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 : خالصه

 دایپ یمشکل تنفس یدر اثر آتش سوز یسالگ 7 یبه اسم نفس، که تو هیرمان درباره دختر

. فکر کردن به گذشته و کشهیسال هنوز هم با کپسول هوا نفس م 10و بعد از  کنهیم

 یحال خانواده اش دنبال راه نی؛ با ا شهیباعث بدتر شدنه حال نفس م یخاطرات آتش سوز

 ... کهنیاز گذشته دور کنن، تا ا روکه اون  گردنیم

 

. از روي تخت بلند اومدیاال نمنفسم ب دم؛یبا دردي که توي قفسه ي سینم پیچید، از خواب پر

دهنم گذاشتم. با صدایي که از  یشدم و ماسک اکسیژنم رو که به یه کپسول وصل بود، رو

 .اومد مامانم رو صدا زدمته چاه مي

 مامان؟-

 .نشد. آروم از اتاق زدم بیرون و دوباره صداش زدم خبري

 مامان؟-

 .وناتاق با شدت باز شد و مامان از اتاق اومد بیر در

 شده؟ خوبي؟چي-

 .آره مامان خوبم-

کپسولم اشاره کردم و گفتم که ممکنه تموم بشه؛ مامان هم گفت به بابا میگه تا برام کپسول  به

 .جدید بیاره

نصف شب بود. مامان  2توي سالن نشستم. همه جا تاریک بود. به ساعت نگاه کردم؛  رفتم

بعد از اینکه مطمئن شد حالم خوبه رفت خوابید؛ ولي قبلش پدرم رو بیدار کرد تا بره و 

کپسول جدید برام بیاره. توي تاریکي غرق بودم. چشمام رو بستم. سرم رو به پشتیه مبل 

ساله تغییر کرده. هفت سالم بود که  10که  یه زندگیم. زندگي اب م؛تکیه دادم و فکر کرد

توي مدرسه اتصالي برق به وجود اومد و باعث آتیش سوزي شد. خیلي ها جونشون رو از 

دست دادن، ولي من جون سالم به در بردم. از اون روزي که توي بیمارستان بهوش اومدم 

 .مموندتا به امروز با ماسک اکسیژن و کپسول زنده 

از یک ساعت پدرم اومد. کپسول جدید رو از طریق یه لوله با ماسک اکسیژنم وصل  بعد

 .کرد و کپسول قدیمي رو برد توي انباري
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 :گفت بابا

 خواي بخوابي؟نمي-

 .خوابمچرا بابا مي-

 .سمتم و روي موهام رو بوسید و رفت توي اتاق اومد

 .گذشتم دور شدم و به خواب پناه بردم از

 .رو با صداي داد و بیداد بیدار شدم صبح

اتاق رفتم بیرون و دیدم سر و صدا نزدیک تر شده و از خونه ي ما هم نیست. مامان  از

این  شدیصبح بود. باورم نم 7توي آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحونه بود. ساعت 

 !صبح بیدار شده باشم 7موقع از سال ساعت 

تخت و  یم رو شستم. برگشتم توي اتاقم. نشستم روتوي دستشویي و دست و صورت رفتم

 دهنم گذاشتم. یرو رو ژنمیماسک اکس

 :صداي در اتاق رو شنیدم. ماسک رو برداشتم و گفتم

 بله؟-

 .در باز شد و بابام اومد داخل

 .صبح بخیر-بابا

 .با لبخند جوابش رو دادم

 .یشد داریعجیبه توي تابستون این موقعه صبح ب-بابا

 ...دونم. تابستون و دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن و االنميآره -

خنده اي کرد و گفت که براي صبحونه برم. دستي توي موهام کشیدم و رفتم توي  تک

 .نشستم. هنوز هم همون صداي جیغ و داد مي اومد یصندل یآشپزخونه. رو

 این صداي جیغ و داد از کجاست؟-

 .همسایه طبقه ي باالیي ان-مامان

واحد داشت و خونه ي ما  2طبقه بود که هر طبقه هم  5ي ما یه واحد توي ساختمون  ونهخ

 .یعني طبقه ي چهارم بود 7واحد 
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 !اوه طبق معمول، دعوا هاي اول صبح و بیدار شدن همسایه ها و اعتراضشون-

 .خیال نفسبي-بابا

 اوه بابا؟-

حتما بهشون تذکر بدیم. نمیشه تا رو روي میز گذاشتم. هنوز هم خوابم مي اومد. باید  سرم

 .دعوا کنن و باعث آزار و اذیت بشن جورينیابد هم

 جان بابا؟-بابا

لطفا بهشون تذکر بده. من دیگه تحمل بیدار شدن ساعت هفت صبح رو اونم توي تابستون -

 .ندارم

 .نگران نباش عزیزم دو ماه دیگه صبر کن-مامان

 خب؟-

 .صبح اونم توي پاییز رو داري 6شدن ساعت اونوقت مطمئنم تحمل بیدار -بابا

 .هوف و باز هم مدرسه-

میز صبحانه بلند شد و از مامان خداحافظي کرد. پیشوني من رو بوسید و گفت  یاز رو بابا

 .که براي ناهار نمیاد و منتظرش نمونیم

توي بیمارستان پرستار بود و بعضي از روز ها براي ناهار میومد خونه و مادرم هم  پدرم

فروشگاه و دیر وقت میومد خونه. من هم امسال سال آخرمه و از سال بعد  رفتیعصر ها م

 !باید براي کنکور آماده بشم. البته اگه قصد دانشگاه رفتن رو داشته باشم

فتم پاي تلوزیون. کانال ها رو باال پایین کردم و مثل رو با کمک مامان جمع کردم و ر میز

 .همیشه نصف بیشتر شبکه ها تبلیغ بودن

 .نفس تنگي بهم دست داد و مجبور شدم دوباره ماسک رو روي صورتم بزارم احساس

رفت توي اتاقش و قبل از اینکه بیاد توي سالن بهش گفتم گیتارم رو از توي کمدم  مامان

 .بیاره

 .رو داد دستم و نشست کنارم گیتار

 .بفرما اینم از گیتار-مامان
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گرفتم. لوله اي که به کپسول و ماسک  ادیلبخند ازش تشکر کردم. طبق اصول، گیتار رو  با

کرد، ولي با یکم جا به جا کردنش باالخره تونستم وصل بود کمي براي نواختن اذیتم مي

 .گیتار رو درست بگیرم

 بزني؟خواي خب، چي مي-مامان

 *با*م رو تر کردم و شروع به زدن آهنگ مورد عالقم کردم.ل

خواست توي عکس ها لبخند بزنم. کمي مامان مثل همیشه ازم عکس گرفت و از من مي

خیال زدن شدم. گیتار رو گذاشتم روي زمین و به مبل تکیه کنترلم رو از دست دادم و بي

 .دادم

 :مامان

 .ب خیلي خوب نخوابیدمنفس عزیزم من میرم بخوابم؛ دیش-

 .خیله خب مامان-

 .لبخند زد و رفت توي اتاقش و در رو بست

 .تو این فکر بودم کل این چند ساعت رو چیکار کنم که یه فکري به سرم زد

 .کپسول و گیتارم رو برداشتم و رفتم توي اتاق

بیداره و ممکنه گوشیم رو برداشتم و شماره داییم رو گرفتم. مي دونستم این موقع از صبح 

 .مشغول تدریس باشه

 .با تاخیر گوشي رو جواب داد

 :دایي

 الو؟-

 .سالم دایي-

 :دایي

 نفس تویي؟-

 شماره ي کي روي گوشیت افتاده؟-

 :دایي
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 .نفسه دایي-

 .خندم گرفته بود. بابام منو نفسه بابا سیو کرده بود، مامانم نفسه مامان و داییم هم نفسه دایي

 .باش کسه دیگه اي باشه پس انتظار نداشته-

 :دایي

 آخه تعجب کردم. تو این موقع صبح؟-

 !ساعته داشته باشم 12دونم؛ ولي مگه میشه از دست همسایه هامون یه خواب آره مي-

 :دایي

 .کننخوبه حداقل دوران مدرسه هم نگران این نیستي که به مدرست نرسي، اونا بیدارت مي-

 .اندازه ي کافي از مدرسه شنیدمخیال، امروز به خب حاال بي-

 :دایي

 خواهر گرام چطوره؟-

 .خواب-

 :دایي

 جدا؟-

 .آره؛ دیشب من بیدارش کردم االن هم بعد از اینکه بابا رفت گرفت خوابید-

 :دایي

 اوهوم. خب؟-

 دایي کجایي؟-

 :دایي

 .کجا میخواستي باشم، دانشگام دیگه-

 .آهان، خب پس خوب موقع اي مزاحم شدم-

 .خنده اي کردتک 
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 .سکوت-

 :دایي

 .نفسه دایي من باید برم امروز اصال اعصاب دانشجوها رو ندارم-

 !دوني دیگهباشه دایي دواي دردشون رو خودت مي-

 :دایي

 آره دایي جان. کاري نداري؟-

 .نه، فعال-

هوف، نزدیک به ربع ساعتي مشغول به حرف زدن بودیم؛ تازه ساعت هشته. چشمام به 

ونده بودن و تصمیم گرفتم بخوابم. ماسک اکسیژنم رو از روي صورتم درآوردم، زور باز م

 .پتو رو کشیدم تا گردنم و به ثانیه نکشیده خوابم برد

توي خواب عمیقي بودم که با صداي زنگ گوشیم بیدار شدم. بدون اینکه به اسم طرف نگاه 

تم روي گوشم و چشمامو کنم اتصال رو زدم. سرم رو گذاشتم روي بالشت و گوشي رو گذاش

 بستم.

