شوق فسن

چطور بود؟ ـ

:خواست از جواب دادن به سوال طفره برود گفت یکه انگار م محمد

ترمه بود؟ ياوهوم خوب بود، غذا ـ

. نه ـ

پخته بشه؟ دیکه اون تخم مرغ ها با ینگفت شبیخب پس چرا د ـ

!کنن يآشپز دیمردا نبا ـ

.خوشحال شد لیدل یو نفس ب دیآهسته خند محمد

؟یمون یامشب اون جا م ـ

.شد يلحن کالمش خشک و جد دوباره

.آره ـ

گه؟یهست د دارتونیسرا ـ

.آره آره ـ

.خب، حواست به خودت باشه، شب خوش ـ

.ریشب تو هم به خ ـ

. م کرده بودکه او گر ییبا اشتها شروع کرد به خوردن غذا نبیرفت و در برابر چشمان متعجب ز نییاز پله ها پا یبار با خوشحال نیا

***
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. او تنگ شده بود يدلش برا. دو روز فقط دو بار با محمد صحبت کرده بود نیگذشت و در ا یخودشان آمده بود م يالیکه به و یروز از زمان دو

 یم یسع ایو  دیرسپ یم یاز او سواالت یگاه گاه نبیز. اما هنوز هم آن را باور نداشت. دیکش یکه نسبت به او داشت خجالت نم یاز دلتنگ گرید

به  يدو روز اشاره ا نیچون محمد در ا دیشا. کرد یرفتن نم يبرا یتالش چینفس ه. بود دهیفا یبفرستد اما ب انیونیهما يالیاو را به و کرد

. بازگشت او نداشت

. محمد بود. بلند شد شیزنگ گوش يزد که صدا یقدم م الیبود در باغ کوچک و دهیچیپ شیرا دور شانه ها یکه شال یبود و نفس در حال غروب

سالم  ـ

؟یسالم، خوب ـ

؟يتو چطور ،یمرس ـ

جا؟ نیا يایسر ب هی يخوا ینم. ستمیبد ن ـ

. بشدت گرفته و خشدار بود شیهم مهربان بود اما صدا باز

شده؟ يزیچرا؟ چ ـ

؟يایبشه تا تو ب يزیچ دیحتما با ـ

ه؟یجور هیصدات  ؟یخوب یمطمئن یول امینه خب، باشه م ـ

؟ییآره، تو کجا ـ

. خواب بودم االنم اومدم تو باغ قدم بزنم ـ

؟يدید یحاال خواب چ گه؟یسرد؟ حواست به خودت هست د يهوا نیتو ا ـ

!خوب خوب يخوابا ـ

:دیبار یم طنتیلحن محمد ش از

نداشت؟ یسن تیخوابت که محدود نمیبب ـ

:با خنده گفت نفس

!گنیکوچولوها نمرو که به بچه  يزیهر چ گهید ـ

شم؟یبزرگ م یپس من ک ،یگفت یکاش کوچولو نبودم برام م ـ

!شنیروز بزرگ م هیکوچولوها  يهمه  واش،ی واشی ـ

گه؟ید يایم يباشه خانوم، دار ـ

.امیباشه م ـ

. بالتفرستم دن یم نیماش هی گهیساعت د هیساعت  میتا ن تایتو حاضر شو نها. دنبالت امیتونم خودم ب یخب من نم ـ

.کشه تا من حاضر بشما یطول م ـ

. خورده بخوابم هی رمیمنم م يایخب، باشه تا تو ب یلیخ ـ
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!داشته باشه ها یسن تیالبته محدود. ینیخوب بب يحرف گوش کن خوابا يبچه  هیکن مثل  یسع. باشه برو ـ

.دیبلند خند يبا صدا محمد

!ترسم ینفس من م يوا! ؟یچ دمیوقت خواب آدم بزرگا رو د هیاگه  یاوه، باشه ول ـ

!شجاع باش! نکنه ایزیناپره نیاز ا گهیبشه که د هیتنب دیکه اون وقت بچمون با شهیخرده چشم و گوشت باز م هی تشینها گهید یچیه ـ

. باشه پس من رفتم ـ

:شد و ادامه داد يجد لحنش

.یشیتو و حاضر م يریاالن م نیتو هم هم ـ

دور خودش . وجه قصد پنهان کردنش را نداشت چیلبش نشست که به ه يرو یلبخند پهن. شد رهیخ یبه گوش يا را که قطع کرد لحظه تماس

: زد ادیبرسد فر نبیکرد انقدر بلند نباشد که به گوش ز یم یکه سع ییو با صدا دیچرخ

!خدا جون دوستت دارم ـ

آشپزخانه نشسته بود و مشغول  زیپشت م. متوقفش کرد نبیز يت که صداگرف شیاز ذوق به ساختمان رفت و راه پله ها را پ یناش يعجله ا با

.پاك کردن بشقاب ها بود

شده خانوم جان؟ يزیچ ـ

.خانوم نبینه ز ـ

...پس ـ

.من شام درست نکن يگردم، برا یدارم برم ـ

:لب زمزمه کرد ریبه او انداخت و ز ینگاه نبیز

!خدا رو شکر ـ

زنگ در را فشرد و . متوقف گشت انیونیهما يالیو يجلو نیماش یقیسوار شد و پس از دقا. دیکش یتظارش را مان یرنگ یمشک يدر، پژو يجلو

کرد و نفس  یمکث يپشت در ورود. خود را به ساختمان رساند رونیب طیمح يفرار از سرما يبلند برا یینفس با گام ها. باز شد يدر با تقه ا

. نمود یچشمانش قرمز بود و حالت صورتش تبدار م. دیآ یکه به سمت او م دیا دمحمد ر. د و سپس در را گشودیکش یقیعم

. تو ایب ـ

.برداشت یقدم نفس

.سالم ـ

.يایم نایسالم، فکر کردم زودتر از ا ـ

. شد ریکم د هی یبخش یم گهید ـ

شتاب  نیا يکه او متوجه  ياما به طور عیسر بود که سبب شد نفس دستش را یآتش يدستان محمد مثل کوره . جلو رفت و با محمد دست داد و

.نشود عقب بکشد
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محمد؟ یخوب ـ

.خورم یفکر کنم دارم سرما م یآره ول ـ

. با دست به پله ها اشاره کرد و

. برو لباسات رو عوض کن ـ

بود مرتب  دهیکه پوش یلوار کرم رنگش يرنگش را رو يقهوه ا وریاش را از تن خارج کرد و پل یباران. گفت و به سمت پله ها رفت يباشه ا نفس

. دیکش یمبل لم داده بود و انتظارش را م يمحمد رو. مرتب کرد و دوباره از اتاق خارج شد یرا با دست کم شیموها. ساخت

گذره؟ یخوش م ـ

اوهوم، چرا بد بگذره؟ ـ

:دیبه نفس انداخت و نفس پرس ينگاه معنا دار محمد

تا االن؟ يبود دهیخواب ـ

به چشمان نفس زل  يبا حالت متفکر. داد و دستانش را در هم مشت کرد هیو آرنج دستانش را به زانوانش تک دیخودش را جلو کش یکم محمد

:زد

شد نفس؟ یچ یدون یم ـ

. دیکش شیپا ينگران دستش را رو نفس

شده؟ یچ ـ

!دوماد شدم دمیکنم بدبخت شدم، خواب د یاحساس م ـ

:بامزه ادامه داد یبا لحن. کرد یم دادیدر چشمانش ب يو شاد طنتیباز هم ش. کرد رییچهره اش به سرعت تغ حالت

!ایدن نیداره ا ییتایچه جذاب ـ

.کرد و محمد به خنده افتاد ینیریبار نفس اخم ش نیا

!که يسعادتمند شد ه؟یبدبخت شدنت چ گهید ـ

!من کوچولوام هنوزکه  یدون یم! دونستم آخرش بابا شدم ینم يزیخب نه آخه، چون چ ـ

!يدرصد ندودنسته بابا شد کیفکر کن تو  ـ

.محمد هم چپ چپ نگاهش کرد و سپس از جا برخاست. شده بود سرخ شد يزبانش جار ياراده رو یکه ب یخودش از حرف يها گونه

.برو استراحت کن یتو اتاق تو هم اگه خواست رمیم. دمیاصال نخواب شبیخسته ام، د یلیمن خ ـ

.دلچسب تنها گذاشت یمغشوش اما آرامش یو ذهن دیترد ییایبه سمت پله ها رفت و نفس را با دن سپس و

 کینزد. مبل پخش شده بودند انداخت يمحمد که رو يبه چند تا از کتاب ها یتماشا کرد و نگاه ونیزیتلو د،یدور خودش چرخ یدو ساعت یکی

به ساعت متوجه شد که محمد دو  یبا نگاه. و گرم کرد ختیر یاده کرده بود را در ظرفکه ترمه آم ییاز غذا يشام به آشپزخانه رفت و مقدار

اش  یجالب زندگ ياز تجربه ها یکی دیاتاق محمد شا دنید. کردن او به اتاقش رفت داریب يبه بهانه . برد یساعت تمام را در خواب به سر م
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. از لطف باشد یخال دیاتاقش نبا دنیمحمد د اتیبه نظرش با توجه به حاالت و روح. شد یمحسوب م

چشمان . برق را فشرد دیغلبه کرد و کل ییشدن او در روشنا داریاش نسبت به واکنش محمد و ب یبر نگران یکیترسش از تار. اتاق را گشود در

محمد در  يچهره . حسام بود از محمد و یبزرگ يقرار گرفت تابلو دگانشیکه در برابر د يزیچ نیاول. نشد داریتکان خورد اما ب یمحمد کم

مبل  يرو یمشک یرنگ و کراوات دیسف یراهنیرنگ به همراه پ یدر کت و شلوار مشک دهیحسام پوش. کرد یجذاب جلوه م تیهان یعکس ب

نفس به حالت جالب و از نظر  یرنگش به همراه کراوات صدف یمشک راهنیدر آن کت و شلوار و پ زینشسته بود و محمد ن یرنگ دیسف یچرم

 یم ییاز آن در عکس خودنما یمیکه فقط ن یچوب زیم يرا رو گرشیمبل گذاشته و دستش د يدستانش را رو زا یکیکه  یدر حال يفوق العاده ا

نگاهش را به زحمت از تابلو گرفت و . حسام چشم دوخته است يو جذابش به شانه ها یشگیمبل خم شده و با اخم هم يکند مشت کرده و رو

محمد  يتخت بزرگ و دو نفره . رنگ بودند يکه بدون استثنا همه آن ها قهوه ا یلیکرم رنگ و وسا يها واریبا د یاتاق. دیاتاق چرخدو تا دور 

. با دقت به چهره اش زل زد. داد صیملتهب محمد را تشخ يکه جلوتر رفت چهره  یکم. بلند اتاق قرار داشت يدرست کنار پنچره ها ییجا

 گرید یقدم. چهره اش بود يدهنده  نتیز یشگیاما باز هم همان اخم هم. ادد یم صیچهره اش تشخ ياز تک تک اجزا را به وضوح تیمعصوم

بشدت  دید یکه م يزیچ. ستادیا شیمتعب شد که در جا يبه حد دیکه د يزینمانده بود تا به تخت محمد برسد اما از چ يزیچ بایبرداشت و تقر

!بچـــه؟. ساخت یاو را متعجب م

اراده در مشت  یرا ب شیبازو. حرارت بدنش را حس کرد یکرد به خوب یم کیاو نزد يدستش را که به شانه . ترس به سمت محمد رفت با

:زد شیفشرد و صدا

محمد، محمد؟ ـ

.خورد اما چشمانش را باز نکرد یتکان محمد

. محمد؟ پاشو ـ

بار  نیا. بود چیه بایکه بدنش داشت تقر یاش در برابر حرارت یشانیپ یداغ تب داشت اما. محمد گذاشت یشانیپ يبار دستش را به رو نیا

:کرد شیصدا یرا چاشن ینگران

!کنم بلند شو یمحمد خواهش م ـ

:محمد جدا کند گفت يکه دستش را از بازو نیآسوده بدون ا یالینفس با خ. کم کم چشمانش را باز کرد محمد

! ؟یپاش يخوا ینم ـ

نفس . تخت نشست يبه نفس انداخت و آرام رو ینگاه یجیگذاشت و با گ یشانیپ يدست آزادش را رو. ر و برش انداختبه دو ینگاه محمد

. او جدا کرد يدستش را از بازو

وقته خوابم؟ یلیخ ـ

دکتر؟ میبر یپاش يخوا ینم ستا،یمحمد حالت خوب ن ـ

.ستمیام بد ن یلینه خ ـ

.و به محمد زل زد ختیرا در نگاهش ر دشیزد و تمام ترد یلبخند کج. چند قدم از تخت فاصله گرفتبه او انداخت و  ينگاه سرزنش بار نفس
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محمد؟ ـ

هوم؟ ـ

!بچه؟ ـ

. بعد از جا برخاست یقیکرد برگرداند اما دقا یسنش از نه ماه تجاوز نم دیکه شا یزد و سرش را به سمت نوزاد کوچک يلبخند محمد

!نشده باشه؟ ضیمر دهین خوابم شیوقت پ هی نیبب اینفس ب ـ

 اریاخت یبود که ب نیریمعصوم نوزاد انقدر ش يچهره . از نوزاد فاصله گرفت یمحمد کم. تخت را دور زد و به سمت بچه رفت یلیم یبا ب نفس

:دیپرس و زمزمه وار دیکودك کش یشانیگونه و پ يپشت دستش را رو. و دستش را دور او حلقه کرد دیتخت دراز کش يکنار او رو

. چه نازه! ه؟یک يبچه  نیمحمد ا ـ

. آورد نییرا از تخت پا شیپشتش را به نفس کرد و پاها محمد

!منه يبچه  نیا ن،یا ـ

شباهت به توپ  یب يکه در اثر بهت و ناباور ینفسش را حبس کرده بود و با چشمان. فرو رفت قیعم یدر سکوت کبارهیبه  زیهمه چ سکوت

به  يدیشد لیاحساس کرد م. دیدانست چه بگو یاز ترس زبانش بند اومده بود و نم. شد رهیکه حاال به او پشت کره بود خنبود به محمد  سیتن

. بود خالص شود دهیرا به آتش کش شیکه گلو یوان آب سرد و خنک دارد بلکه از حرارتیل کی دنینوش

محمد؟ ـ

هوم؟ ـ

!؟یکن یم یبا من شوخ يتو، تو دار ـ

؟یکن یم فکر یتو چ ـ

؟یگیم يدار یچ یفهم یم چیه ،یگیم ونیهذ يدار ست،یتو حالت خوب ن. خوام فکر کنم یمن اصال نم ـ

:دهانش را قورت داد و تکرار کرد آب

!نه؟ گهیمزه ست د یب تینها یب یشوخ هی نیا ـ

!اوهوم ـ

؟یچــــــــ ـ

 هیشود و با شدت هرچه تمام تر گر داریاز خواب ب ستیدانست ک ینفس نم که يبود تا نوزاد ینفس کاف ادیفر نیو هم دیمحمد لرز يها شانه

. کند

. چشمان پر از خشم نفس نتوانست لبخندش را پنهان کند دنیبه سرعت به سمت آن دو برگشت و با د محمد

!کشمت محمد یم ـ

.به نوزاد اشاره کرد یبا دستپاچگ محمد

!نفس آرومش کن ـ
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 يا دهیدستانش تکان داد اما انگار فا يهدف نوزاد را رو یب. نفس با ترس کودك را از تخت جدا کرد. افتاده بود به هق هق هیاز شدت گر بچه

:شد رهیبه چشمان محمد خ. نداشت

کارش کنم؟ یچ ـ

!آرومش کن يجور هیدونم،  یمن نم ـ

:دیکرد با غضب پرس یم نییکه بچه را با قدرت باال و پا یدر حال نفس

ه؟یک يبچه  نیا ـ

!بودم دهیند ایرو يداریتا حاال تو ب! بابا شدم دمیگفتم که خواب د ـ

:دیکش ادیفر نفس

محــــــمد؟ ـ

.ترمه ست، نازگل ينوه ! خب، خب، آروم باش ـ

!؟یچ ـ

.بکن شیکار هی ه،یبچه خودش رو کشت از گر وونهید. ترمه است ينوه  گمیانقدر نپرس، م گهیا د ـ

... من! ؟يبود که کرد يچه کار نیخودت بود ا ریتا بچه بزرگ کردم؟ تقص محمد مگه من چند ـ

نفس برده بود و  وریپل ي قهیکودك دستان کوچکش را به سمت . هر دو با تعجب به نوزاد نگاه کردند. کودك قطع شد ي هیگر يصدا ناگهان

کرد دست نوزاد را از  ینفس از خجالت سرخ شد و سع. س پاره شدلبا ي قهیاز  یمیموفق بود و ن زین يبکشد که تا حد نییداشت آن را پا یسع

 یکه نفس از آن تعجب م یاما انگار نازگل با کار او موافق نبود چرا که با قدرت. آن را باالتر بکشد ي قهی يحداقل به نحو ایو  کندلباسش جدا 

.فشرد یاو را در دست م ي قهیکرد 

.ارمیب ریواسش ش رمیم ـ

سرش را تکان داد و همان  اوردیکه سرش را باال ب نیبدون ا. او را ببلعد نیشد همان لحظه زم یکاش م يآرزو کرد که ا دیکه شن محمد را يصدا

. مهمان وجودش شد تیاز حرص و عصبان ییکم کم رگه ها. کرد یمات به بچه نگاه م. دیبسته شدن در اتاق را شن يلحظه صدا

!ستمینت نمن ماما ه؟یچه کار نیآخه بچه ا ـ

:شد مانیبود پش ختنیر يکه در چشمان نازگل جمع شد و آماده  یاشک دنیاما با د اوردیب نییتالش کرد تا او را پا دوباره

! نکن هیباشه، باشه، تو رو خدا گر ـ

.که گذشت آرام شد یکم

گشنمه؟ یبگ یتونست یمخانوم خوشگله ن! هان ناناز؟ ؟يبود کرد يچه کار نیا! يمن برد يآخه بچه تو که ابرو ـ

!تونست بگه یخب معلومه که نم ـ

.دیخون به صورتش دو. اوردیمحمد در آن لحظه سبب شد خجالت، شرم و ترس به او هجوم ب يصدا

؟يا اومد ـ
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.اش را به تخت داد هیو تک دیخودش را باال کش یکم

!درست کنم ریکردم واسش ش یسع یول ،يدونم چه جور ینم ـ

. را در دستش باال آورد و به نفس و نازگل نشان داد ریش شهیشبا لبخند  و

.بچه نیبدم به ا ارشیحاال ب ـ

آن را به  ر،یش يو پس از چک کردن دما دیکش رونیانگشتان محمد ب انیرا از م ریش شهینفس به سرعت ش. شد کتریمحمد نزد يقدم ها يصدا

. کرد ینش مرا وارد دها رینازگل با ولع ش. طرف دهان نوزاد برد

:با لبخند گفت. تخت نگاهش را به سمت محمد چرخاند که در حال نشستن بود گریخم شدن طرف د با

نازگل رو سپرده دست تو؟ یدونم ترمه رو چه حساب یمن نم ـ

!نکرد دایآخه از من با تجربه تر پ ـ

آره؟ ـ

؟یپس چ ـ

خوشگله کجاست؟ نیحاال مامان ا ـ

. خورد محمد در هم گره يابروها

.مارستانیب ـ

.داره اجیاالن به مادرش احت یکیکوچ نیچرا؟ بچه به ا ـ

.باشه يبستر دیبا ضه،یمر ـ

؟یلیرو نداشتن که نازگل رو بسپارن بهش؟ باالخره فام یکس چیه گهید یعنی یول ،یاله ـ

.ستنیجا ن نیاهل ا ـ

:را به سمت نفس برگرداند سرش

!گهید ارهیدر م ییمونه، من و تو رو هم از تنها یما م شیپ يچند روز هیبعدشم  ـ

. ماند رهیانداخت و به در اتاق خ نیینگاه مالمت بار او سرش را پا رینفس ز. شد رهیبا پوزخند به نفس خ و

:محمد او را متوجه خود و نازگل کرد يذوق زده  يبه سکوت گذاشت تا باالخره صدا یلحظات

!و پاشو جمع کردهدست  ينفس نگاه کن چه جور يوا ـ

:متعجب نگاهش کرد نفس

؟يدیمحمد تا حاال بچه ند! وا ـ

.نگاش کن قهیدق هیذوق  یا ب ـ

 یاز لباس او را در دست م يکه هنوز گوشه ا یدر آغوش نفس در حال ینازگل به حالت جالب. گفت یمحمد راست م. آورد نییسرش را پا نفس

. را جمع کرده بود شیفشرد دست و پا
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. میشام بخور میبذار راحت باشه ما هم بر رونیب میپاشو بر. که دهیخواب ،یخآ ـ

هم  گریبار د. ستادیشدنش از حرکت ا داریخورد و دستان نفس از ترس ب یآهسته دستش را به سمت مشت کوچک نازگل برد اما او تکان نفس

دستش بلند  ينفس نازگل را رو. کرد یبود و او را کالفه م ختهیصورتش ر يرو شیموها. بود دهیفا یاز دست نازگل ب ییرها يتالش نفس برا

. تخت نشست يکرد و رو

داغ و تبدار محمد به گونه و  يهرم نفس ها. تخت را دور زد و درست کنار نفس قرار گرفت. که شاهد حرکات او بود به سمتش رفت محمد

از دستانش را به  یکیرنگ گرفته اش  يتوجه به حالت او و گونه ها یاما بمحمد . سرش را به عقب راند يقرار یبا ب. کرد یگردنش برخورد م

تمام به رخ نفس  یرحم یعطرش را با ب يبو ياز هر لحظه ا کتریمحمد نزد. قلب نفس به تپش افتاده بود. نفس خم شد يداد و به رو هیتخت تک

. را کنار زد او ياز موها يو به سرعت طره ا دینفس کش یشانیدستش را به پ. دیکش یم

.طرف نیبرگرد ا ـ

لباس نفس برد و به  قهیمحمد دستش را به سمت . را چرخاند و به سمت او نشست شیمحمد پا يلحن آمرانه  ریمات تحت تاث یبا نگاه نفس

رها ساخت و سپس  دییگرا یم يدیآورد به سف یکه به لباس م يانگشتان کوچک اما پر قدرت نازگل که از شدت فشار نیآن را از ب یآهستگ

او کاشت و از  یشانیبر پ یکوتاه يبوسه . تخت خواباند يآزاد کرد و نازگل را رو ینفس، نفس حبس شده اش را به سخت. ستادیعقب رفت و ا

:خاست به محمد گفت یاز قعر چاه بر م ییکه گو ییبا صدا. تخت بلند شد يرو

.میشام بخور میبر ایب ـ

حالش را  شیمهربان نیتفاوت محمد در ع یرفتار سرد و ب. دیکش یاز فکر کردن به محمد دست نم يلحظه ا ذهنش. خودش از در خارج شد و

نفس را  نیداد و ا یاو م يشمرده شمرده و آرامش خبر از خونسرد ينفس خم شده بود هرم نفس ها يکه به رو یزمان یحت. کرد یدگرگون م

گرفت؟ یاحساس محمد خو م یبا تلخ دیآمد چرا او با ید نمبه وج یکینزد نیمحمد از ا راگ. ساخت یآشفته م

:بود گفت نییهمچنان که سرش پا. خشک محمد او را متوجه ساخت يسرفه ها يشام بود که صدا زیآماده کرن م مشغول

.حتما برو دکتر ستا،یحالت خوب ن ـ

. شد یمحمد کم کم قطع م يها سرفه

. نشست زیها را انتخاب کرد و پشت م یاز صندل یکی

.شهیکنه که اونم خوب م یخرده درد م هیخوبم، گلوم  یعنیگفتم خوبم  ـ

:را باال انداخت شیدستش را به کمر زد و ابرو نفس

!؟یکن یچرا مثل بچه ها رفتار م ـ

.گهید نیبش ،یکن یبه دو م کیبا من  يکه دار ياگه من بچه ام تو بچه تر ـ

. نشست زیپشت م نفس

.دکتر میر ینباش، م يبد يپس بچه  ـ

:نفس گرفت يرا جلو وانشیل محمد
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.لطفا زیکم آب بر هی ـ

. قاشق را در هانش گذاشت نیتفاوت اول یب نفس

!با شما بودما خانوم؟ ـ

. ستیسرده واسه گلوت خوب ن یلیآب خ ـ

.ندازدیرا باال ب شیبار نوبت محمد بود تا ابرو نیا

 ایکه رو به در یچوب یصندل يدر اتاقش رو. گرفت شیو بدون توجه به حضور محمد راه پله ها را در پاز اتمام شام نفس از جا برخاست  پس

انتظار . خانواده اش تنگ شده بود يدلش برا. شد ینفس محسوب م يروح خسته  يبرا یآن آرامش يمواج بود و صدا ایدر. قرار داشت نشست

نبود که نفس انتظارش  يا ندهیآن آ نیا دیشا. دیکش یآه. بود ییجا یند اما انگار انتظار بپر ک شیها را برا یدلتنگ نیتمام ا يداشت محمد جا

عشق و دوست داشتن  ریها خود را درگ يزود نیوقت به ا چیاگر او نبود نفس ه دیشا. محمد بود ریها تقص نیا يهم همه  دیشا. دیکش یرا م

. عقب برگردد که به در اتاق خورد سبب شد به يا هتق يصدا. کرد ینم

؟یمون یجا م نیامشب ا ـ

:مکث گفت یو با کم يبه سرد نفس

.آره ـ

؟یکن یکار م یخواب چ يبرا ـ

:دیپنهان پرس یگردنش را کج کرد و با تعجب یکم

بکنم؟ دیکار با یچ ـ

؟ینگاه به تختت انداخت هی ـ

. خورد یدر آن به چشم نم یوسمحس رییتغ چیاما ه دیگرد شده به طرف تخت چرخ یبار با چشمان نیا نفس

خب؟ مگه چشه؟ ـ

.درستش کنن انیهاش شکسته، زنگ زدم فردا ب هیاز پا یکی ـ

.خوابم یم نییپا رمینداره م یاشکال ـ

پس؟ یکن یکار م ینازگل رو چ ـ

.خب نازگل که خوابه ـ

. شلوارش فرو کرد بیدستش را در ج محمد

!خوردم فکر کنم منم سرما. دهیآره و رو تخت منم خواب ـ

!بذار بخوابه ـ

. کرد یم ینیاز اتاق خارج شد اما نگاه سرزنش بارش هنوز هم بر نفس سنگ یحرف چیبه نفس انداخت و بدون ه یهینگاه عاقل اندر سف محمد

. شد رهیخ ایزد به در یمرده که شور دوست داشتن در عمق چشمانش سوسو م ینفس باز هم با نگاه
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محمد که سرما خورده بود و . شد یم يقرار یکم کم دچار ب. گذشت یاز رفتن محمد م یساعت مین. انداخت یبه ساعت نگاهو  دیکش يا ازهیخم

را باز کرد و  شیکمد لباس ها. بلند شد یصندل ياز رو. را تنها بگذارد یآمد آن نوزاد دوست داشتن یدلش نم. بود دهینازگل هم در اتاق او خواب

. دیکش رونیخواب ب يبرا يو شلوار وزبل

 کیآهسته به تخت نزد. فرو رفته بودند قیعم یهم نازگل و هم محمد در خواب. برق را فشرد دیباز هم با ترس و لرز کل. اتاق محمد را گشود در

آن  دنیاز د. نقطه از تخت خوابانده بود و دست نازگل را گرفته بود نیاو را در دورتر. محمد صورتش را به سمت نازگل چرخانده بود. شد

تخت  يرو يکرد طور یشد و سع کتریبه تخت نزد. بود نیریش شیها یکه با تمام خستگ يلبخند. لبش نقش بست يرو يخسته ا لبخندصحنه 

 يدستش را به رو. کرد کیو دستش را با نرمش پشت کمر نازگل برد و او را به آغوشش نزد دیپتو خز ریز. نکند داریدراز بکشد که نازگل را ب

.و چشمانش را بست دیکش یاز سر آسودگ ینفس. بدنش در حد معمول بود يدما. دیکش وزادن یشانیگونه ها و پ

 یهم فشرد و سع يرو یبه آرام یمدت کوتاه يرا برا شیچشمانش را باز و بسته کرد و پلک ها. شد داریدستش از خواب ب یسیاحساس خ با

هنوز مست . او را متوجه اطرافش ساخت عیسر یلیگذاشت خ یاو را تنها نم يکه لحظه ا ییخ آشناعطر تل يبو. آورد ادیخود را به  تیکرد موقع

 دنیبا د. دیپهلو دراز کش يرا گشود و رو شیبه سرعت پلک ها. همراه شد یفیدستش با فشار خف یسیکه داشت که دوباره خ ینیریاز خواب ش

. گرفته بود لبخند زدانگشتان دست او را به دهان  ینازگل که از فرط گرسنگ

.ریسالم خوشگل خانوم، صبحت به خ ـ

 یشمرده و آرامش خبر از خواب راحت او م ينفس ها يچشمان محمد هنوز بسته بود و صدا. انداخت یتخت نگاه گریبه سمت د یچشم ریز و

:گفت يآهسته تر يبار با صدا نیدوباره نازگل را مخاطب قرار داد و ا. داد

م؟یخوشمزه بخور يصبحونه  هی نییاپ میبر یموافق ـ

. نفس بود به وجد آمده بود يکه در صدا یاز شوق زیزد و انگار او ن ینازگل برق م چشمان

از در که . محمد کرد ينگاهش را حواله  گریخود گذاشت و بار د ي نهیس يسرش را رو. تخت بلند شد و نازگل را در آغوشش فرو برد يرو از

:د به گوشش خوردمحم يشد صدا یخارج م

!نفس برق رو خاموش کن ـ

کرد  یدعا دعا م. بود داریپس محمد ب. دیکش یقیپشت در بسته نفس عم. برق را فشرد و سپس از اتاق خارج شد دیرا حبس کرد و کل نفسش

بود، همه جا بود، در  شهیممحمد ه. محال است يزیچ نیدانست که چن یخود نشده باشد؛ اما خوب م يگاهش به رو یگاه و ب يمتوجه نگاه ها

. نفس جا مانده بود يداشت در هوا یکه با غرور برم ییقدم ها يزد، جا پا یش پرسه میتک تک لحظه ها

درست کنم؟ یبرات چ دیخب خب خب، من با ـ

:زدچانه  رینفس دستش را ز. زد یمبل نشسته بود و با ذوق دست و پا م يکودك رو. نگاه خندانش را به نازگل دوخت و

!؟یموافق. درست کرده بود، منم فکر کنم بتونم واست درستش کنم ریکه آقاهه برات ش شبیامم د ـ

. نبود لشیاز موبا يشلوارش فرو برد اما خبر بیدستش را در ج. دیچیپ الیو يدر فضا لشیزنگ موبا يمبل بلند شود که صدا ياز رو خواست

فکر که محمد هنوز  نیبا ا. را کنار تخت گذاشته بود یموقع خواب گوش. دیقبل پر کشذهنش به شب . شد یم کتریزنگ هر لحظه نزد يصدا
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:را گرفت شیدوم بود که محمد بازو يپله  يرو. دیبه سمت پله ها دو تخواب است به سرع

!تر واشی ـ

. را باال گرفت سرش

. کرد دارتیب دیآخ ببخش ـ

. دیصورتش کش يدستش را رو محمد

؟يکار کرد ینازگل رو چجواب بده،  ایب ـ

.نهییپا. یمرس ـ

:به تماس پاسخ داد یبا خوشحال ینام عل دنیمحمد از کنارش گذشت و نفس با د. را از دست محمد گرفت یگوش و

!یسالم علـــــــــــ يوا ـ

!ا؟یح یب يچرا دختره  یکش یم غیخاك به سرم، ج ـ

دوست دارم، به تو چه؟ ـ

؟يشد يجور نیا یگشت ایبا ک. دو روز باال سرت نبودما نیچه زبون در آورده، بب ـ

:بدهد گفت یکه نفس جواب نیقبل از ا و

!باشه ایح یاومد ب یمحمد نم ي افهیالبته به ق! نیشد يجور نیا نیبا آقاتون گشت گهیبله د ـ

. یاَه عل ـ

:ادامه داد يآهسته تر يبا صدا و

مسخره؟ هیآقاتون چ ـ

...واسه یکن یتو غلط م زمیالبته عز ؟یکن یناز م يجور نیواسه اونم ا! خدا نیز داره اچه نا ،يوا يوا يوا ـ

؟یواسه ک ؟یگیم یچ ـ

ن؟یخواب بود نمیواسه، بب ـ

مگه؟ هیهان؟ آره خب، چ ـ

!نیخواب ينه هنوز تو حال و هوا. امم. یخواب يهنوز تو حال هوا گه،یهمون د ـ

. دیدآورد خن یکه لج نفس را در م يطور و

مامان و بابا چطورن؟ عشق من حالش خوبه؟ نمیبگو بب يسالم که نکرد. کوفت ـ

. نشو یخب حاال عصبان ؟یکن یسالم م یداده؟ ه ادتیمحمد ادب  ،یسوال فن هی یهم خب سالم، راست یدوم. که نوش جون خودت یاول ـ

:مکث اضافه کرد یدهانش را قورت داد و با کم آب

جان جان جون؟  یعل ایمحمد  نا،یمن، ن! يشد یمربع عشق هی ریداره، تو االن در حال حاضر درگ هامیسوال آخرتم ا. خوبنمامان و بابا هم  ـ

طون؟یراستش رو بگو ش
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ناناز خودم چطوره؟ مرد ! رهیگ یم لیچه خودشم تحو! یتیزنه بد جور رو مود آزار و اذ یتو که صدات داد م! یکی یکیچه خبرته؟  یعل يوا ـ

االن؟ يشد

خوام صبحونه بخورم،  یم. مرد باش یعل رون،یخوام برم ب یم ،یعنیاز من ساخته  يچه مرد. ناناز شما نیما با ا میدار یتیچه وضع نیبب ایآخ ب ـ

! مرد باش یخوام بخوابم، عل یم. مرد باش یعل

!گهیفداش شم، خب مرد باش د یاله ـ

.دیلند محمد به گوشش رسنسبتا ب يبه او بدهد که صدا یخواست جواب یعل

.کنه یم هیجا، نازگل داره گر نیا يایلحظه م هینفس؟  ـ

: دیچیپ یدر گوش یعل ادیکه فر دینکش هیبه ثان و

ه؟یجــــــــان؟ نازگل ک ـ

... نازگل بچــه ـ

! کوچه ست هیجا هنوز اندر خم  نیو پسرت ا يدنوه دار ش نیبب ایمامان ب يا! کنه یخواهرت اون جا چه کارا که نم نیبب ایب ناین يوا نا،ین يوا ـ

؟یکن یچرا شلوغش م ـ

تو خونه؟ چهیونگ ونگ بچه بپ يبعد دو روز صدا یچ یعنیآورده؟  ریاون محمد اون جا مظلوم گ نم،یاصال صبر کن بب ـ

:خنده گفت هیرفت  یم نییشد و پا یپله بلند م يهمچنان که از رو نفس

!يمرد باش، بابا. مواظب خودت باش. برم دیاالنم من با وونه،یآشناهاست د از یکی ينازگل بچه  یعل ـ

خودش و محمد نکند و کل  يتا اسم نازگل را وارد شناسنامه  یدانست عل یرا قطع کرد چرا که م یبماند گوش یکه منتظر جواب عل نیبدون ا و

. ستیخانواده باخبر نشوند دست بردار ن

شده؟ یچ ه؟یچ ـ

وم شد؟تلفنت تم ـ

کنه؟ یم هیآره، نازگل چرا گر ـ

!تا االن ساکت بودا ره،یگ یدونم چرا بهونه م ینم ـ

. دیکش رونیشاد به سمت نازگل رفت و او را از آغوش محمد ب يلب نشاند و با چهره ا يرو يلبخند نفس

خوبه؟ م،ید یهم به اون نم یچیه میخور یباهم صبحونه م میر یکرده هان؟ االن م تتی، محمد اذ)خوشکله(خوجله نمیبب ایب ـ

نفس باز هم . چانه زد و به حرکات نفس و نازگل چشم دوخت ریدستش را ز کی. نشست زیجلوتر از آن دو وارد آشپزخانه شد و پشت م محمد

. شد ریمشغول آماده کردن ش نهیتند اما با طمان یحرکات ینازگل را در آغوش محمد گذاشت و خودش ط

کردم؟ تتیبگو من اذنازگل خودت  ـ

.محمد ماند يکرد و منتظر سخن بعد زیرا ت شیگوش ها. نفس به خنده باز شد يکه لب ها دیپرس يانقدر سوالش را جد محمد

