
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چانه و مقنعه را از سرش برداشت. ریرا که بست، دست برد ز اطیح در
به پاتوق  لیبود تبد یسال ک. جایی که یدآممی نیزمریساز از ز یصدا
قدر گرمش بود که به ها باال رفت. آناز پله کالفه ها شده بود.بچه یهنر
بود هم توجه نکرد. پشت در  دهیچیکه در راهرو پ ینیریخوش ش یبو
مانتو را باز  یهاطور که منتظر بود، دکمهو چند بار زنگ زد. همان ستادیا

. انتظارش خچالیآب خنک داخل  یبرود سراغ بطر میکرد و فکر کرد مستق
گشت. در باز شد و  دیرا از شانه برداشت و دنبال کل فشیشد، ک یکه طوالن

 :شکوفه با لبخند گفت
 س.آماده خچالی یتو مویشربت ل ــ

 .وارد شد نفس
 ؟کنیچرا درو باز نمی ــ

 .کردمیــ داشتم با تلفن صحبت م

 از مبل رها کرد و به آشپزخانه رفت. یو مقنعه را رو فیک نفس
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 جا گفت:همان
 ست؟ین دیــ نو

 ؟ی... انتخاب واحد کردنهییــ پا

 باد خنک کولر لم داد. یمبل جلو یآمد و رو رونیکرد تا نفس ب صبر

 واحد گرفتم. ستیبود ب یــ آره... با هر بدبخت

با من ناهار بخور؛ اگه نه  ایبلند شو لباستو عوض کن، ب یاــ اگه گرسنه
 .ادیب دیصبر کن نو

 بلند شد. نفس

 ؟ریامروزم زود می ...رمیرم دوش بگمیندارم.  لیــ م

 از آشپزخانه گفت: شکوفه
 ــ آره.

 .ستادیکنار در آشپزخانه ا نفس

 ــ مامان؟!

 که برگردد، جواب داد:بدون این شکوفه
 بله؟ ــ

 مردد گفت: نفس
 ؟یکرد یراض دویــ نو

 ــ باهاش حرف زدم...

. کردیچهار نفره نشست. نفس منتظر نگاهش م زیبشقاب غذا پشت م با
بود  یعصب ایکالفه  یکه وقت یحرکت د؛یغذا پاش ینمکدان را برداشت و رو

 نفس در هم رفت. یها. اخمددایمانجام 

 داشته باشم؟! دینو یبه اجازه یازیم که نــ اصالً مگه من بچه

 نگاهش کرد. شکوفه

 !کنه... حقم دارهمی تیمسئول احساس دینو یول ی،ستیــ بچه ن
 باالخره...

 .دیحرفش پر انیم نفس

 کرده! یشما رو راض دیــ پس نو

 با محبت گفت: شکوفه
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م اگه دیدارم... نو نانی. بهت اطمیتو بزرگ شد فهممی... من مزمیــ عز
... جامعه خرابه... اون االن خودشو مسئول شهیکنه به خاطر نگرانمخالفت می
 .یدرک کن طویشرا دیدونه... باخانواده می

 عقب رفت. یقدم نفس

دانشگاه  ینگفت ممکنه تو دیبرم دانشگاه؟! نو یــ اصالً چرا اجازه داد
منو  ای! نگفت ممکنه تصادف کنم؟ اد؟یب شیبرام پ یراه مشکل یتو ای

 ؛دهمی یمعن هیشم ... همههیحرفاتون تکرار یگول بخورم؟ همه ای ،بدزدن
 !آد... ازش بدم میددونیمنو بچه می

 با مالمت گفت: شکوفه
 نفس! ــ

 طرف حمام رفت و بلند گفت: یعصب نفس
 !آدــ آره... ازش بدم می

به بشقاب، سر تکان  رهیگذاشت و خ یشانیکف دستش را به پ شکوفه
احساس دخترش را بشنود.  یپرده و از روهای بیداد. عادت داشت حرف

بود! هر چند درست متوجه  یواقع ستیونیامپرس کیبه قول آرمِن، نفس 
 دیخندیآرمن م داد،یار نفس احساسش را بروز ماما هر ب ،شدیمفهومش نم

 .گفتیرا م نیو هم

. کردینفس محتاطانه عمل م یدرباره یول ،گیری نبودپسر سخت دینو
اش به نفس عالقه یجهیرا نت دینو اطیو احت تیحساس یشکوفه همه

 دیترین مخالفت نوسال داشت و کوچک ستینفس فقط ب یول ،دانستیم
 .ردشمو بچه فرض کردن می تیو مادرش را محدود

 اط،یشد. در ح مارستانیرفتن به ب یغذا خورد و آماده یکم اشتهابی
 نیاول یانداخت و رو نیزمریز یهاشده کنار پله دهیچ یهابه کارتن ینگاه

 گفت: دیساز قطع شد و بعد نو یرا صدا زد. صدا دیپله، نو
 تو مامان. ایــ ب

 رم.میــ دارم 

باال آمد. پشت سرش  یالبخندزنان سالم کرد و پله نیباز شد. آرت در
 آمد. رونیهم ب دینو
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 !؟ریگرما می یتو یــ بازم دار

 کوتاه گفت: شکوفه
 ...یدرمان یمیبره ششو میبچه یــ خانوم اسکندر

 ها انداخت.به کارتن یگرینگاه د بعد

 ه؟یچ گهید نایــ ا

 بان چشمش کرد.دستش را سایه دینو

 !کیدور و نزد یگرفتارا یرسانی به همهخدمت یــ شما هم که آماده
مون راحت همه الیو خ یشه تا بازنشسته بشسال تموم می کی نیا یکِ

 بشه!

 جواب شکوفه را داد. نیآرت

که هم  میکن کیآکوست نوییپا یواراید می. گرفتکیآکوست یهاــ ورقه
 مزاحم ضبط ما نشه. رونیب یهم صدا اد،ین رونیصدا ب

 زد. یرنگلبخند کم شکوفه

 د؟یوشنخودتون می یهمه سر و صدا نیم با ارونیب یــ مگه صدا

 گفت: دیبا ترد شکوفه رفت. نییپا نیآرت
 ی!ــ نفس باالست... باهاش بحث نکن

 شد. شتریابرو برداشت و اخمش ب یدستش را از باال دینو

 کنه؟ رونیفکر سفرو از سرش ب یــ بهش گفت

 شانه جا به جا کرد. یرا رو فشیسرش را تکان داد و ک شکوفه

تر حرفتو راحت یتر باهاش رفتار کنکم با محبت هیــ آره... تو هم اگه 
 س. نفس هم نخورده... فعالً خداحافظ.کنه... ناهار آمادهقبول می

داشت کوک  نیآرت .نییکرد و برگشت پا یآرام خداحافظ ،دینو
 .دیکش ینفس بلند دی. نوکردیسل را عوض مویولون

 ؟انداخت تو سرش یرو ک ییدونم سفر دانشجوــ نمی

 بلندتر گفت: و
 ــ پس آرمن کجاست؟

 ــ ارشاد. دنبال مجوز.

به ت با انگش نیشد. آرت رهیهایش خرا برداشت و به سیم تارشیگ دینو
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 د.با نت ناکوک مخلوط ش شیاول زد. صدا میس

 .ستیــ رَوشِت درست ن

 گفت: یعصب دینو
 !نکن دنشیس. نگاه به قد کشنفس هنوز بچه ــ

 کرد. نیساکت آرشه را برداشت و شروع به تمر نیآرت