 .صداي جیغ بدي توي گوشم پیچید

 کیه؟-

 :مالني

 نفسم چطوري؟-

 هوم؟ مالني تویي؟-

 :مالني

 آره عزیزم. خوبي؟-

شد از شیطوني و شر مالني دختر خالم بود. یه دختر شر و شیطون که هیچ جوره نمي

 .درست کردن محرومش کني

 زدي؟شده این موقع صبح زنگ آره خوبم. چي-

 .دوباره صداي جیغش بلند شد
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 :مالني

 .ظهره پاشو داریم میایم 2چي؟ صبح؟ نفس ساعت -

 مگه چند نفرین؟-

ظهر؟ از روي تخت بلند شدم و ساعت مچیه  2یه لحظه حواسم رفت سر جمله ي اولش. 

 .بود 2روي دستم رو نگاه کردم؛ 

 :مالني

 الو زنده اي؟-

 کي قراره بیاي؟ گفتي باها...آره بابا زندم. خب مي-

*** 

مامان تو تمام مدتي که من خواب بودم، ناهار درست کرده بود. بوي غذا بدجور توي خونه 

چیزي نخورده بودم؛ ولي باید صبر مي کردم تا مالني با  7پیچیده بود و منم که از ساعت 

 .بچه هاش و شوهرش بیان

 راستي مامان؟-

 :مامان

 . کپسولت کو؟دمیواي چته دختر ترس-

 .دستم به اتاق اشاره کردم. دستاش رو به کمرش زد و منتظر نگاهم کرد با

به سمت اتاقم رفتم و ماسک اکسیژن رو روي دهنم گذاشتم. کپسول رو برداشتم و به  کالفه

 .آشپزخونه رفتم

 :مامان

 گفتي؟خب چي مي-

 .رو از روي دهنم برداشتم ماسک

 :مامان

 بزارش روي دهنت-
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 .م حرف بزنمخواخب مادر من مي-

 :مامان

 خیله خب بگو-

 .ادیبا شوهر و بچه هاش داره م یمالن-

 :مامان

 جدي؟-

 .آره، نیم ساعت پیش زنگ زدن-

 :مامان

 .داییت که گفت خودش تنهاست-

 هان؟-

 :مامان

 داییت صبح زنگ زد گفت میاد اینجا ولي حرفي نزد که مالني هم میاد.-

 !به هم دارنآخه مادره من دایي و مالني چه ربطي -

 .ماسک رو دوباره گذاشتم روي دهنم و دوباره توي گذشته غرق شدم

 .با زنگ در از جا پریدم

قبل از اینکه برم سمت در مامان در خونه رو باز کرد. با دیدن دایي لبخندي روي ل*با*م 

 .نشست با سرعت به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم

 :مامان

 نفس تو باز کپسولت یادت رفت؟-

 :دایي

 .چیکارش داري؟ بزار یکم از دست اون لعنتي در امان باشه-

 :مامان زیر ل**ب طوري که منو دایي نشنویم، ولي شنیدیم گفت
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 :مامان

 .سال زنده نگهش داشته 10همون لعنتیه که -

 .آروم از بـ*غـل دایي اومدم بیرون و به زمین خیره شدم

 :دایي

 .خب بهتره بیخیال این حرفا بشیم-

 .دایي کنارم روي مبل نشست. با لبخند بهش خیره شدم

 :دایي

 چیه؟-

 .هیچي-

 :دایي

 پس چرا اینجوري زل زدي به من؟-

 .باشه دایي اصال نگات نمي کنم-

کنترل رو از مبل کناریش برداشت و کانال هاي تلوزیون رو باال پایین کرد. سر یه شبکه ي 

 . دیدم فیلم، ستاره ي بخت ماستخارجي نگه داشت. یکم که به فیلم دقت کردم 

سالگي درگیر سرطان  13دختري که توي فیلم بود مشکل تنفسي داشت؛ عالوه بر این از 

 .بوده

دایي کانال رو عوض کرد. با اعتراض سعي کردم کنترل رو ازش بگیرم ولي زورش از 

 .من بیشتر بود

 .دایي بزار همون شبکه داشتم نگاه مي کردم-

 :دایي

 .وام اخبار ببینمخعمرا مي-

 !دایي اخه این موقع از روز کجا اخبار داره-
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کرد. حتي یک شبکه هم نبود که اخبار داشته جوابم رو نداد و فقط کانال ها رو باال پایین مي

 باشه

کپسولم رو از رو زمین بلند کردم و رفتم توي اتاقم. در رو بستم و به محض بسته شدن در 

شنیدم. توجهي نکردم و خودم رو پرت کردم روي تخت. اق ميصداي پچ پچ رو از بیرون ات

دستام رو گذاشتم روي شکمم و به سقف زل زدم. دوباره توي خاطرات گذشته فرق شدم. 

وقتي که بوي سوختني حس کردیم، من سر کالس هنر بودم و مشغول کشیدن خودم و 

ز چند دقیقه اي اومد توي خانوادم بودم. یهو معلممون با سرعت از کالس زد بیرون و بعد ا

 .کالس و بهمون گفت که سریع از مدرسه خارج بشیم

کالس آخري بود که  3تا همه ي کالس ها رو خبر کردن طول کشید و کالس ما هم جز 

شد. با حرف معلم همه از کالس رفتن بیرون و به سمت در ورودي  یمتوجه ي آتیش سوز

یدیم که کجا میریم. چندین نفر قبل از بسته شدن . همه جا رو دود گرفته بود و نمیفهمدنیدو

ها مثل من مشکل تنفسي پیدا کردن و خیلي ها هم توي آتیش  یليدر رفته بودن بیرون ولي خ

 .سوختن

به یاد آوردن صحنه هاي آتیش سوزي قطره اشکي از گوشه ي چشمم سر خورد. با دستم  با

 .پسش زدم و نشستم روي تخت

رو از روي صورتم برداشتم و گذاشتمش روي زمین. بلند شدم و رفتم سمت  ماسکم

دستشویي. به صورتم آب زدم که سر و صدایي رو از سالن شنیدم. با سرعت ماسکم رو 

 .روي دهنم گذاشتم و با کپسولم راه افتادم به سمت سالن

ه بود و نتونستم با دیدنم دوید به سمتم و محکم بغلم کرد. تنفس کمي برام سخت شد مالني

 .ماسکم رو بردارم و فقط لبخند زدم

 :مالني

 الهي فدات بشم خوبي؟-

 .رو به معنیه "آره" تکون دادم سرم

سالش رامتین و بنیامین اومدن  3خونه باز شد و همسر مالني، آقا سینا و دوتا پسر  در

 .داخل
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دویدن. بغلشون کردم.  و بنیامین از تو بـ*غـل باباشون اومدن بیرون و به سمت من رامتین

تونستم باهاشون حرف بزنم یا بوسشون کنم. نفسم باال نمیومد و ترجیح دادم فقط توي نمي

 .بغلم باشن

 .از نیم ساعت مامان من، دایي و آقا سینا رو براي نهار صدا زد بعد

توي آشپزخونه و روي صندلي هاي میز نهارخوري نشستیم. مالني و مامان کنار هم  رفتیم

 ستن. آقا سینا بین دایي و مالني نشست و دایي هم کنار من.نش

صورتم برداشتم که با سرفه  یبشقابم برام غذا کشیده بود. آروم ماسکم رو از رو یتو ییدا

 .مواجه شد یدر پ یپ یها

 .هول شد و سریع از روي صندلیش بلند شد. اومد سمت منو مدام صدام میکرد مامان

 :مامان

 وبه؟نفس؟ نفس حالت خ-

توي دهانم جاري شده. ماسک رو برداشتم و دیدم کامل خونیه. با اینکه  یکردم مایع احساس

نفس دویدن رو نداشتم ولي پاشدم و با سرعت به سمت دستشویي دویدم. در رو بستم و تمام 

 .آوردممدت داشتم خون باال مي

زدن. ولي نه خونایي پشت در دستشویي بودن و محکم در رو مي کوبیدن و صدام مي همه

 .اوردم بهم امون مي داد حرفي بزنم و هم نمي تونستم نفس بکشمکه باال مي

شنیدم. هر لحظه صداشون بیشتر مي شد. یهو در با رو مي نیگریه ي رامتین و بنیام صداي

مدن داخل. کپسول و ماسک اکسیژن توي دست دایي ضربه ي بدي باز شد. مامان و دایي او

 .بودن. به سمتم اومد و ماسک رو روي دهنم گذاشت. هنوز هم خون باال مي اوردم

پشت سر هم جیغ میزد. ماسکم پر از خون شده بود ولي هنوز هم میتونستم باهاش  مامان

 .نفس بکشم

 .پرید توي دستشویي و گفت که آمبوالنس توي راهه مالني

دیگه جیغ نمي کشید و منو توي بغلش کشید. دایي و مامان مدام باهام حرف میزدن؛  انمام

 .بهم امید دادن که خوب میشم
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من مي دونستم با این اتفاق حالم بدتر شده. دکترم بهم گفته بود که با فکر کردن به  ولي