اومد تو اتاق من و تو و تا صبح برق رو روشن گذاشت و خودش راحت گرفت  یواشکی شبیکه د دیمامان جد هی ایکردم  تتیاذ شبیمن د ـ
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د؟یخواب

. کند یکوتاه يسبب شد محمد خنده  نیداد و هم یکرد و دستانش را در هوا تکان م یبا ذوق دهانش را باز و بسته م گلناز

!ایخواب کرد یب شبیبچه رو هم د نینفس خانوم، ا ینیب یم ـ

.داد به سمت آن دو برگشت یرا تکان م ریش يحاو ي شهیکه ش یدر حال نفس

. بود و تکونم نخورد دهیکه تا صبح تو بغل من راحت خواب شده بود؟ نازگل یحاال مگه چ ـ

:را باال انداخت شیابرو يتا کی محمد

؟یخب نازگل بغلت بود، من چ ـ

:زد یالیخ ینشان دهد که از سوال محمد تعجب کرده خودش را به ب ایکه خودش را ببازد و  نیبدون ا نفس

؟یتو چ ـ

چرا؟ ،يکرد یم هیگر یکیتو تار یما هم داشت ير تهران تو خونه با هی ادمهی ؟یترس یم یکیچرا از تار ـ

. سکوت کرد نفس

 ؟یبگ يخوا ینم ـ

:و ادامه داد دیدر آغوشش باالتر کش یرا کم نازگل

باشه؟ ،یگیاالن نه، اما بعدا حتما بهم م. یش تیخوام اذ یخب، نم یلیخ ـ

.اندخود نش يپا ينازگل را از او گرفت و رو اطیبا احت نفس

گفتم باشه نفس؟ ـ

. تکان داد يسرش را چند بار نفس

.باشه باشه ـ

با قدرت تمام در ذهنش بال و  یکیترسش از تار لیو دل دیذهنش به سال ها قبل پر کش. شد رهیخوردن نازگل خ ریمغموم و سر خورده به ش و

:و به محمد گفتر. تکان داد بلکه افکار مزاحم را پس بزند يسرش را چند بار. گرفت یپر م

برام؟ يزیبر يچا هی شهیم ـ

.خارج کرد و با اشتها مشغول خوردن صبحانه شد خچالیرا از  ریظرف مربا و پن. ختیر يبدون حرف از جا بلند شد و چا محمد

خودمون؟ يالیبرم و یساعت هینداره اگه من امروز  یمحمد اشکال ـ

:نفس گفت یناگهان میمتعجب از تصم محمد

تونه داشته باشه؟ یم یکالچه اش ـ

؟يایاز پسش برم ،یمون یآخه با نازگل تنها م ـ

:و مغرورانه گفت دیآهسته خند محمد

!میهست یخوب يما دوستا ـ
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!میکن فیو تعر مینیبب ـ

***

:تاخم کرد و سپس با لبخند گف يلحظه ا. آمده بود انداخت شیکه برا یبه اس ام اس ینگاه. شد زانیآو نتیکاب يرو از

؟یپلو درست کن ایامروز ناهار برام لوب شهیخانوم؟ م نبیز ـ

االن خانوم جان؟ ـ

!لطفا گهیآره د ـ

.کشه ها یطول م ـ

.گهید شهیحاضر م امیقدم بزنم تا ب ایخوام برم لب در یم گهیساعت د مین. نداره یاشکال ـ

.ادیزمستون م گهیده هوا، انگار نه انگار دو روز دبرو دخترم، اتفاقا هوا هم خوب شده امروز آفتاب در اومده، گرم ش ـ

زنگ در به  ينکرده بود که صدا کینزد شیهنوز آن را به لب ها. نشست و رژ لبش را در دست گرفت نهیآ ياتاقش رفت و رو به رو به

:دیپرس ادیشده بود با فر زانیگذاشت و از اتاق خارج شد و همان طور که از نرده ها آو زیم يرژ را رو یپس از مکث. گوشش خورد

خانوم؟ نبیز هیک ـ

:پشت سرش گفت ییصدا

.مامان خانوم مییما ـ

ن؟یکن یکار م یجا چ نیا محمد شما ا ـ

:با طعنه گفت محمد

م؟یبرگرد یناراحت ـ

جا؟ نیا نیشد اومد یچ ه؟یچه حرف نیا ـ

 شبیهم که د یکه مواظبش باشم تازه با اون خواب فوق العاده راحت یاشتنُه ده ماهه تنها گذ يبچه  هی ایواقعا؟ منو  يفکر کرد ینفس تو چ ـ

!مونه یچشمام وا نم گهیداشتم د

در خود فرو  شتریشد نفس ب یسبب م نیکرد و ا یم یتیبابت اظهار نارضا نیکرد و از ا ینفس در اتاقش اشاره م شبیباز هم به حضور د محمد

. رود

:دیا شنمحمد ر يسمت اتاقش رفت که صدا به

؟یکن یما رو دعوت نم ـ

:پوزخند گفت با

!دییالبته، بفرما ـ

همچنان که رژ . و نشست دیرا عقب کش یصندل. رفت ششیگرفت و دوباره به سمت لوازم آرا دهیحضور محمد را ناد. تفاوت باشد یکرد ب یسع

 جادیا یطیشرا نیمطمئنا اگر چن. سرخ شد يلحظه ا. کرد یم به او نگاه. به محمد انداخت ینگاه نهیآ يکرد از تو یم کینزد شیرا به لب ها
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. بزند ششیاو دست به لوازم آرا ينداشت جلو مکاننشده بود ا

؟ینازگل رو رو تخت بخوابون یتون یم ـ

؟يریم ییجا ـ

. ایآره لب در ـ

االن؟ ـ

. رمیم گهیساعت د مین هیاالن که گرمه  ـ

شه؟یم ساعت هوا خنک مین نیاون وقت تو هم ـ

!قایدق ـ

. دیمال شیلب ها يرژ را رو يشتریبه نازگل انداخت و با شدت ب يگرینگاه د نفس

. خوابه؟ بذارش رو تخت یاون بچه دوباره خوابش برده، چرا انقدر م ـ

 يآن شلوار کتان سرمه امحمد در . دییپا یحرکات او را م یچشم رینفس ز. دینازگل مرتب کرد و خودش هم کنار او دراز کش يپتو را رو محمد

. که نسبت به او داشت اقرار کند یکرد تا در دلش به احساس ینمود و نفس را مجبور م یم شهیرنگ جذاب تر و مغرورتر از هم دیسف راهنیو پ

:محمد که متوجه نگاه نفس شده بود گفت. محمد را دوست داشت يها یتفاوت یها و ب یبد خلق یاو حت

کشه؟ یساعت طول م میکه ن یکن شیآرا يخوا یانقدر م ـ

.گهیکشه د یخب طول م. حاضر شم دیباالخره که با ـ

.ساعت مین گهینه د یبله ول ـ

.اوردیخود ن يدر چشمانش منعکس شد اما به رو يشاد نیا. محمد بود شاد شد يکه ته صدا یحرص از

ستاد؟هست ا یکشه، مشکل یکردن من انقدر طول م شیو آرا دنیحاال لباس پوش ـ

!نه ـ

:نفس خنده دار بود گفت يحاصلش برا یتالش ب نیتفاوت نشان دهد و ا یکرد خود را ب یم یکه بشدت سع یمکث در حال یبا کم و

مگه؟ هیبکن، به من چه؟ چ يدوست دار ينه، اصال هر کار ـ

 .کرد یبه پا بود که او را سرمست م ییدر دلش غوغا. به زور خنده اش را کنترل کرد نفس

!ستین يزیکه چ... ان شاا! دونم واال ینم ـ

. کرد نییباال و پا شیلپ ها و گونه ها يبا ناز رژ گونه را رو و

.حواست به خودت باشه يریم يدار ـ

. نداشت یتینفس اهم ياصال برا نیزد اما ا یطعنه حرف م با

وقت ندزدنم؟ مگه جرئت دارن؟ هی ینگران ـ

آهان ندارن؟ ـ
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.د فکر کن داشته باشندرص هیشما  ـ

چرا نداشته باشن؟ ـ

چرا داشته باشن؟ ـ

:اش گذاشت و سرش را به سمت پنجره چرخاند یشانیپ يساعد دستش را رو محمد

. سوالم رو با سوال جواب بده یتو هم که ه ـ

.دمیجواب م يجور هیخب باالخره که  ـ

:با خنده گفت محمد

. هخور یجواب دادنت به درد خودت م نیا ـ

 زیو ر دیکش شیمژه ها يرا رو ملیدخترانه ر يبود کنار زد و با عشوه ا ختهیاش ر یشانیپ يرو یرا که با نافرمان شیاز موها يطره ها نفس

:دیخند

!گهیدست شما درد نکنه د ـ

. نداشت یقابل ـ

!نیلطف کرد ـ

.شهیخواهش م ـ

. به او زل زد نهیبا خنده از درون آ نفس

.کن یرو هم خال ما يجا یرفت ـ

. برد یلذت م یمحمد به طرز جالب یتفاوت یب نیاز ا نفس

. مونه یم ادمیباشه  ـ

.يایخوبه، گرچه فکر نکنم از پسش برب ـ

چرا اون وقت؟ ـ

.ستمیچون خودم که ن ـ

:را در دستش باال آورد و با تعجب گفت ملیر نفس

!گهیکنم د یخب منم قراره جات رو خال ـ

ون وقت؟ا يچه جور ـ

!گنیرو به بچه ها نم نیا گهید ـ

بچه ها؟ ـ

. بچه ها نبود هیکه شباهت داشت اصال شب يزیمحمد به هر چ. زود آن را کنترل کرد یلیکه زده بود به خنده افتاد اما خ یخودش هم از حرف نفس

)!کوچولوها(بچه کوشولوها. اوهوم، اوهوم ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 232

. کرد به سمت محمد برگشت یم دیرژ لبش را تجد گریبار د کیکه  یدر حال و

نمونده؟ يزیچ یسوال ،یحرف انایاح گهیخب د ـ

پروا به او زل زده بود که نفس  یانقدر ب. کرد ینفس را بررس يچهره  يو چشمانش با دقت تک تک اجزا دیمحمد به سمتش چرخ صورت

:دیمحمد به گوشش رس هیپر از کنا يصدا. انداخته بود نییسرش را پا

. نیحاضر ش دییبفرما ر،یخ ـ

:پنهان و کودکانه گفت یبا لجاجت اوردیکه حرص او را در ب نیا يبرا نفس

.لباسام رو بپوشم رمیربع زودتر م هیمن  یخب چون تو گفت یلیخ ـ

. نمود یبلندش بشدت جذاب م يمژه ها هیسا ریچشمانش ز يقهوه ا. ثابت ماند شیچشم ها يبار نگاه محمد رو نیا

؟یچ يبر رتریربع د هیبهت بگم اگه من  ـ

از ابراز  يریجلوگ يبود اما برا یاو ذاتا آدم مهربان. دیفهم یم یمغرور و چشمان سردش به خوب يرا از لحن صدا نینفس ا. مهربان بود محمد

. تر بود ینفس دوست داشتن يمحمد مغرور برا. دیکش یاز غرور دور تا دور خود م يبلند واریآن همواره د

!حرفام که بگم نه نیبون تر امهر ـ

!میدیرو ند تیجــدا؟ ما که مهربون ـ

 يبار مچ پا نیگذاشت و ا یشانیپ ياش قرار داشت رو نهیس يدوباره ساعد دستش را که حاال رو ،یالیخ یبا ب دیاز نفس ند یحرکت چیه یوقت

. چپ انداخت يپا يراستش را رو

محمد . شود يدیجد يکه فقط در عرض چند ماه صاحب خانواده  دیگنج یهرگز در باورش نم. کرد یبدون آن که تکان بخورد به او نگاه م نفس

. وجه قادر به شناختن کامل او نبود چیمانست که نفس به ه یحل نشده و جالب م يمعما کیمثل  شیبرا

. گذشت یقیدقا

؟یکن یکار م یشد؟ چ یچ ـ

؟یبرگردم چ گهیربع د هیاگه من برم و قول بدم که تا اش که رفت،  قهیربع پنج دق هی نیامم خب، از ا ـ

چه خبره مگه؟ ا؟یلب در يربع بر هیکه  یحاضر ش يخوا یهمه م نیا ـ

زد و حالش را  یدر گوشش زنگ م يزیچ. زد هینگاهش را به صورت محمد بخ یبا ناراحت. نفس نشست يبغض در گلو. بود زیآم هیکنا لحنش

به  یلیخ. دیکش شیلب ها يرو یو آن را به آهستگ دیکش رونیب فشیاز درون ک یدستمال. دیچرخ یندلص يحرف رو یب. کرد یآشفته م

 یراست م» چه خبره مگه؟«: دیچیپ یمحمد در گوشش م يصدا. نگذارند مشانیرا فراتر از گل شانیاشک پا يها هآورد تا دان یخودش فشار م

خواست  یبود پدر و مادرش را از رفتن به دادگاه منصرف کند؟ م ختهیر یکه با عل يا خواست طبق برنامه یکه او م نیگفت چه خبر بود جز ا

 ادیکند با مادر و پدرش صحبت کند، فر یرا حس م ایآب در يخنکا شیپاها ریکه ز یو هنگام وردمورد عالقه اش را بخ يکند، غذا شیآرا

توانست آن را  ینفس بزرگ بود که نم يخود انقدر برا يمسئله به خود نی؟ اخانواده اش یچه خبر بود؟ جز فروپاش. اما حق با محمد بود. بکشد

. از کرم و رژ پنهان کند يا هیال ریز
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:گوشش گفت ریگرمتر که غرق تعجب بود ز ییو متعاقب آن صدا یدست يگرما

؟یکن یم هینفس؟ چرا گر ـ

. شان را کرده بودندکار خود یلعنت ياَه، اشک ها. به خودش لعنت فرستاد. را گشود چشمانش

.دختر نمتیطرف بب نیبرگرد ا ـ

خود  ي نهیاو گذاشت و سرش را همان طور که باال گرفته بود به س يچانه  ریدستانش را ز. به سمت خود برگرداند یحرکت ینفس را ط و

. دو زانو نشست يچسباند و رو

منو نگاه کن؟ ـ

. ن محمد باال آمددستا يذوب کننده  يگرما رینفس ز يو چشم ها چانه

!فهمم یچرا؟ من اصال نم هیمن؟ گر زیعز هیچ ـ

من، آن هم با آن  زیعز يکلمه  دنیبود چرا که شن يا هودهیکرد که آن هم کار ب یمبارزه م شیشدن اشک ها يتنها در سکوت با جار نفس

. گرفت یرا از او م شیاشک ها ختنیاز ر يریجلوگ يالزم برا يبود که اراده  نیریش شیبار انقدر برا نیاول يلحن مهربان محمد، برا

. گفتم که ناراحتت کرده؟ هان؟ بگو بهم يزیمن چ! یترسون یمنو م ينفس دار ـ

محمد؟ ـ

شده؟ یجانم؟ خب بگو به من چ ـ

!آخ محمد ـ

؟یبا من حرف بزن يخوا ینفس نم ـ

. مثبت تکان داد يسرش را به نشانه  نفس

دختر خوب، خب؟  نیآفر ـ

:به تخت انداخت ینگاه

خوبه؟ م،یزن یبعدش باهم حرف م ارم،یآب ب وانیل هیجا دراز بکش تا من برات  نیا ایب ـ

تخت نشاند و  يداده بود رو هیکه به خود تک یدر حال زیپاسخ او از جا برخاست و نفس را ن دنیاش جدا کرد و بدون شن نهیسر نفس را از س و

. رفت رونیق ببلند از اتا ییخودش با گام ها

 ناین يها یکودک ادینازگل او را به . را درون شکم جمع کرد شیخود را به سمت چپ تخت کشاند و درست کنار نازگل قرار گرفت و پاها نفس

.بالش افتاد ياز اشک رو يگریدرشت د يزبانش دانه  نیریخواهر ش ادیبا . انداخت یم

. بوداز ورود محمد  تیباز و بسته شدن در حکا يصدا

.رو بخور نیا اینفس ب ـ

. خوام ینم ـ

. کم هی ـ
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. دیچیمحکم نه گفتن نفس در اتاق پ يصدا

م؟یطرف من تا باهم حرف بزن يبرگرد يخوا یخب، نم یلیخب، خ یلیخ ـ

. از نگاه کردن به چشمان محمد هراس داشت نفس

. بهتره يجور نینــه، ا ـ

پر قدرت که دور کمرش حلقه  یفشرده شد و سپس دستان یفشار بدن محمد کم ریس کرد تخت زبعد نفس ح ينگفت اما لحظه ا يزیچ محمد

:دیبخش یخاص به او م یگوشش حس ریمحمد ز يصدا. دیبه او بخش نیریش یتیزد حس امن

. دمیمن به حرفات گوش م ـ

 يرویکه تمام ن ییرها نیدر ا دیفشرد رها شود و شا یرا م شیکه با قدرت شانه ها يهمه فشار نیگفت بلکه از ا یم دیبا. دیکش یقیعم نفس

. بود یگاه خوب هیگرفت دستان محمد تک ینفس را م

...مــن ـ

حس کرد  انیم نیدر ا. اوردیخواهد به زبان ب یافکار درهمش آنچه را که م نیکرد از ب یسع. دانست از کجا شروع کند ینم. مکث کرد یکم

 دهیکرد آن را ناد یکمرش شد اما سع يمتوجه لرزش نامحسوس دستان محمد رو. کمرش وارد شد دستان محمد به ياز سو یفیفشار خف

:شد دهیبه سمت او کش شتریآن ب یگردنش احساس کرد و در پ يمحمد را رو يها فسهرم ن گریبار د. ردیبگ

نفــس؟  ـ

 يبکشد تا اشک رو رونیدست محمد ب ریکرد دستش را از ز یسع. لبخند زد اریاخت یو دلچسب بود که ب نیریش شیگفتن محمد انقدر برا نفس

:کرد اما برخالف انتظارش محمد گفت يشتریبار تالش ب نیمتعجب از حرکت محمد ا. شد یرا پاك کند اما فشار دست محمد مانع م شیگونه ها

باشـه؟ گه،یوقت د هیاشکات رو بذار واسه  ـ

. به وجد آمده بود اما جرئت ابراز آن را نداشت یکینزد نیاز ا. و دست از تالش برداشت دیکش یقیعم نفس

تونم که درباره شون  ینم یعنیحرف بزنم،  یوقت عادت نداشتم که از مشکالتم با کس چیمن ه یدون یم. شروع کنم دیدونم از کجا با یمن نم ـ

... بگم اما يزیچ

:کردگوشش را نوازش  ریز شیگرم دوباره با هرم نفس ها ییبا صدا محمد

هوم؟ ،یگیاما به من م ـ

:بغض گفت با

... یاوهوم، ول ـ

کرد جز  یفکر نم زیچ چیدر آن لحظه به ه. او فرو برد ي نهیناگهان به سرعت به سمت محمد برگشت و سرش را در س. دید یتار م چشمانش

کمر او گذاشت و نفس در  يرو ید و دستش را به آرامبه خود آم ياو مات مانده بود پس از لحظه ا یمحمد که از حرکت ناگهان. و پروانه لیسه

:هق هق گفت انیم

!محمد شنیمامان و بابام دارن از هم جدا م ـ
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. نفس باشد دوباره او را به خود فشرد تیبه فکر وضع شتریب دیفکر که حاال با نیاز شوك حرف او دستش از حرکت باز ماند اما با ا محمد

اما محمد که انگار ذهن . گذاشته است شیهمه ضعف را از خود در برابر محمد به نما نیز خود متنفر شد که چرا اا گریبار د هیگر انیدر م نفس

:بر افکار پوچ او بکشد یکرد خط بطالن یاو را خوانده باشد سع

 ار،یپس انقدر به خودت فشار ن. یمن خجالت بکش شیکه از گفتنش پ میباش بهینفس، فکر نکنم اون قدرام با غر یخوبه که گفت ؟ياالن بهتــر ـ

.میزن یدر موردش حرف م یکم استراحت کن بعد اگه دوست داشت هی

:گفت یاش چسباند و با لحن بانمک نهیبه س یفیسر او را با فشار خف و

کار کنم؟ ینق نقو چ ي اون وقت من با دوتا بچه رهیگ یاش م هیاونم گر یکن یم هیگر نهیبب شهیباشه دختر خوب؟ االن دختر کوچولوت پا م ـ

:هم که حاال آرامتر شده بود با خنده گفت نفس

!شکــر خدا ـ

***

تمام . کنواختیآرام و . ضربان قلب محمد يکرده بود و صدا دایباز اتاق به داخل راه پ ياز پنجره  یخنک مینس. بود و ساکت کیتار بایتقر اتاق

 يجلو. یحرکت چیه یداد، ب یان قلب او که ابتدا تند و نامرتب و سپس آرام شده بود گوش مضرب يشده بود به صدا داریکه ب يا قهیدق یس نیا

. شد یخودش به جا مانده بود که تازه متوجه آن م ياز اشک ها یبزرگ بایتقر يلکه  زین دشیسف راهنیپ

به  یچشم نگاه ياز گوشه  اطیباعث شد با احت محمد میو مال زیر يخنده  يکه محمد خورد به سرعت چشمانش را بست اما صدا یفیتکان خف با

.ندازدیاو ب

که محمد االن با آرامش کامل  نیاز فکر ا. شد یاو هر لحظه بلندتر م يخنده  يمحمد بود و صدا ي نهیس يسرش هنوز رو. چندان موفق نبود اما

 يآرام دست محمد رو يضربه . ر آغوشش فرو رودد شتریشد ب یباعث م نیتر آورد که ا نییزدن اوست با خجالت سرش را پا دیدر حال د

:را سرخ کرد شیکمرش گونه ها

گذره؟ یخوش م ـ

: لب زمزمه کرد ریز. آورد یشاد محمد لجش را در م يصدا

!پررو يپسره  ـ

!ستیبد ن يا ـ

ا؟ چه خبرا هست حاال؟ ـ

. خورد کهیاز حد صورتش با او  شیب یکیسرش را باال آورد از نزدکه  نیاما هم ندیتا بهتر بتواند او را بب دیبا تعجب سرش را عقب کش نفس

. میدیا چه عجب ما باالخره صورت شما رو د ـ

:گفت ییپررو با

.خب پس خوش به حالت ـ

تو؟ ایخوش به حال من  ـ
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!خب معلومه که تــو ـ

:دیپرس یساختگ یدرشت کرد و با تعجب یچشمانش را کم محمد

 ختنیرو با ر تتیتموم عصبان یکه هوات رو داشته باشه و تو بتون یبخواب یکیتو بغل  یکردم وقت یفکر م شهیمن همپس چرا  ؟یگیراست م ـ

ه؟یحس خوب یکن یخال دشیجد راهنیاشکات رو پ

. لک لباس محمد ثابت ماند يآورد و مردمک چشمانش درست رو نییرا پا نگاهش

. خواستم یمن نم ـ

 ریمحمد ز يهرم نفس ها یگوشیباز هم باز. دیو به حالت اول، پشت به او دراز کش دیکش رونیدست محمد ب ریدستش را از ز اطیبا احت و

:گوشش

 ؟یخواست یرو نم یچ ـ

:گفت شیدر صدا یبار بدون لرزش نیا

 یبگم، نم دیبا دمیهت بگم شاب دیرو نبا نایا دیشا. کنن یم یزندگ ابونمونیکه ته خ هیکردم درد و غصه و غم مال زن و شوهر یفکر م شهیهم ـ

 شنج هیبا  تشیاخم بود و دو سه روز ناز کردن که نها هی یناراحت تیشناختمشون نها یم شیماه پ هیکه من داشتم و تا  ياما تو خانواده ا. دونم

مامان و  يزرگ رو تو چشماغم ب هی يروز هیدادم که منم  یوقت احتمال نم چیچرا ه. شد یمهمون نداشت تموم م شتریکه چهار نفر ب کیکوچ

.یچ یعنیفهمم شکستن  یندارم، نه ناراحتم نه خوشحالم فقط دارم م یحس چیمن االن ه یول. برام سخته بخوام بگم یلیخ نم؟یب یبابام م

:زد و ادامه داد يپوزخند

امروزم بخاطر  ي هیگر لیدل. باوره رقابلیواقعا غ موضوع واسم نیکنم اما ا هیمامان و بابام گر ییسن بخوام واسه جدا نیزشته که من با ا یلیخ ـ

...خواستم برم با مامان و بابام یبود که م نیا

ابتدا . زد و چشمانش را گشود ینازگل غلت. خودش بود لیزنگ موبا يصدا. به دور و بر انداخت ینگاه. حرف او را قطع کرد لیزنگ موبا يصدا

که او را در آغوش  ینفس در حال. کردن هیشروع کرد به گر يبلند يس بغض کرد و سپس با صداچشمان سرخ نف دنیتنها نگاهش کرد اما با د

:به محمد گفت دیکش یم

. زود جواب بده ست؟ین زیرو م نیبب ـ

:محمد بلند شد يزنگ قطع شد و متعاقب آن صدا يصدا

د؟ییبفرما ـ

...  ـ

خانواده خوب هستن؟ ؟یممنون، شما خوب ـ

...  ـ

. کم خسته ست هیه، بله بل ـ

...  ـ
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:کرد یکوتاه يخنده  محمد

.یبه خودش بگ دیمن چرا؟ با ـ

...  ـ

:را به سمت نفس چرخاند نگاهش

!يدوسش دار یلیمعلومه خ! عجب ـ

...  ـ

.کنم، حتمــا ینه خواهش م ـ

:نفس مشکوك سرش را به سمتش برگرداند و نگاهش کرد. با خنده تماس را قطع کرد و

بود؟ یک ـ

!مرد شده گهیکه االن د یگفت همون یم ـ

:دیخند یعل يآور ادیبا .... گـیکه االن د یهمون. فکر کرد نفس

گفت؟ یم یچ ـ

دوستت داره؟ یلیخ ـ

. نبود رانیا یوقت یوقت با وجود اون خودم رو تنها حس نکردم حت چیداره، ه يتگریحما تیشخص یعل ـ

. داشته باشم ییصحبتا هی یبا عل دیحتما با. طور نیخب که ا ـ

. دیصورتش کش يرو یتخت نشست و دست يرو و

چرا اون وقت؟ ـ

. تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت ياز رو. انداخت یمشکوك او را به خنده م نفسِ

 ؟يناهار بخور يخوا ینم نمیبب گه،یحاال د ـ

:با لبخند افزود و

!شده دینااماز ما  یخانومتون حساب نبیز نیفکر کنم ا ـ

:نگاهش را معطوف نازگل کرد نفس

. بچه هم گرسنه ست نیا ن،ییپا میآره بر ـ

گشود رو به نفس  یکه در اتاق را م یخود را به آن دو رساند و در حال نهیبلند اما با طمان ییمحمد هم با گام ها. تخت بلند شد ياز رو زیاو ن و

:گفت

.مخوام باهات حرف بزن یبعد از ناهار م ـ

***

نازگل را به دست او سپرد تا خودش بتواند به  یو دلواپس دیترد یخانم به اتمام رساندند و نفس با کم نبیگاه ز یگاه و ب ينگاه ها ریرا ز ناهار
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. محمد گوش دهد يحرف ها

. شد رهیود خقفل کرده ب یسنگ ينرده ها يو به محمد که پشت به او دستانش را رو دیباال کش شیشانه ها يرا رو شالش

؟یتو ناراحتـ ـ

. و لبانش را با زبان تر کرد دیکش یقینفس عم. نبود یحس چیسوال و لحن کالمش ه در

. پاشه؟ خب معلومه که ناراحتم یکه خانواده ام داره از هم م نیاز ا ؟یاز چ ـ

م؟یباهم دار یخانواده، خب االن من و تو چه نسبت ـ

: سکوتش سبب شد محمد دوباره ادامه دهد. از او دارد یمحمد انتظار چه جواب تیدانست در آن موقع یمن. نداشت که به محمد بدهد یجواب

جا تنها  نیاما تو االن ا. يرو گذروند یسخت طیدونم شرا یدرکت کنم اما م يخوا یکه م ينتونم اون جور دیشا ،یدونم که تو ناراحت یمن م ـ

خب؟ ،یستین

. تاب نشست يبه او رساند و کنارش روخودش را . سمت نفس برگشت به

... اما فقط یمرس ـ

:دست نفس قرار داد و محکم گفت يدستش را رو دیبا ترد محمد

گم؟یم یچ یفهم یم م،یبر شیپ میکه االن هست يجور نیخوام منو تو هم ینم. بشه شتریب یناراحت نیفقط نذار ا ـ

.شد یمنظورش نم متوجه. تاب گذاشت يرا باال آورد و رو شیپاها نفس

هـوم؟  ،یرو من حساب باز کن یتون یحاال م یشیخوشحال م تشیداره و تو از حما يتگریحما تیشخص یاگه به نظرت عل یخوام فکر کن یم ـ

... مــا

و دستش را  لبش نشست يبزرگ رو  يلبخند. کرده بود ریباز هم او را غافلگ. حرفش تمام نشده بود که نفس خود را در آغوشش انداخت هنوز

. دور او حلقه کرد

. گمیبهم، واسه خودت م یپدر و مادرت دخالت کنم اما خوبه که گفت لیمسا يتو یلیخ یدوست نداشته باش دیشا. میجا من و تو هست نیا ـ

کنار  يا گهیجور د هیقض نیبا ا دیتو با نه،یا مشونیاگرم تصم رن،یبگ یمیمطمئن باش اونا عاقل تر از من و تو هستن که بخوان بدون فکر تصم

... االن داقلح ،يایب

کرده  ریکه کرده بود نه تنها محمد، بلکه خودش را هم غافلگ يبا کار. دیکش یاز خودش خجالت م. مثبت تکان داد يسرش را به نشانه  نفس

نداشت؟ یشدن در برابر او هراس یداشت که چشمان نفس از باران يزیوجود محمد چه چ. بود

اون موقع تو اونا رو  دیگفتم که شا زایچ یلیخ ادته؟یکه  التونیو میبار اومد نیاون شب واسه اول. حرفام رو تموم نکردم نفس بارونمن هنوز  ـ

 میو خودخواه تر از اون میآدم خودخواه. زنم یمن راحت حرف م یدون یم. رو تجربه کرد یجالب يزایبشه با تو چ دیبهت گفتم شا. يدرك نکرد

. رمیرو از خودم بگ زایچ یلیشتن خفرصت دا که

کند؟ وانهیکه او را د ؟یلحن نیکرد؟ چرا با چن یآن شب را مرور م يمحمد چرا حرف ها. کم کم خودش را از آغوش او جدا کرد نفس

البته  ،یندارم معتقد کنکه بهش اعتقاد  يزیخوام تو منو به چ یم. متفاوت، خاص یزندگ هیرو کنار تو داشته باشم،  دیجد زیچ هیخوام  یمن م ـ
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.یاگه، اگه خودت خواست

کند و بالفاصله پس از اتمام حرفش از جا  یم انیبود که جمالت آخر را سخت ب دایمحمد کامال پ يانداخته بود اما از صدا نییسرش را پا نفس

. کند رییکار تغ نیخواست حالت چهره اش با ا یانگار که م دیصورتش کش يرو یدست. بلند شد

حواسمون به خودمون بود، مگه نه مامان کوچولو؟ يادیز يخب انگار ـ

 نیبا ا. از برق چشمان محمد خوشش آمد. شد یبا شدت در ذهنش تکرار م »؟یهست یتو ک«جمله که محمد  نیمدام ا. سرش را باال گرفت نفس

:زد و گفت يمرموز امروز او فکر کند لبخند يبه حرف ها شتریب دیفکر که با

. وماوه ـ

کم استراحت کنم، هوم؟ هیمن  یبهش بزن يسر هی يخب، پس تا تو بر یلیخ ـ

:گفت یبا حواس پرت! داد، تلخ و سـرد یمحمد م يشالش بو. بلند شد و شال را از دور بازوانش باز کرد نفس

.آره، باشه، برو ـ

که از به دست آوردن خواسته اش  يدرست مثل پسر بچه ا .کرده بود دایپ یصورتش حالت جالب. دیکرد و آهسته خند زیچشمانش را ر محمد

و با  ستادیمحمد کنار تخت او ا. نفس هم به دنبال او وارد شد. به سمت داخل برداشت و از تراس خارج شد یقدم. مغرور شده باشد خوشحال بود

:گفت متیمال

جا بخوابم؟ نینداره اگه ا یاشکال ـ

. نه، نه، راحت باش ـ

. بزند در را پشت سرش بست يگریکه محمد حرف د نیقبل از ا و

***

:دیچیپ یآهنگ در اتاق م يصدا. کرد یاز دوست داشتن م زیلب داشت و آرامش چشمانش او را لبر يکه رو يلبخند ینیریش

کنار تـو، بــا شـعلــه هـا هـم نفســم یول يســرد

رسم یبــا تو بـه بـارون مــ ،یولــ میــریکو یشــب

در ذهنش دختر . زد چشم دوخته بود و با تمام وجود به آهنگ گوش سپرده بود یقدم م ایمحمد که نازگل را در آغوش گرفته و لب در به

. کرد یرا تجسم م شیچند سال پ گوشیباز

دم به دم شــمیم ـوونهیبـا بودنــت، د یولــ یتلخــ

کنــم یرو نفــس نفـــس حــس مــ یزندگــ ینــیریشــ

. خواست یبا او را م یزندگ ینیرینفس هم ش. از او خواسته بود، از او خواسته بود او را به احساسش معتقد کند شیها یبا آن همه تلخ مدمح

. آورد یاسمش او را به وجد م تیو در نها تیمالک میم يشـوق داشتنش و زمزمه 

نــور و شبنمــه يامــا تـو چشـمـات، غــوغــا یســاکتــ

کـه مبهـــمـــه يا نـــدهیآ ـــدنیتــرسم از رس یمــ
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و مه  يابر يدر آن هوا. محکم کرد یاش را به صندل هیقهوه را در دستش فشرد و تک وانیل. گرفت يرا به باز شیموها دیکه وز یمیمال مینس

.، محمداز هر لحظه وجودش سرشار از اوست شتریکه امروز ب یبه کس. کرد یبه مـردش نگاه م رهیگرفته خ

کســم یاگــرچــه دور و بــ م،یشــاد ــایدن ــهیتو  بــا

رســم یمــ ــاینگــاه تــو بــه مــرز در یخشکــ از

...رســم یم ــایمــرز در بــه

!ییایدر يلبخند. لبخند زد. کرد یمحمد نگاهش م. بلند شد یصندل يرو از

انقدر حواسش پرت او بود که متوجه نشد محمد . دیکاو یصورت محمد را م يخند تمام اجزابود و نفس هنوز با همان لب دهیبه اتمام رس آهنگ

.است ستادهیتراس ا نییشده و درست پا الیو اطیوارد ح

!ریخانوم، عصرتون به خ یهـ ـ

.او يصدا دنیداشت شن یچه جذابت. پر رنگتر شد لبخندش

. آقا ریعصر شما هم به خ ـ

.خم شد یگذاشت و کم نهیس ياخت و سپس دستش را روبه نازگل اند ینگاه محمد

 ؟يدیل یگذرون یم يمتشکرم، عصر جمعه رو چه جور ـ

؟يدار يشنهادیشما چه پ ـ

؟يشام متفاوت چطور هیبا  ـ

. دینرده گذاشت و دستانش را با ذوق به هم کوب يقهوه را لبه  وانیل

!موافقم ادیز اریبس یلیخ ـ

. هم لبخند زد محمد

. باال برو حاضر شو میایخب پس تا ما ب یلیخ ـ

. باشه باشه ـ

چرا  د؛یرس یم جهیگشت کمتر به نت یم شتریگشت اما هرچه ب یدر کمد را گشود و با وسواس دنبال لباس مناسب. با عجله به داخل اتاق رفت و

 يو رو دیکش رونیبا ذوق آن را ب. سبز رنگش خورد يتوباالخره خسته و کالفه چشمش به پال. بود انیونیهما يالیدر و شیاز لباس ها یمیکه ن

نفر  نیکرد که انگار چند یکار را م نیانقدر با ذوق و وسواس ا. کردن شیکه از بابت لباس راحت شد شروع کرد به آرا الشیخ. نداختتخت ا

. رداشت و از اتاق خارج شدرا ب فشیک. کرد حاضر شده بود یزودتر از آنچه که فکرش را م. در حال نظاره کردن او هستند

. دیپر یم نییو باال و پا دیخند یم نبینازگل هم در آغوش ز. فنجان قهوه بود دنیمبل نشسته بود و مشغول نوش يمحمد رو نییپا يطبقه  در

. خب من حاضرم ـ

. محمد باال آمد نگاه

م؟یبر ـ
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!گهید میبر ـ

:خانوم گفت نبیته تکان داد و رو به زباال آورد و آهس یدستش را کم. از جا برخاست محمد

م؟یشما بذار شینازگل رو پ میتون یما م ـ

:هم گذاشت و گفت يرو نانیخانوم چشمانش را با اطم نبیز

. راحت باشه التونمیخ نیآره پسرم، من خودم پنج تا بچه بزرگ کردم، بر ـ

 يرو يبوسه ا عیرساند و تند و سر نبینفس هم خود را به ز. رفت زد و سرش را تکان داد و به سمت در تیرضا يبه نشانه  يلبخند محمد

. نازگل کاشت يگونه 

. ناناز خانوم يبابا ـ

:را مخاطب قرار داد نبیدوباره رو ز و

. خانوم نبیز ایبخش یم ـ

.به امون خدا نیبر ـ

. در هوا تکان داد و دور شد یچند قدم عقب عقب رفت و سپس دست نفس

. دیمایپ یرا م انیونیهما يالیو ریمس نیبودند که نفس متوجه شد ماش رهیهر دو در سکوت به رو به رو خ. م و مطبوع بودگر نیماش يهوا

محمد؟ میکجا بر میخوا یم ـ

سش لبا يرو يکار لکه  نیبا ا. و تکان داد دیرا جلو کش راهنشیپ گرشیدستش را دور فرمان حلقه کرده بود با دست د کیکه  یدر حال محمد

. او قرار گرفت دیداد در معرض د یخود را نشان م یشده هم به خوب ختهیر يها ملیر یاهینفس بود و حاال س يکه اثر اشک ها

. میرو عوض کنم بعد بر نیبرم ا دیبا ـ

! باشه فقط زودتر من گرسنمه ـ

. ادامه داد یاما دوباره در سکوت به رانندگ دیمحمد به سمت او چرخ گردن

***

تا نفس  ستادیکرد را به داخل هل داد و به رسم ادب کنار ا یم ییآن خودنما يبا مضمون باز است رو یکوچک رستوران را که پالك کوچک در

رستوران کوچک انقدر شلوغ بود که به زحمت چند . شد ریبه سمتشان سراز یاز گرما و همهمه و شلوغ یبا ورود به رستوران موج. وارد شود

. دیکنار پنچره ثابت کرد و با اشاره به نفس او را دنبال خود کش زیم ينگاهش را رو عیسر یلیمحمد خ. شد یم دایها پ یندلن صیب یخال يجا

چانه زده و  ریخاص دستش را ز یمحمد اما با آرامش. آن نشست يرو یکهنه و رنگ و رو رفته نگاه کرد و به آهستگ یبا تعجب به صندل نفس

. شد ینم افتیبود که در آن جا  يزیشد و سکوت تنها چ ینداشت پخش م یتیجذاب چیکه ه یقیموس. کرد یرده نگاه مو تا خو یمیقد يبه منو

در  یسوال بزرگ. سرش را به سمت محمد برگرداند. دیکاو یعمرشان از ده سال هم گذشته بود را م دیکه شا ییها يواریبا تعجب کاغذ د نفس

!جا؟ نیچرا ا. شد یذهنش تکرار م

:پنهان بود گفت یاز تعجب زیکه لبر ییصدا با
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!محمد؟ ـ

از جانب او بشنود  يزینفس که انتظار داشت حداقل چ. زل زده بود سرش را تکان داد شیرو به رو یمیقد يکه با لذت به تابلو یدر حال محمد

:کرد و گفت یپوف

!یچیه ـ

:نگاهش را از تابلو جدا کرد محمد

جا؟ نیمت اچرا آورد یبدون يخوا یم ـ

... آخه یول هیجالب يجا جا نیا ـ

. زنم یرستوران م نیسر به ا هیشمال حتما  امیمن هر وقت م یدون یم ـ

.را دور تا دور رستوران چرخاند نگاهش

!شهیقفل نم نتیماش جییتو، نگاهشون رو سو يایم یکنه، وقت ینگات نم یکس چیجا ه نیا ـ

:انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

!یرو با رنگ دستمال گردنت ست کن تیساعت غذا خوردن کاور گوش هی يبرا ستیجا الزم ن نیو ا ـ

. او به خنده افتاد يمحمد از حرکت عجوالنه . او ثابت ماند یگوش ينفس ناخودآگاه به سمت گردن محمد رفت و سپس رو نگاه

.شد کیبه آن ها نزد گارسون

:دیبود پرس رهیاز رستوران خ يگرید يکه به نقطه  یو در حال دیکش رونیرا بداد و خودکار  یاش را تکان دفترچه

ن؟یدار لیم یچ ـ

. رولت گوشت ـ

کرد و انتخاب غذا را  ینگاه م وارینفس هنوز هم غرق تعجب به در و د. از کنارشان عبور کرد یتفاوت یدستش را در هوا تکان داد و با ب گارسون

.ا رفت و آمد داشت گذاشته بودج نیمحمد که به ا يبه عهده 

. لب مشغول خوردن بودند يرو يمتفاوت اما همه با لبخند يجالب بودند چرا که هر کدام با ظاهر شیجا برا نیا يها آدم

انقدر شلوغه؟ شهیهم ـ

. داد هیتک زیسرش را باال آورد و آرنجش را به م محمد

. جا نیا انیبچه هاش م. انشگاههد هی ابونمیاون سمت خ! مثال امشب پنج شنبه هستا ـ

جـا؟ نیا يایم ادیز ـ

. کرد یدور فکر م ییانگار به جا. هم گذاشت يرو يچشمانش را لحظه ا محمد

. اومدم یم ادیز یوقت هی ـ

:کرد زیو چشمانش را ر دیخود را جلو کش یکم نفس

چـرا؟ ـ
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:دخترانه گفت ين داد و با نازبدهد دستش را در هوا تکا یکه او جواب نیبالفاصله قبل از ا و

!هیفقط محض کنجکاو ستاین یفضول نیالبته ا ـ

.دیباز هم خند محمد

؟یچ یفضول يحاال اگه من بذارم پا! نه بابا ـ

. مشکل خودته من از اول موضع خودم رو مشخص کردم گهیاون د ـ

جنگ؟ دونیم ياومد ـ

:گفت يقرار یبا ب نفس

!نگو خب یبگ يخوا یاصال نم! ا ـ

:آورد گفت یکه حرص نفس را در م ينصفه ا مهیداد و با لبخند ن هیتک یبا آرامش به صندل محمد

. گمیباشه نم ـ

:نگذشته بود که محمد گفت يا قهیاما دق دیرا از او گرفت و عقب کش شیهم به حالت قهر رو نفس

!کوچولو ـ

:گفت عیبه او انداخت و تند و سر یینگاه گذرا نفس

!یکوچولو خودت ایگو چرا ب ای ـ

! اوه اوه چه بهش برخورده ـ

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

.ششیاومدم شمال پ یم ادیشمال بود، منم ز ییمسعود، دوستم، دوران دانشجو ـ

ش؟یشناس یوقته م یلیخ ـ

:گفت یرکیبا ز محمد

؟يکرد یآشت یعنیاالن  ـ

. یخب نگفت! بخواد یتا خـدا چ ـ

.دبستاناز دوران  ـ

:دیبا شوق پرس نفس

؟يجد ـ

!میهمسن و سال تو بود یاز وقت نمیب یکنم م یآره، حاال که فکر م! ینه شوخ ـ

:در پنهان کردنش داشت گفت یکه سع یتینگاهش کرد و بعد با عصبا رهیخ رهیخ یکم نفس

!يبـد یلیخ ـ

. آرام و خاص اما مغرورانه. دیخند یباز هم م محمد
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!دونم یم ـ

. نفس همراه بود با آوردن سفارش بود يشدن پا دهیبکو

برداشت و پس از پاك کردن  یچنگال عیسر یلینفس خ. کرد یم کیانقدر خوش رنگ و خوشبو بود که اشتها را تحر زیم يشده رو دهیچ يغذا

. داد یم یکه به نظرش طعم زندگ ییغذا. از غذا را در دهان گذاشت يآن تکه ا

:دیردن بودند که محمد پـرسآرام مشغول خو آرام

. رفت یم ادمی یخواستم ازت بپرسم ول یچند وقت بود م ؟يکار کرد یدانشگاهت رو چ یراست ـ

:لقمه اش را قورت داد و گفت نفس

. شد یم ادیهام داشت ز بتیکه کارام رو درست کنه، غ یسپـردمش به عل ـ

دور؟ زمیمسواك و نخ دندون دارم بر یاالن هر چ من از یعنی! حواست باشه حتما، آ، خانوم دندون پزشک ـ

. کرد و قاشق و چنگالش را در بشقاب گذاشت یاخم یشیبه حالت نما نفس

! قرار نده یتیموقع نینه تو رو خدا منو تو همچ ـ

:گفت روزمندانهیسپس پ و

!فقط دندون کوشولوها ـ

هان؟ ،يریتو کار دندون ش یبزن يخوا یا؟ پس م ـ

:کرد شیخنده همراه هم با نفس

! فقط کوچولوها ـ

. که بودند به خنده افتادند یدوباره باهم فارغ از جا و مکان و

***

بود و نم نم باران نفس  يگرفته و ابر شهیهوا مثل هم. فرو رفته بود یبیعج ياهویبود و شهر در ه دهیشد که فرا رس یم يمحرم چند روز ماه

 ییداد و جدا یمادر نازگل را م یترمه خبر بازگشت و مرخص. بازگشته بودند انیونیهما يالیو نفس دوباره به و محمد. بود زییپا يبرا يدوباره ا

. چند روز هر، چند کم عادت کرده بودند سخت بود نیدر ا یکه به آن کودك حت یمحمد و نفس ياز او برا

نفس؟ نفس؟ ـ

:کتاب بلند کرد و گفت يسرش را از رو. ممکن بود يصدا نیتر نیرینامش از زبان محمد ش دنیشن

بله؟ ـ

. قرار گرفت شیآمد و درست رو به رو نیاز پله ها پا محمد

؟یکن یکار م یچ ـ

:را باال آورد و نشانش داد شیپا يکتاب رو نفس

. خونم یکه کتاب م ینیب یم ـ
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. مبل نشست يرو محمد

... مگه گهیخودشم م گهید ا،یذار یخوب نازگل رو با من تنها م ـ

!اون که خواب بود ـ

!گهید شهیم داریخب ب ـ

االن کو؟ ـ

:پا انداخت يرا رو شیپا محمد

. دیخب دوباره گرفت خواب! من بیتو ج ـ

! لـوس ـ

. کرد یم افتیبود که از جانب نفس در یلقب نیدتریجد نیا دیشا. را باال انداخت شیابرو يتا کیبا تعجب  محمد

من لوسم؟ ـ

محمد لوس بود؟. م از قضاوت خود به خنده افتادباز ه نفس

. میپاشو برو حاضر شو که مهمون دار. خانوم دکتر یخواد در لوس بودن من تفکر کن یخب حاال نم ـ

:آمده باشد گفت ادشی يزیانگار که چ و

؟ینداره که مهمون دعوت کردم؟ تو راحت یالبته اشکال ـ

:دیه بود کتاب را در دستش فشرد و پرسحرکاتش شد یکه چاشن ینگران یبا کم نفس

مهمون؟ ـ

. شمال ادیمسعود داره م ـ

اد؟یهمون دوستت؟ تنها م ـ

. آره ـ

:و گفت دیکش یاز سر آسودگ ینفس

. خب، باشه یلیخ ـ

:شد رهیدر چشمانش خ محمد

.بگو یستیراحت ن ایاگه سختته  ـ

اد؟یم ینداره، ک ینه، اشکال ـ

:نداختبه ساعتش ا ینگاه محمد

. رسه یتا شب م ـ

. مبل گذاشت يکتاب را بست و رو یبه آهستگ نفس

م؟یکارش کن ینازگل رو چ ـ



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 246

.گهیخب اونم هست د ـ

. مبل بلند شد يکرد و سرش را تکان داد و از رو یمکث نفس

. بار خدا را بخاطر وجود ترمه شکر کرد نیچندم يداد و برا رونیب ینفسش را به آرام. را باز کرد خچالیدرنگ در  یآشپزخانه شد و ب وارد

. ماند یاو م يبه عهده  لیقب نیاز ا يزیمخلفات و چ ایسس و  يبود و تنها زحمت گرم کردن و اضافه کردن مقدار خچالیآماده در  يغذا

 یحس م یبه خوب ستیست چدان یرا که نم يزیمرتب بود اما نفس کمبود چ زیهمه چ. رفت ییرایغذا که راحت شد به سالن پذ ابتاز ب الشیخ

. کرد

. شد سر محمد باال آمد دهیها کش هیکالو يدستش که رو. را گرفت انویپ نیو همچن زهایاز م یکه به دست داشت خاك برخ یدستمال با

محمد؟ ـ

هوم؟ ـ

؟يومدین انویپ نیوقت سمت ا چیجا بودم تو ه نیمن ا یاز وقت ـ

. مشغول شد لشیا موباچرخاند و دوباره ب يگریرا به سمت د سرش

رفتم؟ یم دیبا ـ

اد؟یدلت م يچه جور ؟یستیمگه اهل ساز ن ـ

. بذار کنار شهیبحث رو واسه هم نینفس ا ـ

. اش را با دست گرفت و متعجبانه نگاهش کرد یشانیپ يعرق رو. دیدست از کار کش نفس

. نمیزدنت رو بب انویچـرا؟ من دوست دارم پ ـ

. گهیوقت د هیباشه واسه  ـ

؟يبهم بد یجواب درست و حساب هی يخوا یوقت نم چیچـرا ه ـ

:گفت یمحکم و عصب یهم مثل خودش با لحن محمد

. بشنوم يزیخوام چ یتمومش کن، نم گهید ـ

:گذشت گفت یکه با سرعت از برابر او م یپرت کرد و در حال يشده بود دستمال را گوشه ا یکه از برخورد محمد بشدت عصبان نفس

. نیهمتون مثل هم ـ

. شد اما برنگشت دهیکش شیدوم بود که بازو يپله  يرو. به خرج داده است تیهمه عصبان نیا يا هیقض نیدانست چرا بابت چن یهم نم خودش

:گوشش گفت ریمحمد ز يصدا

. باشه ادتیرو  نیا. ستمیمن مثل همه ن ،یهـ ـ

:دیکش ادیبا خشم فر نفس

.نیفرق دار نیکن یهمتونه که فکر ماشتباه  نیو ا نیچرا هست ـ

. تیچشمانش پر بود از عصبان. قرار گرفت شیمانده را باال آمد و درست رو به رو یباق يپله  محمد
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... به تو که. با همه فرق دارم گمیحماقت که به تو م گمیاشتباهه؟ نه من بهش م ـ

:در صورتش براق شد نفس

... نیخوا یخودتون رو م ياخواسته ه شهیشماها هم ؟یبه من که چ ـ

:و ادامه داد دیکش رونیرا بشدت از دست محمد ب شیبازو

. دیشناس ینم يا گهیمنطق د چیسر و ته خودتون ه یب يبه جز حرفا ،یحیتوض چیبدون ه نیدیخواد انجام م یکه دلتون م یمزخرف يهر کار ـ

. با پوزخند اضافه کرد و

! کنه یت صدق مدر مورد تو بشد نایالبته تموم ا ـ

:کنترل شده گفت یمحمد با خشم. دیکش یبلند و صدا دار م يشده بود اما هنوز هم نفس ها آرامتر

ام،  گهید يمثل اونا یکیکه منم  یو بگ یستیوا يجور نیا يایکار ممکن رو انجام بدم تا تو ب نیتونم مزخرف تر ینـذار بهت ثابت کنم م ـ

 ؟يدیفهم

نرده خم شده بود و صورت محمد درست  يپله ها، نفس رو يرو. کرد یم دادیدر وجود هر دو ب یسرکش. فس قفل کردنگاهش را در نگاه ن و

. صورتش قرار گرفته بود يمتر یدر چند سانت

:رفت زمزمه کرد یخسته از پله ها باال م ییو همچنان که با قدم ها دیمحمد عقب کش باالخره

!برات متاسفم ـ

اشک به . و وارد اتاق شد دینفس پله ها را دو کینرده گرفت و سپس  يدستش را رو. آمد یم رونیاتفاقات افتاده بکم کم از شوك  نفس

خودش و  نیکه ب یخواست به بحث ینم. آن ها را گرفت ختنیفرو ر يجلو بیعج یبا قدرت شهیبار برخالف هم نیچشمانش هجوم آورد اما او ا

اشباع شده؟  یکه پر از خنده باشند از دعوا و ناراحت نیا ياو به جا چرا تمام لحظات. دمحمد داشت فکر کن

***

به  رونیهم از ب ییصدا. نرفته بود رونیشد که از اتاق ب یم یچهار ساعت. ساعت ثابت کرد يو نگاهـش را رو دیلب مال يقرمز را محکم رو رژ

زد که محمد در خانه  یحدس م. چیه گریبود و د دهیبه گوشش رس نییاز پا يمحکم بسته شدن در ورود يبار صدا کیتنها  دیرس یگوش نم

.کرد که نازگل را در اتاق خود خوابانده بود یخدا را شکر م. داد یدر خبر از بازگشت او م يبعد دوباره بلند شدن صدا یاعتاما س. نباشد

صرف حالت دادن به آن ها و فر  یساعت کیکه  ییاد و موهاد یرا تکان شیگوشواره ها. رنگش انداخت یو شلوار کتان مشک یآب وریبه پل ینگاه

 ییپاشنه بلند طال يتخت نشست و کفش ها يرو. ختیچشمانش ر يرا رو گرید یمیراستش رها کرد و ن يشانه  يکردنشان کرده بود را رو

شده  داریبار ب کیچهار ساعت تنها  نیل ادر طو. به نازگل انداخت یبه عقب برگشت و نگاه. بود یبشدت از خود راض. کرد پارنگش را هم به 

. مرتب کرد و بلند شد شیپتو را رو. خوابد یبچه تمام وقت را م نیکرد که چرا ا یبود و نفس نگران فکر م

. خود فرستاد و اتاق را ترك کرد يبرا نهیدر آ يا بوسه

.از مسعود نشده بود يهمه جا ساکت بود و خبر هنوز

گرفتن او راه خود را کج کرد  دهینفس با ناد. انداخت هیسا وارید يباز شد و قامت بلند محمد رو يکرد در با تقه ا یبور مکنار اتاق محمد که ع از
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. رفت نییو از پله ها پا

 .دانست یرا خودش هم نم لشیهول شده بود که دل یکم. دیمحمد را شن يپا يشام بود که صدا يآشپزخانه مشغول آماده کردن غذاها برا در

که  دیآ یحس کرد محمد به سمت آشپزخانه م. ترس وجود نداشت يبرا یلیبود پس دل دهیکش ادیسرش فر شیپ یمگر او نبود که ساعات

. سالن برگشت يساخت و قدم ها به سمت در ورود قفزنگ در او را متو يصدا

جلو  ییخوشامد گو يدوستانه با مسعود به وجود آمده بود برا دارید نیکه در اثر اول ینگران یرا با حوله خشک کرد و با کم شیتند دست ها تند

:به جلو برداشت ینفس قدم. کرد یدر گوشش زمزمه م يزیمسعود شاد و خوشحال در آغوش محمد فرو رفته بود و چ. رفت

. نیسالم، خوش اومـد ـ

.دیزد و خود را عقب کش ينفس لبخند محجوبانه ا دنیبا د مسعود

. بودم دهیوقت بود ند یلیمعرفتمون رو خ یدوست ب نیا دیا سـالم، ببخش ـ

:هم با لبخند دستش را جلو برد و با او دست داد نفس

. دییکنم، بفرما یخواهـش م ـ

.که مزاحمتون شدم دیممنونم، ببخش ـ

:با دست مسعود را به داخل هل داد محمد

. تو ایب ه؟یچه حرف نیا ـ

:شد با خنده به نفس گفت یم دهیهمچنان که توسط محمد کش مسعود

!محمد بذاره نیهم بدهکارم به شما، اگه ا گهید یعذر خواه هیالبته  ـ

:ستدیکنار مبل با ییکرد جا یسع و

. دیخوشبخت باش دوارمیمتاسفانه نشد، ام یجشن برسونم ول يکردم خودم رو برا یسع یلیواقعا، خ دیببخش ـ

:دندینفس و محمد نگران به سمت او چرخ. به هوا رفت ادشیاما ناگهان فر ندیمبل بنش يخواست رو و

شد؟ یچ ـ

. و به سمت در رفت دیکوب یشانیپ يبا خنده دستش را رو مسعود

!تو رو خـدا، من مسافرم رو جا گذاشتم دیببخش ـ

. عود روان شدرا باال انداخت و به دنبال مس شیندانستن ابرو يبه نشانه  زیمتعجبانه به محمد نگاه کرد و او ن نفس

؟يریپسر کجا م یهـ ـ

که با غرغر دو چمدان  ینفس شوك زده به عل. گشت انیدر چهار چوب در نما یبار قامت عل نیدوباره باز شد و ا يهمان لحظه در ورود اما

:کرد ینگاه م دیکش یبزرگ را دنبال خود م

. نمیبش نیکنار دست ا گهیلط بکنم دمن غ! دو تا کمربند داشت نیکـاش ماش يا! خدا يخدا جون، وا يوا ـ

. کردند یمحمد، مسعود و نفس همچنان در سکوت نگاهش م. کرد چمدان را به زحمت به داخل آورد یکه غرغر م همچنان
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دن؟یخوشگل ند! ه؟یچ ـ

. رفت یبا شوق به سمت عل نفس

؟یعل ـ

:آهسته در گوشش گفت یعل. در آغوش او فرو رفت و

نفسم؟ يچطور ـ

. یعل يکه اومد یسمر ـ

:او انداخت و متفکرانه گفت يموشکافانه به سر تا پا ینگاه. نفس را گرفت و از خود جدا کرد يبازوها یعل

کنه؟ یم تتیمحمد اذ! ایشد ریپ ـ

. کرد و جلو آمد يتک سرفه ا محمد

. يسـالم، خوش اومد ـ

:دستش را فشرد و گفت يبه سرد ،یشینما یهم به حالت یعل

هان؟ يکرد تیخواهرم رو اذ نمیبگو بب! دونم یم ـ

:گفت ییو با پررو دیهم خند محمد

کنم؟ تشیاذ ادیبه من م ـ

:نظر گرفت ریدوباره با نگاهش محمد را ز یعل

... گهیهست که م يتئور هیجا  نیدونم واال، حاال ا ینم. ستین دمیبع نیهمچ ـ

:را گرفت و خندان گفت یدست عل محمد

. میکن یم یرو بررس يتئور نیو بعدا باهم ات ایحاال ب ـ

!شمیم دواریکم کم دارم بهت ام ن،یآفر ـ

نشسته بودند و نفس  نهیپس از شام پسرها کنار شوم. و مسعود صرف شد یگاه عل یگاه و ب يها یشوخ انیو در م یمیگرم و صم یطیدر مح شام

. قهوه بود يهم مشغول پر کردن فنجان ها

محمد؟ رهیم شیکارا خوب پ ـ

. شد ییرایقهوه وارد پذ ینیسوال مسعود نفس هم با س با

. سام شینکردم، فرصت نشد برم پ يکار چیفعال که ه ـ

. نیایگفت با محمد ب. امیبهش گفتم دارم م. بهم زنگ زد روزیاتفاقا د ـ

. شهیم یچ نمیبب ششیپ میآره، حاال فردا بر ـ

. داشت و کنار آن ها نشستخود بر يبرا یپس از تعارف، فنجان نفس

. جا نیا ایب ؟ينفس چرا دور ـ
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. گرفت ينفس با لبخند کنارش جا. نفس باز کرد يبرا ییو جا دیخود را کنار کش یجمله را گفت و کم نیبلند ا يبا صدا یعل

؟ییایچطور ـ

؟يایب يخوا یم یخوب، نگفت ـ

!هاومد به خون زینه چونه سورپرا مینه چک زد گه،ید گهید ـ

:از آن طرف گفت مسعود

. میایگفتم من که تنهام پس باهم ب ادیخواد ب یم یعل دمیاز محمد شن ـ

 یرا از او برگرداند و مشغول حرف زدن با مسعود و عل شیرو يمحمد با دلخور. خورد هینگاه نفس به محمد بخ. کرد یعل يحواله  یچشمک و

. شد

:ود گفتگذشت که مسع یآن ها م ياز گفت و گو یساعت

. مینکن ریکه د میبر دیفردا صبح زود با م،یکن دایرو االن پ وهایاون نگات میمحمد پاشو بر ـ

. دمشونیباال د يبار طبقه  نیخب پاشو، فک کنم آخر یلیخ ـ

:گفت یرو به عل و

.مسعود رو داشته باش نیا يهوا ایجان تو هم پاشو ب یعل ـ

:کرد گفت یبه گردنش وارد م يکه فشار یت و در حالبا خنده دست در گردن مسعود انداخ یعل

. به چشم يا ـ

:گوشش آهسته افزود ریز و

!يشوماخر اشتباه گرفته بود کلیکه تو جاده خودت رو با ما یچهار ساعت نیتموم ا یتالف ـ

:رو به نفس گفت یساختگ یبا ترس مسعود

!با اجازه ـ

را از آشپزخانه  شیهنوز پا. صد سر زدن به نازگل فنجان ها را جمع کرد و به آشپزخانه بردگذشت که نفس به ق یاز رفتن آن ها نم یقیدقا

.دیچیپ الیدر و غشیج يفرو رفت و همزمان صدا یکینگذاشته بود که ناگهان برق سالن قطع شد و همه جا در تار رونیب

ببرد  شیسبب شد دستش را به سمت گلو یدوباره همان حس خفگ. کرده بود دنیشروع به لرز کبارهیتمام بدنش به . گرفت واریرا به د دستش

 یم سیرا خ شیمحابا گونه ها یاشک ب. تند و نامنظم بود شینفس ها. فشرد یرا م شیچشمانش را بسته بود و با شدت گلو. و آن را فشار دهد

به گوشش  یگنگ و مبهم يپچ پچ ها يصدا. دیچیپ یم الیبود که در سالن بزرگ و ییو غرش باد تنها صدا شیدندان ها دنیرزل يصدا. کرد

به  شتریدادند و او ب یتحمل وزن بدنش از دست م يهر لحظه توان خود را برا شیزانوها. از گلو خارج کند ییتوان آن را نداشت تا صدا. دیرس

او را در آغوش  عیسر یو در حرکترا گرفت  شیمحکم شانه ها یقرار نگرفته بود که دست نیزم يرو شیپاها هنوز. شد یم لیما نیسمت زم

. دیکش

 نمت؟یبب ؟ینفس؟ نفس خوب ـ
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. دییگرا یم يدیآورد که سر انگشتانش به سف یانقدر محکم به خود فشار م. را نداشت شیاما انگار قصد رها کردن گلو نفس

.چت شده دختر؟ منو نگاه کن ـ

و با  عیسر یعل. آمدند یم نییهم از پله ها پا یکم کم مسعود و عل. دیرس یبه گوش م یمحمد هم به خوب یعصب ينفس نفس زدن ها يصدا

: خودش را به آن دو رساند و تند تند دستانش را تکان داد ینگران

خب؟ یستیتو تنها ن م،یجا نیمنو؟ ما ا نینفس؟ چشمات رو باز کن، بب ـ

لرزان  کریلحظه پ کیدر . محمد شده بود یعصب يهم متوجه چهره  او یحت. به او نگاه کرد یسرش را به سمت محمد برگرداند و با نگران یعل

:دیقفل شده اش به گوش رس يدندان ها نیاو که از ب يو سپس صدا دیدستان محمد د ينفس را رو

حالتش سابقه داره نه؟ نیا ـ

. منظم شده بود بایتقر شیفس هاانگار از حال رفته بود اما حاال ن. دینفس کش يگونه  يبا تاسف سر تکان داد و دستش را رو یعل

. آره ـ

:دیکرد آرام و کنترل شده باشد دوباره پرس یم یکه بشدت سع ییبا صدا محمد

چشه؟ ـ

. و نگران محمد متعجب شد یاز حالت عصب یعل

. شهیاالن خوب م ست،ین يزینترس چ. تو آروم باش ـ

:گفت یکه م دیمسعود را شن يصدا. ه ها رفتبلند به سمت راه پل یینگفت اما با قدم ها يزیچ گرید محمد

بده دکتر خبر کنم؟ یلیمحمد اگه حالش خ ـ

. جواب ماند یسوالش ب اما

. دیرا شن یعل يدر و متعاقب آن صدا يهمان لحظه صدا. دیشن یاش را م نهیخس خس س يصدا. تخت خواباند ياو را رو یآهستگ به

. کم آب بده بهش هی ـ

به زحمت چند قطره وارد دهانش . او گذاشت يلب ها يرا رو وانیدستانش بلند کرد و ل يسر نفس را رو. را گرفت نوایبدون حرف ل محمد

. شد

.يدیترس يخودیب ست،ین يزیمحمد چ ـ

از حال رفته؟ يخودینگرانم، اونم ب يخودیمن ب ـ

. ستادیصاف ا شیدر جا یگفت که عل يجد انقدر

. گهیبهت م شهیم داریخودش االن بپسر، بذار  یکن یبابا شلوغش م ـ

:کرد گفت ینفس م ينگاهش را حواله  یکه با نگران یدر حال و

. ذارم یتنهاتون م ـ

و کنار  دیتخت باال کش يکه گذرانده بود خودش را رو یمحمد خسته و کالفه از روز پر تنش. گذشت اما چشمان نفس هنوز هم بسته بود یلحظات
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. شد یم شتریبود ب دهیکه کنارش خواب يبابت دختر شینگرانهر لحظه . دینفس دراز کش

:نفس برد و آهسته کنار گوشش گفت يرا به سمت شانه ها دستش

. نفس؟ پاشو، پاشو دختر خوب، چشمات رو باز کن ـ

دش نفوذ کرد و تا عمق وجو یکیتار. بود کیهنوز هم همه جا تار. آهسته چشمانش را گشود. گوشش حس کرد ریز يدیگرما شد يا لحظه

برق چشمان  دنیکرد اما با د یگردنش احساس سوزش يمحمد رو. ندازدیکه کنارش بود چنگ ب يزیچ نیکتریملحفه و نزد يسبب شد رو

. زد ينفس لبخند خسته ا

؟يداریب ـ

:من من کنان گفت نفس

!ترسم یم...من ـ

آهسته انگشتانش . افزود یم شیلمس انگشتان سرد او بر نگران. اشتگردنش قرار داشت گذ يدست نفس که حاال رو يدستش را رو اطیاحت با

گردن احساس  هیکه در ناح یمحمد را با وجود سوزش نیبرد و ا یرا در گردن او فرو م شیاما نفس با قدرت ناخن ها دیکش یدست او م يرا رو

. انداخت یم دهکرد به خن یم

!خانوم ترسو رمینم ییجام، جا نینفس من ا ـ

:و بدون فکر گفت عیو سر تند

!ستمیمن ترسو ن ـ

؟یمنو بکش يخوا یباشه شما شجاع، حاال چون بهت گفتم ترسو م ـ

صورت  ياجزا يشد و نگاه نفس رو یفک محمد کم کم منقبض م. نگاهش گرفت نیذره ب ریصورتش را ز یکیگرد در آن تار یبا چشمان نفس

. بالش بلند کرد يو سرش را از رو دیرمز خون با وحشت دستش را عقب کشرنگ ق دنیبا د. دیاو سر خورد تا به گردنش رس

... من...من ـ

:شوخ گفت یآرام کردن او با لحن يمحمد دست او را محکم در دست فشرد و زمزمه وار برا. بند آمده بود زبانش

.يشم بد مهیجر دیبا ستایوا ؟یکن یکجا فرار م ـ

. دونستم یبه خدا من نم ـ

. نشده میزیمن که چ ؟يحاال چرا بغض کرد! وونهیباشه د ـ

:را بخاطر آورده باشد چهره اش درهم رفت يزیحرف انگار که چ نیبالفاصله پس از گفتن ا و

افتاد برات؟ یبرق رفت اتفاق یوقت ن،ییاون پا ـ

:دیپرس يو جد خشک ییمحمد با اخم با صدا. تکان داد یمنف ياز او فاصله گرفت و سرش را به نشانه  یکم نفس

دفعه؟  هیپس چت شد  ـ

سکوت او سبب شد محمد . دارد يرا دارد که هر طور شده از او انتظار جواب قانع کننده ا ییکرد محمد حکم بازجو یحس م. سکوت کرد نفس
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:ادامه دهد

چرا؟  ،يشد يجور نیتو قبال هم ا ـ

بگم؟ دیبا ـ

. شد رهینفس با ترس به او خ. تخت بلند شد يود از روشده ب یتوجه نفس بشدت عصبان یکه از لحن ب محمد

ام؟  یمن چ يتو فکر کرد! یبگ دیبگم؟ معلومه که با دیبا ـ

:گذاشت ینیب يبا اضطراب انگشت اشاره اش را رو نفس

. شنون یو مسعود م یعل! سیه ـ

ترس دوباره به صورتش چنگ . آمد که در اتاق تنها بودبه خود  یبه او انداخت و سپس از اتاق خارج شد و نفس وقت ینگاه یبا کالفگ محمد

. کند يمحمد در اتاق لحظه شمار يحضور دوباره  يانداخت و او را مجبور کرد تا چشمانش را ببندد و برا

. گشت یو مسعود م یدر سالن به دنبال عل محمد

؟ییمحمد تو ـ

شما؟ نییکجا ـ

.جا نیا ایب میما تو آشپزخونه ا ـ

. وارد آشپزخانه شد اطیاحت با

. دفعه قطع شد هیدونم چرا برقا  یشـرمنده، نم ـ

نه بابا، نفس چطوره؟ ـ

. خوبه ـ

:دیپرس یعل

شده؟ داریب ـ

. تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد محمد

شه؟هنوز سر جا میاتاق قبل اد،یمحمد جان من خوابم م. دهیترس هویخب خدا رو شکر، احتماال چون برقا رفته  ـ

. چانه زده بود به خود آمد ریکه متفکرانه دستش را ز محمد

. خودت بردار یخواست میزیاگه چ. آره، آره ـ

:گفت یکرد و رو به عل يتشکر مسعود

؟یبخواب يخوا یتو نم ـ

:او پاسخ داد يبه جا محمد

. حرف بزنم یبا عل دینه، با ـ

گفت مواظب  یکه به او م دیمحمد را شن يصدا. از آشپزخانه خارج شد يریگفتن شب به خمسعود هم با . مسعود زد هیرو  يلبخند خسته ا یعل
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. پله ها باشد

شود؟ یخوشبخت م يپسر نیخواهرش با چن ایبه محمد نگاه کرد و فکر کرد که آ یعل

؟يخسته ا ـ

:دستانش را باال برد و گفت یساختگ یبا ترس یعل

!ترسم یمن ازت م یاگه فکر کن یونیمد ـ

:دیکش ينفس بلند و صدا دار یعل. گنگ نگاهش کرد و سپس به خنده افتاد يلحظه ا محمد

!شهیولو م نیکف زم یکن یپخ م هیمن که  ي چارهیچه برسه به اون خواهر ب یکن ینگا نگا م يجور نیترسم ا یخـب منم ازت م! آره بابا بخند ـ

:دیگرفت و پرس واریاش را از د هیتک محمد

داره؟ ینفس مشکل ـ

؟یمشکل؟ چه مشکل ـ

. سرش را تکان داد یبا حواس پرت محمد

. یچیه یچیه ـ

. کرد یاو را درك م يآشفته  تیانگار او هم وضع. بلند شد یصندل يبا خنده از رو یعل

!بچه ایبا من طرف یکن تیبهت گفته باشم خواهر منو اذ ـ

.نگاهش کرد یساختگ یبا اخم محمد

!ییشما دوماد گل ما! حاال ياریم چرا جوش! خب بابا ـ

 يمحمد با عجله پله ها. کرد خکوبینازگل آن دو را م ي هیگر يپاگرد دوم بودند که صدا يرو. به سمت راه پله ها رفت یهم به دنبال عل محمد

. زد یخود دست و پا م يشده بود و در جا دارینازگل ب. کرد و خود را به اتاق رساند یمانده را ط یباق

با عجله از اتاق خارج شد و در اتاق خودش . نازگل از دستش سر بخورد دیکه او ترس دیکش یم غیکرد او را بغل کند اما بچه انقدر ج یسع مدمح