بیخیالش  تونستمیخاطرات و اون صحنه هاي وحشتناک ممکنه حالت بدتر بشه؛ ولي من، نم

 .بشم

هرلحظه، مدت زمان فکر کردن بهشون طوالني تر مي شد. اوایل شاید در حد چند  توي

 .ثانیه بود ولي بعد ها، زمانش حتي به نیم ساعت هم کشیده شد

 .سیاهي رفت و دیگه متوجه هیچ چیز نشدم چشمام

دن. بابام دستم احساس چیزي روي دستم چشمام رو باز کردم. بابام و مامانم باالي سرم بو با

  .کردیرو توي دستش گرفته بود و نوازشش م

 .ساله و هیکلي بود 30رفت بیرون و بعد از چند دقیقه دکتر اومد داخل؛ یه مرد تقریبا  بابام

 :دکتر

 دقیقا توضیح بده چرا اینطوري شدي؟-

دن، شام صدام ز یبرا کهنیو بعد از ا ییتخت بودم. رفتم دستشو یاتاقم رو یخب من تو-

 .نتونستم تحمل کنم و نفسم بند اومد یدهانم برداشتم، ول یرو از رو ژنمیماسک اکس

 :دکتر

 باعث شده حالت بد بشه؟ یزیچ-

 ...خب-

چشماش رو بست و دایي هم سعي داشت خودش رو کنترل کنه. هردوشون هم  مامان

 .عصباني و هم ناراحت بودن

 .سرش رو تکون داد و منتظر نگاهم کرد دکتر

 ...خب من-

 :دکتر

 .خیله خب کافیه، بهتره استراحت کني-

رفت بیرون و با مکث کوتاهي در اتاق رو بست. با بسته شدن در اتاق چشمم به دایي  دکتر

 .و مامان برخورد که داشتن با خشم و ناراحتي نگام میکردن
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 :مامان

 !سال اون خاطرات هنوز هم توي ذهنتن10من موندم چطور بعد -

 .هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیرن دونم،نمي-

 :دایي

 .دوني؟ اگه سالمتیت برات مهمه پس باید سعي کني کمتر بهشون فکر کنيیعني چي نمي-

براي گفتن نداشتم. ماسکم رو گذاشتم روي دهنم و چشمام رو بستم. صداي بسته شدن  حرفي

در رو شنیدم. چشمام رو براي لحظه اي باز کردم و دیدم که مامان رفته بیرون و دایي توي 

 .اتاقم مونده

 .چشمام رو بستم و بعد چند لحظه اي فکر به گذشته دوباره خوابم برد دوباره

*** 

دکتر کانوال رو وارد بینیم کرد پدرم رو صدا زد و آروم گوشه ي اتاق باهاش  از اینکه بعد

زد. بعد از اون اتفاق باید همیشه کانوال توي بینیم باشه و دیگه با کپسول هوا کارم حرف مي

 .راه نمیفته

پدرم زل زدم که نگاهم رو روي خودش حس کرد. برگشت سمت منو لبخندي زد؛ در  به

روزي توش بستري بودم زدم  3اتاق رو باز کرد و اشاره کرد برم بیرون. از اون اتاقي که 

بیرون. توي این مدت حتي یکبار هم از اتاق نزدم بیرون. به سمت در ورودیه بیمارستان 

 .م در بود. در عقب رو باز کردم و روي صندلي نشستمراه افتادیم. ماشین بابام د

 :مامان

 خوبي نفسه مامان؟-

سرم رو تکون دادم و حرفي نزدم. بابا هم نشست توي ماشین و به سمت خونه راه افتاد.  فقط

صبح بود و مطمئن بودم دایي دانشگاست و مالني و سینا هم به احتمال زیاد سر  9ساعت 

 .ک هستنکارن و بچه ها هم مهدکود

 :بابا

 نفس نظرت چیه بري کالس نقاشي؟-

 !مگه من بچم بابا-
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 :بابا

 .چه ربطي داره دخترم-

 

به  یرسان ژنیجهت اکس جیرا یپزشک زاتیاز تجه یکی Nasal Canuula ای ینیب ی*کانوال

 فهیاست که وظ ماریساز و ب ژنیدستگاه اکس نیرابط ب نیارزان تر ینیب یاست. کانوال ماریب

شده و  یطراح ماریبه ب ژنیجهت انتقال اکس لهیوس نیرا بر عهده دارد. ا ژنیانتقال اکس

و باز  ینیب قیاز طر ماریتنفس ب ییندارد. توانا ماریب ازیمورد ن ژنیساک دیدر تول ینقش

 با کانوال نقش دارد. ژنیاکس افتیدر در ینیب یبودن مجار

 .اي داره رو بشنومهوفي کردم و منتظر موندم تا اگه حرف دیگه 

 :بابا

 خب کالس موسیقي چي؟-

 .گیتار که بلدم بزنم-

 :بابا

 خیله خب خودت بگو چه کالسي دوست داري بري؟-

 حاال چرا باید برم؟-

 :مامان

 .سال پیش نباشه 10براي اینکه ذهنت درگیر -

 :بابا

 !نگین-

 :مامان

 چیه؟-

 :بابا

 .آروم باش-
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 .مامان نفس عمیقي کشید و سکوت کرد

 بابا؟-

 :بابا

 جانه بابا؟-

 مي شه منو برسوني دانشگاه؟-

 :بابا

 براي چي؟-

 .خوام دایي رو ببینممي-

 :مامان

 ...ولي داییت-

 :بابا

 .برمتباشه دخترم مي-

 .دم در دانشگاه پیاده شدم. قبل از اینکه در رو ببندم مامان گفت مراقب خودم باشم

ندادن؛ سر و کله ي دایي پیدا شد و راضیشون کرد خواستم وارد دانشگاه بشم که بهم اجازه 

 .که اجازه ي ورود رو بهم بدن. همه ي دانشجو ها توي حیاط بودن و به من زل زده بودن

 :دایي

 کنید؟به چي نگاه مي-

همه نگاهشون رو از من گرفتن. دایي من رو برد سمت یه کالسي که خالي بود و کالس 

 .بعدیش هم همونجا بود

 :دایي

 بي نفس؟خو-

 اوهوم.-
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روي یکي از صندلي ها که به میز دایي نزدیک بود نشستم. با ورود دانشجوها نگاهم به 

کردن. باالخره سر جاهاشون آروم گرفتن. سمتشون کشیده شد؛ همشون خیره به من نگاه مي

 .کالس آروم بود و دایي دست به سینه به دانشجو ها زل زده بود

. یه پسر با هیکل معمولي کنارم نشسته بود. متوجه نگاهم شد، به بـ*غـل دستیم نگاه کردم

 .ولي سریع چشمم رو به دایي دوختم

 :یه دختر که پشت سرم بود گفت

 استاد ایشون نامزدتون هستن؟-

 :دایي تک خنده اي کرد و گفت

 :دایي

 .نه جواهري)فامیلش(؛ نفس جان خواهرزاده ي منه-

 :جواهري

 .آهان. خوشبختم نفس خانوم-

 .هم چنین-

 :دایي

 .خب، آشنایي کافیه بریم سراغ درس-

دقیقه مونده بود تا  15به ساعتم نگاه کردم. طبق گفته هاي دایي کالس یک ساعته بود و 

تموم بشه. حوصلم سر رفته بود. گوشیم رو از توي جیب شلوار جینم دراوردم. چندتا پیام 

ن پاک کردم. رفتم سراغ لیست آهنگ تبلیغاتي مثل همیشه اومده بود. همه رو بدون خوند

هام، هنسفریم رو از توي کیفم دراوردم و به گوشیم وصلش کردم و آهنگ بهشت تاریک رو 

 .از النا دل ري پخش کردم

کالس تموم شده بود. هنسفریم رو از توي گوشم دراوردم. از کالس زدیم بیرون و به سمت 

 .پارکینگ دانشگاه راه افتادیم

ش رو باز کرد. نشستیم داخل و بعد از روشن کردن ماشین اولین کاري که دایي قفل ماشین

 کردم ضبط رو روشن کردم و بعدش شیشه رو دادم پایین

 :دایي
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 خب، بریم خونه ي شما؟-

 جاي دیگه اي سراغ داري؟-

 :دایي

 .نه خب-

 .کل راه فقط یه آهنگ پخش میشد و دایي دیگه اعصابش خورد شد و آهنگ رو عوض کرد

 .دایي من اون آهنگ رو دوست داشتم عه-

 :دایي

 .خورهنفس باور کن من عاشق این آهنگم ولي حالم داره بهم مي-

خندم گرفته بود. بي توجه به حرف دایي بیخیال خندیدن شدم؛ سعي کردم ذهنم رو درگیر هر 

 چیزي به جز گذشته کنم.