.دیاش کش یشانیپ يرو یدست. از نفس نبود يتخت نگاه کرد اما اثر يبه رو یکیدر تار. را باز کرد

:دیکش ادیفر

؟یینفس کجا ـ

که زانوانش را  یخارج نشده بود که نفس را در حال شیدوم از گلو ادیهنوز فر. وجودش نشسته بود شروع به گشتن اتاق کرد که در یبا وحشت و

صورتش را در قاب دستانش گرفت و به سمت . کنارش زانو زد عیسر. کرد دایبود پ رهیخ زیم يبود و در سکوت به ساعت رو دهیدر آغوش کش

:ندخود برگردا

؟یجا نشست نیچرا ا! ومن يترسوند ـ

:زمزمه کرد يزیآم هیگال ينگاهش کرد و با صدا نفس

!يبد یلیخ ـ
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. کنه یم یتاب یب یلیخ فته،یب دمیترس یخواستم بغلش کنم ول ؟یآرومش کن يخوا یکنه، نم یم هیمن متاسفم نفس، نازگل گر ـ

. انداخت و به او کمک کرد شیبازو ریمحمد دست ز. داخته بودکه داشت زانوانش را به لرزش ان یبلند شود اما ضعف عیکرد سر یسع نفس

:با خنده رو به آن دو کرد و گفت یعل. افتندی یاتاق نفس که شدند نازگل را در آغوش عل وارد

حکمتش رو؟ ینیب یقربون خدا برم، م ـ

:صدا گفتند کیو نفس  محمد

؟یعل ـ

!شده شییدا نینفس؟ بچه تون نه به تو رفته نه به محمد، ع یدون یم یول! کشم یت نممن خجال! تو رو خدا نینگام نکن يبچه ها اون جور ـ

:از پتو را کنار زد یکه به خود آمد به سمت تخت رفت و قسمت محمد

.کوچولوش رو بخوابونه ادیبذاره مامانش ب شییحاال دا ـ

:دیغر یعل

! کنه یچه خوششم اومده مامان مامان م! اهه ـ

. دیباال انداخت و دستش را پشت گردنش کش ياهم شانه  محمد

چرا نکنم؟ ـ

!فقط سر ما کاله رفته ،یبگ دمیشما با گه،یبله د ـ

. بلند قهقهه سر داد يگرفت و محمد هم با صدا یجلو آمد و بچه را از عل نفس

 ؟یمحمد؟ چتونه شما نصف شب ،یعل! سیه ـ

:دستانش را باال برد و گفت یعل

!میلباشه باشه، تس ـ

:به محمد زد و گفت یچشمک و

!شود یم نیو آن گاه که نفس خشمگ ـ

:نفس خنده اش را فرو داد و گفت يچشم غره  با

! خوش اخالق يکنم، با اجازه خانوم و آقا یشما خال يرو برا دونیم دیکه من با نیمثل ا گهیخب د ـ

گرانه سرش را داخل آورد اما ناگهان لبخندش  لهیح يبا لبخند یاز شد و علنگذشته بود که دوباره در ب يلحظه ا. به سرعت از در خارج شد و

: محو شد

! رمایمثال اومدم مچتون رو بگ! نیشماها چقدر ماست! اَه ـ

:بلند به خنده افتاد يبا صدا محمد

. ریاز وقت خوابت گذشته، شب به خ یعل ـ

:کرد گفت یبه نفس که با خشم به او نگاه م يبا اشاره ا و
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!مینیزنه رو به چشم بب یو آن گاه نفس تو رو کتک م ينذار صحنه  ـ

:گفت هیبا کنا یعل

!ایشمام راه افتاد... ماشاا ـ

! یماهگ ازدهیفکر کنم . گفت من نسبت به همسن و ساالم زودتر راه افتادم یم شهیواال مامانم هم ـ

!نیبد حیبچه به من توض نیدر مورد ا دیه بعدا باحواستون باش یانگار راست يا؟ شما از اولشم پش فعال بود ـ

:با خنده دستش را تکان داد یبار نفس به سمت در آمد که عل نیا

جلو فقط بگو کجا بخوابم؟ این ـ

. دمیاتاق رو بهت نشون م امیمن االن م ـ

:اش گذاشت نهیس يدستش را به حالت ترس رو یعل

!بدهفقط آدرس ! نه نه، محمد من راه رو بلدم ـ

. در نیسمت چپ، اول يراهرو ـ

. قربون شما، شبتون خوشگل ـ

. در را بست و پا به فرار گذاشت و

:قفل کرد نهیس يتخت را دور زد و دستانش را رو محمد

. یاتاقت روشن بشه بخواب ارمیکنم ب دایپ يزیچ هیبرم  ـ

. چشمانش را با خجالت به او دوخت نفس

. ستین يازین ـ

:افتین کالمش منظورش را از لح محمد

اون طرف؟ يایم ـ

. لبان محمد نشست يرو يتکان داد و همزمان لبخند محو یسرش را به آهستگ. شد یمانع بروز خجالتش م یکیاز تار ترسش

شه؟ینم دارینازگل که شبا ب ـ

ارمش؟ین ـ

محمد  یخال يبه نازگل و سپس جا یجب از کارش نگاهنفس متع. از اتاق خارج شد ياش را به او دوخت و پس از لحظه ا رهینگاه خ محمد

.مرتب کرد یکودك کم يپتو را رو. انداخت

 یرا با ت ورشیمتوجه محمد شد که پل دیکش نییرا که پا رهیدستگ. کرده بود هیبه دستانش هد یفیاز تنها بودن با او لرزش خف یناش استرس

 سیو به سمت سرو دیشرتش را پوش یانداخت و ت يرا به کنار وریر به سرعت پلد يصدا دنیبا شن زیاو ن. کند یرنگ عوض م یطوس یشرت

. اتاقش رفت

 ؟یلباسات رو عوض کن يخوا ینم ـ
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سابقه به  یب یو با شجاعت دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم. را از پا خارج کرد شیکه در را پشت سرش بست تند تند کفش ها محمد

. اتاقش رفت

توجه به  یشد ب اعثی افتیکه به اتاقش راه  ينور. رعد و برق انگشتانش را از حرکت انداخت يلباسش بود که صدا يها بستن دکمه مشغول

. باز لباسش به اتاق محمد فرار کند يدکمه ها

 الیبود با خ دهیمام رسمحمد که تازه مسواك زدنش به ات. پتو پنهان شد ریتخت انداخت و ز يرا که باز کرد بدون توجه به اطراف خود را رو در

. لحاف شد ریز یاما بمحض چرخاندن گردنش متوجه حضور کس دیرا عوض نکرده پتو را بلند کرد و دراز کش شیکه نفس هنوز لباس ها نیا

. دیاو را در دست گرفت و به سمت خود کش فینح يبرد و شانه ها شیدستش را پ

؟ياومد یتو ک ـ

 .بغض کرده بود. را باال گرفت سرش

. محمد ادیاز خودم بدم م ـ

؟یگیم یچ نمیباال، سرت رو بذار رو بالش تا بب ایسرت رو بلند کن و ب ؟يشد يباز دوباره دختر بد ـ

که  یاز آغوش کس دیکرد و نفس فکر کرد که چرا با کیاو را به آغوش خود نزد زیهمزمان ن. خودش به او کمک کرد تا خودش را باال بکشد و

. دیدر آغوش محمد خز زیروم باشد پس با آرامش خاطر او ندوستش دارد مح

:گفت يآهسته اما جد. او شد راهنیپ ییباال يتازه متوجه باز بودن دکمه ها محمد

! يخور یلباست رو ببند سرما م يدکمه  ـ

 یاسترس و لرزش دستانش نم با وجود یکیاما در آن تار. خورد حرص خورد یحواس یبا خجالت شروع به بستن دکمه ها کرد و از ب نفس

. آخر را ببندد يتوانست دو دکمه 

. اَه ـ

آرام . دست نفس گذاشت يتالش او دستش را رو دنیثابت کرده بود سرش را چرخاند و با د يگرید يکه در سکوت نگاهش را به نقطه  محمد

کرد تمام بدنش  ینفس حس م. لباسش کرد ين دکمه هابه سمت نفس خم کرد و خودش شروع به بست شتریآورد و خودش را ب نییآن ها را پا

 یکه داشت مثل آاب ییسرما یگرما بود ول نیکه منشا ا يدستان سرد محمد اما با وجود. شود یم شتریب شیهر لحظه گرما وگر گرفته  کبارهیبه 

.بر آتش بود

:که تمام شد مهربانانه گفت کارش

م؟یبزنکم باهم حرف  هی یموافق ن،یاز ا نمیخب ا ـ

. اوهوم ـ

؟یستیبه من بدهکار ن حیتوض هیتو  م؟یخب پس از کجا شروع کن یلیخ ـ

چـرا؟  ـ

.پس شروع کن رمیگ یخب من طلبم رو خرد خرد ازت م ـ
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. خب، باشه ـ

 یدر دهانش مکرد بدون نگاه کردن به محمد زبانش راحت تر  یاحساس م. دیزد و پشت به محمد دراز کش یدو کلمه غلت نیاز گفتن ا پس

. چرخد

بهونه  یلیخ. کایتازه رفته بود آمر یبود که عل ییهمون موقع ها. چشمامه يانگار جلو زیهمه چ یکه چند سال گذشته ول نیمن بود، با ا ریتقص ـ

 میتموم اون بچگ دوسش داشتم، با یلیخ. مادربزرگم شیمدت برم پ هی يکه قرار شد من برا نیحرفا تا ا نیو ا ستین یگرفتم که چرا عل یم

 زیعز دمیشب د هیکه  نیتا ا میگذروند یخوش م رون،یب میرفت یهر روز باهم م. ششیکردم و از خدا خواسته رفتم پ یرو حس م شییاتنه

ه چ نیو گفت نه مادر جون ا دیکردم؟ اون خند تتیجون من اذ زیرفتم نشستم رو به روش بهش گفتم عز. بغض کرده بود يجون ناراحته، انگار

بار بلندتر و همون جور که  نیا. دیکن؟ خند هیگر يخوا یرفته م یکه عل نیبغلش و گفتم پس تو هم از ا دمیپر. یتو نور چشم من ه؟یحرف

شام  میتوجه باهاش بلند شدم و رفت یجواب سوالم رو نداد و منم ب. میشام خوش مزه درست کن هیباهم  میکرد گفت پاشو بر یموهام رو ناز م

 دمیترس یبزرگ بود و من م یلیخ زیعز يخونه  م،یتا بخواب زیتو اتاق عز میبعد از شام رفت. کردم تو آشپزخونه يهم خرابکار یکل. میدرست کن

.تو اتاق بخوابم ییتنها

سال  بود به دهیذهنش پر کش. دهد یتیکمرش حس کرد اما حواسش پرت تر از آن بود که اهم يدست محمد را رو يگرما. دیکش یقیعم نفس

. شیها پ

خوند و منم کم کم خوابم  یاون شب برام آروم آروم قصه م زیعز. تخت بود نییکمد هم درست پا هی. سمت پنجره بود زیاتاق عز يتخت تو ـ

 واشی. از ترس پا شدم و سر جام نشستم. خورد به پنجره يزیچ هیسه بود که حس کرد  يحدودا دیچند بود، شا قایدونم ساعت دق ینم. برد

دستاش سرد بود و . نشه داریب گهیحد که د نینه تا ا یول. خوره یدونستم شبا قرص م یم. بشه داریخواست ب یانگار نم یول ردمرو صدا ک زیعز

و رفتم در کمد رو  نییپا دمیاز تخت پر عیسر نیواسه هم دمیشن یرو از تو راهرو م یکی يقدما يصدا. شد ینم داریب. نداشت دهیاصرار منم فا

.زد یقلبم تند تند م. بودم زینگران عز. بود رونیاز کردم و خودم رو توش پنهون کرد اما از سوراخ قفل نگام به بب

. نفسش به شماره افتاد دیجا که رس نیا به

فردا؟ يرو بذار شیباق يخوا یم ـ

. حلقه شد شیدور گلو شیساعت پ کیتوجه باال رفت و مثل  ینفس ب دستان

در آورد،  فشیشال از تو ک هیچون، چون . دیمطمئنم ترس. زیاومد سمت کمد که نگاش افتاد به عز یاومد تو اتاق، اول داشت م اهیس هیسا هی ـ

.زیدور گردن عز چوندیرفت سمت تخت شال و پ

. شده بود يگونه جار يگرفت و اشک هاش رو ینفس رفته رفته اوج م يصدا

. بسه، بسه نفس، تمومش کن ـ

:محمد با لکنت ادامه داد یوجه به حالت عصبت ینفس ب اما

ثابت بود، مردمک چشمام  زیچشمام رو عز. من، من اون جا تو کمد نفس کم آورده بودم. شل شد زیعز يدست و پا. دیشال رو محکم کش ـ

من . کرد یداشت خفه اش م د،یکش یاون، اونم محکمتر م. کرد یتقال نم دنیواسه نفس کش زیعز. تونستم حرکتشون بدم ینم. خشک شده بود



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 259

. الل شده بودم

. بسه نفس گمیتمومش کن، بهت م ـ

.من دلم سوخـت. مـرده بود د،یکش ینفس نم زیتو خونه عز ادیکه اون ب نیقبل ا. بودم دهیاون مرده بود، من تو بغلش خواب ـ

. دهان او گذاشت و به طرف خود برگرداند يبار دستش را جلو نیا محمد

! نگام کن. مییجا فقط من و تو نیا تموم شد، ـ

محمد آهسته دستان . شل شد شیشد و دست ها یکم کم منظم م شینفس ها. بود دهیانگار کابوسش به اتمام رس. شد یرفته رفته آرام م نفس

شاهد  يکه دختر بچه ا نیبود با تصور ا دهیکه شن ییمحمد متاثر از حرف ها. به سکوت گذشت ینه چندان طوالن یقیدقا. آورد نیینفس را پا

: کسانش باشد گفت نیزتریزاز ع یکیمرگ 

نکن، باشه؟  تیخودت رو اذ گهید ـ

:دیبرد و لبش را گز نییباال و پا دییتا يرا به نشانه  سرش

. کنم یخداحافظ زیفرصت نکردم با عز یمن حت ـ

بار دستاشون رو  نیآخر يکه برا يرو ندار نیو تو فرصت ا رنیم نشمویزود از پ یلیوقتا خ یگاه. از آدما واسمون مهمن يسر هی یتو زندگ ـ

مونه، نه؟ یم ادتیکه چشماشون تو  نهیمهم ا رنیم يچه جور ستیمهم ن ،يریبگ

.آروم شدم یلیخ. بگم یآره، ممنون که ازم خواست ـ

. بخواب ریحاال بگ. نمیبب یتیوضع نیخوام تو رو تو همچ ینم گهید ،یکن نترس یسع ـ

. دیآغوش محمد را به جان کش ياتاق گرما يهوا يرا با پشت دست پاك کرد و در سرد شیاشک ها. لبخند زد نفس

***

سر  خیس. محمد افتاد یخال ينگاهش که به جا. کرد یاحساس گرما م. کنار زد یپتو را کم. چشمانش را باز کرد یاحساس رخوت و سست با

. دادند قفل شد یبه عقربه ها که ساعت هفت را نشان مو روشن اتاق نگاهش  کیدر تار. نشست شیجا

رنگش را دور  یشال گردن مشک یرنگ یآب نیرنگ و شلوار ج یمشک یدر باران دهیمحمد بود که پوش. در باعث شد سرش را برگرداند يصدا

:کرد یو آهسته صحبت م بود ریبم و ز شیصدا. برد شیپ یوانگیزد که او را تا مرز د ينفس لبخند دنیبا د. دیچیپ یگردن م

. خانوم ریسالم، صبحت به خ ـ

:آهسته و مهربان گفت ییبا صدا زیرا در دستش فشرد و او ن پتو

؟يریکجا م ر،یسالم، صبح تو هم به خ ـ

.یمون یدختر خوب خونه تنها م هیامروز شما مثل  ـ

:نفس گشاد شد چشمان

خب؟ يریکجا م ـ

آغاز کرده بود  ینیریش یتلخ نیکه صبحش را با چن نیدر فضا پخش شد و نفس خوشحال از ا شیتلخ. اشتبرد نهیآ يادکلنش را از جلو محمد
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. منتظر جواب ماند

نه؟ ای شیشناس یدونم م یهم با بنده داره، نم يدور یلینسبت خ هیهست که از قضا  يخانوم لجباز هی ـ

:قبل ادامه داد طنتیو با شکرد  يزیر يبست خنده  یرا به دست م شیطور که ساعت مچ همان

. هیآتل يبرم دنبال کارا دیکار بمونم با یب شهیمنم که نم م،یشمال خوش بگذرون دیبا یتا ک گهیبه من که نم ـ

:شد و گفت يجد. ستادیاو ا يساعت را که بست رو به رو قفل

. گهیشد حواست باشه د داریبه بهم خوا یکنم زود برگردم، عل یم یسع. میزد یحرفش رو با مسعود م شبیهمون که د ـ

. هم گذاشت يچشمانش را رو نفس

. ادیکرد زنگ بزن به ترمه ب تینازگلم اگه اذ د،یبزن يدور هی دیبر یبا عل. مواظب خودتون باشد، تو خونه تنها نمون ـ

؟یکن یهمه سفارش م نیمگه ا يگرد یبرم یک! باشه باشه باشه ـ

. زنم یبهت زنگ م! بذار برم ـ

.نگاهش را به نفس دوخت و سپس به سمت در رفت یحظاتل

!حواست به خودت باشه ها ،یهـ ـ

.دیبسته شدن در را شن يهم گذاشت و صدا يرو گریچشمانش را بار د يبا شاد نفس

شد اما  یمنتظر عل. ده کردصبحانه را آما زیبه نازگل زد و م يو سر دیپوش یلباس راحت. شود از تخت بلند شد داریاز خواب ب یکه عل نیاز ا قبل

. به اتاق او رفت تا خودش دست به کار شود نیشدن نداشت بنابرا داریانگار او قصد ب

که  یبه سمت شلوار عل عیانقدر کنجکاو شد که سر. او را متوجه خود ساخت یعل لیزنگ موبا يبا تخت فاصله داشت که صدا یچند قدم هنوز

: صفحه بود را بخواند يکه رو یکرد تا اسم یاو را وادار م یدرون ییرویانگار ن. قرار داشت رفت یصندل يرو

! بابا ـ

. گوشش برد کیرا نزد یگوش اریاخت یب

؟یالو عل ـ

. شده بود لیکرد دلتنگ سه یاز آنچه که فکرش را م شیب. به او دست داد یبیگرم پدرش حال عج يصدا دنیشن با

. نگرانتون شدم ،يزنگ به من نزد هیبابا؟ چرا  نیدیرس ؟ییکجا یالو؟ عل ـ

!نفـس؟ ـ

انگشتان خشک شده  نیتلفن را از ب یعل. کرد ینگاهش م زیبود و سرزنش آم ستادهیدرست پشت سرش ا یعل. دیترس به سمت صدا چرخ با

. و شروع به صحبت کرد دیکش رونینفس ب ي

. سالم بابا ـ

...  ـ

. میدیخواب دهیکه نرس میانقدر خسته بود شبیخوام د یمعذرت م ـ
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...  ـ

!دست نفس بود مینه گوش ـ

.کرد مانع از لب باز کردن او شد شیکه به رو یسکوت باال برد و با اخم يدستش را به نشانه  یدهانش را باز کرد تا اعتراض کند اما عل نفس

نه خوبن، مامان کجاست؟ ـ

...  ـ

. باشه، حتما ـ

...  ـ

. طور نیشمام هم ـ

حمام شد و  یتخت برداشت و راه يرا از رو راهنشینگفت و تنها پ چیه. تخت پرت کرد يآورد و با خشم رو نییرا از کنار گوشش پا یگوش و

:لب گفت ریزمزمه وار ز

. اون باباته ـ

چه . رفتارش یابیشروع کرد به ارز. کرده اش چشم دوخت خی ينشست و به چا زیپشت م. رفت نییمغموم و در خود فرو رفته پا زین نفس

مشکالت بود؟  نیاز او سر زده بود که مستحق ا یاشتباه

. برام لطفا زیبر يچا هی ـ

. پر کرد يفنجانش را از چا نهینفس هم با طمان. نشست زیپشت م يخشک و جد یعل

 یکرد از در دوست یسع. جش گرفته بودخورد ل یکه با اشتها صبحانه م یعل یتفاوت یشد و بدتر از همه از ب یبار آن همه سکوت له م ریز نفس

:وارد شود

بابا کارت داشت؟ ـ

واست مهمه؟ ـ

!خواستم بدونم ـ

:گفت رتیو سرش را باال گرفت و با ح دیدست از خوردن کش یعل

! یحداقلش سالم کن ای یحالش رو بپرس یتونست یم ـ

... خواستم اما یم ـ

.دخترنداره  يا دهیفا چیغرورت در برابر بابا؟ ه ـ

. گذاشت زیم يکه در دست داشت را رو يا لقمه

 فیاز مشکالتت رو واسش تعر یکی ینیشبه که تو هر شب بش کیهزار و  يکنه؟ قصه ها یقضاوت م يمحمد در موردت چه جور يفکر نکرد ـ

من که . شنیاز تو داغون م ست،ین يجور نیا کنن که صبورن اما اصال یمردا ادعا م یدون یم. ادیبه نظر م يجور نیالبته ا ه،یاون آدم صبور ؟یکن

 نه؟یتو رو بب يایزار هیو گر نهیتونه بش یم یتا ک یکن یفکر م! چه برسه به اون که االن شوهرته شمیم وونهید نمتیب یحال م نیبا ا یوقتبرادرتم 
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خودت، نذار شروع نکرده  یتو بچسب به زندگ. انخو یرو نم نیتونن کنار هم باشن اما ا یمامان و بابا م نیبب ؟یکه چ یغم بغل گرفت يزانو

. بشهتموم 

.زد ینفس آب دهانش را قورت داد و لبخند کج يچشمان گشاد شده  دنید با

!رو گفتم نایهمه مرد شدم و ا نیا هوی يدونم چه جور یتو گوشت نبوده باشه چون نم يپنبه ا دوارمیام! بود واقعا ییغرا یچه سخنران ـ

:گفت یآرام يخودش هم سرش را جلو آورد و با صدا د،یاینفس کرد تا جلوتر ب به ياشاره ا و

!افته یبار اتفاق م هیهر چند قرن  ـ

.نفس هم کم کم به خنده افتاد. خنده ریزد ز و

. میبزن يدور هی میصبحونت رو بخور که قراره باهم بر ـ

کجان؟ نایمحمد ا یبپرس يخوا ینم ـ

. الزم رو کردن ياآقاتون قبل رفتن سفارش ـ

؟یعـل ـ

؟یجون عل ـ

:گفت غیبا ج نفس

؟یگفت یتو چ ـ

!گفتم آقاتون ـ

!یکشمت عل یم ـ

:تکرار کرد يکرد از آن جا فرار کند با حالت مسخره ا یم یکه سع یبلند و شد و در حال زیبا وحشت از پشت م یعل

!تو رو خدا منو نکش ـ

***

؟يریگ یآروم نم قهیدق هیده به جونت افتا یدختر، چ یبترک! مردم يوا ـ

:دیخند یپق نفس

. یشیمامان بزرگا م نیع یزن یحرف م يجور نیا ـ

! چه غلطا ـ

:دیپرس جانینشست و با ه شیدفعه صاف سر جا کی

؟ينکرد دایرو پ یجا واسه من کس نیا نمیبگو بب ـ

؟یچـ ـ

؟ینیبب يمنو تو لباس دوماد يخوا یبابا نم ـ

:او نازك کرد يبرا یاز خودش پشت چشم دیبه تقل نفس
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!چه غلطا ـ

!يکرد عیمنو ضا يدهه، تو باز احساسات پسرونه  ـ

.ممنوع یالبافیپس خ. کنم یدوماد نم یالک یمن داداشم رو الک. زوده واست یعل ـ

. کاناپه بلند شد ياز رو و

. نازگل شیمن برم پ ـ

 ه؟ینازگل ک یا گفت ـ

:رفت گفت یکه باال م همچنان

. ما شیمدت آورده پ هینازگل رو  مارستانهیدخترش ب. کنه یجا کار م نیا ادیم یکه گاه هیخانوم هیترمه،  ينوه  ـ

. هیناز يآها، بچه  ـ

!آره به تو رفته ـ

.او کرد يحواله  یچشمک و

***

؟یعسل يشد داریبه به خانوم خوشمله، ب ـ

.از در وارد شد زین یلحظه عل همان

نفس؟ نیبب ـ

ه؟یچ ـ

. نازگل رو ببره ادیم گهیساعت د میخونه تا ن میترمه زنگ زد گفت اگه هست ،یگیخانومه که م نیا ـ

؟یچ ـ

!گردن ترمه نیانداخت یخودتونه الک ينکنه بچه  ه؟یهان؟ چ ـ

. کم چرت بگو یعل ـ

. نازگل ثابت کرد ينگاه نوازشگرش را رو و

.براش شهیدلم تنگ م. نهیریش یلیخ ـ

کرد همراه کودك  یم ینازگل از نفس تشکر و عذر خواه يکه مدام بابت نگهدار یگذشت که زنگ در به صدا در آمد و ترمه در حال یساعت مین

. خارج شد الیاز و

بابت  دیه شافکر کرد ک. کرد یقلبش حس م يدر گوشه  یبیعج ینفس دلتنگ. رفته بود رونیگرفتن نان داغ از خانه ب يبرا یبود و عل ظهر

همه  ؟یخوب«: مضمون که نیمحمد با ا امیپ. رفت نیمحمد تمام تصوراتش از ب امیپ دنیبه او دست داده است اما با د یحس نیاز نازگل چن يدور

. داد شیرا افزا شیدلتنگ» .اومد بگو بهم شیپ ياگه کار میگرد یتا غروب برم. میدیه؟ ما تازه رسیاوک زیچ

ها  نیاما با تمام ا. کند یکار تنها خودش را کوچک م نیچرا محمد با او تماس نگرفته، خواست گله کند که فکر کرد با ا که نیدلخور از ا نفس



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 264

فقط، . باشه«: سوخت یجواب آن م دنیارسال کردند که خودش هم متعجب شده اما قلبش آرام گرفته بود و در شوق د یامیپ اریاخت یدستانش ب

»!؟یچ یعنی یگدلتن

: شد ياز دلخور يبه توده ا لیتبد جانشیاس ام اس تمام ه دنیاو را از جا پراند اما با د امکیزنگ کوتاه پ يتا صدا دیبه طول انجام یقیدقا

»؟ینفس؟ مطمئن باشم خوب«

».شب بشه دیفقط نذار. دیبرگشتن عجله نکن يآره، برا«: جواب داد يدلخور با

 یرا برداشت و نگاه ینفس با اکراه گوش. بلند شد یگوش يصدا یطوالن بایتقر یقیاز هم پس از دقاب. پرت کرد يرا گوشه ا یگوش یبا ناراحت و

»!یباش یکن دختر خوب یسع. من الیخ يتو تو یگوشیباز یعنی! ؟یدلتنگ«: انداخت امیبه پ

.تخت انداخت يو خود را رو دیکش یغیج فراوان چند بار اس ام اس را خواند و سرانجام یبا ذوق. زبانش بند آمد امشیجواب پ دنیبا د نفس

***

گردش رد کرده و  يرا برا یعل شنهادیکه خوشحال بود پ نیرغم ا یآن روز نفس عل. از محمد و مسعود نبود ياما خبر دیرس یم انیبه پا شب

کند که سال  یتجربه م یرا در زندگ یتدارد لحظا زیکرد او ن یبود چرا که حس م نیریش شیبرا ینگران نیاما ا. شد یحاال هر لحظه نگران تر م

. به رنگ دوست داشتن یناب از جنس احساس ییلحظه ها. بود دهیدر کتاب ها خوانده و د ایو  دید یش آن ها را در نگاه مادرش میها پ

.داره دیمحمد کل انمیرسن، ب یاونا که االن نم. بخواب ریرو خاموش کن برو بگ ونیزیاون تلو ـ

. بود انداخت ستادهیپله ها ا يه روک یبه عل ینگاه

.وونهیتو برو بخواب د اد،یخوابم نم ـ

.ینفس ریشبت به خ! عــاشق ابراز احساسات خواهرونه تم ـ

. دیچرخ ونیزیزد و دوباره گردنش به سمت تلو يلبخند شیرو به

به اتاقش . شد یطاقت م یخواب ب ينفس کم کم برا بود و قهیدق یساعت حدود دو و س. دیرا با دست مال شیو پشت پلک ها دیکش يا ازهیخم

. پتو رفت ریخواهش را در ذهنش پس زد و ز نیا عیخواست شب را در اتاق محمد به صبح برساند اما سر يلحظه ا يابتدا برا. رفت

لند شد و متعجب از باز بودن تخت ب ياز رو عیسر. چشمانش که باز شد متوجه باز بودن پنجره شد. صبح بود که احساس سرما کرد يدم ها دم

دوباره که به . را پوشانده بود رونیب يفضا یظیبود و مه غل شیهوا گرگ و م. داشت آن را بست نانیکه شب قبل از بسته بودنش اطم يپنجره ا

شال  يدرست رو یصندل يبرگرداند و نگاهش رو اریاخت یسرش را ب. خاص و آشنا شامه اش را نوازش کرد ینوع تلخ کی يبو شتتخت برگ

. رفت رونیوافر در اتاق را گشود و ب یبدون دست زدن به شال با شوق. رنگ محمد ثابت ماند یگردن مشک

در نگاهش به  يکرد از ال یو سع. گشود یو در را به آهستگ دیکش اسی ياز جنس گل ها یقینفس عم. بود ستادهیپشت در اتاق محمد ا درست

در را بست و به  عیو سر افتیخورد، آرامش  هیبازوانش را پوشانده بود به نگاهش بخ يمحمد که پتو تا رو يبرهنه  يتنه  مین. کند دایاتاق راه پ

 يها یدل نگران نینفس ا. از وجود محمد در اتاقش است ییمطمئن بود که شال رد پا. شال گردن لبخند زد دنیدوباره با د. برگشت قشاتا

.کس ها بود چیمثل ه ي فهیستبر از طا نهیو محمد همان پسرك بلند باال، مغرور و سا يبرا. محمد را دوست داشت یواشکی

 دیامروز با. سر در هم قالب کرد يداد و دستانش را باال یبه بدنش کش و قوس. بود ختهیخواب از چشمانش گر دیپتو خز ریکه ز دوباره
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. کرد یشروع م يگریصبحش را طور د

***

؟ییجا نیتو ا ـ

 ییبایز یو منحن دیگردنش کش يرو یخواب بود دست ریمحمد که انگار هنوز هم درگ. لرزان باال آمدند یمحمد دو چشم تار و لب يصدا دنیشن با

. لبش نشست يرو

؟یسالم کن يخوا ینم ـ

. زدیم برطور به ه نیا دنشیروز ند کیباشد که با  دیبه محمد انقدر شد شیکرد وابستگ یهرگز فکر نم. تازه به خود آمد نفس

؟یکن یتو چرا سالم نم ـ

. درهم قفل کرد نهیس يرا زد و دستانش را رو یصبح گاه يهوا خور دیبار محمد ق نیا

.دمیهم نشن يریتازه من صبح به خ ،یکن یاول تو سالم م ـ

:از عشوه گفتپر  یگذاشت و دستانش را در هوا تکان داد و با لحن زیم يکه در دست داشت را رو یبا ناز تکه نان نفس

.گفتم ریمن نه سالم کردم نه صبح به خ ،يریبگ نکیواسه گوشات ع ستین يازینچ، ن ـ

.یکه سالم کن دمینداره، نگران نباش؛ من بهت فرصت م یاشکال ـ

؟یخـــوبـــــ ـ

اوردن؟یلجباز حرص منو در ن يوقت بچه ها چیه یدون یم ـ

:گفت ظیبا غ نفس

ا؟ ـ

. ریبه خخوبم، صبحتم ! آره ـ

:گفت یرکیبا ز نفس

؟ینگفت ریدنبال نازگل بهم صبح بخ يچرا صبح اومد ـ

صبح؟ ـ

!کنه یم يبا يباهام با یصندل ياوهوم، شال گردنت رو ـ

:کند جواب داد جادیدر چهره اش ا يرییکه تغ نیمحمد بدون ا. محمد داد لیتحو یلبخند کج و

!ینگاش کن یواشکیکه  نینه ا یبهش سالم کن یخواست یخب تو هم م ـ

. شد یغرب ياز آن خجالت نکشد به قصد آب زدن به صورتش وارد راهرو شتریکه نفس ب نیا يبرا و

***

:بود که مسعود گفت دهیبه اتمام رس صبحانه

.بزنم نایسر به برنا ا هیمحمد من امروز برم  ـ
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جا؟ نیباالخره اومدن ا ـ

.آره ـ

:باره رو به مسعود گفتبه نفس انداخت و دو ینگاه محمد

.میکه عکس بنداز الیو میخواستم بر یامروز م ـ

. انداخت ریبه نفس کرد و با لبخند سر به ز یهم نگاه مسعود

.الیو میر یاز اون طرفم م. داره یقشنگ يگفت فضا یاون جا، برنا م نیایشمام ب. کن يکار هیخب  ـ

. ستین يبد فکر ـ

:مظلومانه گفتکه تا آن موقع ساکت بود  یعل

 م؟یندار ییشما جا يتو برنامه  انایما که اح ـ

:زمزمه وار گفت و

!مثال مرد شده یخسته، عل یتنها، عل یعل ـ

:با خنده گفت مسعود

.يشما رو سر ما جا دار ـ

!بسه مینیبش نتیبال به دور، ما همون تو ماش! يوا ـ

:دیپرس انیدر آن م نفس

کارا درست شد؟ روزید ـ

.دمیسام کارام رو انجام م هیتو آتل. مییجا نیه، فعال که اآر ـ

با حرف محمد هنگام . امروز بپوشد يرا برا یرفت که چه لباس ینفس در اتاق مدام با خود کلنجار م. شدند یرفتن آماده م يکم همه برا کم

. کرد یمشکل تر م شیضوع انتخاب را برامو نیداشته باشد و ا ییخودش هم در کادر عکس محمد جا دیصبحانه حدس زده بود که شا

رنگش را  یصورت يمانتو ییباال يدکمه . مبل کنار پنجره انداخت يخود را رو يو با آه بلند دیبلند و آشفته اش کش يدر موها یچنگ سرانجام

خارج  نکیمحمد را از پارک نیود ماشمسع. پنجره را کنار زد ریاز حر یبود با حرص باز کرد و با پشت انگشت اشاره اش کم دهیکه به زور پوش

. کنار استخر نشسته بود مکتین يسرد رو يهم در آن هوا یو عل ردک یم

. در و ورود محمد يتقه  يهمزمان با آن صدا. تخت جمع شده بود ثابت کرد ياز لباس ها که رو یانبوه ينگاهش را رو یبا کالفگ دوباره

؟يحاضر ـ

.برخاستاز جا  دانهیکرد و نا ام یپوف

؟يتو حاضر شم،یاالن آماده م ـ

. نگاهش کرد رهیخ رهیرا از نظر گذارند و خ شیسر تا پا یبا نگاه محمد

.نییپا ایب يآره، آماده شد ـ
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. شد شیباال انداخت و مشغول آرا ينفس شانه ا. سپس در را پشت سرش بست و

 يسرش مرتب ساخت و به طبقه  يموها، گردن و مچ دستانش شال را رو ریعطر ز یشد و با زدن کم یربع باالخره از خودش راض کیاز  پس

. رفت نییپا

:کفش نفس گفت يپاشنه ها يصدا دنیمشغول بود با شن شیها نیاز دورب یکیکه با لنز  یدر حال محمد

.جا نیا ایب ـ

:متعجبانه گفت نفس

!امیخب دارم م ـ

:نفس کرد ياش را حواله  رهیه همان نگاه خگذاشت و دوبار شیپا يجلو زیم يرا رو نیدورب محمد

م؟یبر ـ

!میآره بر ـ

. جلو آمد ینسبتا بزرگ يبرداشت که دست محمد همراه بسته  يگرینگرفته قدم د شیبه لباس ها يرادیکه محمد ا نیخوشحال از ا نفس

ه؟یچ نیا ـ

.تو هم بپوشش نیذارم تو ماش یرو م نایبتا من دور. بود اما فرصت نشد بده بهت دهیمانتو رو برات خر نیمامانم ا ـ