رو برد داخل حیاط. پیاده شدیم و  با تلفنم به مامان پیام دادم تا در رو باز کنه. دایي ماشین

 .رفتیم توي خونه. مالني و سینا هم اونجا بودن

مالني سریع اومد سمتمو بغلم کرد. اشک توي چشم هاش جمع شده بود و سعي داشت 

 .خودش رو کنترل کنه

 بهتري نفس؟-سینا

 ممنون. رامتین و بنیامین کجان؟-

 .مهد کودک-مالني

 .ن یه ذره شدهدلم براشو شونیباید مي آورد-

  .کننیزیاد شیطوني م-سینا

 .خیله خب، من میرم لباس هام رو عوض کنم-

تختم نشستم. چشمم به گیتارم افتاد. از روي زمین  یاتاقم رو باز کردم و مثل همیشه رو در

برش داشتم و توي دستام گرفتم. آروم شروع به زدن نت هاي آهنگي کردم و دوباره توي 

 .گذشته غرق شدم

 .اتاق زده شد و مامان اومد داخل و کنارم روي تخت نشست و دستي به موهام کشید در
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 لباس هات رو عوض کني؟ یخواستیمگه نم-مامان

 .شمچرا االن پا مي-

رو گذاشتم روي تخت و به سمت کمدم رفتم. مامان تمام مدت حرکاتم رو با دقت زیر  گیتار

 .نظر داشت. بعد از عوض کردن لباسام رفتم دستشویي و آبي به دست و صورتم زدم

سالن سینا و دایي مشغول صحبت بودن؛ مالني و مامان هم توي آشپزخونه مشغول  توي

 .ر میز ناهار بودم و حالم بد شدچیدن میز. یاد همون روزي افتادم که س

 بابا کجاست؟-

 .کار داشت باید مي رفت بیمارستان-مامان

 .آهان-

 نویان؟-مامان

 هان؟-دایي

 .بیاین ناهار-مامان

 .میز نشستیم و بعد از کشیدن مشغول غذا خوردن شدیم دور

 !شنیدم قراره بري کالس-مالني

 چي؟-

 .خاله گفت قراره بري کالس-مالني

 .قرار نیست برم من کالسي-

 نفس؟-مامان

 .رمیچیه؟ من هیچ کالسي نم-

 .به زور هم که شده، حداقل براي فراموش کردن اون روز ها باید بري-مامان

 .غذام شدم و دست به سینه به مامان زل زدم بیخیال

خب مثال چه کالسي؟ کالس هاي ورزشي که نمیتونم برم؛ کالس هاي زبان خارجه هم -

 ایي رو دارم. دیگه چي؟مدرک زبان آمریک
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 .تمام مدت دایي، سینا و مالني سکوت کرده بودن و به من و مامان نگاه مي کردن در

  .یه زبان دیگه یاد بگیري یتونیم-مامان

 عالقه اي ندارم.-

 .نفس جان عزیزم بهتره که براي دور شدن از خاطراتت اینجور کالس ها رو بري-مالني

 .شه و وقتي براي رفتن به این کالس ها ندارمشروع مي تا چند وقته دیگه مدرسه ها-

 .توني یه حرفه اي رو یاد بگیريماه مي 2توي همین -دایي

 .هوف، خیله خب باشه-

 خب؟-مامان

 .بعدا بهتون میگم، فعال نمي دونم-

دیگه کسي حرفي نزد و همه مشغول غذاشون بودن. تو این فکر بودم که چه کالسي باید برم 

از خاطراتم دور بشم. هرجایي که  تونمیچرا باید حتما برم کالس! من هیچ جوره نمیا اصال 

باشم و سرم به هرچیزي که مشغول باشه، بازم اون صحنه هاي وحشتناک آتیش سوزي میاد 

 .توي ذهنم

از ناهار به کمک مالني میز رو جمع کردیم و هممون رفتیم توي سالن نشستیم. تلوزیون  بعد

 .ه ي شبکه هاش تبلغ بودن و تصمیم گرفتم خاموشش کنممثل همیشه هم

 چرا خاموشش کردي؟-دایي

 .برنامه نداشت ترجیح دادم روشن نباشه-

 .دنبال رامتین و بنیامین رمیمن م-سینا

 .باشه سینا جان مراقب باش-مامان

 .چشم خاله جان حواسم هست-سینا

 .ماشینش رو از جیبش دراورد و به سمت در رفت سویچ

شبه و مامان مشغول حاضر کردن شامه. مالني سعي داره بچه ها رو بخوابونه.  8 ساعت

 .میدایي خوابه و منو سینا هم مشغول ورق بازي هست

 بازم؟-سینا
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 .اوهوم-

 .جر زني کردي کنمیهنوز هم فکر م-سینا

  .کنمیچي؟ نه من هیچ وقت جر زني نم-

 :از توي آشپزخونه داد زد مامان

 ؟یکنیقتایي که با من، داییت و پدرت بازي ممثل و-مامان

 .رسمیخب اون فرق داره. من توي ورق بازي به پاي دایي نم-

 .خیله خب بیخیال، به ادامه بازیمون برسیم-سینا

 .تلفنم رو از توي اتاقم شنیدم. خواستم بلند شم برم تا جواب بدم که مالني برام آوردش صداي

 ممنون.-

کردم. شماره نا آشنا بود. قبل از اینکه دکمه ي اتصال رو بزنم قطع به صحفه ي گوشي نگاه 

کرد. شونه اي باال انداختم و گوشیم رو کنارم گذاشتم. بازي تموم شده بود و اینبار من بازنده 

 .گذاشتم ونیتلوز زیم یکشو یبودم. ورق ها رو جمع کردم و تو

فتم سمت در و از چشمیه در نگاه زنگ در به صدا در اومد. کپسولم رو برداشتم و ر صداي

 .کردم؛ بابا بود

رو باز کردم. بابا با دیدن من لبخند زد و بهم سالم کرد. من هم با لبخند جوابش رو دادم.  در

براي چند لحظه اي منو توي بغلش کشید و روي سرم رو بوسید. در واحدمون رو بستم. بابا 

مشغول سالم و احوال پرسي با مالني و سینا بود. تلفنم رو که روي مبل بود رو برداشتم و 

اتاقم که متوجه ي دایي شدم. روي تختم خوابش برده بود. نشستم روي صندلي میز  يرفتم تو

توالتم و کپسولم رو هم گذاشتم کنارم روي زمین. دوباره صداي تلفنم در اومد. قبل از اینکه 

 .قطع کنه و یا دایي بیدار بشه جواب دادم

 .مي زدصدایي نمي اومد. چندین بار گفتم الو ولي هیچ کس هیچ حرفي ن هیچ

 د؟یزنیچرا حرف نم-

 .ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم-

 .گفتي دو ساعته عالفم کرديتعجب به گوشیه توي دستم نگاه کردم. خب از همون اول مي با

 کي بود؟-دایي
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 .واي دایي ترسوندیم! نمي دونم گفت اشتباه گرفته-

اتاقم رفت. گوشي رو گذاشتم روي میز  یبهداشت سیروي تخت بلند شد و به سمت سرو از

توالت. مدتي بود از هیچ کدوم از دوستام خبري نداشتم، با اینکه شماره ي همدیگر رو 

 .داشتیم ولي باهم در تماس نبودیم. با صداي بسته شدن در سرویس از افکارم اومدم بیرون

 !باز که تو غرق در فکري-دایي

 .ولي اینبار تو فکر گذشته نبودم-

 نفسه دایي؟ یکردیپس به چي فکر م-یيدا

 .به دوستام. مدتیه از هیچ کدوم خبري ندارم-

 باهاشون در تماس نیستي؟-دایي

رو به معنیه "نه" تکون دادم. دستي توي موهاش کشید و روي زمین کنار صندلیم  سرم

 .نشست

 .دستاش دستام رو گرفت و توي چشمام زل زد با

 .ما رو داري نگران نباش نفس، تو هنوز-دایي

 .نگران نیستم، حتي دلتنگشون هم نیستم-

 .تو یه پدیده اي اصن-دایي

 .خنده اي کردم تک

 .دایي دونمیم

 شام حاضره؟-دایي

 .نه-

 .مرسي واقعا-دایي

 وظیفست.-

از روي زمین بلند شد و به سمت در رفت. از اتاق زد بیرون و بازم من موندم و خاطرات 

کر نکنم ولي وقتي به سراغم مي اومدن دیگه کنترلي روشون گذشته. سعي داشتم بهشون ف

نداشتم. با حس اینکه یک نفر توي اتاقه سرم رو برگردوندم که دیدم بنیامین مات و مبهوت، 
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. توي اتاق من چیزي براي سرگرمیه بچه ها نبود ولي شاید کنهیدیوار هاي اتاق رو نگاه م

 .ر توي کمد بودکه خداروشک رفتیبا دیدن سازم به سمتش م

روي صندلي بلند شدم و به سمتش رفتم. دستام رو براش باز کردم و اونم خودش رو  از

 .توي بغلم جا کرد

 خب، بنیامین مگه تو خواب نبودي؟-

 3سري صداهاي عجیب غریب از خودش درآورد . برام عجیب بود چطور یه پسره  یک

م انتظار من زیاده! ولي تا حدودي باید جواب یه سوال ساده رو بده؛ شاید ه تونهیساله نم

خیال حرف زدن با بنیامین شدم. از وقتي که رامتین و بتونه حداقل یک کلمه حرف بزنه. بي

بنیامین به دنیا اومده بودن بیشتر دور و بر بنیامین بودم. شاید به خاطر آروم بودنش و کمتر 

 .شیطوني کردن، که دقیقا مخالف برادرشه

 .ي بغلم اومد بیرون و توي اتاق شروع به راه رفتن کرداز تو بنیامین

 ؟یگردیدنبال چي م-

 .رفتیحرفي نزد و فقط راه م بازم

 بنیامین گوشیه من رو برام میاري؟-

اطراف نگاه کرد. با دستم به میز توالت که گوشیم روش بود اشاره کردم. با دیدن گوشیم  به