. کرد خود را نبازد یبه بسته انداخت اما سع یوا رفته نگاه نفس

.من با لباس خودم راحت ترم ـ

. مال خودته ست،ین يا گهیلباس کس د نمیا ـ

:گفت هیبا کنا و

؟یلباس راحت نیتو ا یمطمئن ـ

ست؟یحرفت اجبار ن ـ

حاال . میباهم نداشت یبود که نسبت یحرفم مال وقت نیتازه ا م؟یاحترام بذار گهیبه همد میباهم یبهتره وقت یول یستیبهت گفته بودم مجبور ن ـ

!اوصاف حسابش رو بکن نیخودت با ا

. و به سمت در رفت دیکش رونیرا از کنار مبل ب یرنگ یمشک فیک و

. را گرفت مشیصمسرانجام ت. بود رهیمبل خ يرنگ رو دیهمچنان به بسته بزرگ سف نفس

بوق  يصدا نیبا باز کردن در ماش. در پارك شده بود رفت يمحمد که جلو نیآمد به سمت ماش یکه بشدت به او م یرنگ یآب يدر مانتو دهیپوش

. دیآسفالت به گوش رس يرو کشیشدن الست دهیکش يآن صدا یمسعود و در پ نیماش

!يکرد رید ـ

. دوخت رونینگاهش را به ب مغرورانه

. به دستم رسوندن ریرو د هیهد ـ
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حاال خوشت اومد؟! برسه رترمیقرار بود د دیشا ـ

. کوتاه پنهان کند یرا پشت تبسم تشیکرد لبخند بزرگ و احساس رضا یاول محمد به زور سع يتوجه به جمله  یب

!ممنون ـ

!يخانوم تر شد اد،یبهت م ـ

. را پشت گوشش زد شیمحمد به او القا شده بود موها فیکه در اثر تعر یلتدستش را به سمت گونه اش برد و با خجا اریاخت یب

امروز؟ میر یکجا م ـ

!مینرفت رونیاصال ب میکه شمال بود يچند روز نیجالبه ا ـ

. من بود ریتقص ـ

:مهربان گفت یدنده گذاشت و با لحن يدستش را رو محمد

. میکن یروز جبرانش ماز ام. نفس یبش یرو نگفتم که باز بارون نیا، ا ـ

.باشه ـ

.نمنتیطرف بب نینه نشـد، برگرد ا ـ

.نکن محمد تیخوام، اذ ینم ـ

.کنم یم یدارم رانندگ شه،یحواسم پرت م. نمیطرف بب نیتو؟ برگرد ا ایکنم  یم تتیا من اذ ـ

.کشاند نیکرد و خود را به در ماش یلجباز نچ نچ يمثل بچه ها نفس

م؟یمثل دو تا آدم نسبتا عاقل باهم حرف بزن شهینم م؟یباهم بحث کن يارتو چرا همش دوست د ـ

.او بود یاز کالفگ یبار ابدا مهربان نبود بلکه حاک نیلحن محمد ا. صدا به سمتش برگشت ینفس ب ـ

رو بهت فهموند؟ يزیچ هیبا دعوا  دیحتما با ـ

:صورتش نشاند و گفت يرو یسپس لبخند بزرگ و

باشه؟ م،یخرابش کن یلیوام حاال به هر دلخ یامروز رو نم ـ

!باشه! مسخره ـ

:با چشمان گشاد شده گفت محمد

مسخره؟ ،یهمه سخنران نیا جهینت نمیا ا،یب. دست شما درد نکنه ـ

حاال مثال بهت برخورد؟ ـ

:دیکه جواب حرفش را بشنود پرس نیبدون ا و

ه؟یبرنا ک نیا یراست ـ

.نشیب یم میر یحاال م ـ

دوره؟ یلیخ ،یگیروستائه که م نیا ـ
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ست؟یحالت خوب ن ه؟یچ ،یلینه خ ـ

.سرش را به سمت نفس برگرداند و

. دونم چرا، ولش کن اصال یکم دلشوره دارم فقط، نم هینه  ـ

.زانوانش فشرد يرا رو فشیدر هوا تکان داد و ک یدست و

.رو نداشته باش يزیچ يدلشوره  میباهم یتا وقت ـ

 ییبایز یمنحن اریاخت یب. بخشد امیرا الت شیها یکهنه و دلتنگ يبود تا زخم ها يجمله ا نیچن يانگار روح او تشنه . رامش کردمحمد آ ي جمله

.لبش نقش بست يرو

!باشه بابا بزرگ ـ

. کوچولوشون هست يحواسشون به نوه ها شهیبابا بزرگا هم ـ

:بعد محمد سکوت حاکم را شکست یقیدقا. داد هیتک شهیدر جواب او تنها لبخند زد و سرش را به ش نفس

.یبده که راحت بخواب هیتک شه،یسرت رو نذار کنار ش ـ

:به خود بدهد پاسخ داد یتکان نیکه کوچکتر نیبدون ا نفس

!داره یقشنگه، چه حس خوب یلیجا خ نیا ـ

.جا نیا میایب میتون یبازم م ياگه دوست دار ـ

. خوام یکه م جا، معلومه نیا ياریمنو ب دیبا ـ

.داشت به زبان آورد دیترد دنشیکه خودش هم در پرس یکوتاه سوال یپس از مکث و

م؟یشمال بمون دیبا یما تا ک یبدون يخوا یتو نم ـ

:گفت يسپس شمرده شمرده و جد. سکوت کرد یلخت محمد

بپرسم؟ يخوا یم ـ

... که، خب یو بخاطر من یه هات رو ول کنتموم برنام دیکه چرا با یشیکه کنجکاو نم نهینه خب، منظورم ا ـ

:دیحرفش پر انیم

.اما به موقع یگیرو م زیخودت، خودت همه چ ـ

؟یدون یاز کجا م ـ

!دونم، مطمئنم ینم ـ

:دهد رییرا تغ نیکرد جو خشک حکمفرما در ماش یسرش را چند بار تکان داد و سع و

!یطشر هیاما به  ارمتیم ،يجا رو دوست دار نیا یگفت ـ

؟یچه شرط ـ

.نگاهش کرد یچشم ریز محمد
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و تالش توئه؟ یسع تینها نیا ـ

؟یفهمم، چه تالش ینم ـ

:دیبدون توجه به سوال او متفکرانه پرس محمد

.دهیبهت دست م يدوستت داشته باشه حس بد یکه کس نیاز ا يبهم گفته بود ادمهی ـ

:شده بود پاسخ داد جیکه از رفتار محمد گ نفس

.وقتا یگاه یول !آره ـ

. یگیشد م تیروز وارد زندگ هیکه  یبه کس يگفته بود ـ

. متوجه منظورش شده بود یبه خوب نفس

به تو بگم؟ دیخب آره، االن من با ـ

:گفت يبود به سرد امدهیکه انگار از جواب او خوشش ن محمد

!یبهم بگ دیکه بارو هوا بمونه؟ معلومه  يجور نیهم میذارم زندگ یمن م يواقعا فکر کرد ـ

انداخت و مثل  نییسرش را پا یشیچند روز کنار محمد بدست آورده بود را از دست دهد به حالت نما نیکه ا یخواست خوش یکه نم نفس

. دیگونه اش کش يرو یدست یخجالت يدخترها

!کشم خب یمن خجالت م ـ

. داشت یحالت نفس او را به خنده وا م. دیتش چرختعجب کرده بود به سم کبارهیموضع نفس آن هم به  رییکه از تغ محمد

!نترس عمو جون، تو برو جلو من هوات رو دارم ـ

.ممنون بود دندیکش یم ادیمحمد را در گوشش فر يلحظه ها که خنده ها نیبار هر دو به خنده افتادند و نفس چقدر از ا نیا

... آخه عمو جون من تو چشم شما نگاه کنم بگم دوستـ ـ

:که جمله اش را کامل کند لبش را گاز گرفت نیل از اقب و

!شهیمن روم نم ـ

!خوره ها یهنوز تو گوشم زنگ م یگفت یم یکه داشت یاول يجونم عمو جون؟ اون جمله  ـ

.دگوش محمد بر کیمحکم کرد و به حالت کنجکاوانه سرش را نزد یصندل ياز دستانش را به لبه  یکی. شد یکه قند در دلش آب م نفس

ن؟یدیشن يپس چه جور نیاوردیشما که سمعکتون رو ن! د؟یکن یم تیا چرا اذ ـ

دخترم؟ یمنو دست کم گرفت ـ

که نه خودش و نه نفس فرصت  عیانقدر سر. صورتش سرش را به سمت او بر گرداند یکینفس غافل از نزد يلبخند معصومانه  دنید يبرا و

:گفت یسرش را عقب برد و با حالت خاص یکم. گونه اش حس کرد يا رومحمد التهاب صورت نفس ر. نداشتند یعقب کش

؟يتب دار ـ

.که حاال از خجالت سرخ شده بود گذاشت ییدستش را گونه ها نفس
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!من تب نداشتم که یعنینه،  -

. صورتت تب داره ـ

:خاص گفت یبا نگاه و

.میکنم زود برگرد یم یسع ـ

:محمد آهسته زمزمه کرد يخورده  هینگاه بخ یهم به تالف نفس

!ستیو تالشمم ن ینصف سع یحت نیا ـ

***

 يکه شاخه ها کیتنگ و بار يدر کوچه ا ،ینسبتا بزرگ یمحمد و پشت سر آن مسعود برابر در چوب نیماش ینه چندان طوالن یقیاز دقا پس

توانست از آن چشم  یکننده بود که نفس نم رهیروستا و آن کوچه خ يانقدر منظره . بود متوقف شد زانیآو شیکاهگل يوارهایاز د چکیپ

 یرساند و پس از پچ پچ یشد و با چند قدم خود را به مسعود و عل ادهیپ نیاز شوق او آگاه شده بود بدون حرف از ماش همحمد هم ک. بردارد

.خودش بازگشت نیکوتاه دوباره به سمت ماش

.را به نظاره نشست یبو مسعود به سمت در بزرگ چو یچشمان نفس رفتن عل مردمک

چرا رفتن؟ نایا ا ـ

:داده بود گفت هیتک نیکه آرنجش را به سقف ماش یدر حال محمد

؟یبزن يدور هیاطراف  نیا يخوا یمگه نم ـ

در وجودش  ییگذاشت حس آشنا نیزم يرا که رو شیپا. را گشود نیشده بود در ماش بشیمحمد نص شنهادیکه در اثر پ يوافر یخوشحال با

کوچک آب  يجو. آورده بودند رونیسر ب یکوچک يترك خورده اش گل ها يها وارید يکه از ال یمیتنگ با آسفالت قد يکوچه ا. دیشجو

. کرد یم ییروز هنوز در آن خودنمایباران د يکه رد پا یسفال

بود که متوجه وقفه کوتاه محمد در  یمیقد يخوش رنگ بالکن خانه ها يها یکنار محمد شروع کرد به قدم زدن کرد و انقدر محو اقاق در

جا  بشیرفت تا در ج یدستش را جلو برد و دست چپ محمد را که م اطیحرف اما با احت یب دیچیاش پ ینیعطر محمد که در ب. نشد شیهمراه

»!و تالش توئه؟ یسع تینها نیا«: خورد یمحمد در گوشش زنگ م يجمله . رفتخوش کند در دست گ

احساس در انگشتانش . شده بود یکیباهم  شانیقدم ها. فشرد یرا به آرام فشیو به نوع خودش جالب او انگشتان ظر یناز حرکت ناگها محمد

.گره خورد

محمد سرش را چرخاند و به نفس نگاه کرد که با خنده . داشتند یچتر با خود برم کی دیداد که با یبه آن ها هشدار م رهیت يبا ان ابرها آسمان

قدم  کیبا تعجب به سمت محمد برگشت که حاال . دیو دست نفس را هم کش ستادیا. کرد یکوچه نگاه م يبار به او و به انتها تطنیو ش زیر يا

متعجب از . خورد یاز آن به چشم م يمحو ي هیدور شده بودند که تنها سا نیانقدر از ماش. چرخاند نیسرش را به طرف. شده بود کتریبه او نزد

انگار ذهنش  یزبانش بند آمده بود و حت. به عقب برداشت یکرد قدم یو خلوت فاصله اش را با او کم م کیبار ين کوچه حرکت محمد که در آ

. آورد یشده بود که تنها سکوت را بخاطر م فیخف مریآلزا یدچار نوع
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داد  یرا نشان نم زیچ چیمحمد ه يچهره . ادبه شماره افت شینفس ها اریاخت یخورد ب یگاهکل وارید یدستش که ب. به ناگاه ثابت شد شیها قدم

از گردن نفس کف  یچند سانت يبار دستش را بلند کرد و فاصله  نیمحمد باز هم جلوتر آمد و ا. وجودش بود نفکیکه جز ال يجز همان جذبه ا

انگار پوست صورت  شیهرم نفس ها. بود کمتر شد نشانیکه ب یکم يکار فاصله  نیگردن خم شد و با ا يسرش رو. چسباند واریبه د رادستش 

. آمد یزانوان نفس کم کم به لرزش درم. ماند رهیخاص به سمت چپ خم کرد و به عمق چشمان نفس خ یسرش را به حالت. سوزاند ینفس را م

بر لب  يانگار جرقه انفس افتاد و  يگونه  يمحمد سر خورد و رو يموها ياز رو يقطره ا. کرد دنیآسفالت شروع به بار يرو کبارهیبه  باران

:نفس بود يدوخته شده  يها

!محمد؟ ـ

چند بار باال و  شیگلو بیکه س يداد طور نییپا یچشمانش را بست و آب دهانش را به سخت يلحظه ا. به خواهش بود هیشب يزیچ شیصدا ته

. شد نییپا

!خوبه، حاال چشمات رو باز کن ـ

خاص  یکه با ژست یچند قدم دور از خود در حال يو صاحب عطر را با فاصله  دیدر کنار خود دکه باز کرد از وجود محمد تنها عطرش را  چشم

! نبود یراض يزیته دلش انگار از چ. لبش نشست يرو یجان یلبخند ب. اش را در دست گرفته بود مشاهده کرد یمشک یعکاس نیدورب

. نیگرفت و فالش دورب واریدستش را به د. ردخم ک یکار محمد زد و سرش را کم یتالف يبرا ينصفه ا مهین لبخند

. باهم بودن شدند يها هیاز ثان یشده بودند مشغول عکاس سشیکه خ یباران ریاطرافشان ز يایمحمد و نفس فارغ از لحظه ها و دن یساعت

***

. شد بشینب محمد نصاز جا ییبایکار لبخند ز نیو از ا دیسرش کش يشرت محمد را رو ییو کاله سو ستادیپا ا يپنجه  يرو

م؟یر ینم ـ

؟يخسته شد ـ

. ساعتش زد ي شهیانگشت چند ضربه به ش با

و مسعود کجان؟ یعل م،ییجا نیوقته ا یلیخ ـ

.اونا شیپ میر یاالن م ياگه خسته شد ـ

:به آسمان ادامه داد يسرش را بلند کرد و با نگاه تند و

.میخور یبارونم تند شده، سرما م ـ

!بارون سرما خوردن ریداره ز جانیه. نداره که یاشکال م،یبعدشم سرمام بخور ؟یمن، پس تو چ يکه همش شد عکسا نایا یول مستیخسته ن ـ

. گذاشت شیرا به نما شیبود دندان ها گوشیو باز طانیدخترك ش کی یمحمد تداع يبار که برا طنتیبزرگ و ش يبا لبخند و

.منم به موقع ينگران نباش، عکسا ـ

:برد گفت یو دنبال خود م دیکش یکه دست نفس را م یو در حال دیخند يحالت مرموز به و

 لیمن با کمال م زترهیانگ جانیواسه تو ه نیاگه ا دن،یخواب گهید یکیچند روز تب کرد و تو تخت  شهیآخرش م یگیکه تو م یجانیه نیا ـ
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!يبارون موندن لذت ببر ریکنم تا از ز یدستت رو ول م

.انداخت نیمحمد در کوچه طن يخنده  ينفس صدا يجمله اش با چشم غره  انیپا در

***

خورده بود تنها با  شیکه به لب ها یکرد نفس با مهر سکوت یکوتاه سالم و احوالپرس یمیتعظ یاو ط یآشنا بود که وقت شیبرنا انقدر برا ي چهره

.افکند هیبار به طور آشکارا بر وجودش سا نیا زیمحمد ن يه خصمانه نگا. شد و سرش را چند بار تکان داد شییخوشامد گو ينگاه پاسخگو

 ییو خوشامد گو یاحوال پرس يهمهمه  یوقت. داخل سالن کوچک خانه نشست یچوب يها یاز صندل یکی يرو يدنبال محمد در بهت و ناباور به

زبانش تلخ شده . مدام او دست بکشند بیدستور داد از تعقشد به چشمانش  يچا ي هیمشغول ته همانانشیاز م ییرایو برنا به قصد پذ دیخواب

. آمد یاو مقابل چشمانش م يمحو از چهره  يآشنا بود، مدام هاله ا شیرابرنا ب. بود

 یکساز رفتار  دید ینداشت اما حاال که او را م یمدت ها بود با برنا مالقات. دیکش شیشانیپ يدرهم دستش رو ییو با اخم ها نهیدست به س محمد

اما . صورت گرفته نشانیب یقبل ییبود که بداند احتماال آشنا نیزبیانقدر ت. شد، شوکه شد یهمسرش محسوب م یبه عبارت ایکه نامزد و 

. حرص فوت کرد یو نفسش را با کم دیکوتاهش کش يموها نیبار ب نیدستش را باال آورد و ا گریبرنا چه؟ کالفه بار د يدخونسر

. به سالن آمد یمحل يکلوچه  یو نوع يچا پر از ینیبا س برنا

.ندارم فقط خودمم و خودم زایجور چ نیو ا ییرایپذ لهیجا وس نیا نیکن، ببخش ییرایمحمد از خانومت پذ ن؟یچرا انقدر ساکت ـ

.تعارف کرد یرا به عل يکوتاه و مرموز چا يبا خنده ا و

جا؟ نیسباش رو آورده اا ياوریبودم  دهیطرفا کار و بار چطوره؟ شن نیبرنا ا ـ

غم در  ینوع. موضوع شد نیمتوجه ا یبه خوب دییپا ینفس که تمام حرکات او را بدون قصد و غرض م. کرد رییتغ یبرنا کم يچهره  حالت

. چشمانش نشست

. جا خودش رفت بوشهر نیآره اسباش رو آورد ا ـ

:گفت اریاخت ینفس ب. نفس خم شد ينفر جلو نیآخر

نم؟یاسابتون رو بب تونم یمن م ـ

:دیپرس یتصنع يبه خود آمد و با لبخند عیبرنا سر. در سکوت و تعجب نگاهش کردند همه

ن؟یبلد يالبته خانوم، شما سوارکار ـ

.نداره یالبته اگه اشکال ،ییزایچ هیآره  ـ

.شمیپ نیایبا محمد ب دیکن نییروز رو تع هی. نه باشه، حتما ـ

:برنا زد و گفت يبه رو یحیلبخند مل. که فقط نفس متوجه آن شد دیکش ییو پر صدا قینفس عم محمد

.ممنونم ـ

. را گرفت شیرساند و بازو یرفت و نفس با سرعت خودش را به عل نیبه سمت ماش نهیحرف و با طمان یآمدند محمد ب رونیبرنا که ب يخانه  از

؟یعل ـ
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جانم؟ ـ

برنا؟ ـ

. متعجب به سمتش برگشت یعل

؟یبرنا چ ـ

.یلیانگار برام آشناست، خ یول ستین يزیچ ؟یکن ینگاه م يچرا اون جور ـ

ش؟یآشنا باشه و تو نشناس شهیآشناست؟ مگه م یچ یعنی ـ

و برات آشنا باشه؟ ینیبب ابونیرو تو خ یکیتو تا حاال نشده  ،یاَه عل ـ

...از یکی هیشب دیشا گه،یخب آشنا بوده د یچرا ول ـ

:خواند رفت یم نیکوتاه او را به سمت ماش ییرا ول و کرد و به سمت محمد که با بوق ها شیبازو يبا تند نفس

.اصال ولش کن ـ

. کرد یرا از خاطرش محو م زیدرست کنارش نشسته بود همه چ نیکه در ماش يو موجود نیماش يهم فضا باز

.محمد یبود، مرس یروز خوب یلیامروز خ ـ

.دینشن یپاسخ

آقاهه؟ ییجا نیهلــــو؟ ا ـ

. سر داد یکوتاه يقهقهه  یسپس با لودگ و

؟یشناس یبرنا رو م ـ

. ساکت شد نفس

.دمشیجا د هیاومد، مطمئنم  یآشنا م یلیبرنا، برام خ ـ

رفت؟ ادتیسالم کردن  شیدید یوقت نیآره؟ واسه هم ـ

با . شیحرف ها یزد چه رسد با باق یم رونیچشمانش بآتش از  ينزده گدازه ها یهنوز حرف. از خشم پنهان محمد آگاه شد یبه خوب نفس

:گفت يدلخور

تو هنوز  یول گمیرو بهت م زیکنم که همه چ یم یمن انقدر باهات احساس راحت ؟یگیم یاون وقت تو چ. برام آشناس گمیمن دارم بهت م ـ

. آخه بابا منم آدمم ،يدیجوابم رو م گهید زیچ هی گمیم یهر چ. یکن یم میرو انگار ازم قا ییزایچ هیهم  یکنارم یوقت یحت. یمبهم ،يمرموز

 هیآخرش با  میروز که خوش هیبا تو هم که آرومم و . روز آروم ندارم هیاون جا  الیجام که از فکر و خ نیجور گرفتار بودم، ا هی بودمتهران که 

. یکن یرو داغون م زیدعوا و بحث مزخرف همه چ

که تک تک  یمحمد در حال. شد یاما غرورش مانع م دندیطلب یاشک م شیگونه ها. را گرفت شیوکه تمام شد تازه بغض گل شیها حرف

. نفس را بخاطر سپرده بود بدون حرف شروع به فکر کردن کرد يکلمات و حرف ها

و با چند قدم او را  دیا کشپله ها بگذارد محمد دستش ر يرا رو شیکه نفس پا نیقبل از ا. دندیرس الیو مسعود به و یو نفس زودتر از عل محمد
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نفس کاشت و  يگونه  يرو یکوتاه و ناگهان يراه داشت باز کند بوسه ا ایرا که به در یو کوچک پشت دیکه در سف نیقبل از ا. برد الیبه پشت و

. در را گشود

:گفت میمال يخنده اعکس العمل او باز شد و با  دنیمحمد با د يچهره . گشاد شده نگاهش کرد یبهت زده و با چشمان نفس

؟يکارم رو بد نیجواب ا يخوا ینم ـ

 دهیمحمد نرس يهنوز کف دستش به گونه . نفس پر قدرت دستش را باال آورد و محمد را در تعجب فرو برد. حق به جانب منتظر شد یبا حالت و

 يگونه  يآرام رو يبوسه ا زیش را جلو برد و او نسر هیاز ثان ينفس در کسر. در هوا ماند ردیآمد تا مچش را بگ یبود و دست محمد هم که م

. و به سرعت پا به فرار گذاشت اشتمحمد ک

. دیمحمد را پشت سرش شن يصدا دیدو یکه م همچنان

؟يریکجا در م نم،یبب ستایوا ـ

. زد ادیبه دست آورده بود فر دنیکه در اثر دو یجانیه با

!ییبدو دیحاال حاالها با ـ

 یکه تبشان بدنش را شعله ور م ییدست ها يرو عیدستش را سر. از پشت دور کمرش قفل شد یآورد که حس کرد دست یکم نفس کم م کم

.ییایغروب رو کی. کرد دنیباز هم باران نم نم شروع به بار. کرد قرار داد

***

باالخره در اتاق با . را در ذهنش معنا کردهم گذاشت و انتظار  يرا رو شیآرام پلک ها. دید یچشم م ياتاق را از گوشه  ریحر يپرده  رقص

. دهند یخود را از دست م يکرد نوك انگشتانش دانه دانه و به نوبت گرما یضربان قلبش تند شد و حس م. باز شد یآرام يصدا

سمت تخت قدم به تن کرد و به  یرنگ دیشرت سف یرنگش را از تن خارج کرد و پس از مسواك زدن ت یمشک وریاتاق پل یکیدر تار محمد

نفس با دلهره . به ناگاه حرکت دستان محمد ثابت شد. تخت رساند يبه گوشه  شتریکه لحاف را کنار بزند نفس خود را به ب نیقبل ا. برداشت

شد و پس از آن خنده  دهیسرش کش يرا کوتاه کرد که ناگهان لحاف از رو شیبه ارمغان داشت نفس ها شیخاص را برا ینیریش یکه نوع يا

. کوتاه محمد ي

اومده برام؟ شیپ یسوال هی یشدم ول فتونیخوام که مصدع اوقات شر یاوه خانوم، عذر م ـ

:با آرامش آب دهانش را قورت داد نفس

تونه داشته باشه؟ یکار م یخانوم محترم، اونم االن تو تخت من چ هی ـ

. دیکش رونینازك کرد و لحاف را از دست او ب شیبرا یپشت چشم نفس

.شهیبه سوالتون جواب داده نم ست،یاعتراض وارد ن ـ

کمر نفس گذاشت  يرو اطیدستش را با احت. آن رها کرد يرو گریمحمد تخت را دور زد و خود را از سمت د. لحاف پنهان کرد زیخودش را ر و

:و گفت

نداره، داره؟ یاعتراض یجا که کس نیا ـ
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:دیخند زیر

. من حکمم رو دادم ـ

!میشاک ستم،یرم نمن مج یول ـ

؟يدار تیشکا یاز چ ـ

.خانوم کوچولو هیاز  ـ

!خوبه یلیچرا؟ اون که خ ـ

دم؟یرو ند اشیآره اما من که خوب ـ

. دیکش يا ازهیخم نفس

.ادیمن خوابم م ـ

.نمشه؟ عجبا یدگیمن رس تیشد؟ به شکا یچ ـ

:د گفتخواب آلو یو لحن بایز يخودش را جا به جا کرد و با لبخند یکم نفس

.یتو حاال حاالها محکوم ـ

. صادر کرد زیداغ محمد حکم اسارت نفس را ن ينفس ها و

***

و مشغول  ستادهیا یچوب یبرنا کنار ستون. محمد به نفس اشاره کرد که به دنبالش برود. دیرس یاسب ها از هر طرف به گوش م ي ههیش يصدا

. از سوارکاران بود یکیصحبت با 

برنا؟ یهـ ـ

. تکان داد و صحبتش را کوتاه کرد و با چند قدم خود را به آن ها رساند شانیبرا یمحمد دست يصدا با

خانوم؟ نیطرفا؟ شما خوب نیپسر؟ از ا يسالم، چطور ـ

. کرد یباز هم بهت آلود نگاهش م. کرد و سرش را به عنوان تشکر تکان داد یسالم نفس

.ایو شلوغ کرددور برت ر یجا، حساب نیچه خبره ا ،یمرس ـ

... یدون یمحمد تو که م ـ

: دیوسط حرفش پر ندیکه داشت و حاال پشت سر گذاشته بود ناراحت بب یخواست برنا را پس از تمام مشکالت یکه نم محمد

رو هم آورده؟ دهیاون اسب سف ياوریبرنا،  نمیبب ـ

ارن؟یبگم ب يخوا یآره آره اگه م ـ

:به سمت نفس برگشت محمد

؟یامتحانش کن ياخو یم ـ

:نفس با من من گفت ،يسوار کار د،یسف اسب
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!؟یبرنا بهرام ـ

:با تعجب گفت برنا

!هیمن بهرام یلیبله، فام ـ

؟یساغر سعادت يپسرخاله  ـ

ن؟یشناس یشما ساغر رو از کجا م ـ

ساغر، کجاست؟ یمیپورم، دوست صم نیمن نفس مت ـ

. دعوت کرد یچوب يآن ها را به داخل کلبه ا قینفس عم کیکرد و برنا با  یدر سکوت نگاهشان م محمد

***

!ازم؟ یستیناراحت ن گهیحاال د ـ

.داشته باشه يرفتار نیهمچ هی ستیخوب ن یکه براش آشنان ول نهیب یده نفر رو م يآدم روز دیشا ،ياریبه روت ب يدرست نبود اون جور ـ

 چیدوستم بود که چند وقته ه نیتر یمیصم لیدر ضمن اون فام. که انجام شد يرمن دوست ندارم سرزنش بشم واسه کا یول. باشه درست ـ

!ازش نداشتم يخبر

. که اون برگشته تهران و حالشم خوبه يدیدر ضمن حاال شن. يبشنو يخوا یکه نم هیعادت بد نیخب ا ـ

بود؟ يجور هیگفت خوبه  یم یوقت يکه خوب باشه، متوجه شد ستمیمطمئن ن یول ـ

.همش یاون باش ریدرگ شهینم يخودت رو دار یتوام زندگ یدوستت بود درست، ول. خودش رو داره یاون زندگ نیبب ـ

. متوقف شد یدرب رستوران يکوتاه جلو یقیپس از دقا نیسکوت کرد و ماش نفس

 ییالید و نفس و مسعود به سمت وصبح روز سه شنبه محم. همه جا شلوغ شده بود. کرد یم رییشهر تغ يشدن روز عاشورا حال و هوا کینزد با

. گفت حرکت کردند یکه محمد از آن سخن م

در . دوختند یمسعود چشم م نیدر لباس اسپرت به لنز دورب دهیمحمد و نفس پوش. فاصله نداشت ایبا در شتریکه چند قدم ب بایبزرگ و ز ییالیو

و  ردیگ یعکس ها را خودش م هیمحمد به مسعود گفت که بق یقتو یحت. شد از محمد یوجود نفس پر م شانیها یکیعکس ها و نزد یتمام

 یرا با لذت به جان م بیگناه س. کرد یگردنش احساس م يلبان محمد را رو یبود و داغ دهیساحل دراز کش يشن ها يروکه نفس  یزمان

.دیخر

***

از سر  ینفس آه. شد رهیخ ایگذاشت و به در یشانیپ يساعد دست چپش را رو. ساحل افتاد يشن ها يو رو دیآهسته خود را کنار کش محمد

. دوخت ایدر یو نگاهش را به آب دیکش یآسودگ

محمد؟ ـ

جانم؟ ـ

:را گاز گرفت و لبش را با زبان تر کرد لپش
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خونه؟ میبر ـ

؟يباز خسته شد ـ

.بود دهیباشه نشن ای میبا مضمون بر یدلش خوشحال بود که در برابر سوالش پاسخ ته

.گفتم يجور نیهم ـ

؟يرفتن دار يپا ـ

. خودش اضافه کرد و

!من که ندارم ـ

.کرد یم ییایها را در هیامواج وسعت ثان يصدا

محمد؟ یدون یم ـ

.شنوم یبگو م ـ

. دیاو کوتاه خند زیر يخنده  از

!دهیبهم دست نم يبا توام اصال حس بد یوقت ـ

.سخت آسوده شده بود ،يزیاز بابت چ الشیانگار خ. دیکش یقینفس عم محمد

؟یگفت یم گهید زیچ هیقبال که  ـ

. دوست دارم یلیهاشون رو خ یبعض یرو سخت قبول کنم ول راتییتغ دیشا. دهیم رییرو تغ زایچ یلیتجربه خ ـ

.شونیکیرو بذار به حساب  نیتجربه کرد، ا یجالب يزهایبا تو چ شهیگفته بودم م ـ

:اضافه کرد و

!به موقع بود ،یگفتچه خوب شد که  یراست ـ

 دیدرخش یم دینور کم جان خورش ریکه ز ییبه طرف نفس برگرداند که پوست گندمگونش و شن ها يشن طور ينادر سرش را رو يبا لبخند و

. کند یکه تا اعماق وجودش نفوذ م ستیفرانسو يدوباو و گاله  يسبب شود تا نفس فکر کند چقدر طعم با او بودن مثل طعم شکالت ها

***

؟یینفس بارون؟ کجا ـ

. گرفت و پرت او کرد ونیزیمحمد تمام حواسش را از تلو يصدا دنیبا شن نفس

؟يریم ییجام، جا نیا ـ

. نفس قرار گرفت يکرد و رو به رو یمانده را ط یباق يدو سه پله  محمد

.خانوم نبیز شیخودتون پ يالیتو هم حاضر شو ببرمت و پاشو. هیبفرستم برا آتل رمیچند تا عکس بگ هیخوام برم از مراسم عاشورا  یآره م ـ

.گهیجا هستم د نیچرا اون جا، هم ـ

.پاشو زود باش ؟یکار کن یتو خونه چ يخوا یدوستش تنها م شیهم که رفته پ یعل ستم،ینه پاشو حاضر شو، من که ن ـ
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:گفت عیوجه حوصله خانه نشستن را نداشت تند و سر چیکه به ه نفس

.نمیخوام مراسمشون رو بب یم. امین جا رو ولش کن، منم باهات ماصال او ـ

!ینیش یم نیتو ماش یخب، ول یلیخ ـ

:تا از پله ها باال رود با ناز گفت دیدو یکه م ینازك کرد و در حال یپشت چشم نفس

!باشه حاال ـ

. رك کندپا گرید نیدو ماش نیرا ب نیآن قدر شلوغ بود که محمد به زور توانست ماش ابانیخ

... جا بمون تا من نیخب ا یلیخ ـ

. حرفش را قطع کرد لیموبا زنگ

پسر؟ ییکجا ـ

...  ـ

.میابونیاون خ نییآره؟ ما پا ـ

...  ـ

.همرام هست نیجا، دورب نیا ایآره آره ب ـ

. تماس را قطع کرد و

بود؟ یک ـ

.راحت تره المیخ ادیمسعود، باز اون ب ـ

... فالن و یگیم یکه ه مستیبابا من بچه ن يا ـ

. دستش را باال برد محمد

... چه برسه به ستیجا چقدر شلوغه، مردم حواسشون به خودشون ن نیا نیبب. دختر خوب گمیواسه خودت م! باشه بابا ـ

.تو حواست به خودت باشه آقاهه! خب، قصه نباف یلیخ ـ

.دیکش نییرا پا شهیش. دیبرگشت و مسعود را د نیمحمد به سمت در ماش .سالم تکان داد يحرف سرش را به نشانه  نیپس از گفتن ا و

؟ياوردین نیسالم، ماش ـ

.کنن مراسم رو یهوا سرده االن تمومش م میبر ایپاشو ب. فاتحه گهیآوردم د یم نممیماش کیتراف نینه بابا تو ا. پور نیسالم، سالم خانوم مت ـ

. رو رفت ادهیپ رو به نفس به سمت يبا گفتن با اجازه ا و

خب؟ نمیب یمراسم رو م ستمیا یگوشه م هی امیمحمد منم م ـ

. انگشت اشاره اش را در هوا تکان داد. نگذاشت یاو باق يبرا یمخالفت چیه يمظلومانه گفت که جا انقدر

. ایمواظب خودت هست ـ

. شد ادهیپ نیشرتش از ماش ییسو پیز دنیهم گذاشت و محمد با باال کش يچشمانش را رو نفس
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محمد و مسعود از برابر . بود رهیکردند خ یم يکه عزادار یبه مردان دیدرخش یکه در چشمانش م یشد که با بغض و نم اشک یم یقیدقا

به خود فشرد و  شتریرنگش را ب یکت مشک. کرد یاش قرمز شده بود و عطسه م ینینوك ب. داشت يهوا سوز سرد. محو شده بودند دگانشید

. را کرد نیقصد بازگشت به داخل ماش دیمسعود را ند ایمحمد و  یبه دور و اطراف پرت کرد اما وقت ینگاه. داد رگردن فشا يروشالش را 

نفس خانوم؟ ـ

. برگشت

م؟یمحمد کو؟ بر ن؟ییا شما ـ

.دونم کجاست من رفته بودم اون سمت یواال نم ـ

. از محوطه را نشان داد یبا انگشت قسمت و

.نیتو ماش نینم محمد کجا رفته، شما اگه سردتونه بردو ینم ـ

ن؟یعکس گرفت رم،یم ـ

.کار کرده یمحمد چ نمیتا بب. ییچند تا هیآره  ـ

.با اجازه ن،یایتا شما ب نیباشه پس من برم تو ماش ـ

بردارد برگشت تا مسعود  یکه قدم نیا بدون. ستیهمراه او ن نیماش جییآورد سو ادیقرار گرفت که تازه به  یبیدور شد و در سراش یمیقد چند

 يزیچ دیبه مسعود که رس. آمد یرو به راه نم ادیبه نظر ز. رفت یخسته به سمت مسعود م ییرا صدا کند اما چشمش به محمد خورد که با قدم ها

که محمد و  دیبگو يزیست چخوا. دیمسعود و باال رفتن ابروانش را د یدگیبه وضوح رنگ پر یکیزمزمه کرد که نفس در آن تار گوششدر 