 .رسید و مي تونست راحت گوشي رو بردارهبه سمتش دوید. قدش مي

 .ممنون-

خوندم. گوشي رو از دستم کنارم. با گوشي آهنگي رو پلي کردم و آروم باهاش مي نشست

گرفت. منم غرق در متن آهنگ و ریتمش بودم. متوجه ي نبود بنیامین شدم. نگاهم سمت در 

و بابا هم بهش  کنهیم یکشیده شد که دیدم توي بـ*غـل بابامه و داره با موهاش باز

  .دیخندیم

 .یا شام بخوریمنفس عزیزم ب-بابا

 .چشم بابا شما برید منم میام-

 .بلند شو باهم بریم-بابا

 .خیله خب-
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 .رو قطع کردم و با بابا و بنیامین رفتیم براي شام آهنگ

از شام مالني و سینا با پسراشون رفتن خونه و دایي هم فردا دانشگاه داشت و مجبور شد  بعد

 .یه ساعت بعد از مالني به خونش برگرده

داد. بر خالف همیشه که تبلیغ یه فیلم نشون مي نباریبابام روي مبل نشستم. تلوزیون ا کنار

. صحنه هاي فیلم برام آشنا بود. به بازیگر ها که دقت کردم فهمیدم دزدان کنهیپخش م

 .دریایي کارائیبه. هیچ وقت این فیلم رو از اول تا آخر ندیدم و حوصلش رو هم نداشتم

 .وابمبخ رمیمن م-مامان

 شب بخیر.-

 تصمیمت رو گرفتي؟-بابا

 درباره ي؟-

 .کالس-بابا

 .نه هنوز-

 برنامت براي فردا چیه؟-بابا

 .شاید بخوام برم بیرون و یکم تنها باشم-

 بیرون؟-بابا

 .آره، تنهایي-

 . برمیخیله خب پس ماشین رو نم-بابا

 .باشه ممنون-

 .هم بلند شد و به اتاقش رفت و با صداي بسته شدن اتاق فهمیدم که بابا هم خوابید بابا

 .رو خاموش کردم. کلید المپ ها رو زدم و به اتاقم رفتم تلوزیون

*ب تاپ رو روشن کردم و توي اینترنت دنبال یه حرفه براي یادگیري گشتم ولي از هیچ لــ

رو از صحفه ي لپ تاب گرفتم و دنبال گوشیم  . با صداي تلفنم نگاهماومدیکدوم خوشم نم

 .گشتم

 . اومدیصحفش نگاه کردم. شمارش آشنا بود. جواب دادم و باز هم صدایي نم به
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 الو؟-

 شما؟-

 .شما زنگ زدید من باید بپرسم-

 میشه اسمتون رو بدونم؟-

 .نخیر، باید بدونم کي هستین-

خیال شدم و دوباره دیگه اي به جز بوق هاي پي در پي شنیده نشد. بي ادب! بي صداي

 .نشستم پاي کامپیوتر

 نییپا یصندل یحرفه اي رو براي یادگیري پیدا نکردم. لپ تاب رو خاموش کردم و رو هیچ

 .تختم گذاشتمش

اویر رو از توي کشوي پاتختي دراوردم و با یه مداد شروع به کشیدن کردم. تص کاغذي

. هیچ وقت براي نقاشي هدف مشخصي نداشتم و هرچیزي که روي دمیکشینامعلومي رو م

نقاشي. اشکال مختلف و یا حتي چیز هایي که ممکنه  گفتمیرو بهش م کردمیصفحه پیدا م

 .راست میگه من یه پدیده ام متاحاال کسي ندیده باشه. دایی

. کپسولم رو به تختم نزدیکتر کردم و کشیدن شدم و چراغ خواب رو خاموش کردم خیالبي

 .بعد از چند دقیقه پلکام سنگین شدن و خوابم برد

زنگ گوشیم از خواب پریدم. دوباره همون شماره ي ناشناس! ترجیح دادم جواب ندم. به  با

 .دقیقه 2:30ساعت گوشیم نگاه کردم، 

خونه و یه لیوان آب به شدت گرم بود. پنجره ي اتاق رو باز کردم و رفتم تو آشپز اتاقم

. بردیخوردم. برگشتم توي اتاقم و سعي کردم بخوابم ولي هوا خیلي گرم بود و خوابم نم

 .صداي گوشیم رو کم کردم و آهنگ هاله از بیانسه رو پلي کردم

و ریتم این آهنگ رو خیلي دوست داشتم و همیشه با شنیدنش یه هاله توي ذهنم شکل  معني

 .. با گوش دادن به این آهنگ نفهمیدم کي خوابم بردشدمیرم مو غرق در افکا گرفتیم

ظهر بیدار شدم و متوجه شدم کسي خونه نیست. آبي به دست و صورتم زدم و  12 ساعت

مثل همیشه با بدبختي کپسولم رو به آشپزخونه بردم. خواستم در یخچال رو باز کنم که 

 .متوجه ي یه یادداشت شدم
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پیش خالت؛ از  اومدمیمراقب خودت باش. من کار داشتم باید مبري بیرون  یخواینفس م"

 .همونجا هم میرم سرکار

 دارم. مامان!" دوست

گذاشتمش. بطري آب رو از در  یناهار خور زیم یدر آوردم و رو خچالیشت! غذا رو از 

یه  گفتییخچال دراوردم و یه نفس خالیش کردم. به نفس نفس افتاده بودم. همیشه بابام بهم م

  !دادمینفس آب یا هرچیزه دیگه اي رو نخورم ولي مگه من گوش م

داشتم وقتي خونه تنهام یا صداي آهنگ و یا صداي تلوزیون رو بلند کنم. ولي اینبار  عادت

به شدت به آرامش احتیاج داشتم. رفتم سراغ کمدم و تو این فکر بودم که چي بپوشم. یه 

رو از توي کمدم اوردم بیرون. یکم اینور اونورش  مانتوي جلو باز به رنگ آبي کاربني

نداشتم و تصمیم گرفتم همین رو با شال و بلوز و یه شلوار سفید  خابکردم. حوصله ي انت

 .بپوشم

خیلي مالیمي کردم. کال اهل آرایش و بزک دوزک کردن نبودم. تلفنم رو برداشتم و  آرایش

کلید خونه رو از روي جا کلیدي برداشتم و  رفتم. رونیبه همراه هنسفري و کیفم از اتاقم ب

بعد از قفل کردن در، دکمه ي آسانسور رو زدم و منتظر موندم تا از طبقه ي اول بیاد طبقه 

 .ي سوم

توي گوشم پیچید. از آسانسور اومدم  کردیزني که همیشه شماره ي طبقه رو اعالم م صداي

و منتظر موندم تا در پارکینگ کامل  بیرون و به سمت ماشین رفتم. دکمه ي ریموت رو زدم

باز بشه. ماشین رو بردم بیرون و ریموت رو زدم و منتظر نموندم تا در بسته بشه و از 

 .دمآپارتمانمون دور ش

. همون عطري که من عاشقش بودم و گاهي ازش دادیبه شدت بوي عطر بابام رو م ماشین

 .کردیو مامان هم دعوام م کردمیاستفاده م

  .سمت کتابخونه و دنبال یه کتاب شعر گشتم رفتم

 ."کتاب توي دستم نگاهي کردم، "به زني در حوالي تهران به

راه افتادم.  رفتمیکتابخونه زدم بیرون و به سمت کافي شاپي که همیشه با دایي یا مالني م از

 .نشستم یصندل یرو انتخاب کردم و رو کیتار یگوشه ا

قهوه سفارش دادم و منتظر موندم تا قهوه رو برام بیارن. یکم توي گوشیم چرخ زدم و  یه

پرتش کردم توي کیفم. حس کردم ممکنه کپسول اکسیژنم سر راه بقیه باشه. گذاشتمش روي 
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صندلي روبه روم و کتاب "به زني در حوالي تهران" رو باز کردم. معني بعضي از 

 .دوست داشتم بخونمشون مازولي ب دم،یفهمیشعراش رو نم

ام رو برام آوردن. تشکري زیر لــ*ب کردم و به خوندن کتابم مشغول شدم. تلخي قهوه  قهوه

. لیوان رو گذاشتم روي میز و خواستم دوباره مشغول کتابم بشم، دادیحس خوبي رو بهم م

 .مانع ام شد لمیکه صداي زنگ موبا

 ر منتظر موندم تا اون حرف بزنه.همون فرد ناشناس! جواب دادم و اینبا بازم

 الو؟-

 بله؟-

 .دیشب دیر موقع زنگ زدم خوامیخانوم من معذرت م-

 .تا وقتي که ندونم شما کي هستین، هیچ کدوم از حرف هاتون برام مهم نیست-

 شما اسمتون رو بگید؟ شهیاول م-

 .خیر-

 .من راد هستم-

 خب کاري داشتین؟-

 اسمتون؟-راد

 .پویا هستم-

 اسمتون؟-

 مگه من اسم شما رو پرسیدم؟-

 .آرمان، آرمان راد-

فامیلش به اسمش نمیاد؛ هرچند که حس خیلي  کردمیو فامیلش برام عجیب بود. حس م اسم

 .بود یمسخره ا

 .نفس-

 جان؟-آرمان

 .اسمم، نفس-
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 .خوشبختم-آرمان

 !نگفتین که چیکار داشتین-

 .از شاگرداي داییتون هستم من

 رو از کجا آوردین؟شماره ي من -

 اونش مهم نیست. میشه ببینمتون؟-آرمان

 .خیلي هم مهمه، باید بدونم-

 .راستش...من اصال از شاگرداي داییتون نیستم از دوستاي دختر خالتون هستم، مالني-ارمان

 مالني؟-

 .بله برادر دوست صمیمیش هستم-آرمان

 امرتون؟-

 .باید ببینمتون-آرمان

 .یدن شما ندارمولي من عالقه اي به د-

حرف دیگه اي تلفن رو قطع کردم. پسر مودبي بود ولي قصد نداشتم باهاش همکالم  بدون

 .بشم

 !! برادر دوست صمیمیه مالنيآرمان

 .احتمال زیاد برادر ساریناست و شماره ي من رو از خواهرش گرفته به

با خواهر ام رو خوردم و بیخیال خوندن کتاب شدم. چشمم به پسري افتاد که  قهوه

دخترش باشه و احتمال  اومدیکوچیکترش اومده بود و مشغول کیک خوردن بودن. بهش نم

دادم که خواهرش باشه. با لبخند بهشون زل زده بودم که پسره متوجه ي نگاهم شد. نگاهم 

. هنسفریم رو از توي کیفم دراوردم و به متن اهنگي که ختمرو ازشون گرفتم و به زمین دو

و حواسم به دور و برم نبود. سرم رو باال آوردم و دیدم جایي که  کردمیدقت م شدیپخش م

 اون پسر و خواهرش نشسته بودن خالیه. کل کافي شاپ رو از نظر گذروندم ولي نبودن.

شونه اي باال انداختم و بعد از حساب کردن پول قهوه خواستم سوار ماشینم بشم، که همون 

اختیار به سمتش رفتم. بهش لبخند زدم که با لبخند دندون نمایي دختر کوچولو رو دیدم. بي 

 .جوابم رو داد
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 اسمت چیه؟-

 .هانیه-هانیه

 .چه اسم قشنگي داري-

 اسم تو چیه؟-هانیه

ساله نباید بیشتر از صمیمیت  5از این که من رو تو خطاب کرد تعجب نکردم. از یه دختر 

 .انتظار داشت

 .نفس-

 .زدحرفي نزد و فقط لبخند 

 هانیه؟-سورنا

به سمت صدا برگشتم و همون پسري رو دیدم که با هانیه توي کافي شاپ بودن. یک قدم 

 .عقب رفتم

 .ببخشید اگه خواهرم حرفي زد-سورنا

 :با لبخند بهش گفتم

 .فقط اسمش رو بهم گفت -

که رفتن. قبل از این نیاونم با لبخند جوابم رو داد. دست خواهرش رو گرفت و به سمت ماش

 :خودش هم بشینه توي ماشین، برگشت سمت منو گفت

 .دوباره ببینمتون شمیخوشحال م-سورنا

لبخند سرم رو تکون دادم. ماشینشون حرکت کرد و دور شدن. به سمت ماشینم رفتم و  با

نشستم داخل. خیلي گرمم بود. کولر ماشین رو روشن کردم و سرم رو به پشتیه صندلي تکیه 

مت همون پسري که توي کافي شاپ دیدم. حتي اسمش رو هم دادم. فکرم رفت س

دوست دارم هم خودش و هم خواهرش رو دوباره از  گفتیولي یه حسي بهم م دونستم؛ینم

 .نزدیک ببینم

و نیم  3بود و تا  3رسیدم خونه لباسام رو درآوردم و به سمت حموم رفتم. ساعت  وقتي

 .کردمیاهار مبیرون و باید یه فکري به حال ن اومدمیم

 . حموم اومدم بیرون که شنیدم تلفنم داره زنگ میخوره. با سرعت به سمتش رفتم از
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 "مامان"

 بله مامان؟-

 کجایي دختر دیر جواب دادي؟-مامان

 .حموم بودم-

 حالت خوبه؟-مامان

 آره. جانم کاري داشتي؟-

 .نه فقط خواستم ببینم حالت خوبه-مامان

 !باشه. شب بر مي گردین دیگه-

 .آره شب بعد از کار میام خونه؛ البته شاید-مامان

 .. خیله خب خوش بگذرهنیشاید، یعني امشب خونه نیست دیگیهوف. وقتي م-

 !وا-مامان

 کاري ندارین؟-

 .نه-مامان

 .پس خدافظ-

هیچ حرف دیگه اي تلفن رو قطع کردم. مطمئن بودم قیافه ي مامانم االن خیلي دیدنیه.  بدون

رفتم تو اتاق و لباسام رو از توي کمد دراوردم. بدنم رو با حوله خشک کردم و بعد از 

پوشیدن لباس با کپسولم به سمت آشپزخونه راه افتادم. حوصله ي درست کردن غذا رو 

 خیال شدم.ستم چیزي درست کنم. گرسنه هم نبودم و کال بينی دنداشتم، چون اصال بل

شب بود و خونه تنها بودم. مشغول فیلم دیدن بودم که صداي زنگ گوشیم باعث  8ساعت 

 .شد حواسم از تلوزیون پرت بشه

 بله؟-

 نفس خانوم؟-آرمان

 آقاي راد چرا دوباره زنگ زدین؟-

 .باید باهاتون حرف بزنم-آرمان



 

 
31 

 .دمگوش ميخب حرف بزنید. -

  .شه. باید حضوري هم رو ببینیماینجوري نمي-آرمان

 .گفتم که عالقه اي به مالقات شما ندارم-

بازم تلفن رو روش قطع کردم. چقدر پیله بود. حواسم رو دادم به فیلم که اینبار صداي زنگ 

  .در بلند شد

اه کردم. بابا بود. در پتو رو زدم کنار و کپسولم رو برداشتم و رفتم سمت در و از چشمي نگ

 .رو باز کردم و با لبخند بهش سالم کردم

 خوبي نفس؟-بابا

 .اوهوم-

 بیرون چطور بود؟-بابا

 .خوب بود-

 .بابا لباساش رو عوض کرد و به سمت آشپزخونه رفت

 نفس شام نداریم؟-بابا

 .اگه نون پنیر توي یخچال رو حساب نکني, نه-

 تو چرا هیچي درست نکردي؟-بابا

 .ا جان من بلد نیستم و حوصله هم نداشتمباب-

 .باید یاد بگیري-بابا

 .عالقه اي ندارم-

 !موندم به چي عالقه داري-بابا

*** 

بابا زنگ زد و سه تا پیتزا سفارش داد. جعبه ي پیتزا رو گذاشتم روي میز ناهارخوري و 

 .از توي کابینت دوتا ني براي نوشابه ها آوردم

 .که یادم اومد مامان امشب نمیادمشغول شام خوردن بودیم 
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 .راستي بابا,مامان امشب نمیاد خونه-

 یعني چي نمیاد؟-بابا

 .ظهر که رفته بود خونه ي خاله امشب هم مي خواد همونجا بمونه-

 !وا-بابا

  .وا نداره پدره من-

 نفسه بابا تصمیمت رو گرفتي؟-بابا

 .آره-

 .بابا با اشتیاق بهم زل زد

 خب؟-بابا

 .کالسي نمیرمهیچ -

 هان؟-بابا

 .ستخونم . اینم یه جور حرفهگیرم و ميبه جاش از کتابخونه کتاب مي-

 کتاب خوندن خوبه ولي چجور حرفه اي؟-بابا

  .ست دیگه. حرفه ي کتاب خواني و درک مطالبحرفه-

 .با لبخند بهش زل زدم که براي ثانیه اي خندید

 بابا نخند.-

 خواي کتاب بخوني؟ميباشه دخترم... خب پس -بابا

برمي  ییآره... به جز پنجشنبه و جمعه هر روز میرم کتابخونه و بعد از خوندن صفحه ها-

  .گردم خونه

 یعني من دیگه ماشین رو نبرم؟-بابا

 .تونم با تاکسي برمچرا بابا من مي-

  .توني روزاي زوج ماشین رو تو ببري و روزاي فرد منببین مي-بابا

  .خوبه-
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 .لي باید خیلي مراقب باشيو-بابا

 .هستم بابا جان هستم-

هاي پیتزامون رو انداختم سطل آشغال و پیتزاي مامان رو توي یخچال گذاشتم. بابا  جعبه

 توي سالن مشغول فوتبال دیدن بود. منم موندم آخه االن فوتبال کجا بود؟

 .پیش بابا و با گوشیم ور رفتم نشستم

 نفس چیکار مي کني؟-بابا

 هوم؟-

 کني؟مي گم تو گوشیت چیکار مي-بابا

 .کنمرو گرفتم جلوش تا ببینه کاري جز خوندن مطالب و پیدا کردن معاني اشعار نمي گوشي

اي باال انداخت و دوباره نگاهش رو به تلوزیون دوخت. حواسم به معنیه یکي از  شونه

 .اشعار موالنا بود. سعي داشتم درکش کنم که با صداي داد بلندي از جام پریدم

 !گل-بابا

تعجب به بابام زل زدم. یه گل چه ارزشي داره که آدم هم حنجرش رو پاره کنه هم به  با

 !اطرافیانش آسیب بزنه

 نفس خوبي؟-بابا

 .بابا دیگه هیچ وقت وقتي که کنارت نشستم فوتبال نبین-

 .باشه نفسه بابا ببخشید-بابا

  .رو برداشتم و رفتم توي اتاقم و در رو بستم و روي زمین نشستم کپسولم

این زندگي خسته شده بودم. اینکه همیشه همه باید حواسشون باشه کاري انجام ندن تا من  از