نگاه . گرفت به سمت نفس برگشتند یرا م شیبازو ریکرد و ز یمحمد حلقه م يکه مسعود دستش را دور شانه  یمسعود دوشادوش هم در حال

اش چهره . ماند رهیشد خ یقلبش فشرده م ریکه از تن محمد خارج شده بود و در دستان او مچاله و ز یرنگ یشرت مشک ییسو ينفس رو

.حال بود یمحمد ب. درهم رفت

***

تمام قدرتش را به کار گرفت تا . کرد یدر دهانش حس م افتی یم شیمثل خون را که هر لحظه غلظتش افزا يزیچ يتار و شور چشمانش

را تندتر کرد به  شیهاقدم . آورد رگ دستان و گردنش بشدت متورم شده بود یبه خود م ستادنیا يکه برا يدر اثر فشار. ستادیبتواند سر پا با

:دیصوت ممکن کنار گوشش شن نیتر فیمسعود را با ضع یعصب نیو لرزان و همچن نگران يکه صدا يطور

!تر برو واشیپسر کجا؟  یهـ ـ

 .امانش نداد هیگر. طاقتش تمام شده بود با بهت جلو آمد گرینفس که د. انداخت یبهت آلود او را به وحشت م یو مطلق و سکوت یکیتار

با . دیگنج یمحمد در آن وضع اصال در باورش نم دنید. دید یرنگ به وضوح م یشرت مچاله شده و مشک ییسو ریاز ز یخون را حت درخشش

:دیجان به لب آورد تا توانست بگو. عجله و تند خودش را به آن ها رساند

محمد؟ ـ

. حال اما محکم جواب داد یب محمد
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!ستین يزیچ ــس،یه ـ

تو رو خدا بگو بهم محمد؟ چت شده آخه؟ شده؟ یچ ـ

.دیبه هم قفل شده اش غر يدندان ها نیکرد از ب یکه حال خراب او و محمد را درك م مسعود

. چـاقو خورده ـ

. مسعود شد يمات جمله  نفس

چاقو؟ ؟یچ...چـ ـ

. تند کرده بودند نیبه ماش دنیرس يرا برا شانیقدم هاهر سه . گرفت یتماس م سیسابقه با پل یب یتیمسعود با عصبان. پاسخ ماند ینفس ب سوال

رفتند، چشم  یم ابانیبا جان کندن به حالت دو به سمت خ یبا خشم و سوم يگرید هیبا گر یکیکه  بهیگرد به سه جوان غر یمردم با چشمان

:دیغر یخواند و مسعود مدام م یلب دعا م ریصدا ز یب يا هینفس با گر. بودنددوخته 

با خودت پسر؟ يکار کرد یچ ؟يکرد یکار م یاحمق اون جا چ يپست، تو يآشغاال ـ

داد بلکه  یهم فشار م يرا با قدرت رو شیمسعود تنها دندان ها ينفس و حرف ها هیکرد و محمد در جواب گر یم انیآخر را با بغض ب جمالت

. آورد یخود نم يکرد اما به رو یمشکل م شیرا برا کرده بود کم کم تنفس دایکه به دهانش راه پ یخون. از شدت دردش کاسته شود

محمد . را گشود نینفس به سرعت باد در عقب ماش. او خارج کرد بیرا از ج جییاز خود دور کرد و سو یمسعود محمد را کم. دندیرس نیماش به

:دیکرد محکم باشد نال یم یسعکه باز هم  یمسعود رها کرد و زمزمه وار در حال يشانه  يسرش را رو نیقدم مانده به ماش کی

. تونم ینم گه،ید ـ

از سقوطش به در  يریجلوگ يخون خدا را صدا کرد و دستش را برا دنینفس با د. ختیر نیزم يزد و رو رونیخون از دهانش ب يمقدار و

: دیکش ادیبرده بود بهت زده فر یمسعود که حاال به وخامت اوضاع پ. گرفت نیماش

. ..همه خون تو نیا ـ

. عقب سر داد و با اورژانس تماس گرفت یصندل يکه الل شده باشد او را رو ییشد گو ریاو سراز ینیبار از ب نیکه ا یخون دنیبا د که

شانه اش  يبه سمت خود هل داد و سرش را رو یخجالت چیه یمحمد را آرام کند او را ب ای ردیرا بگ شیپا یلرزش عصب يدانست جلو ینم نفس

:گفت دهیبا هق هق و بر. دیدر آغوش کش

. رسه یاالن آمبوالنس م...محمد اریهمه به خود فشار ن نیا...خدا تو چشمات رو باز کن...محمد؟ تو رو ـ

کم کم . را از پارك خارج کند نیتوانست ماش ینم. دیشن یم یرا به خوب »ه؟یک یلعنت نیماش نیصاحب ا«: دیکش یم ادیمسعود را که فر يصدا

. از افراد را متفرق کرد یو پس از آن آمبوالنس کم سیپل نیماش ریآژ يشدند که صدا یجمع م نیاشمردم دور م

. نمانده بود شیبرا یجان گریدر واقع د. کرد يصدا ناله ا یب محمد

.جانم محمد؟ اومدن ـ

 يقلبش سر خورد و رو يشد و آرام از روآمد باز شود دستان محمد سرد  یم ابانیسمت خ نیکه به ا یتوسط پزشک نیکه در ماش نیاز ا قبل

او چنگ  راهنیبه پ اریاخت یب. چشمان به خون نشسته نفس مات شد. پرت شد نیشرت کف ماش ییدستان لرزان نفس افتاد و همزمان سو
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. لب او را بشنودخواست فقط خودش نبض ق یم. ردیتن محمد را از او بگ يبو یخواست کس ینم. محمد فرو کرد ي نهیانداخت و سرش را در س

:کرد یداد و ناله م یسرش را تکان م

.نه، نه ـ

***

 هیبه ثان. بود انیو دستانش نما یشانیپ يهنوز هم آثار خون خشک شده رو. سوخت یم شیلبش خشک و گلو. تخت پرت کرد يرا رو خــودش

او را به خانه آورده بود و  يمسعود با چه اصرار. د شودنداشت تا از جا بلن یرمق. دیگونه اش بار يدوباره غم مهمان دلش شد و رو دهینکش

. رفت یم جیدر اثر ضعف سرش گ. دیچیپ یسرش م يصداها تو. برگردد مارستانیاز راه برسد منتظر باشد تا با او به ب یتا عل ودقانعش کرده ب

:دکتر يمحمد و حرف ها يچشمان بسته  مارستان،یب يراهرو

داشتن؟ یخاص يماریب شونیا ـ

:گفت دیمکث کرد و با ترد يلحظه ا مسعود

کنم مشکل فشار خون داشت، چطور؟ یفکر م ـ

:سرش را به چپ و راست تکان داد دکتر

اصابت کرده فشار خون باال رفته و باعث شده قلب تحت فشار  ماریب ي نهیس يکه به قفسه  يبخاطر ضربه ا قتیدر حق. درسته فشار خون ـ

که  دیآ یتو قلب به وجود م یینارسا یعضالت نوع فیبشه و در واقع با تضع فیو قلب ضع میعضالت ضخ شهیباعث م نیکار کنه و هم يباالتر

شما دچار  ماریب. پس زده بشه ده،ید بیشما آس ماریها که در ب هیخون به ر یو حت شهیپمپ م يکمتر ییکه خون با کارا شهیاون م ي جهینت

رو تا  ماریممکنه ب ینیاز حد ب شیب يزیو خونر دیخودتون شاهد اون بود ایو خون دماغ شدن هم که گو باال آوردن خون. شده یداخل يزیخونر

 التیبه هر حال با توجه به تعط. خطر يمرحله  میگیمرحله م نیقرار نداره، ما به ا یخوب طیشما تو شرا ماریاما ب سفم،متا. ببره شیمرز شوك پ

 دیبا ماریب میاگه با کمبود امکانات مواجه شد یول. میکن یرو م مونیما سع. هستن مارستانیما تو ب يشکاپز نیکه چند تا از بهتر نیشانس آورد

.منتقل بشه

. رود یم لیاز زهر تلختر بود تحل شیکه برا یسخنان دنینفس حس کرد تمام درونش از شن و

 یعشق؟ خود خواه ي رمنتظرهیحضور غ انیم نیو در ا. کرد یم وانهیمحمد او را د يو لرزش دل نفس و سکوت لب ها یشانیپر ،یسرگـردان

!ابهام. رفت یم شیتوجه پ یو ب نییسرنوشت بد جور سرش را انداخته بود پا ک؟یکدام 

به . تخت برداشت و به تن کرد يرا از رو شیبه زحمت مانتو. گرفت تا سقوط نکند یم واریدستش را به د. زور خودش را از تخت جدا کرد به

. بماند یتوانست منتظر عل ینم. توانست از محمد دور باشد یجه نمو چیه

کنار  مکتین يهنوز رو. انتظار آژانس انتخاب کرد يرا برا اطیح نیبنابرا. خفقان آور بود شیخانه برا يفضا. آمد نییجان کندن از پله ها پا به

شوکه و  یعل. تار شد دشیدوباره د یعل دنیال در را گشود و با دح یکالفه و ب. زنگ او را به طرف در کشاند ياستخر ننشسته بود که صدا

. کرد یروحش او را بشدت نگران م یسکوت نفس و چشمان ب. دیدر را پشت سرش بست و نفس را در آغوش کش. جلو آمد راننگ

؟یکن یکار م یچ رونیسرما ب نیوقت صبح تو ا نیشده نفس؟ ا یچ ـ
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:تسرد و خشک گف ،یاحساس چیه یب نفس

!محمد ـ

. د حرف بزن دختر! ؟یمحمد چ ـ

.مارستـانهیب ـ

. نگاهش کرد يکرد و با حالت پرسش بار زیچشمانش را ر. بود شیدرست رو به رو. نفس را گرفت و از خود دور کرد يبازوها

؟ییجا نیپس چرا تو ا ؟یبرا چ مارستانیب ـ

.چـاقو خورده شبید ـ

:دیکش ادیفر بایتقر یعل

چــرا؟ ؟یچـــ ـ

.دونم ینم ـ

:کند گفت يریاشک جلوگ زشیکرد از ر یم یکه سع یدر حال یعصب یبا لحن و

.نمیاالنم منتظر ماش. ولم کن، مسعود به زور فرستادم خونه که منتظر تو باشم ـ

روح شده بود؟ یچرا نفس انقدر سخت و ب. ساکت و صامت نگاهش کرد یعل

. شد که راننده پشت در منتظر است نیآور ا ادی زنگ يتا صدا دیبه طول انجام یقیدقا

هم با قدم  یعل. در انتظارش باشد يراهرو خبر بد يکه در انتها نیاز ا دیترس یم. کم کم لرزش زانوانش را حس کرد دندیکه رس مارستانیب به

. کرد یبلند در کنارش حرکت م ییها

نداشت تا  یبرق چیچشمانش ه يگرفتند سکوت کرده بود و قهوه ا ین مکه جا ییها هیگذشت و محمد به وسعت ثان یها سخت م لحظه

 رییو مسعود تا تغ یعل دیبه خواست او و به صالح د. کرد یم یتمام دو روز نفس، انتظار، انتظار، انتظار را هج. کند وانهینفس را د شیدگیشور

. برد یبه سر نم یمطلوب تیالهام هم در تهران در وضع ایگو. به خانواده ها نگفتند يزیحال او چ

به  شیکه نفس ها نندیبنش يپسر يمنتظر حرکت پلک ها شهیپشت ش يکردند که روز یگاه فکرش را نم چینفس ه یو نه حت یمسعود نه عل نه

. نداشت دنیکوب يبرا یلیشماره افتاده بود و ضربان قلبش تما

 يرفت که برا یم ادشی. اشک هاش پلک بزند نیب یکیرفت در تار یم ادشیچشمان محمد  يوجود برق قهوه ا ینفس هم ب انیم نیا در

!چشمانش را بندد دیبا دنیخواب

.ریبگ ایب ـ

:خشدار گفت ییو با صدا دیکش رونیقهوه را از دستش ب. باال آمد یتا دستان عل چشمانش

. یمرس ـ

. مسعود گرفت يرا جلو گرید يقهوه  یعل

نشد؟ يخبر ـ
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:و گفت دیکش یفشرد آه یم یض سخترا بغ شیکه گلو مسعود

.بردنش اتاق عمل ـ

... روزیمگـه د ـ

!داره يزیخونر ـ

: انداخت و زمزمه کرد نییسرش را پا دیچک یم نییاشک از چشمان به خون نشسته اش پا يکه قطره ا یدر حال و

!خدا میکار کن یچ ـ

 يدستش را رو یعل. دیلرز یدستانش م. آمد یکه از دستش برم يتنها کار .لب مشغول دعا خواندن شد رینفسش را فوت کرد و دوباره ز نفس،

. به طرفش خم شد یدست او گذاشت و کم

.میکن یما براش دعا م شه،یاون خوب م ـ

:دهانش را قورت داد و گفت آب

!نتتیخواد بب یدر م يجلو یکی ـ

:آهسته پرسد جانیاز ه یته

نه؟یخواد منو بب یم یک ـ

.سر نفس را به رفتن دعوت کرد ي به اشاره یعل

.شینیب یخودت م نییبرو پا ـ

. کنده شد یصندل ينگاه کرد و سپس از رو یبه عل دیبا ترد يا لحظه

 نیا. در راهرو نبود يگریشد فرد د یو پانزده خارج م صدیس يکه از اتاق شماره  ياول در آن وقت ظهر ساکت و آرام بود و جز پرستار ي طبقه

خسته تر از آن بود . به شانه اش خورد یکه دست ردیکه ظاهرا قصد مالقات با او را داشت خواست از پرستار کمک بگ یکردن شخص دایپ يبار برا

.کرد خکوبیپشت سرش او را بر جا م يبرنگشت اما صدا نیبنابرا. شدیندیفرد ناشناس ب تیکه که به هو

!؟ینفس ـ

ساغر بود؟ آن جا چه . را گرفت شیاراده گلو یبغض ب. بود دهیرا به گوش شن شیسال خنده ها هزدیکه س ییصدا. بود ییآشنا ي بهیغر يصدا

:دیچیبا التماس در راهرو پ گریآشنا بار د يصدا! کرد؟ یم

!نفس؟ ـ

چشم بر  کی پا برگشت و در يپاشنه  يرو. کند دایبر رفتار و اعمال خود کنترل پ قیعم ینفس دنیکرد با قورت دادن آب دهانش و کش یسع

به  یبیعج لیقرارش م یبدوزد اما چشمان ب مارستانیب دیسف واریاش را به د رهیکرد نگاه خ یسع. هم زدن ساغر در برابر چشمانش جان گرفت

. ببرد یساغر پ دیالغر و ناام يتوانست به چهره  ینگاه گذرا هم م کیبا  یو حت تنداو داش دنید

!سالم ـ

روزها سخت به آن خو گرفته  نیکه ا يزیچ. کرده بود ارینفس سکوت اخت. چشمان خوش رنگش حلقه زده بودو اشک در  دیلرز یم شیصدا
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. بود

!؟يدیجواب سالمم رو نم ـ

:باز کرد لب

.سالم ـ

. ندازدیبود تا ساغر خودش را در آغوش او ب یکاف نیهم و

.زمیچقدر دلم برات تنگ شده بود عز ـ

 تیموقع نیدوستش آن هم در ا یناگهان دنیاز د دیدانست با ینم. زد ياو حلقه کرد و لبخند بغض آلود يور بازواراده دستش را د یب زین نفس

.گله مند ایخوشحال باشد 

! ؟یمعرفتت رو بپرس یب قیرف نیحال ا يخوا ینم ـ

!یرفت هویتو  ـ

دنبال  زیرفت او را ن یم یکه به سمت صندل یرد و در حالگونه اش را پاك ک يو با پشت دست اشک رو دیکش رونیخود را از آغوش او ب ساغر

.دیخود کش

.نمتیب یخوشحالم که دوباره م یلینفس خ. حاال برگشتم یرفتم، ول هویمن  ـ

:داد لشیتحو ینیلبخند غمگ نفس

!؟یاصال تو چرا رفت ؟يسر از شمال در آورد يچه جور ـ

با اونم که تماس گرفتم چون . به اسم مسعود رو داد یکی يبهم گفت و بهم شماره . جاست نیکه دوستت ا نیبرنا، برنا بهم زنگ زد و در حد ا ـ

شده؟  یخدا بد نده چ نم،یبگو بب یراست... یبرات ول گمیقصه اش مفصله، حاال م ییجا نیو بهم گفت که ا یرو داد به عل یشناخت گوش یمنو نم

!؟ییجا نیا یچ راب

که خون از دهانش  يمحمد یتداع. خون آلود محمد در ذهنش نقش بست يقبل در خود فرو رفت و چهره از  شینفس ب! جام؟ نیا یچ يبرا

.رفت یبر قلبش فرو م يزد مانند خنجر یم رونیب

. ينگرانم کرد! شد نفس؟ یچ ـ

کنان دست او را باال آورد و به من من . که در دستش بود سر خورد يساده ا يحلقه  يکه نگاهش رو ردیبرد تا دستان او را بگ شیدستش را پ و

:دیپرس. او اشاره کرد يحلقه 

تو؟ ـ

. افتی یمحمدش را گم کرده بود و آغوشش را نم. به چشمان نفس هجوم آورد اشک

.ساغر، اصال ستیاون حالش خوب ن ـ

؟یبا ک ـ

.انیونیمحمد، محمد هما ـ
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.کرد یساغر متاثر و بهت زده سوال م. شان چشمانش سبک شددادند و سرانجام با رها کردن یاشک آزارش م يدانه ها ینیسنگ

شده آخه؟ یمگه چ ـ

!رهیم یدونم، داره م یدونم، نم ینم ـ

.ستیصدا گر یزانوانش گذاشت و تلخ و ب يرا رو آرنجش

***

ان؟یونیهمراه هما ـ

:زد و گفت يپرستار لبخند. پرستار هجوم بردند يسوبا شتاب به . داشتند يبعد از سه روز همه انتظار خبر ییگو. ها حبس شد نهیدر س نفس

.ننشونیتونن برن بب یاز همراه ها م یکی. ستین اریهوش یلیبه هوش اومده اما خ مارتونیب ـ

نفس را فشرد و مسعود چشمان به خون نشسته اش را با  يشانه  یدست عل. دیلبش را گز ياعتماد نداشت گوشه  شیانگار که به گوش ها نفس

چشمانش را باز کرده  یهوش یمحمد پس از سه روز ب. دانست چه کند ینفس از شدت ذوق نم. نفس لبخند زد يش بست و ساغر به روآرام

. ردیخواست تا دوباره از او جان بگ یرا م آغوششنفس  يتن خسته . بود

بود  دهیتخت خواب يکه رو یضربان قلب کس دنیاما شوق شن. دیرس یدلهره آور به نظر م یکه محمد در آن محبوس بود کم ياتاق سرد يفضا

.کرد یاو را وادار به رفتن م

و باند بود هیبرهنه اش مملو از بخ يتنه  مین. ستین اریباز بود و واضح بود که هنوز کامال هوش مهیچشمان محمد ن. نشست یصندل يرو ینرم به

که  یتنه اش قرار داشت برد و در حال مین يبه سمت دست محمد که رودستش را . لبش شکل گرفت يرو ياز اشک لبخند يبا دانه ا همزمان

:کرد محجوبانه گفت یرا با فشردن آن ابراز م شیخوشحال

.سالم محمد ـ

برخالف  زینگاه او ن. خوردند یفیلبانش تنها تکان خف شیحال یو ب ژنیاما با وجود ماسک اکس. و نگاهش باال آمد دیچشمان محمد چرخ مردمک

. زد یدر آن موج م یدوباره به خوب دنیشوق د. سرد نبود، سخت و مغرور نبود شهیهم

!دمتیبخش ینم یگشت یدلم برات تنگ شده بود، اگه برنم ـ

محمد . دیکوب یم نهیاراده در س یاما قلبش تند و ب. کرد خود را نبازد یسع. داد یمحمد آزارش م یحال یب دنید. دیبار گز نیچندم يرا برا لبش

:کرد بخندد یخشدار سع ییدابا ص

!سنگدل ـ

 ينامرد یچند روز حسـاب نیا یرو نداشته باشم ول يزیچ يدلشوره  میتا باهم يبهم گفته بود. که بد قول باشم نهیسنگدل باشم بهتر از ا ـ

!يکرد

:بغض و خنده گفت انیدر هوا تکان داد و در م یدست

.خدا رو شکر که حالت خوبه. اصال ولش کن ـ

.فشرد یدست نفس را گرفت و کم دمحم
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 بیآس هیکه به قلب و ر یسخت يکرد هر چند که دکتر معتقد بود با وجود ضربه  دایپ يمساعد بایباالخره حال تقر یپس از سه روز بهوش محمد

مرخص  مارستانیخودش از بنفس سه روز پس از به هوش آمدن با اصرار  ماریوجود ب نیاما با ا. دارد ینیب شیپ رقابلیغ یتیرسانده بود وضع

 زین یعل. او بازگو نکرده بود يرا برا شیاما هنوز تمام ماجرا. داد یم هیآمد و به نفس روح یگاه گاه به مالقات محمد م نیب نیدر ا زین رساغ. شد

از آن به سمت او  شیبشد که توجهش  یاما وجود محمد مانع از آن م. توجه نفس را به خود جلب کرده بود یمشکوکش حساب يبا تلفن ها

. شود دهیکش

بود  يبار نیاول نیا. افتیکه برگشت خود را در آغوش محمد  نیدر را پشت سر بست و هم. در اتاق را گشود و محمد با ضعف وارد شد نفس

دست داده بود انگار که به او  یوزن یاحساس ب. دستش را دور کمر او حلقه کرد اریاخت ینفس ب. دیکش یاو را در آغوش م نیچن نیکه محمد ا

.سپرد یبه او م شتریکرد و نفس خود را ب یدستش را دور کمر نفس تنگ تر م يو او چه نرم حلقه . بازوان محمد خالصه شه در ایتمام دن

محمد؟ ـ

!نگو یچیه س،یه ـ

. دیخند یحال محمد م یچشمان ب. دیکش یمخجالت  تیآن وضع يانگار از ادامه  دیکش رونیبعد نفس با اکراه خود را از آغوش محمد ب یقیدقا

!چقدر دلت برام تنگ شده بود دختر ـ

!ادیفکرا نکن که اصال به من و تو نم نیتو؟ از ا اینه بابا؟ من  ـ

هان که از بودن در کنار نفس به دست آورده بود را پن یتوانست آرامش یچشمانش نم يقهوه ا. نفس را گرفت و از خود دور کرد يبازوها محمد

. کند

!چرا؟ من و تو چمونه؟ ـ

!شهیم تیزیچ هیتو  یول ستین میزیمن که چ ـ

 شه؟یم میزیچ هیا؟ که من  ـ

.خود را از حصار دستان او آزاد کرد نفس

...تو که قلبت گه،یبابا، آره د يا ـ

. محمد حرفش را قطع کرد یخون راهنیپ دنیبا د اما

لباست چرا؟  ـ

:بالفاصله ادامه داد و

.محمد ادیاز زخمت داره خون م ـ

 يجد یلیرفت خ یکه به سمت حمام م یباال انداخت و در حال يشانه ا. ابروانش درهم رفت. دیجلو کش یخود را کم راهنیبا دو انگشت پ محمد

:گفت

.اریشرتت رو در ب یتوام برو ت ـ

:افزود طنتیبا ش زیمحمد ن. وختشرتش د یمفهوم جمله او نگاهش را به ت ریقفل شده و درگ یبا زبان نفس
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.شده یخون ـ

که در اثر  یخون يلکه  دنیو به خنده افتاد اما با د دیکه کرده بود خجالت کش ينفس ناخودآگاه از فکر. در حمام را پشت سرش بست و

. م رفتو پشت در حما دیکش رونیاز کمد ب يزیتم راهنیپ عیسر یلیشده بود خ جادیلباسش ا يزخم محمد رو يزیخونر

.برات لباس آوردم ایب ؟یمحمد؟ خوب ـ

:تکرار کرد یبا نگران. منقلب شد هیاو با آن همه بخ يبرهنه  يتنه  مین دنینفس از د. در را گشود محمد

! اد؟یچرا دوباره از زخمت خون م ؟یخوب ـ

:مضطربانه افزود و

.کردم یبغلت م دیمنه نبا ریتقص مارستان،یب میرو بپوش بر نیا ـ

خود  يبه نفس نگاه کرد که او را از گفته  يو طور دیتکان داد و خند یمنف يگرفت سرش را به نشانه  یرا از او م راهنیکه پ یدر حال محمد

.نگاهش مبهم بود. ساخت مانیپش

!شهیم مونیزیچ هیواقعا انگار منو تو  ـ

. را تند کرد شیقدم ها نیبنابرا دیساغر را شن يپله ها صدا نییپا. رفت رونیاز اتاق ب نفس

.يبه به سالم ساغر خانوم، خوش اومد ـ

.خدا رو شکر محمد مرخص شد ،یسالم نفس ـ

:زد و آهسته به نفس گفت یچشمک و

!نییپا نیزشته بابا دو تا جوون مجرد نشستن ا د،یخودتون قفل کن يتو اتاق در رو رو نیدو روز از مرخص شدنش بگذره بعد بر چارهیبذار ب ـ

!مرغا که من خبر ندارم؟ یو مسعود کدومشون پر زدن قاط یعل یول ،یچیتو که ه! دو تا؟ ـ

.مبل نشست يچند قدم عقب رفت و رو. انداخت نییسرش را پا ساغـر

:دینشست پرس یمبل م يکه رو یشده و در حال يرعادیغ زیاو متوجه چ ینیکه از عقب نش نفس

؟یچرا رفت یشده؟ ساغر تو هنوز نگفت یچ ـ

. زد يکه اشک در چشمانش حلقه زده بود لبخند محو ساغر

. تموم شده یحاال همه چ. مدت رفتم و دوباره برگشتم هیولش کن، من واسه  ـ

:خواست به خودش بقبوالند آن را باور دارد ادامه داد یکه انگار م یانداخت و با لحن نییرا پا سرش

.تموم شد زیهمه چ گهید. تو فال من نبود، مال من نبود ریام ـ

؟یگفت یم گهید زیچ هیخونتون  يکامران؟ اون روز جلو ؟یپس مامان و بابات چ ه؟یمنظورت چ! ؟یچ یعنی ـ

.فتمیاو روزا ب ادیخوام  ینم. گفت یشده بود و بابا بهمون نم ضیمامانم مر ـ

چند  نیا عیبه بازگو کردن وقا يدر حال حاضر عالقه ا که ساغر دیفهم. دیشانه اش کش يساغر دستش را نوازش وار رو تیمتاسف از وضع نفس

. اما باز هم دلخور بود. بود که راحتش بگذارد نیکار ا نیبهتر نیماه ندارد بنابرا
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؟یواسه چ گهیغصه د ياگه فراموش کرد ـ

:شد آهسته گفت یهمچنان که بلند م و

.میسختمون پشت هم باش يتو لحظه ها میتونست یحداقل م. میرسمش نبودا ساغر، من و تو دوست هم بود نیا یول ـ

.میهم بود هیمن و تو دوست خنده و گر ،یگیراست م ـ

:دیزد و از داخل آشپزخانه پرس يلبخند نفس

؟يخور یقهوه م م،یزن یدر موردش حرف م ادهیوقت ز ـ

. بهتون بزنم يسر هیفقط اومده بودم  ،ینه مرس ـ

.طرفا نیا نیکه نداشت الیو ؟ییکجا یراست ـ

.برنام يخونه  ـ

.به او انداخت يمشکوکانه نظر نفس

برنا؟ تنها؟ ـ

:گفت انهیموذ يدستانش را بغل کرد و با خنده ا ساغر

!حاال وقت هست یگفت ـ

:گفت دیدستش را در هوا تکان داد و با تهد. کند یرا پنهان م يزیمتوجه شد که ساغر چ نفس

!میتا باهم حرف بزن یمون یجا م نیامشب ا ،ینه واسه هر چ ـ

.مبل برداشت يرا از رو فشیسر انداخت و ک يشالش را رو. تکان داد و از جا برخاست ياما سر ساغر

!چرا؟ يپا شد ـ

.شهیبرم نگران م ریبرنا منتظره، د ـ

:دیگرد شده پرس یبا چشمان نفس

!ایمشکوک یلیخ ؟ییخدا يچند وقته کجا بود نیساغر ا ـ

!يکرد رییتوام تغ زم،یبماند عز ـ

!شده ساغر خانوم کیچقده کوچ ایدن ،یهـ ـ

:بلند گفت يبا خنده ا ساغر

!یلــــیخ ـ

:بلند گفت ينفس با صدا. رفت یکه نفس به او برسد به حالت دو به سمت در خروج نیقبل از ا و

.وونهیفـردا شب منتظرم د ـ

.يبـابـا ـ

در اتاق را که . کرد ینم شیرها يلحظه ا یحت یکه محمد داشت نگران یبا وجود وضع. باال رفت ياز رفتن ساغر، نفس با عجله به طبقه  پس



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 290

غرق در  راهنیپ. مورد نبود یب شیدلشوره و نگران. دیبود، د دهیتخت دراز کش يکه رو یآشفته در حال یتیحال و با وضع یگشود محمد را ب

نگران به سمت او رفت و خواست لب باز کند اما نگاه . ه بود او را به وحشت انداختکه حاال به رنگ قرمز در آمد یکرم رنگ ي هخون و مالف

.زد یدلخور محمد مهر سکوت به لبانش م

شده؟  یچ ـ

:نشست گفت یتخت م يکه رو یدر حال و

. مارستانیب میپاشو بر ؟یکن یچرا لج م ـ

. کرد انیآخرش را با خواهش ب ي جمله

؟يکجا بود ـ

!؟يکجا بود یگیخون برداشته اون وقت تو م تمام تخت رو ـ

.تکرار کرد يشتریسوالش را با تحکم ب گریبار د محمد

.نخواست مزاحمت بشه يتو اتاق بود یول دنتیبودم، ساغر اومده د نییخب، خب پا ـ

. باز بود و رنگ به رو نداشت مهیچشمانش ن. شد یحال تر م یهر لحظه ب. تکان داد یبه او انداخت و سرش را به سخت يدار ینگاه معن محمد

کالفه دستانش رو دو طرف . شد یبرد تا آن را باز کند اما ضعف مانع از حرکت مداوم انگشتان دستش م راهنشیپ يدست به سمت دکمه ها

 دیرس یزور به گوش مخشدار که به  ییو صدا دیکلنجار رفتن با خود، با ترد یبا کل. و گردنش منقبض شده بود یشانیپ يها رگ. تخت رها کرد

:گفت

؟یکن یرو باز م راهنمیپ يدکمه ها ـ

محمد  يدرست رو به رو. تخت جا به جا شد يخجالت رو یو با کم یحرف چیمحمد سخت بود بدون ه يآن جمله برا انیکرد ب یکه حس م نفس

و  نینگاه سنگ. اول را باز کرد يدکمه  نهیفس با طمانن. به حالت نشسته منتظر بود بایمحمد هم حاال تقر. دیخود را باال کش یقرار گرفت و کم

محمد و صورت گل  يدوست داشت لحظه ها زود بگذرند اما بدن گر گرفته  یلیخ. داد یآزارش م نیکرد و ا یخود حس م يرا رو مدتبدار مح

 نیو هم دیلرز یدستانش م. داشت یرنمدست از سرش ب يمحمد لحظه ا ي رهینگاه خ. ها گرما داشتند هینفس به وسعت تمام ثان يانداخته 

.کرد یسخت م شیرا برا دنینفس کش نیکند و ا دایشد تا چند بار با بدن او تماس پ یباعث م

:آن شده بود گفت ینهفته چاشن یخاص که خجالت یمتیآرام و با مال. باز کرد یآخر را به آهستگ ي دکمه

؟یرو عوض کن راهنتیپ ینیبش یتون یم ـ

. بود يها جار هیبخ ریخون از ز ي کهیبار. را از تن او خارج کرد راهنیجا به جا کرد و نفس پ یدستش را کم یتبه سخ محمد

. شد مارستانیب یراه یبار عالوه بر نفس با اصرار مسعود و عل نیا. و مسعود را خبر کرد یرا عوض کرد نفس عل راهنشیکه محمد پ نیاز ا پس

او را وادار  گریمحمد او را بشدت سرزنش کرد و بار د تیوضع دنیدکتر با د. دیفهم ینم يزیشده بود و چ هوشیب بایدر طول راه محمد تقر

از سر  زیانگار که همه چ. پنداشتند یبود که نفس و پسرها م يزیتر از چ میانگار حال او خراب تر و وخ. شود يبستر مارستانیساخت تا در ب

. محمد شروع شد ینیبها و  هیبخ يزیگرفته شود دوباره خونر
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که  يدختر بچه ا ییرها يشب عاشورا محمد برا. اطالعات پرونده سراغ محمد را گرفت لیسواالت و تکم دنیپرس يبرا گریبار د سیپل میت

. بود دهیرا به جان خر ییبال نیشده بود و چن گریپدر آن بچه با چند نفر د يمجادله  ریعکسش بود درگ يسوژه 

.ساخت یمحمد بچه ها را بابت خبر نکردن خانواده ها نگران م تیوضع يادامه . به انتظار نشستند شهیپشت ش چشم ها گرید بار

***

بود،  ضیمامانم مر. احمق بودم یلیمن اون وقتا خ یدون یم. میباهم خوب بود یلینه؟ اوال خ ایخواست  یمنو برا خودم م ریدونم ام یهنوزم نم ـ

 یلرفتن و. برا معالجه برن آلمان میمجبورشون کرد میدیکه ما فهم نیبهمون نگفته بود بعد از ا یچیبابام ه. رطانهگفتن مشکوك به س یدکترا م

!میباهم عقد کرد ریباالخره من و ام یول فتادیکه ن ییچه اتفاقا یدون ینم. بودم ریمن بازم تو اون حال و هوا به فکر بدون با ام

. ساغر افتاده است يبرا یاتفاقات نیکرد که چن یباور نم. باز نگاهش کرد یدهان آخر ساغر با يجمله  دنیبا شن نفس

!کجاست؟ ریخب االن ام ـ

!زن مطلقه بود؟ کیحاال ساغر  یعنی. در بهت فرو رفت شتریدوخت و نفس ب نیچشمان پر از اشکش را به زم ساغر

!؟يجدا شد یبگ يخوا یم ،یعنی ـ

!نه ـ

؟یزن یف نمآدم حر نیچرا ع ؟یپس چ ـ

.من چشمام رو خوب باز نکردم. حق با تو و مامان بود. نبود یمرد زندگ ریام. اون ترکم کرد، ولم کرد نفس ـ

!دلم زیعز ـ

.دیاو را در آغوش کش و

!دوسم داره یلیبرنا خ یدون یم یول ـ

. درنگ او را از خود جدا کرد یب نفس

دم؟یشن یدختره چ يآ ـ

!خوب خوب يزایچ ـ

تو و برنا؟ نم،یبگو بب... اایر مار، زه ـ

!نـه، مـن و برنا ـ

:دیپرس ادیدستش را به دهان برد و با فر نفس

؟يچه جور ؟یک ـ

:دستش را به کمر زد و غرغر کنان گفت سپس

!نگفت که یچیه ه،یپسر خاله تم مثل خودت موذ نیا ـ

 یدوباره اومد سمتم، نم رمیام ییبعد از جدا یحت. ردش کردم دهیو نشن دهیمن ند یگفته بود ول ییزایچ هی ریام هیآقاست، قبل قض یلیخ ـ

اومد شمال و بهم گفت فکرام . کرد میبرام ترس گهیجور د هیرو  یاون زندگ یخواستم حاال که مطلقه و شکست خورده بودم بهش پناه ببرم؛ ول
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که خودش  یگاه محکم هیتک نیهمچ هیاز خدام بود . کرد نه من اون رو یمنو قبول م دیاون با. دنبالش امیتونم قبولش کنم ب یرو بکنم و اگه م

.شمال و جوابش رو بهش بدم امیمن ب. امیبه خودم ب يباعث شد میتو با وجودت تو زندگ شهیمثل هم. خودم داشته باشم يرو بهم ثابت کرده برا

!يباالخره آدم شد. برات خوشحالم یلیمن خ ـ

!است؟یچه جور ان،یونیتو، محمد هما. برام بگو حـّوا، حاال تو یا؟ هـ ـ

بود تا شب قبل که  دهیکه محمد را در خانه شان د يبار نیاز اول. در برابر چشمانش قرار گرفت زیهمه چ. بار نوبت نفس بود که سکوت کند نیا

رفت و حسرت  یمادرش، پله پله خاطرات را باال مپدر و  ییجدا ،يشب خواستگار. از دستگاه و لوله چشمانش را بسته بود یانبوه ریدوباره او ز