چیزه دیگه که از خیلي هاشون هم حتي خبر  ید. نگاه هاي ترحم آمیز و کلبالیي سرم بیا

 .شدنافتاد یا بیان مينداشتم و در زمان غیبتم اتفاق مي

سررفته بود. به بسته ي آدامس نارنجي رنگه روي پاتختي که ماله دایي بود نگاه  حوصلم

 .کردم

خاطراتم و دوباره ناخواسته باید توي رنگ نارنجیش یاد آتش افتادم و با آتش یاد گذشته و  با

 .خاطراتم غرق مي شدم. روي زمین به حالت جنیني دراز کشیدم و توي افکارم غرق شدم
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 .صدایي که اسمم رو مدام صدا میزد چشمام رو باز کردم با

 شده بابا؟چي-

 حالت خوبه؟ چرا رو زمین خوابیدي؟-بابا

 .دونم یهو خوابم بردخوبم... نمي-

 اره؟دوب-بابا

 چي؟-

 .بگیر بخواب... شاید اینجوري از گذشتت بیشتر دور بشي-بابا

چوقت نمي تونستم از رو تکون دادم و رفتم روي تختم. پتو رو تا گردنم کشیدم. من هي سرم

کشیدن رو جلوي چشام گذشتم دور بشم. شاید اگه سوختن بچه هاي هفت ساله و عذابي که مي

 .خیال آتیش سوزي بشميتونستم بدیدم راحت تر مينمي

صداي داد از خواب پریدم. کپسولم رو برداشتم و به سرعت رفتم توي سالن. همه جا رو  با

شنیدم که داد مي زدن و کمک مي خواستن. دود برداشته بود. صداي بابا و مامانم رو مي

اومد. به سرفه افتاده بودم ولي مي خواستم خانوادم رو نجات بدم. صداشون از توي اتاق مي

 .خوردولي لحظه اي تکون نمي دمزمحکم روي در مي

کردم خودم رو کنترل کنم. ضربه اي محکم به در زدم که باز شد و دیگه هیچي  سعي

 .نفهمیدم

جیغ خفیفي از خواب پریدم. عرق کرده بودم. نفسم به شدت بند اومده بود. کانوال رو از  با

زیر تخت  توي بینیم درآوردم و ماسک اکسیژن و کپسولي که بهش وصل بود رو از

 .دراوردم. ماسک رو گذاشتم روي دهانم. اینطوري نفس کشیدن برام راحت تر بود

به یاد آوردن خوابي که دیده بودم درد بدي توي قفسه ي سینم پیچید و دوباره به نفس نفس  با

 .افتادم

رو بردم سمت کنترل کولر و روشنش کردم. پنجره ي اتاق رو بستم و چراغ خواب  دستم

 تي رو روشن کردم.روي پاتخ

کردم بیشتر نفسم بند نشستم روي تخت و به خوابم فکر کردم. هر لحظه که بهش فکر مي

 .میومد و قفسه ي سینم دردش بیشتر میشد
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بود و احتمال دادم دایي بیدار باشه.شمارش رو گرفتم و منتظر موندم که بعد از  12ساعت 

 .پنج بوق جواب داد

 جانم نفس؟-دایي

 الو دایي؟-

 شده؟لرزه؟ چينفس؟ چرا صدات مي-دایي

 شه بیاي اینجا؟دا..دایي میشه..مي-

دونستم دایي خودش رو هرجور که دیگه توان حرف زدن نداشتم و تلفن رو قطع کردم. مي

 .رسونه. ماسک رو گذاشتم زیر تخت و دوباره کانوال رو گذاشتم توي بینیمشده مي

بیروني عوض کردم. از اتاق رفتم بیرون. لیوان آبي  بلند شدم و لباسام رو با یه دست لباس

 .خوردم و از خونه زدم بیرون

در آپارتمان رو باز کردم و وارد کوچه شدم. با گوشیم آهنگي رو پلي کردم تا ذهنم از 

 .هرچیز دیگه اي دور بشه

 .ماشین دایي جلوي پام ترمز کرد. به سرعت از ماشین پرید پایین و اومد سمت من

 فس خوبي؟ نفس؟ن-دایي

 .دادبا دستاش شونه هام رو گرفته بود و آروم تکونم مي

 .نفس حرف بزن-دایي

 .سوختن..دایي مامان و بابام مردن-

دونستم بازم از دستم ناراحت و کالفست ولي خواب و دایي من رو توي بغلش کشید. مي

 .دیدم دست خودم نبودکابوسایي که مي

 فراموش کني؟مگه قرار نبود گذشته رو -دایي

 .کابوسایي که میبینم تقصیر من نیست-

 یچرا تقصیر خودته..با فکر کردن به خاطرات گذشتت و اون صحنه ها باعث میش-دایي

 .شب رو کابوس ببیني

 .رو نشوند توي ماشین و خودش نشست پشت فرمون. ماشین رو روشن کرد و راه افتاد من
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 کجا میریم؟-

 .اتفاق لعنتي دور کنههرجایي که تو رو از اون -دایي

 دایي؟-

 جانه دایي؟-دایي

 رفتیم؟شه بریم همون کافي شاپي که همیشه باهم ميمي-

 .و نیمه مطمئنا بستس 12نفس االن ساعت -دایي

 .شه بریم؟اگه بسته بود بعدش هرجا تو گفتي میاممي-

 .خیله خب باشه-دایي

 مامان خونتون بود؟-

 .کردرنه سوال پیچم ميآره شانس آوردي خواب بود وگ-دایي

 .بابا هم خوابه-

 دونه اومدي بیرون؟نمي-دایي

 .رو به معنیه "نه" تکون دادم سرم

دستي توي موهاش کشید.با دیدن کافي شاپ که هنوز هم باز بود لبخند محوي زدم.  کالفه

 .دایي ماشین رو نگه داشت و باهم پیاده شدیم

نشستیم. نسبت به بقیه ي جاها تاریک تر بود.هردومون قهوه همونجایي که همیشه مي نشستیم

 .سفارش دادیم و منتظر بودیم

سمت میزي کشیده شد که امروز اون پسر و خواهرش پشتش نشسته بودن. میز خالي  نگاهم

 .بود و هیچ کس روش ننشسته بود

 کني؟به چي نگاه مي-دایي

 هیچي.-

 یبود. از رو 10به ساعت کردم.ساعت  یشدم.نگاه داریب میزنگ گوش یصبح رو با صدا

 ادیاتاقم.  یبه دست و صورتم زدم و برگشتم تو ی. آبییدستشو یتخت بلند شدم و رفتم تو

من رو  ییدا میکافه بود یکه تو یبعد از سه ساعت شبیافتادم. د دمیکه د یو کابوس شبید
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ب رو تا ساعت چهار نتونستم بخوابم و تمام خونشون. ش رگشترسوند خونه و خودش هم ب

آشپزخونه و اتاق  نیب ری. مسرونیبود. از اتاق رفتم ب دم،یکه د یکابوس ریمدت فکرم درگ

 ینه تو ی. کسیناهارخور زیم یصندل یخواب رو که سالن بود رو گذروندم. نشستم رو

 .به کل خونه کردم یبود.نگاه تهآشپزخونه بود. در اتاق مامان هم بس یسالن و نه تو

 نیب ریهم بود. سالن که مس ی. دوتا اتاق خواب که درشون روبه رویمتر 75 یخونه  هی

شد. بلند شدم و رفتم  دهیسالن کش یآشپزخونه و اتاق خواب ها بود. نگاهم سمت پنجره 

که  ییآپارتمانمون بود و آدم ها یکه معلوم بود کوچه  یزیسمتش. پرده رو کنار زدم.تنها چ

 یکدومشون مثل من نبودن. هرکدوم مشکل چیبه عابران دوختم. ه م.چشکردنیازش عبور م

 گهیذهنم رو از گذشته پاک کنم و د شدیمشکل من نبود. کاش م یبه اندازه  یداشتن ول

 .نداشته باشم ادیرو به  یچیه

اتاق در اتاق  یبرم تو نکهیاتاقم. قبل از ا یپنجره کنار رفتم و دوباره برگشتم تو یجلو از

سرکار  شهیمامان و بابا رو زدم و بعد آروم وارد شدم. مامان خواب بود و بابا هم مثل هم

 .اتاقم یبود. در رو بستم و رفتم تو

شدم.  رهیخ مینیب یتو ینگاه کردم. به کانوال نهییآ یو به خودم تو سادمیتوالت وا زیم یجلو

 نم؟زنده بمو زاتیتجه نیبدون ا تونمیچرا من نم

به  یشدم و رفتم سمت کمدم.درش رو باز کردم و نگاه نهییآ یزدن خودم تو دید الیخیب

کمد دراوردم.لباس  یو شال و شلوار همرنگش رو از تو یمشک یمانتو هیلباس ها انداختم.