. رقم بخورد يگریتوانست جور د یکه م ییحسرت روزها. آورد یم باال

؟ياز مامان و بابام خبر دار ـ

. باال انداخت يمتعجبانه شانه ا ساغر

از خاله و عمو خبر داشته باشم؟ دیمن از کجا با ـ

. شنیدارن از هم جدا م ـ

!، امکان ندارهنکن نفس یشوخ ـ

دونم چه  یبابام، نم. با محمد عقد کردم ییهوی یلیخ یلیخ. اومدم شمال شهیم يمن االن چند هفته ا. داره یگفتم ول یرو م نیمنم اولش هم ـ

 گفت من یکرد و م یاخم م میاز دستش خالص ش يدینفس رو شوهر م یعمو ک یگفت یهر وقت بهش م ش،یشناخت یتو که م. شد یراض يجور

!دونم یازش نم يزیچ بایکه تقر يبه محمد. داد یول دم،ینم یبه کس حاالهادخترم رو حاال 

ست؟ین يزیشما چ نیب یعنی ـ

!؟یفهم یاون غرورش رو و من خودم رو دوست دارم، م ـ

که  نیا يبرعکس تو به جا دمیاش. هیآدم عاقل دیشد فهم یم دمشید هیکه تو آتل يبار هیکنه، همون  يکه بدون فکر کار ادیاما به محمد نم ـ

. پره یلیقلبش پر باشه عقلش خ

. ندانستن تکان داد يسرش را به نشانه  نفس

.ترسم آخر بشکنم یم. شهیفنجون صبرم داره از اشکام پر م. مارستانهیرو تخت ب رمیگ یحاال که کم کم دارم بهش خو م ـ

:در خود فرو رفته گفت ساغر

. متاسفم نفس ـ

:مصمم و محکم گفت يگونه اش را زدود و با لبخند يکرده رو دایاه پاشک ر نفس

.من بود یزندگ يدهایهمه با نایا. واسه تاسف خورن وجود نداره يزیچون چ! یبهتره که نباش ـ

:زد ادیفر دیخند یکه بلند م ینفس انداخت و در حال يخود را رو ساغر

!تره وونهیاز خودت د يور کردرو هم ت یکی یرفت اتم،یباز وونهیمن عـاشــق د ـ

برم با دکترش حرف  دیبا. خونه نیآورد نیسر منو گرم کرد یمحمد، خوب تو و عل شیحاضر شم برم پ دیخب بسه حاال، پاشو من با یلیخ ـ
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.بزنم، دعا کن، دعا کن حالش خوب شه

. شد شیمانتو دنیتخت بلند شد و مشغول پوش يرو از

.شهیکه خوب م... ان شاء ا ـ

. مانتو را بست يسرش را تکان داد و با عجله دکمه ها یبا ناراحت نفس

***

!دکتر؟ شمیمن متوجه نم ـ

رو امضا  صیترخ يدونم پزشک معالجش چطور برگه  یمن نم. دهید بیهم آس هیو ر نهیس يقفسه . خانوم همسرتون فشار خونش باالست ـ

از دست  يکار گهیشد اون وقت د یها پمپ م هیشد و خون به ر یها باز م هیاگه بخ. وردنخ یتخت تکون م ياز رو دیاصال نبا شونیا یکرده، ول

.ما ساخته نبود

کرد با  یدرهم قفل کرد و سع شتریو انگشتانش را با فشار ب دیلبش را گز يکه مشغول صحبت با دکتر بود گوشه  يا قهیدق یس نیطبق ا نفس

.شد یآور م ادیرا  یتلخ قیدکتر حقا يحرف ها. بس شده بود را آزاد کندح نهیکه در س یباز و بسته کردن دهانش نفس

.میکن یما هم تالشمون رو م. داره یالبته خدا رو شکر همسرتون جوونه و بدن مقاوم ـ

بار . نبود رانهدوایوجه دلگرم کننده و ام چیسخنان دکتر به ه. رمق از اتاق دکتر خارج شد یتشکر تکان داد و سست و ب يبه نشانه  يسر نفس

کرد قلبش  یاحساس م. کرد یبه او القا م يحس بد تیاو در آن وضع دنید. خاموش محمد نگاه کرد يسرد به چهره  ي شهیاز پشت ش گرید

 ریز. آمد یدر نظرش جذاب تر م یشگیهم شیستبر با همان ته ر نهیمحمد مغرور و س. بشنود يگلوله ا يکه صدا نیبدون ا شود یتکه تکه م

: زمزمه کرد لب

.کنم یبرگرد، خواهش م ـ

در  ییدستانش را در آغوش گرفت و متفکرانه به جا. کرد یاو را منجمد م زییپا یسکوت بهت آلود شب باران. بار به سمت پنجره رفت نیا

 ي ندهیآ يایکرد رو یفکرش را هم نم يلحظه ا يبرا یحت. با خود فکر کرد که چه زود بزرگ شد. خارج از قاب پنجره چشم دوخت یکیتار

حاال . گذاشت یم انیرا با مادرش در م لیمسا نیکوچکتر یکه حت يدختر. دیاز آب در آ نیچن نیپروراند ا یدر ذهن م اکه سال ه یمتفاوت

 يش برالحظه دل کی يبرا. کرد یدارد صرف م یچه نقش شیدانست در زندگ یکه هنوز هم نم يبه هوش آمدن پسر يتنها انتظار را برا يتنها

بس بود هرچه ترك برداشته . چشمش را مهار کرد يبار اشک جمع شده در گوشه  نیتنگ شد اما ا پدرشگرم  يآغوش مهربان مادرش و صدا

. شکست یم دینبا. بود

؟ییجا نینفس تو ا ـ

:بود گفت ستادهیا اشیکه در چند قدم یبرگشتن به طرف عل بدون

.آره ـ

!ییراغت رو گرفتم فقط کم مونده بود برم از محمد بپرسم کجاس دمیرو د یآره؟ هر ک ن؟یهم ـ

:دیپرس یعل يتفاوت نسبت به لحن غضب گونه  یب
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؟یداشت يکار ـ

چت شده؟ ـ

. برگشت یبار به سمت عل نیا

؟يمامان و بابا خبر دار ياز کارا ـ

. دیرا درهم کش شیبرد اخم ها یو مشلوار فر بیهمان طور که دستانش را در ج. را متعجب ساخت یاو عل یناگهان سوال

تلفن خونه . محمد زنگ زدن یو پسرش و کل خانواده اش هر کدوم هفت هشت بار به گوش یفیگشتم چون بابا سه بار و خانم شر یدنبالت م ـ

. میکه نشند میبود جیانقدر گ ای مینبود ایخونه هم زنگ زدن که  میبود مارستانیچند روز که ب نیرو هم چک کردم، ا

م؟یبهشون بگ ستیبهتر ن ـ

؟يدکتر بود شیپ ـ

. دیچرب یبگذارد اما قدرت احساسش بر عقل و منطق م شیمحکمش را به نما تیکرد که شخص یم یسع یلیخ. سرش را تکان داد نفس

.نداشت یخوب يخبرا ـ

:سکوت آهسته گفت قهیپس از پنج دق یعل. ستادیا یدوباره پشت به عل و

.با خودت انیونیاما خبر کردن هما دمیر ممن به بابا خب ـ

آثار . دیکش رونیب پیرا از ج لشیموبا یکرد گوش دایپ نانیاطم یعل يکه از دور شدن قدم ها یتکان داد و وقت دییتا يسرش را به نشانه  نفس

بوق اول، بوق دوم، بوق سوم، . رفت یدستش به شماره گرفتن نم. شد یم دهیخودش هم د یگوش يصفحه  يرو انیونیهما يتماس خانواده 

:انیونیحسـام هما يصدابوق چهارم و 

بله؟ ـ

دهد؟  یجان م مارستانیتخت ب يبرادرت رو د،یزنگ زده بود که چه بگو. نشست شیباز نکرده بود که بغض در صدا لب

الو؟ ـ

:دیچیدر گوشش پ گریحسام بار د يصدا. حداقل در برابر حسام. نبود هینه، حاال وقت گر اما

الو؟ نفس؟ ـ

.سالم ـ

ن؟یدیجواب نم میزن یزنگ م یمحمد چطوره؟ چرا هر چ ؟یدختر؟ خوب یزن یچرا حرف نم. سالم ـ

مامان فرشته هستن؟ ـ

ن؟یدیچرا به تلفناتون جواب نم ن؟یافتاده؟ شماها خوب یلرزه؟ اتفاق یچرا صدات م ،یچ یعنی! نفس؟ ـ

محمد خوب  م؛یستینه، خوب ن دیکند و بگو هیگر. بکشد ادیخواست فر یشد م یم انیوقفه ب یبمتعدد حسام که تند و  يجواب سوال ها در

.را به هم فشرد شیدندان ها. ستین

نفس؟ یزن یالو؟ چرا حرف نم ـ
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فرشته جون؟ ستنین ـ

. فرشته را صدا کرد دیرس یبه گوش نفس م شیکه صدا يگفت و طور ياکبر... لب ا ریز حسام

.گهینم يزیپرسم چ یم ید با تو حرف بزنه، هر چخوا یمامان م ـ

.را به دست گرفت یفرشته منتظر بود که بالفاصله گوش انگار

الو دخترم؟ ـ

.سالم مامان ـ

ن؟یمحمدم خوبه؟ نفسم بگو خوب ؟یماهت، خوب يسالم به رو ـ

:آشکار گفت یبا هق هق. اوردیتاب ن گرید نفس

.رستانهمایتو ب ست،ینه مامان، محمد خوب ن ـ

گوشش گذاشت و  يرا رو شیفقط دست ها. پروانه ایفرشته و  ایکند  یم هیمحمد گر يدانست برا ینم. کشد نییرا از برابر گوشش پا یگوش و

. نشست یصندل يرو

 يپف کرده  يره چه دنیبا د. ساغر تنها نبود برنا هم همراهش بود. را پاك کرد و سرش را باال گرفت شیاشک ها عیساغر تند و سر يصدا با

.جلو آمد عیتند و سر. نفس ترس در دلش نشست

شده؟ محمد خوبه؟ یچ ـ

.برنا هم جلو آمد. بغضش را فرو داد و تنها لبانش را بر هم فشرد نفس

. سالم خانوم ـ

. سالم ـ

محمد چطوره؟ ـ

.ستیخوب ن ـ

. انداخت نیمتاثر و متاسف سرش را پا برنا

.شهیخوب م... ان شاء ا. که زدنش گرفتن ییاز اونا يرد هیزد، انگار  یحرف م سایمسعود داشت با پل نییپا ـ

.به سرعت از آن جا دور شد یکوتاه یبا عذر خواه. نداشت ستادنیتاب ا گرید نفس

. نمانده بود شیبرا ینفس يگریو د دیتپ یم شهیقلب محمد آهسته تر از هم. گذشت يخبر یروز در ب سه

دو خانواده  یدر پ یپ يبا وجود اصرارها. رساندند مارستانیخود را به ب عیسر یلیبه جز الهام خ انیونیهما يخانواده  نیمچنو ه لیو سه پروانه

 یکالفه و سردرگم در راه ج،ینفس گ. داد یرا نم یحرکت نیکوچکتر ياو اجازه  تیانتقال محمد را به تهران نداد چرا که وضع يدکتر اجازه 

از . کشاند یوضع محمد او را به مرز جنون م یمادر و پدرش نسبت به هم و از طرف يظاهر يها یتوجه یب دنید یاز طرف. ودشده ب ریاس ناتمام

توانست با  یخواست م یدلش م. ردیآن ها قرار بگ دیکرد کمتر در معرض د یم یکه سع يبه طور دیکش یهم خجالت م انیونیهما يخانواده 

 یافتاده بود حت نشانیکه ب يو فاصله ا ریاخ ياما ماجراها. اوردیکند بر زبان ب یم ینیاش سنگ نهیس يا که رور ییمادرش خلوت کند و حرف ها
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. داد یشدن او به پروانه را نم کیاجازه نزد

آسوده  محمد که يبرا یدست شهیاز پشت ش. را تحمل کند مارستانیب يتوانست جو غم گرفته  ینم گریسوم از آمدن خانواده ها نفس د روز

و مه گرفته و نم  يابر يو اجازه داد هوا مودیپ ادهیراه خانه را پ. را ترك کرد مارستانیبسته بود تکان داد و ب زیهمه چ يخاطر چشمانش را به رو

طر تلخ او بالش گذاشت از استشمام ع يسرش را که رو. به اتاق محمد رفت میمستق دیبه خانه که رس. بکاهد شیاز التهاب درون ینم باران کم

.دیخواب یساعت يبالش را در دست فشرد و برا. لبخند زد

:پاسخ داد یو نگران یبا خواب آلودگ. دیاز خواب پر لشیموبا يصدا دنیشن با

بله؟ ـ

نفس؟ ییکجا ـ

؟یشده عل يزیچ ال،یو ـ

.دنبالت امیهمون جا باش م ـ

:گفت ادیفر با

شده؟ یبا توام؟ چ ـ

.به هوش اومد ـ

. زبانش بند آمده بود. ستادیجلوتر رفت و کنار تخت ا. که وارد اتاق شد نفس بود يرنف نیآخر

.سالم ـ

. محمد در پاسخ سالمش او را به وجد آورد لبخند

!لجباز؟ يحالت بهتره آقا ـ

.که آخرش کار دستم داد ینیب یم ـ

:گشاد شده جواب داد ینشست با چشمان یکه م یدر حال نفس

هان؟ گهید یکن یاعتراف م يدار ؟ییتو نیا ـ

.رینگ يتو جد ستم،ین اریهوش یلیهنوز خ ـ

.شهیم يجد یشوخ یشوخ نایهم گه،ینه د ـ

. يکرد شرفتیچه پ ن،یآفر ـ

:دیو پرس دیکش یقینفس عم یسخت به

چند روز چه خبر شده؟ نیتو ا نمیبب ـ

:دیپرس طنتیبا ش. داد هیتک یقفل کرد و به صندل نهیس يدستانش را رو نفس

چه خبر شده؟ ـ

... و نایمامانت ا ـ
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.نگرانمون کرده بود تتیوضع. میخبرشون کرد یمن و عل ـ

:دیآمده باشد پرس ادشی يزیانگار که چ و

؟يدرد ندار ؟یاالن خوب ـ

:قلبش گذاشت يرو یدستش را به آهستگ محمد

.شدم، بهم فشار اومده یمرخص م دیگفت نبا یدکتر م ،یلینه خ ـ

. خارج شد یز حالت شاد قبلا نفس

!به خودت باشه، خب؟ شتریحواست ب گهیخـواهـشا د ـ

. کرد دییحرف او را تا شیبا فشردن پلک ها محمد

خانوم؟ گهیامر د ـ

!شکشیپ گهیتو خوب شو، امر د ـ

***

!مامان؟ ـ

. دینفس دست از بستن چمدانش کش يبا صدا پروانه

.تو ایب ـ

.زد هیپروانه هم به کمد تک. تخت نشست يجلوتر رفت و رو. کشد یمادرش خجالت م دانست چرا در برابر ینم

م؟یکم حرف بزن هی شهیمامان م ـ

.کنم نفس یمن گوش م ـ

:با عجز گفت دیرس یبه نظر نم یکه از جو حاکم راض نفس

.خوام ینباش، من همون مامان مهربون خودم رو م يجور نیمامان ا ـ

. تادسیپشت به او ا پروانه

. یستیاون دختر کوچولو ن گهیتو د ـ

بار باهات  هی یکه شمال بودم حت یمدت نیتو ا دیتونم راحت باهات حرف بزنم؟ چرا نبا یچرا من نم. یستیمثل قبل ن گهیمامان، توام د ستمینه ن ـ

حرف بزنم؟

.برگشت پروانه

...تو ـ

 یهر چ یول نیگرفت تونیزندگ يبرا یمیدونم چه تصم یمن نم. دیرو باور کن نیا نیاخو یتو و بابا نم یول. یلینه مامان، من دوست دارم، خ ـ

من، من ! گوشه نشسته؟ هی ایهمش خوابه  ای ناین نیهفته که شمال بود هی نیتو ا يدقت کرد. کنه یرو هم داغون م نایو ن یهست داره من و عل

حاال . کنم یکار م یچ میدارم با زندگ دمیتو غم و غصه هام غرق بودم که نفهم نگاه کنم چون اون قدر یفیتو صورت خانوم شر شهیروم نم یحت
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.نیریآخرتون رو بگ میدفعه تصم نیمامان اما ا نیبر. کنه بره یباشه داره چمدونش رو جمع م شمیگاهم پ هیخوام مامانم، تک یکه م

. رفت رونیو از اتاق ب اوردیب نپروانه را تا ي رهینگاه خ. هم خودش و هم پروانه. پر بغض بود. شد ساکت

. دیمبل د يرا کز کرده رو نایسالن که شد ن وارد

چرا؟ ییجا نیعشق من؟ ا ـ

کجا باشم؟ ـ

خواد کجا باشه؟ یاوه خواهرم دلش م ـ

.یتو، مامان و بابا و عل شیخونمون، پ ـ

. دلم زیعز میشتیپ شهیما که هم ـ

.ياینم شمیخوام، تو پ ینم ـ

.دست بلند کرد و در چشمانش زل زد يا رور ناین نفس،

!ذارم یوقت تنهات نم چیفدات شم، من دوست دارم و ه ـ

. دیاما به حالت قهر خودش را عقب کش ناین

!خوام ینم ـ

!خوبه؟ شم؟یپ ایتو ب ای شتیپ امیامشب ب دمیمن، اصال من بهت قول م يکوچولو ي وونهید گهیا قهر نکن د ـ

.دیرا د ينفس در عمق چشمان خواهر کوچکش شاد. به سمتش برگشت ناین

.برگردم يو زود مارستانیباشه؟ فقط بذار برم ب ـ

. نفس کاشت يگونه  يرو یمحکم يو بوسه  دیدستانش را به هم کوب یبا خوشحال ناین

***

.سالم فرشته جون ـ

که افتاده بود آزارش  یاما سکوت او در برابر اتفاقات. ودمشخص نب يزیاز حالت چهره اش چ. نفس سرش را برگرداند يصدا دنیبا شن فرشته

به  ینداشت عقد کرده چندان راض شیبرا يزیچ يمثل او که جز مشکالت و گرفتار يکه پسرش با دختر نیمطمئن بود که فرشته از ا. داد یم

. رسد ینظر نم

زم؟یجا عز نیا ياومد بارون نیچرا تو ا گهیکنه تو د یو مرخصش م ادیسالم نفس، االن دکترش م ـ

. آورد نییخجالت سرش را پا با

نم؟یتونم برم محمد رو بب یم. اومدم یم دینه باالخره با ـ

.نه ایتو منم برم بپرسم دکترش اومده  يتا تو بر. فکر کنم خوابه یول زم،یآره عز ـ

. جلوتر رفت یکم. ش را بسته بودهمان طور که فرشته گفته بود محمد چشمان. گفت و به اتاق محمد رفت يباشه ا نفس

؟يکرد رید ـ
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. ستادیا نفس

تو؟ يداریب ـ

. دیچشمان او خند يقهوه ا دنیبا د شهیمثل هم. چشمانش را باز کرد محمد

هست؟ یمشکل دارم،یآره ب ـ

.ریصبح به خ ر،ینخ ـ

خانوم، حواست کجاست؟ ریظهر به خ ـ

...ــشیپ ـش،یامم، پ ـ

ه که زبونت بند اومد؟انقد حواست پرت اون ـ

. چانه زد ریکرد و دستش را ز زیچشمانش را ر نفس

؟یپرت ک ـ

:و با لبخند خاص خودش گفت دیتخت باال کش يخودش را رو یکم محمد

.یبگ دیتو با گهیرو د نیا ـ

.گمیدارم بهت م یو منم قلب مهربون یکن یاصرار م يادیباشه حاال که تو ز ـ

!خب، مشتاقم بشنوم ـ

:مرموز و خجالت زده گفت يبا عشوه گردنش را به چپ و راست گرداند و با لبخند سنف

!عشقم شیپ ـ

نشست و  یکنار تخت م یصندل يبرد همچنان که رو یصحنه لذت م نیا دنینفس که از د. محمد درهم گره خورد يحرف ابروها نیا دنیشن به

:کرد با خنده ادامه داد یم کتریخودش را به تخت نزد

! منو متهم به دوست نداشتنش نکنه گهیخوابه که د یبهش قول دادم امشب تو بغلم م ـ

نفس مات و . دیاش حلقه شد و او را جلو کش قهیپنهان دور  یحرف منتظر عکس العمل محمد ماند که دست محمد با خشونت نیاز گفتن ا پس

صورتش درست برابر صورت . داد یرا به نفس نم یحرکت نیت کوچکترکه در چشمان او النه کرده بود جرئ یخشم. مضطرب به محمد نگاه کرد

. خورد یم شیتند او به گونه ها يمحمد بود و نفس ها

...منـو ـ

و به  دینفس مات و مبهوت خود را عقب کش. کاره بماند هیاو را ول کند و حرفش نم ي قهیبه در اتاق سبب شد محمد با مکث  يتقه ا يصدا که

. شد رهیاتاق خ کف دیسف کیسرام

حالت چطوره پسر؟ ان،یونیهما يآقا ـ

:به هم قفل شده اش گفت يدندان ها نیمحسوس از ب یبا اخم محمد

.خوبـم ـ
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:با خنده گفت. آمد یم ییبه نظر آدم شوخ و بذله گو. در دستش جلو آمد يبا پرونده  دکتر

؟يوز تازه ست، درد دارهات هن هیبخ ؟یگیدروغ چرا م گهید یول. يدونم غد یپسر م یه ـ

. داد یدکتر گوش م يدر گلو به حرف ها یباز شد اما نفس تنها در سکوت با بغض یابروان محمد کم نیب ي گره

.کنم یلطفا، من صداتون م دیباش رونیخانوم شما ب ـ

. اتاق خارج شدبعد دکتر از  یقیدقا. آمد کیاو به سرعت نزد دنیفرشته با د. از اتاق خارج شد یحرف چیه یب نفس

شد دکتر؟ یچ ـ

. حرکت داشته باشه یلیخ دیلباسش رو بپوشه، نبا دیکمکش کن. مرخصه خانوم ـ

. خارج شد مارستانیشد از ب یم شتریکه هر لحظه ب یتینفس اما با اخم و عصبان. کمک به محمد به اتاق رفت ياز دکتر تشکر کرد و برا فرشته

خواست تماس را قطع کند که . داد یاو زنگ زد اما فرشته پاسخ نم لیخبر دادن به فرشته به موبا يرج شد براخا مارستانیب يکه از ورود یهنگام

. آمد ینم ییتماسش پاسخ داده شد اما صدا هب

الو؟ فرشته جون؟ ـ

:دیچیخشک و سرد محمد در گوشش پ يصدا

ه؟یچ ـ

:با حرص گفت نفس

.به مامان بگو من رفتم ـ

کجا؟ ـ

. را خاموش کرد شیتماس را قطع و گوش گرید یون پاسخاو بد اما

که آن ها را متوجه خود کند به سمت اتاقش رفت که پچ پچ آن ها که  نیبدون ا. نبود الیدر و یو پدرش کس یبه جز عل. پور رفت نیمت يالیو به

. شد یم دهیشنبه وضوح  شانیصدا. در واقع پچ پچ نبود. حواسش را پرت کرد دیاز کتابخانه به گوشش رس

.را آرام کند لیداشت سه یسع یعل انگار

.رقصن یمردم که به ساز ما نم ؟یباشه چ یاون موقع که گفت شه،یکه نم نیآخه پدر من ا ـ

.جا بمونه نیجا بمونه؟ از اولشم اشتباه بود گذاشتم ا نیا دیبا یتا ک. شهینم میجور نینه، ا ـ

؟یخب محمد پس چ ـ

.بشنوم یچیخوام ه ینم گهید. ده تهرانگر یگفتم برم یعل ـ

. را ترك کرد الیآمد و و نییبشنود با حالت دو از پله ها پا يگرید زیکه چ نیقبل از ا نفس

قهوه او را نسبت به  یکرد تلخ یاحساس م. قهوه با ذهنش جلسه گذاشت دنیپس از نوش. دینوش یقهوه اش را م ایدر يرو به رو یشاپ یکاف در

مثل دختر بچه  دیشد؟ با یپس محمد چه م. خواست نفس را به تهران برگرداند یم. پدرش بود يصحبت ها ریدرگ. کند یتفاوت م یب زیهمه چ

خواست  ینداشت؟ اگر پدرش م ینقش چیشد که خودش در به وجود آوردن آن ها ه یم ینیاز خود ندارد تابع قوان ياراده ا چیهکوچک که  يا
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 یمحمد م يخانواده  ادیبه  یوقت دیکش یچقدر از افکارش خجالت م. محمد را قانع کند یا با آن بتواند خودش و حتداشت ت یاو برگردد چه جواب

در عمق قلبش به  يزیچ. انتخاب محمد بود جیهر چند هنوز هم گ. شوند مانیکه آن ها از انتخاب پسرشان پش اشتدوست ند چیه. افتاد

. تشک داش شانیخودش، به محمد و به حرف ها

***

. دیخود د يرا رو به رو یدر را که باز کرد عل. پله ها باال رفت از

؟يبود يخوام بدونم کدوم گور یم قایدق ـ

:آورد او را کنار زد و گفت یرا در م یآشکار که حرص عل یتفاوت یبا ب نفس

.رونیب ـ

؟يگرد یم يریو م یکن یرو خاموش م تیخونه خاله ست که گوش رونیب ـ

؟یعل هیچاَه  ـ

 يمثال محمد مرخص شده اون وقت تو به جا ؟يموقع کجا بود نیآخه احمق تا ا. نزنم تو گوشت رمیگ یجلو خودم رو م یلیخ ناینفس به جون ن ـ

!رونیب ؟یکجا رفت یکه اون جا باش نیا

.اون جا رمیفردا م ـ

.اون جا، مامان و بابا هم اون جان میر یم یشیاالن پا م نینه هم ـ

کار؟ یخودشم هستن من برم اون جا چ يب اونا که هستن مامان و باباخ ـ

. او را گرفت و تکانش داد يطاقتش تمام شده بود بازوها گریکه د یعل

تو سرته؟ هان؟  یچ ـ

. ولم کن ـ

. توانست خواهرش را درك کند یاصال نم. کشد شیموها نیاز او دور شد و دستش را ب یعل

باز؟ يریم يکجا دار ـ

.اونا يخونه  میبر یگیمگه نم ،يریتو که با خودتم درگ ـ

:دستش را در هوا تکان داد و گفت يبه حالت مسخره ا و

!میمواظبشون باش میآخه همه اون جا تنهان، ما بر ـ

.رفتن تهران صشیترخساعت بعد  هیحال زن داداشش بد شده بود اونا  ستن،یمامان و باباش ن گمیم. ستین تیحال زایچ نیا گه،ید يبچه ا ـ

را از  نیماش چییزد و سو یچنگ عیسر دینفس را د یو دو دل دیهم که ترد یعل. چطور توانسته بود محمدش را تنها بگذارد. دیپر ینفس کم رنگ

. برداشت و او را به سمت در هل داد زیم يرو

 تیوضع گریداد و از طرف د یاتفاق صبح آزارش م یطرف باشد از. توانست با خودش رو راست ینم. سست شد شیپاها الیبه و دنیرس بمحض

. غلبه کند ضشیشد که بر احساسات ضد و نق یپس گرفته بود مانع م يماریمحمد که به زور او را از آغوش مرگ و ب
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. باز شد يبعد در با تقه ا يزنگ را فشرد و لحظه ا یعل

.یختیرو به هم راعصاب همه  یکاف يامروز به اندازه  گه،یچته؟ برو تو د ـ

:لب غر زد ریشد ز یکه زودتر از او وارد م یدر حال و

آخه؟ ادیباهات کنار م يمحمد چطور ـ

را  شیها قهیمبل نشسته بود و شق يکه به حالت متفکر رو دیرا د لینفر سه نیاول. گرم صورتش را سرخ کرد ياز هوا یخانه که شد موج وارد

.کاناپه به خواب رفته بود يکه شمال بود رو يهفته ا کی نیل اهم مث ناین. فشرد یدو انگشت م نیب

.را متوجه آن ها ساخت لیکرد که سه یبلند سالم يبا صدا دینفس را د یکه سست یعل

.سالم بابا ـ

 لید به سمت سهکر یشرتش را از تن خارج م ییکه سو یدر حال یعل. لب جوابش را داد ریبه او انداخت و ز يا رهینفس نگاه خ دنیبا د لیسه

زد که  یحدس م. به پدرش داد و به سمت راه پله ها رفت يلب سالم آهسته ا ریعقل و قلبش ز یشگیکشمکش هم رینفس هم درگ. رفت

. راست به اتاق او رفت کی فتدیب شیلباس ها ضیکه به فکر تعو نیبدون ا نیبنابرا. باشدمادرش در اتاق محمد 

 ستادهیمقابل در ا يعقب رفت و سالم کرد و پروانه طور یقدم. وانه که قصد خروج از اتاق را داشت رو به رو شدکه در اتاق را گشود با پر نیهم

. بود رهیدور خ يآن نشسته بود و به نقطه ا ينگاهش به تخت افتاد که محمد رو. داشت یکم دیبود که نفس نسبت به درون اتاق د

 ؟يکجا بود ـ

:آهسته گفت يبا صدا. کرد که وارد اتاق نشود دایپ یخوب ياحت شده بود بهانه از بابت محمد ر الشیکه خ نفس

بودم، حالش خوبه؟ رونیب ـ

ش؟ینیبب يبر يخوا ینم ـ

.نمشیب یم رمیکنه، حاال بازم م یداره استراحت م ـ

:دیپرس گریدر را پشت سرش بست و نفس بار د پروانه

رفتن؟ نایچرا فرشته جون ا ـ

:سرد پاسخ داد یست نفس دلخور بود با لحنکه از د پروانه

. مجبور شدن برگردن نیالهام حالش بد شده بود، مامان و باباش تهران نبودن بخاطر هم ـ

:رفت ادامه داد یانداخت و به سمت پله ها م یبه نفس م يا رهیکه نگاه خ یدر حال و

.رفتارت اصال درست نبود ،يدلم خوش بود حداقل بزرگ شد ـ

 ناین نیماند و آن دو و همچن جهینت یاو ب شیاز آن ها پ یکیماندن  ایخودشان و  يالیبردن محمد به و يبرا لیپروانه و سه يبعد اصرارها یساعت

بعد خواب به چشمانش نفوذ کرد و او را وادار ساخت با  یهم کم یعل. ماندند انیونیهما يالیدر و زیو نفس ن یعل. خودشان باز گشتند يالیبه و

. کوتاه به اتاقش پناه ببرد يریبه خ شب

. کرد که محمد خواب باشد یخدا خدا م. به ناچار به سمت اتاق محمد رفت نیبنابرا. شد یافکارش نم فیحر. دیرا بست و لبش را گز چشمـانش
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تفاوت  یب. جلو رفت یتفاوت کم یب محکم و یینفس با قدم ها. دیدرخش یمطلق م یاهیچشمان او در س يفرو رفته بود اما قهوه ا یکیاتاق در تار

. درست مثل محمد. شده بود ياراده، سرد و جد یب. بود

؟يدینخواب ـ

.رونیبرو ب ـ

دکتر خبر کنم؟ يکه بمونم، اگه درد دار ومدمین ـ

. حس کرد یپوزخند محمد را به خوب نفس

؟یخبرش کن يبر يخوا یمرخصم کرد تو تازه م شیدکتر سه ساعت پ ـ

.یرو صدا کن یعل یتون یم یداشت ياگه کار. حال گفتم که گفته باشمبه هر  ـ

را  شیبود صدا رهیخ واریچشمان او به د ينفس که به جا. دیکش ییصدا یکرد و از شدت درد آه ب کتریبار یچشمش را کم يگوشه  محمد

. تبرداش یآب وانیقرص و ل زیم يبرق اتاق را روشن کرد و از رو. با حرص جلو رفت. دیشن

؟يرو نشون بد یچ يخوا یکارات م نیبا ا ـ

. فرستاد نییقرص را بدون آب از گلو پا محمد

؟يرو نشون بد یچ يخوا یمن نه، تـو م ـ

:حق به جانب گفت یدست به کمر و با لحن نفس

کار کردم؟ یهه، من؟ من چ ـ

 یمورد اشتباه م نیتو ا قایبگم دق دیاما متاسفانه با یکن یدرك م دیباکه  يزیاز چ شتریکردم تو ب یفکر م. یکه را انداخت ییایمسخره باز نیا ـ

.کردم

:محمد خم شد يو رو دیکوب زیم يرا رو وانیخونش به جوش آمده بود ل گریکه د نفس

؟يدیرس جهینت نیبه ا يچه جور قایو دق ـ

:کند گفتبلندش را کنترل  يکرد صدا یم یکه سع یشد در حال یم یهم که کم کم عصبان محمد

م؟یباهم دار یچه نسبت یبفهم یتون یم م؟یستین بهیمن و تو االن دو تا آدم غر یبفهم یتون یم ـ

:زد گفت یکه نفس نفس م یبلند و کنترل نشده در حال يبا صدا نفس

؟یفهمم، که چ ینه نم ـ

:دیزد و با خشم غر یانگشت سبابه اش را چند بار به پشان محمد

.دمیخوام انجام م یرو که نم ياون وقت کار. که هست داغون تر بشه ینینذار از ا. نهجام داغـو نیمنم ا ـ

محمد هم آب دهانش را قورت داد و دستش را مشت کرد و با لحن . بود یعقب تر رفت اما هنوز بر موضع خودش باق یساکت شد و کم نفس

: نسبت به قبل ادامه داد يآرامتر

 ینگا به خودت بنداز، اون شوخ هیاالن  یول. میبود که هر دومون مجرد بود یمال وقت ایلجباز ا،یمسخره بازاون  ؟یبفهم يخوا یتو چرا نم ـ
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. باشه گهیجور د هیتونست  یم مارستانیمسخره تو ب

؟يام بردار قهیو دستت رو از رو  یمنظورم رو درك کن یلطف کن شهیم زمیبگم عز یباشه؟ انتظار داشت يمثال چه جور ـ

. در بچه نباشانق ـ

!؟يانقده بزرگ بود يبود کمیبابا بزرگ، تو کوچ يوا ـ

نفس مات و مبهوت . آورد یکرد هر لحظه نفس کم م یاحساس م. قلبش گذاشت ينتوانست بر فشار قلبش غلبه کند، دستش را رو گرید محمد

کرد همان طور که دکتر گفته بود  یخت نشست و سعت يکنار محمد رو. افتیاطرافش را در تیعقب رفت و تازه موقع یکم. شد رهیبه او خ

. دیاو کش يشانه ها يمحمد را از تخت دور کرد و دستش را رو. آهسته ماساژ دهد را شیپشت قلب و شانه ها

:دیبود آهسته پرس دهینفس که بشدت ترس. شد یرفته رفته حالش بهتر م قهیاز چند دق پس

 ؟يبهتر ـ

:اد و دست نفس را آهسته پس زدرا به نشانه مثبت تکان د سرش

.بسه، خوبم گهید ـ

. هم از جا بلند شد نفس

.دراز بکش یاگه خوب ـ

!خوبم، تو برو یعنیگفتم خوبم  ـ

. سکوت کردند دندیکش یم ادیفر گریکدیقبل بر سر  یقیدو انگار نه انگار که دقا هر

.متاسفم ـ

:افزود عیسر و

. صبح، واسه االن ياما نه برا ـ

:که محمد گفت دیپاشنه پا چرخ يقصد خروج از اتاق رو هی و

!نایبخشمت فقط بخاطر ن یاما من م ـ

و  دیبار یآن روز باران بشدت م. شده بود شب را به صبح رسانده بود رشیبانگیکه گر ییشب قبل مدام با کابوس ها. دیزود ار خواب پر صبح

. تا جر و بحث شب قبل را فراموش کرده و به محمد سر بزندشد  یباعث م نیکرد و هم یم جادیدر نفس ا یحس خوب

:دیپنجره د ياتاق را با سر و صدا باز کرد و در کمال تعجب و خالف انتظارش محمد را رو به رو در

؟يستادیتو چرا وا ـ

دختر؟ يدار یگفتن چه مشکل ریصبح به خ ایتو با سالم کردن  ـ

:گفت يرفت با لحن بچگانه ا یراه م شیپنچه پاها يکه رو یبا خنده سرش را تکان داد و در حال نفس

.سـالم آقاهه ـ

. خودش را کنار محمد رساند و
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. يزیچ هیشد  نیا ـ

. شهیداشت، مثل هم شیته ر. نفس معصومانه به مردش نگاه کرد. شد رهیخ ایو دوباره به در دیشاداب نفس پاش يلبخندش را به چهره  و

اتاق را پر کرده  يعطرش تمام فضا يرنج باال زده و بو يتا رو شهیمردانه اش را به عادت هم راهنیشده بود و پ شهیهمبلندتر از  یکم شیموها

. بود

!وره نیا ایتو بچه؟ در یکن ینگاه م یبه چ ـ

»!وونهید ییمن تو يایدر«: دیکش ادیفر يو در دل با شاد دیخند نیریش نفس

محمد؟ ـ

. شنوم یم ـ

:ادامه داد نیبله را بشنود بنابرا ای زمیجان، عز يدهد کلمه ها یاو را مخاطب خودش قرار م یتنداشت وق عادت

!بزنـم غیخواد ج یدلم م ـ

:گفت يبود با خونسرد رهیهمچنان که به رو به رو خ محمد

.خب بزن ـ

بزنم؟ غیمن تنها ج ؟يجد ـ

.کرد به لرزش در آمد یکه م يخفه ا ي در اثر خنده شیانداخت و شانه ها نییبار محمد سرش را پا نیا

!یکن یکار م یچ نمیبکش بب غیتو ج ـ

!شهیکه نم ییا خب تنها ـ

.مردونه باشه که تو رو آرومت کنه يصدا هی دیاون وقت با يبزن، خسته که شد غیخواد ج یتو تا دلت م ـ

پنجره  کیفرار از جواب دادن به او نزد يشد برا یدر دلش آب م جمله قند نیا دنینفس که از شن. شهیتر از هم يجد. بود يبار محمد جد نیا

. دیبخار گرفته کش شهیش يرفت و انگشتش را رو

!؟یکن ییهنرنما يخوا یشد؟ نم یچ ـ

. به عقب برگشت که باعث شد محمد ناخودآگاه چند قدم عقب تر رود ادیآمده باشد با فر ادشیبه  يزیحرف انگار که چ نیا دنیبا شن نفس

!محمد يوا ـ

ه؟یچته دختر؟ چ ـ

ازت بخوام؟ يزیچ هیتونم  یم ـ

:آورد و چند بار تکان داد نییکرد و سرش را پا زیچشمانش را ر محمد

. نمیبگو بب ـ

:و گفت دیکش یقیبار آرامتر از قبل نفس عم نیا نفس

؟یبزن انویبرام پ شهیم ـ
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!نه ـ

. و قاطع محکم

بدونم نه؟ تونم یرو م لشیچرا؟ حداقل دل ـ

. رود یپر واضح بود که از جواب دادن طفره م. به سمت تخت برگشت و از پنجره فاصله گرفت محمد

.گهیوقت د هیباشه واسه . نرفته هیوقته دستام رو کالو یلیخ ـ

:گفت اوردیخود ن يداشت به رو یکه سع يبا دلخور نفس

!خب یلیخ ـ

:جذاب گفت یچپ انداخت و با لحن يپا يتش را روراس يپا. کنار تخت نشست یمبل چرم يرو محمد

؟يصبحونه بخور يخوا یخب حاال نم ـ

: تفاوت گفت یاما ب نفس

. ستیگشنه ام ن یلیخ ـ

:زد گفت یرفت انگار که با خودش حرف م یکه به سمت در م یدر حال و

. زنگ بزنم نایبه ن دیبا ـ

***

ساغر و برنا همراه . گشت ینفس م یشد و به ندرت دچار تنگ یال محمد رفته رفته بهتر مح. شدند یم يسپر گریکدیبا سرعت از پس  روزها

که با  ینفس هم مست و خوشحال از بودن با او و لحظات. شد یمحمد همراه آن ها راه يبا اصرار ها زیهم به تهران برگشتند و مسعود ن

 انیم نیدر ا. پلکاند یبود و با لذت آن را دور و اطراف محمد نم دهیکش رونیچشمانش ب ي چهیزدند نگاهش را از در ینفس نفس م یخوشحال

که در  یشکالت کیک هیمثل خوردن . بود که هر دم و بازدمش از آن نفس بود يادیدوست داشتن ز دیداد شا یآزارش م یکه گاه يزیتنها چ

قلبش  یخال يگوشه . که همه خانواده اش به تهران بازگشته بودندحاال . کرد یم تینبود مادر و پدرش او را اذ. ماند یاو م يبرا شیتلخ تینها

. آمد یبه نظر نم یشگیبودن ها هم نیبود که ا نیداد ا یکه آزارش م يزیچ. آورد یبه او فشار م

 لیدادگاه سه خیتار. مزه مزه کرد شیدندان ها ریرا ز یتلخ گریبار د یآورد که نفس با خبر عل یخود را به دست م يبه طور کامل بهبود محمد

. و دوم آذر ماه ستیب. و پروانه مشخص شد

او  يمحمد به عادت خودش خونسرد و صبور با رفتارها زیمدت ن نیدر تمام ا. برگزار کرد یطوالن يروز مغموم و افسرده با ذهنش جلسه ا چند

.از مذاکره با افکارش دست بکشد يظاهر یخو گرفت و گذاشت تا نفس در آرامش

شده بود که بال  یپدر و مادرش آتش ییانگار جدا. دادگاه فرصت داشت یینها خیهفته تا تار کیتنها . خود را گرفت میوم نفس تصمس روز

.ساخت یباخبر م مشیمحمد را از تصم دیبا. سوزاند ینفس را م یزندگ يپروانه 

***

محمد هم . آب آرامش کند يا تا مچ پا تا کرد و اجازه داد تا خنکاحرف خم شد و شلوارش ر ینفس ب. شدند کترینزد ایبه شانه هم به در شانه
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سکوت بود و  زیهمه چ. نفس به ارمغان آورده بود يرا برا یو نگران شیغروب تشو يابر يهوا. شد رهینشست و به نفس خ یتخته سنگ يرو

. چیه گریسکوت و د

خودش از محمد . نشست یلبش م يرو یکرد پوزخند تلخ یرا پاك م شیابرد و هر بار که موج رد پ یرا در آب عقب و جلو م شیپاها مدام

خواست به آب بزند که شلوارش را تا مچ  یانگار او هم م. به محمد انداخت ینگاه. دیچرخ یاما زبان در دهانش نم ندیایخواسته بود تا به ساحل ب

:ب بغض آلود زمزمه کردل ریشد و ز رهیخ تینها یب یدر آب ییبه جا گرینفس بار د. زد یپا تا م

گُمـم یزندگـ ـکیدر تـولـد  مـن

وجـود مفـرح ـکی در

دو گانه و تنهـا یول

ســتیمن ن یبار صحبــت از تمـام نیا

!مشــغولم ــشیجــا من تمــام به نُقصــان خو نیا

؟يدیمحمد گوش م ـ

دستانش را  دیایب نییکه از تخته سنگ پا نیبدون ا مشیمنصرف از تصم مثبت تکان داد و يمحمد سرش را به نشانه . زد هینگاهش را به او بخ و

. قفل کرد و منتظر او شد نهیس يرو

؟يتو خسته نشد ـ

؟یاز چ ـ

؟یچند هفته شمال یچیو ه یچیکه بدون برنامه و ه نیاز ا ؟ییجا نیکه ا نیاز ا ـ

؟یبدون يخوا یم یرو واسه چ نایتو سرته؟ ا یچ ـ

:شرتش فرو برد و ادامه داد ییسو بیرا در ج دستانش

.بهت گمیدارم م ينه جد ـ

. اش رو بگو هیبق ه،یکه تکرار نیخب ا ـ

نه؟ ای يدونم تو معتقد شد یمن تالش نکردم اما، حاال نم ـ

:گفت و دیکش یقینفس عم. نداشت يا دهیفا ینیمقدمه چ. دیکش یقینفس عم. کرد یدرك م یرا خودش به خوب نیزد و ا یحرف م پرت

!خوام برم تهران یچند روز م هیمن  ـ

از  یمیضخ يپوسته  ریاما پر واضح بود که احساسش را ز دیرس یشکننده به نظر م. نبود شهینفس مثل هم. نگاهش کرد رهیخ رهیخ یکم محمد

. کند یغرور پنهان م هیشب يزیچ

.یزن یحرف رو م نیروز ا هیگفته بودم باالخره خودت . میگرد یباشه، برم ـ

!جا بمون نیتو ا رم،ینه من م ـ

:دیباال انداخت و پرس يمتعجب از نفس شانه ا محمد



کاربر  انجمن نودهشتیا  .nikita. |نفس بارون                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 308

خب چرا؟ ـ

!يبرگرد ای یبمون یتون یم یاون موقع اگه خواست. دمیم حیرو برات توض زیزنم، اون وقت همه چ یتهران بهت زنگ م دمیرس یوقت ـ

.قرار گرفت شیشد و درست رو به رو کیقدم به قدم به نفس نزد. دیپر نییاسنگ پ ياز رو یشد با جهش یم یکه کم کم عصبان محمد

؟يتو؟ تب دار یگیم يدار یچ ـ

.خمار نگاه او زل زد يپر از اشک به قهوه ا یبا چشمان نفس

.برات گمیرو م یهمه چ دمیرس یوقت ـ

:را جلو برد و افزود دستش

!تو دست مردونه بده و من قولش رو، باشه؟ ـ

. دیبار یغم دانه م زییپا. دیبا صدا، با خشم غر. دیهم بار باران

:زد ادیو فر دیاو را به چنگ کش يباران شانه ها ریز محمد

و  يداد لمیمشت مزخرفات تحو هیجلوم  يستادیو من نگات کنم؟ وا يآدم تلخ و خشکم که تو راه بر هیاحمق؟  هی ؟يفرض کرد یتو منو چ ـ

قول بده؟ یگیم ياریاون وقت دستت رو م

. آمد ینفسش باال نم. دیرا عقب کش خودش

!محمد درکم کن ـ

 ؟یو درك کردنم گذاشت دنیواسه فهم ییجا! یکن یم نیبه شعور من توه يدار گهیتو د ؟یدرك؟ چه درک ـ

. و لبان نفس دیلرز یمحمد م يصدا. شده بودند سیباران خ ریهر دو ز. و برگشت دیصورتش کش يرا رو دستش

!بس کن گهید ،یستیا یبعد م يایقدم م هیا همش تا چر ـ

نامعلوم را در  يریباران مس ریروح ز یو ب دهیخم ییخواست اما او سکوت کرد و با شانه ها یمحمد را م يمردانه  يخسته  يباز هم صدا نفس

. گرفت شیپ

. شد یناتمام م یراه ریهم اس باز

***

به اطراف در کار باشد در خانه را قفل کرد  ینگاه چیکه ه نیبدون ا. رفت نییاز پله ها پا. م گذاشته يرو زیبا بستن در چشمانش را ن همزمان

گره خورده چمدان را از دستش  ییاو با ابروها دنیمحمد با د. محمد قدم برداشت نیبه سمت ماش يزییپا يروزها نیسوزناك آخر يو در سرما

.داد يجا نیگرفت و آن را در صندوق ماش

 ؟یگرفت نیشما ـ

.شو ادهیپ ـ

اما در آن  ردیخواست محمد در آغوشش بگ یم. خواست یچشمان او را م یهمانیدلش م. را گشود و کنار محمد قرار گرفت نیدر ماش یناراحت با

. مانست یدور م یالیتنها به خ يزیچ نیلحظه چن
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.مواظب خودت باش ـ

:تکان داد و گفت يبا اخم سر گریبار د محمد

.ظر تلفنت هستممنت -

.رفت و تنها، همان طور که آمده بود یساده م. نهاد یباران م يپا ينفس پا جا. چند قدم عقب رفت و

لحظات تلخ و  يآور ادیبا  زین یکه با نم نم باران تر شده بود چشم دوخت و گاه يداده و به جاده ا هیتک شهیتمام طول راه سرش را به ش در

ذاشت و چقدر از محمد ممنون بود که جز  یکرد و آن ها را پشت سر جا م یراهشان م يچند قطره اشک بدرقه که با محمد داشت  ینیریش

. داد یسرگرم نشان م ویبود که خودش را با راد يسالخورده ا رمردینبود و راننده هم پ نیدر ماش يگریدخودش مسافر 

 يکه جلو ناینفر ن نیاول. در را گشود وارد خانه شد دیبا کل. دش را به خانه رساندخو عیسر یلیو خ دیبه غروب نمانده بود که به تهران رس يزیچ

.دیاز جا پر غیلم داده بود نگاهش به او خورد و با ج ونیزیتلو

.يخـواهر يوا ـ

.خودش را در آغوش نفس انداخت و

.سالم عشق من، چقدر دلم برات تنگ شده بود ـ

.انداخت نییرا از خود جدا کرد و سرش را پا ناینفس ن. به نفس زل زد رتیآمد و با ح رونیاز آشپزخانه ب زیپروانه ن ناین يها ادیداد و فر با

.سالم ـ

. دندییبو یرا م گریکدیو  ستندیگر یهر دو م. دینفس آمد و او را به آغوش کش شیبلند و به حالت دو پ ییو سپس با قدم ها واشی واشی پروانه

.د ماماندلم برات تنگ شده بو ـ

.طور نیمنم هم زم،یمنم عز ـ

داد  حیو نفس سر بسته توض دیپروانه از نبود محمد پرس. به گفت و گو نشستند یبه خانه برگردند مادر و دخترها کم لیو سه یکه عل یهنگام تا

با . کرد یم یبگیدر جمع کوچکشان غرانگار که  یول. بودن با آن ها و سر و سامان دادن به دانشگاهش به تهران آمده يرا برا يکه چند روز

 یافکار پرسه م نیدر هم. ابدیمهلکه نجات  نیکرد تا از ا یم يفکر دیبا. نشست یمادرش در آن سن غبار غم بر دلش م دهیتک يچهره  دنید

 دنیبا د. انداخت شیبه گوش ینگاه ردیکه شماره را بگ نیتند و با عجله به اتاقش رفت و قبل از ا. ردیبا محمد تماس بگ دیآورد با ادیزد که به 

 یعصب يبوق دوم نخورده بود که صدا. شد يریمشغول شماره گ يشتریو با سرعت ب دیکش یبار با او تماس گرفته بود آه نیکه چند محمدنام 

:دیچیپ یمحمد در گوش

!؟يموقع شب کجا بود نیتا االن و ا ـ

!سالم ـ

.جواب سوال منو بده ـ

. خود کاست اقیبه ناچار از شور و اشت زیو نفس ن سرد و تلخ بود محمد

.رفت بهت زنگ بزنم ادمی میزد یبا مامان حرف م یول. دمیرس شهیم یدو ساعت یکی ـ
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. داد یجواب نم یبه چند جا زنگ زدم؟ خونتونم کس یدون یم ؟يرو جواب نداد تیپس چرا گوش ـ

.ببخش ـ

:گفت ظیو با غ یعصب یبا لحن محمد

ن؟یهم ـ

:خودش ادامه داد و

!یبهم گفت ایباشه که لب در ییزایخوام حرفات مثل چ یشنوم فقط نم یمن حرفات رو م ،یخب، حاال تهران یلیخ ـ

فردا صبح بهت زنگ بزنم؟ شهیمحمد من خسته ام، م ـ

. کرد خود را کنترل کند یو سع دیکش یقینفس عم محمد

. تا فردا ـ

... مـرسـ ـ

. کرده بود را قطع یمحمد گوش اما

. از در وارد شدند زین یرفتن او پدر و عل نییهمزمان با پا. رفت نییدر اتاق قدم زد و سپس پا یمغموم و سرخورده کم نفس

.نفس را بغل کرد و چند دور در هوا چرخاند یعل. به سمت او رفت زیرا کنار در گذاشت و نفس ن فشینفس ک دنیبا د یعل

؟یکن یکار م یجـا چ نیدختر؟ ا يچـطور ـ

.ترسم یم ،یعل نیبذارم زم ـ

. باال رفت يهم با سر پاسخش را داد و به طبقه  لیسه. سالم داد لیبه سه نییپا يگذاشت و نفس با سر نییاو را آهسته پا یعل

. محمد زنگ خورد یساعت نه گوش راس

.ریصبح به خ ـ

.خب نفس بگو ـ

:گفتاحوال او نشد و  يایبرخالف انتظارش جو نفس

. دانشگاهم رو درست کنم يکارا دیبود که با نیکه اومدم تهران ا یلیاز دال یکی یبهت بگم ول يدونم چه جور یمحمد نم ـ

:دیحرفش پر انیم محمد

؟يدیخوام نفس، فهم یاضافه و بهونه نم حیتوض ـ

. رو گرفتن مشونیاونا واقعا تصم یعنیمامان و بابام،  ییخب، جدا ـ

تهران؟ یرفت ،یکه به من بگ نیبدون ا نیاطر همتو فقط به خ ـ

:داشت او را مجاب کند گفت یکه سع یو با لحن دیکش يصدا دار نفس

که من بخوام  ستنین یتیهم دارم که هر دوشون تو وضع گهیبردار د هیخواهر و  هیجا من  نیا شن،یمن دارن از هم جدا م يمحمد مامان و بابا ـ

. داره اجیبه وجودم احت ناین ینه ول یتنهاشون بذارم، حاال عل
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خوان برن واسه طالق؟ یم یک ـ

.هفته نیهم نیتو ا ـ

:دیتفاوت پرس یاما به ظاهر ب یبا زرنگ محمد

؟یکن یکار م یو اگه جدا شدن تو بعدش چ ـ

 .کار کنن یخوان چ یم یو عل نایدونم ن یمن نم. شهیم یدونم چ یمحمد، اگه جدا بشن نم نهیموضوع هم ـ

:که لبالب از غم بود ادامه داد يآهسته تر يدهانش را قورت داد و با صدا آب

. کنه یم رییشون نسبت به من تغ دهیافته احتماال عق یواسه مامان و بابام داره م یتو اگه بفهمن چه اتفاقات يبعدشم خانواده  ـ

:دیبه هم قفل شده اش غر يندان هاد نیآخر نفس از ب يجمله  دنیآرام گرفته بود با شن یکه حاال کم محمد

.کنم یراهم رو خودم مشخص م رن،یبگ میکه خانواده ام برام تصم ستمیمن بچه ن ـ

تخت  يخبر و افسرده خودش را رو ینفس هم ب. را قطع کرد یبر درد قلبش غلبه کند بدون حرف گوش یکرد به سخت یم یکه سع یدر حال و

.تلفنش زنگ خورد گرید نگذشته بود که بار یقیدقا. پرت کرد

.سالم ساغر ـ

تو؟ يبه به سالم خانوم خانوما، چطور ـ

. آرامتر شده اند ریچقدر نسبت به قبل از اتفاقات اخ. کرده رییتغ شانیآن فکر کرد که چقدر لحن صحبت ها کیدر  نفس

؟يتو چطور! بد ایدونم خوبم  ینم ـ

؟ییکجا ؟یشده نفس یچ. حرف تو منم حالم خراب شد نیبا ا ـ

.تهرانم ساغر ـ

. ردیساغر شدت بگ یبود تا نگران یحرف کاف نیهم

!منو دختر یکشت! شده نفس؟ یچ نمیبنال بب ـ

 نیحاال بازم ا شه؟یم میبه خاله و عمو حسود یگفت یم شهیساغر؟ هم ینیب یم. مشترکشون رو تموم کنن یکه زندگ رنیهفته م نیمامان و بابام ا ـ

.دیقشنگمون به کجا رس یزندگ نیبب ؟یزن یحرف رو م

ومده؟ینکن تو رو خدا، مگه محمد همرات ن هیفدات شم گر ـ

. ادینه نذاشتم ب ـ

چرا؟  گهید ـ

کنه؟ یم يکار کنم؟ تازه بعدش فرشته جون چه فکر یرو چ نایمنو بفهم، من ن گهیتو رو خدا تو د شنیساغر اونا دارن از هم جدا م ـ

خواد بکنه مثال؟  یم يبعدشم فرشته جونتون چه فکر ر،یغم بغل بگ يزانو نیبعد بش شهیم یچ مینیاوال بذار بب ـ

.بدم حیتوض یکیحوصله ندارم به تو  گهید ،يوا ـ

.نکن احمق جون يباز تیبا زندگ ـ
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 ؟یکدوم زندگ ـ

حال و هوات عوض شه؟ رونیب میبر یغروب يخوا یم ـ

.نمونده برام که برم حال و هوام رو عوض کنم یدل و دماغ گهیبعدشم د يریتو خودت درگ ،ینه مرس ـ

.زنمایمن باز بهت زنگ م. نفس تو رو خدا خوب فکر کن ـ

.زمیباشه عز ـ

.تا فردا و پس فردا خودم رو برسونم اون جا تایکنم نها یم یحاال سع ـ

.یکن یلطف م ـ

!ستاین میمن لطف مطف حال ـ

.را قطع کرد یگوش یتاهکو یو با خداحافظ دیآهسته خند نفس

 قتیحق نیاز حدقه در آمده به ا یشده باشد با چشمان داریآذر ماه نفس انگار که از خواب ب کمیو  ستیب. رفت یم شیپ عیسر یلیخ زیچ همه

کرد اما  یحبت مص یچند روز مدام با عل نیدر ا. مشترکشان را مشخص کنند یزندگ انیخواهند نقطه پا یو پروانه م لیکه سه دیانکار شده رس

 یرا به زبان نم ییجدا نیا لیکدام دل چیبا آن ها ه دیشد یپروانه در رقابت یو حت لیسه یاحمقانه بود ول. دندیرس ینم يا جهینت چیبه ه مکدا چیه

: جمله بود کیتنها در برابر تمام سواالت آن ها . آوردند

!میباهم ادامه بد میتون ینم گهیما د ـ

چقدر . قابل هضم نبود شیبرا ییجدا نیدر واقع اصال ا. آمد یکنار م هیقض نیبا ا دیچطور با. سوخت یم ناین يدلش برا. بودرنگ باخته  نگاهش

. کرد یبرخورد م نیبود که آن طور سرسنگ دهیهنوز هم او را نبخش لیکرده بود با پدر صحبت کند اما انگار سه یسع لشیخالف م

فقط از طرف او نبود  یلیم یب نیبه او زنگ زد اما انگار ا لشیخالف م ریباز هم مثل چند وقت اخ. نداشت يشد از محمد خبر یم يدو روز یکی

. آشکارش ته مانده احساس نفس را منجمد کرد يو سرد یتفاوت یچرا که محمد باز هم با ب

. سالم ـ

:اکراه جواب داد با

.سالم ـ

؟یخوب ـ

؟يدار يآره، کار ـ

:دیطعنه پرس به

دارم زنگ بزنم؟ يمثل تو هر وقت کار دیتما باح ـ

!یرو قطع کن یرفتارم گوش یبه تالف یتون یم ـ

.دییهم سا يرا رو شیدندان ها نفس

کار رو کنم؟ نیو اگه نخوام ا ـ
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.یباش گهیراه د هیبه فکر  ای یمنو تحمل کن يصدا دیبا ایدونم،  ینم ـ

. تفاوت یخونسرد و ب. به مکالمه ادامه دهد دوارتریام یزد تا نفس کم یهم حرف نم ياز سر لجباز یحت

!رو نخوام؟ نیو اگه ا ـ

. ماند شیزندگ يسوال ها نیاز مهمتر یکی دیصبرانه در جواب شا یحرف دلش را در لفافه زد و ب باالخره

!میشنو یهم رو م يباشه که صدا يبار نیآخر نیا دیخودته، شا لیم ـ

را  يگریبا خود فکر کرد چقدر احمق بود که انتظار پاسخ د. باز شده بود شیزبانش تلخ و پلک ها. شد ریسرازنفس  کریبر پ يآب سرد انگار

کار  يبار به طور جد نیداشت؟ غرور ا يچه؟ محمد چه منظور یعنی. را نداشت یجواب نیزد که او اصال انتظار چن یم بیبه او نه يزیاما چ. داشت

:رمق گفت یب. داد یم شاندست

.بهت بگم يگفتم چه جور یبا خودم م ،یچه خوب شد که گفت ـ

کنار  ستنیمثل خودم ن یلیکه خ ییتونم با آدما ینم یاش که بماند؛ ول جهیحاال نت گهید يتو تالشت رو کرد. که اون قدرام سخت نبود يدید ـ

.امیب

!باشه یکردم غرور انقدر دوست داشتن یوقت فکر نم چیآهان، ه ـ

. رسوندم جهینت نیتو رو به اخوشحالم که  ـ

:هم فشرد و محمد ادامه داد يرا رو شیبا خشم دندان ها نفس

 چیباشه ه ادتی نمیا یول. وقت منو قانع نکرد چیو چه پشت تلفن ه ایاون روز تو چه لب در ياما خب حرفا ادیخوشم نم نایاز حرف آخر و ا ـ

.رنیبگ میبرام تصم گرانینبودم که د یوقت آدم

:محمد يحرف ها يهم سکوت و ادامه  باز

نمونده که نه؟ یحرف گهیخب د ـ

در تمام طول عمرش را  میتصم نیمهمتر یاحساس چیه یو انگار که ب دیکش ادینفس محکم و قاطع با خشم بر سر احساسش فر ه،یطعنه، کنا با

:گرفت آهسته و شمرده به محمد گفت یم

.خداحافظ ـ

به محمد ! کار کردم؟ یمن چ«: دیسرش را در دست فشرد و ناگهان مثل برق از جا جه. تخت انداخت يرا روخودش . دیرا محکم کوب یگوش و

»نکن؟ يباز یگفتن؟ با زندگ یو ساغر و اصال همه بهم م یبود که عل يزیهمون چ نیکردم؟ ا يخودم باز یگفتم، گفتم خداحافظ؟ با زندگ یچ

.بند آمده بود نفسش

***

روز سفر آتش جا  نیآخر. به صبحش سالم داد يزییپا يها یتمام دلتنگ يبه لهجه . گشـوده شد زییروز از فصل پا نیرآخ يبه رو چشمانش

. نفس میعقب افتادن آن و هم تصم یروز دادگاه و به نوع يام آذر برا یمقدر شدن س لیهم به دل. روز سرنوشت او بود يمانده از کاروان بهار

ها رها  یکرد تا ذهنش را از بند آشفتگ یدستانش را درهم قفل م. گذاشت یبا ذهنش جلسه م زییعصر پا يه و سرماقهو نیمدام ب ریخچند روز ا
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. سازد

 یکم دیو شا شهیرا به عادت هم شیبلند و گونه ها يمژه ها . دیلب کش يراحت رژش را چند بار رو الیبا خ. نشست نهیآ ياز حمام جلو پس

 یمشک يبه پا و پالتو یشلوار کتان کرم رنگ. رها ساخت یشانیپ يحالت دارش را رو يزد و موها يلبخند. ستآرا شهیاز هم باتریبهتر و ز

بلند  يبه پاشنه  ینگاه. را انتخاب کرد نیبهتر شیلباس ها تیبه تبع زیکفش ها ن نیاز ب. به آن داشت به تن کرد يادیز ي القهرنگش را که ع

گردن، موها و مچ  ریعطر مورد عالقه اش را به ز. بود نهیگز نیگرفته بود به نظرش بهتر شیکه پ یر راهبلند در براب يپاشنه ها. کفشش کرد

را  یدخترك جوان و جذاب نهیقامت قاب گرفته اش در آ. ستادیاتاق ا يقد ي نهیآ يجلو. دیسر کش يرو زیکرم رنگش را ن لدستانش زد و شا

. زد یخود لبخند م يداد که به رو ینشان م

. دیچیپور پ نیمت يبود که در خانه  ییصدا نینفس آخر يکفش زنانه  يتق تق پاشنه ها. رفت نییغرق در سکوت پا يخانه  يپله ها از

. کند یرانندگ ایدر یبه مقصد آب نینداد و از راننده هم خواست تا بدون روشن کردن پخش ماش هیتک نیماش شهیبار سرش را به ش نیا

هم  يبستن نگاهشان به رو يکه پدر و مادرش درصدد تالش برا نیبا تصور ا. داد یصبح را نشان م ازدهیساعت . ختاندا یبه گوش ینگاه

. دیکش ادیدر ذهنش فر یلبخند عل یو گرم ناین يخنده . هستند چشمانش را بست

که  دیرس جهینت نیبه ا. گرفت میتصم و از همه مهمتر شهیاز هم شتریب. چند روز بزرگ شد، درك کرد نینفس به وسعت ا. بزرگ شد نفس

فکر دوباره چشمانش را  نیاز هجوم ا. را هم؛ اما محمد را عاشقانه یرا دوست داشت، عل ناین! دیخواهد کش شیها يبر شاد یعشق خط بطالن

چرا فکر نکرد که با . ختیفرو رشکست و  شیتمام باورها کبارهیبه . چقدر محمد را آزرده بود. لب تکرار کرد رینه را سه بار ز يبست و کلمه 

نفس هم . پرستد یگفته بود غرورش را م میکه لب به اعتراف گشود و به طور مستق يمحمد. بر سر غرور محمد آورده بود ییرفتارش چه بال

 کیو هزار و ... تا. ه آغوش نکشدمحمد را ب الشیدر خ گریتا د. جا بداند نیرا هم انشیتا پا. بگذارد انیپا يبرا ينقطه ا زیبار او ن نیرفت تا ا یم

 انیپا نیا. خودش يبه خواست و اراده . ازاردین نیاز ا شیاو را ب گریدور دست بفرستند، که به باور خودش د يکه محمد را به آرزوها گرید يتا

خواست با  یسخت بود اما انگار م شیبرا هیقض نیکنار آمدن با ا. دیپسند یلبش م ينهفته در چشمانش با لبخند ظاهر شده رو یمتلخ را با غ

. ماهرانه عشق را از فرهنگ لغات ذهنش پس بزند اریبس يتظاهر

خواست دست  یکه م يکرد و لبخند يریجلوگ شیاشک ها زشیاز ر یرا خاموش کرد و با چه جان کندن شیبه شمال گوش دنیرس تا

. لبان لرزانش نگه داشته بود يتکان دهد رو شیبرا یخداحافظ

بودند و آسمان چه سوزناك و موقرانه قطره  دهیپوش اهیها س ابانیانگار تمام خ. به غروب نمانده بود يزیکه چ دندیرس یبه شهر شمال یهنگام

. داد یشهر سوز اشک را به چشمانش راه م يمه گرفته  يهوا. دیبار یقطره غم م

و  دیلحظه تمام تفکراتش پر کش کی يبرا. را روشن کرد شیگوش کرد یگفت تکرار م یبه محمد م دیجمالتش را که با نیکه آخر یحال در

که نبض قلب  نیآورد؟ از تصور ا یگذشتن از محمد را تاب م. افتاده بود انیکه در قلبش به غل یاحساس يایدر يدلش سوخت برا. دلش سوخت

. شد خیرا آرامش ببخشد، مو بر اندامش س يگریتر ددخ يادهایاو فر يپر ابهت مردانه  يصدا ایو  ندازدیب نیطن يگرید شمحمد در گو ماریب

 یاو آرام بود و دم نم یزندگ يحایچقدر مس. محمد کرد ماریقلب ب همانیم یچقدر تلخ. داشت یکاش راه برگشت. اش را سوزاند نهیآه سردش س

باالخره غم دانه . کردند یحرکت م يگرید جور شیزندگ يخواست تا کاش مهره ها شیزندگ یوجود، با تمام هست ماملحظه از خدا، با ت کی. زد
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. آزاد کرد شیشد و راه تنفس را برا يکوچک از چشمش جار يا

. دیبار یم بیچه عج يزییروز پا نیآخر. کرد یسرما را صرف م خی ،یو دستانش همچون قال دیتپ یقلبش م. را به راننده داد و در را بست پول

را به زحمت دنبال  شیپاها. دیتا زنگ خانه به صدا در آ دیکش یانتظار نم یکس. در باز بود. دیرس الیرنگ و یدر کوچه قدم برداشت و به در مشک

. را هم نداشت یقینفس عم دنیتوان کش یحت. دیرس يو به در ورود دیکش خود

قدم به قدم . خانه حکمفرما بوددر  یبیعج يسرما. مهمان وجودش شد جانیه. انداخت نیدر گوشش طن انویپ یاز در را باز کرد که سمفون یکم

رفت  یم نییها باال و پا هیکالو يتق تق کفشش در حرکت انگشتان محمد که ماهرانه رو. را با قدرت در مشت فشرد فشیجلوتر رفت و بند ک

. واندفراخ یهمانیاحساسش را به م شهیمحمد، پر ابهت تر از هم نیگرم، مغرور و دلنش يصدا. يریباز هم غافلگ و. شد یگم م

ــرهیت ياَبـرا ــنیاَبـراســت، هم ـریز زمستــون

ــرهیاش بگ ــهیروزاســت اونــم بـا مـن گـر ــنیهم

:بند آمده یبا زبان. بود یعل. و بدون حرف به آن پاسخ داد عیسر. همراه در دستش به لرزش در آمد تلفن

!؟ییکجا ـ

.سکـوت

شده؟ یچ یدون یتو؟ م یچرا انقد آروم ـ

 یخال شهیهم يقلبش برا يسست و گوشه  شیشک پاها یب دیشن یرا که انتظارش را داشت م يزیاگر همان چ. به قلبش چنگ انداخت يزیچ

. داد یها را امان نم هیمحمد کالو. شد یم

!دلم زیعز یآخ که چه به موقع رفت. شدن مونیهر دوشون پش. شنیاونا، اونا جدا نم. نشد نفس، نشد ـ

سـردم يتو، پـر از روزا یبـ ياز روزا پـر

کـردم ـهیو بهـــار رو گـر ــزییچنـد تـا پــا یدون یم

 یمحمد و نفس در دست باد م يپنجره به جا ریحر. غم درهم شکست وارید. ختیفرو ر زیهمه چ. دیکش نییرا با بهت از گوشش پا یگوش

.بخش روح اوست امیالت حیو نفس فکر کرد که محمد همان مس دیرقص

.دندیکش ادیها فر هیکالو. خود خود خود او. به ناگاه پر شد از محمد، پر شد از او زیهمه چ. آمد یبه سر م انتظارش

مـن کـه عشق رو تـو چشــم تو شنـــاختــم يبـرا

تـو بـاختــم يـایمـــن کـه خـودم رو بـه دن واســه

. همچنان در دست باد گرفتار بود ریحر يپرده . عشق شامه اش را نوازش داد زیهوس انگ يبو

تونـه بشـه روز تـولــــــــد یمـ دنیرو د تـو

و دوبـاره عاشـقت شـد ــدیچشـمات رو د شـهیم

سکوت عاشق ترش  يصدا. ختیر یمسـت مست جرعه جرعه شراب وجود محمد را به جان م. آرام شد زیهمه چ ستیبه محمد نگر متعجب

.کرد
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گرفـتـه یلـیتــــــو دلـم خــ یبـ ياز روزا مــن

گرفتـه یبگـم از چـ یجز تـو با کـ یستـین تـو

یداشتـ یقلـب سنگـ ـهی ییکه واسـه جدا تـو

یداشت یکم دلتنگـ هیکـاش  يا مییتنهـا واسـه

شکسته  متیرا به قنفس عشق . خموش، خفته، مسکوت جلو رفت. کرد یگردنش حس م يلبان عشق را رو یداغ. اوردیتاب ن گریبار د نیا

 دارید. خواست یبا او را م یزندگ ینیریش. بدون اعتراف او یمحمد مغرورش را عاشقانه دوست داشت حت. خواست یشدن غرور محمدش نم

.بود ردهشمع روشن ک شیمکرر او برا

مـن کـه عشق رو تـو چشــم تو شنـــاختــم يبـرا

اختــمتـو بـ يـایمـــن کـه خـودم رو بـه دن واســه

تونـه بشـه روز تـولـــــــــد یمـ ـــــدنیرو د تـــــو

و دوبـاره عاشـقــــت شـد ــدیچشمـات رو د شـهیم

اعتراف، . گوش او ریدرست ز. آورد نییخمار عشق سرش را پا. دیبه او رس. نفس آرام گرفت یزندگ حیمس يصدا. ها ساکت ماندند هیکالو

چشمـات رو  شـهیم. تونـه بشـه روز تـولــــــــد یمـ دنیتـو رو د. خورد یمحمد در گوشش زنگ م يصدا. ردتوان ک ینم شیاعتراف است، کار

:زمزمه کرد نانیاز اعماق قلبش با اطم ییاحساس، جا تینها. عاشـقت شـد ارهو دوبـ ــدید

!تولـدم مبـــــارك ـ

!در آغوش باد آرام گـرفت ریحر ي پـرده

 ـــانیپـــا

الـــف. ـــاتیکین

1391آبـان  17

92مرداد : انتشار خیتار
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