من بود همون  یجا یا گهیکردم که هرکس د شیکم آرا یلیخ شهیها رو تنم کردم و مثل هم

 .کردیرو هم نم

خونه از اتاق  دیو با تلفن و کل فمیک یاز کتابخونه گرفته بودم رو گذاشتم تو روزیکه د یکتاب

 .رونیخوردم و از خونه زدم ب یآب وانیآشپزخونه و ل یخارج شدم. رفتم تو

ساده  یلباس ها رونیب یبرا شهیهم کهنیبه خودم انداختم. با ا یآسانسور نگاه ی نهییآ یتو

 نهیبودم . سرم رو به آ یپیتمامان و بابام دختر خوش یبه گفته  یول دمکریرو انتخاب م یا

 دیبا بابام من با شبمید ی. امروز دوشنبه بود و طبق حرفانگیبه پارک دمیدادم که رس هیتک

 . بردمین رو میماش

انجام دادم، روشن کردن  نیکه بعد از روشن کردن ماش یکار نیو اول نیماش یتو نشستم

از  نگیشاگرد و بعد از باز شدن در پارک یصندل یرو گذاشتم رو فمیکولر بود. کپسول و ک

 شاپ راه افتادم . یساختمون خارج شدم و به سمت کاف
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شدم و به سمت در  ادهیپ نیشاپ از ماش یخونه تا کاف یساعته  میکردن راه ن یبعد از ط

 شهینشسته بودم، نشستم.مثل هم روزیکه د یهمون صندل یشاپ رفتم. وارد شدم و رو یکاف

 دنیگذاشت و با شن زیم یقهوه رو رو یسفارش قهوه دادم و مشغول خوندن کتاب شدم. مرد

کتاب دوختم.  یو نگاهم رو به اشعار تو دمیاز قهوه ام رو نوش یاتشکر من دور شد. جرعه 

 .حس کردم.چشمم رو از کتاب گرفتم و سرم رو باال آوردمرو کنار خودم  یوجود فرد

 :ل*با*م گفتم یزدم و با همون لبخند رو یلبخند هیهان دنید با

 !سالم-

 .که به کانوال و کپسول وصل بود یرو برد سمت لوله ا دستش

 ته؟ینیب یتو نیچرا ا-هیهان

 .تا راحت تر نفس بکشم کنهیبهم کمک م لهیوس نیدارم و ا یمن مشکل تنفس-

 .سالم-سورنا

بلند شدم  یصندل یکرده بود از رو یمعرف هیکه خودش رو خواهر هان یهمون پسر دنید با

 .و سالم کردم

 .نمتونیبیخوشحالم دوباره م-سورنا

*** 

 .من بودن نشستن زیکه پشت م یدوتا صندل یهمراه خواهرش رو به

 اسمتون رو بدونم؟ شهیم-سورنا

 .ایهستم..نفس پو ایپو-

.)مکث کرد و ادامه داد(. سورنا سعادت ایباهاتون خانوم پو ییخوشبختم از آشنا-سورنا

 .هستم

 .سعادت یباهاتون آقا ییخوشبختم از آشنا-

 .نیسورنا صدام کن نیراحت باش-سورنا

 خب؟-

 .نمیدوست دارم دوباره شما رو بب گفتیبهم م یحس هی دونمیخب...نم-سورنا
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  ...جالبه-

 جالب؟-سورنا

 .نهیدوست داشته باشه منو بب یکس ادیم شیآره...کم پ-

 !ایخانوم پو دیکنیم یشکسته نفس-سورنا

 .گمیم ینه جد-

حس رو منم  نیدستم گرفتم. ا یقهوه ام رو تو وانیحکمران بود. ل نمونیب یبد سکوت

 .نمیپسر رو بب نیدوباره ا خواستیداشتم. دلم م

 .داره یکتاب رو دو بار خوندم...اشعار جالب نیا-سورنا

 د؟یفهمیشعر ها رو م یمعن-

 .به شعر دارم یادیز یبود و عالقه  اتیرشتم ادب رستانیدب یآره تو-سورنا

 .استفاده کنم یمجاز یو مجبورم از فضا فهممیرو نم یاز معان یمن بعض-

 دیخوای... اگر مستین یکاف دیخونیو م دیاریانترنت درم یرو از تو یمعان نکهیا-سورنا

 .دیها رو هم درک کن یمعن دیبا دیاشعار رو درک کن

 .کنمیبازم درکشون نم خونمیرو م یمعان ی. وقتشمیحرفتون م یمتوجه -

 د؟یعالقه دار اتیبه ادب-سورنا

 .خوندن اشعار رو دوست دارم ینه ول-

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-سورنا

 !نییبفرما-

 مشکل تنفسي دارین چیه؟ دلیل اینکه-سورنا

 :با کمي تردید جواب دادم

 .ترجیح میدم فعال راجع بهش صحبت نکنم-

 .هرجور مایلید-سورنا
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با لبخند به هانیه خیره شدم. مشغول کشیدن یه خونه توي دفتر نقاشي کوچیکش بود. اطرافش 

کودکي و  چندین گل کشیده بود و آسمونش رو آبي کرده بود.چه دنیاي شیریني داشت.دنیاي

ساله بودم و بدون  5رویا هایي که شاید روزي به حقیقت بپیونده. کاش منم هنوز یه دختر 

 .کشیدمهیچ کانوالي پزشکي نفس مي

 .سورنا دستاش رو گذاشت روي میز و توي هم قفلشون کرد و به من خیره شد

 .دوست دارم بیشتر راجبتون بدونم-سورنا

 چرا؟-

 .خوام بیشتر باهاتون آشنا بشمندارم فقط ميباور کنید قصد بدي -سورنا

  ...خب-

 تک فرزندید؟-سورنا

 .من هنوز بچه بودم با مادربزرگم رفت سوئیس ینه..خواهرم وقت-

 !پس در حال حاضر خودتون و پدر و مادرتون هستید-سورنا

 .بله-

 هانیه؟-سورنا

 بله؟-هانیه

 .کلي سوال جواب بدیم دفترت رو بزار توي کیفت... دیر برسیم باید به-سورنا

 :از روي صندلي بلند شد و روبه من ایستاد و گفت سورنا

 تونم بازم شما رو ببینم؟مي-سورنا

 .حتما-

 .از صحبت باهاتون لذت بردم...خداحافظ-سورنا

 .خداحافظ-

 .هانیه خدافظي کن-سورنا

فکرم رفت سمت با تردید خدافظي کرد و منم با لبخند جوابش رو دادم. براي لحظه اي  هانیه

دونستم نباید جمله ي سورنا."دیر برسیم باید به کلي سوال جواب بدیم" کنجکاو بودم ولي مي
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خیلي فضولي کنم. شاید این مسئله به من ربط نداشته باشه. نگاهي به ساعت روي صحفه ي 

داد. کیف و کتابم رو برداشتم و بعد از حساب دقیقه رو نشون مي 12:50گوشیم کردم. 

 .ن پول قهوه از کافي شاپ رفتم بیرونکرد

خونه و ماشین رو بردم توي پارکینگ.دکمه ي آسانسور رو زدم و منتظر موندم تا  رسیدم

برسه به پارکینگ. در با صداي تیکي باز شد. وارد آسانسور شدم و سرم رو به آیینش تکیه 

کپسولم رو گذاشتم دادم. رسیدم طبقه ي چهارم.در خونه رو باز کردم و رفتم توي خونه. 

خودم رو پرت کردم روي مبل. بعد از چند دقیقه اي بلند شدم و رفتم  وروي زمین کنار مبل 

توي اتاقم. لباسام رو عوض کردم و برگشتم توي سالن. خواستم تلوزیون رو روشن کنم ولي 

دم هرچي گشتم کنترلش رو پیدا نکردم و بیخیال تلویزیون نگاه کردن شدم.خودم رو پرت کر

 .عالوه بر گذشته به حال هم فکر کردم رروي مبل و به فکر فرو رفتم. اینبا

اتفاقاتي که گذشته نبودن و داشتن اتفاق میفتادن. آشنایي من با سورنا سعادت، مزاحمت  به

 .هاي آرمان راد و درگیري من با مامان و بابا براي رفتن به کالس و فراموش گذشته

بیاد و با بابا به مامان و نویان بگیم که برنامم براي کل این بود امشب رو دایي هم  قرار

 مدت چیه.

کنه و مثله همیشه دایي و بابا سعي مطمئن بودم مامان با برنامه اي که دارم مخالفت مي

 .میکنن راضیش کنن

خواستم کمي توي فضاي مجازي از روي مبل بلند شدم و با کپسولم رفتم به سمت اتاقم. مي

 .متوجه ي نبود تلفنم شدمبگردم ولي 

کل اتاق رو گشتم ولي پیداش نکردم. به ناچار شالي روي سرم انداختم، سوچیش ماشین و 

 .کلید خونه رو برداشتم و از خونه زدم بیرون

آسانسور پارکینگ بود و حوصله ي منتظر بودن رو نداشتم و از پله ها پایین رفتم. بین راه 

ایین رفتن از پله ها به شدت براي من نفس گیر بود و تنفس چندین بار نفسم گرفت. باال و پ

کرد. طبقه ي سوم بودم، چند دقیقه اي روي پله ها نشستم و دوباره بلند رو برام سخت مي

 .شدم و از پله ها پایین رفتم

رسیدم پارکینگ. دکمه ي ریموت رو زدم و در ماشین با صدایي باز شد. در سمت راننده 

ستم توي ماشین و دنبال گوشیم گشتم. از جایي که پیداش کردم تعجب رو باز کردم و نش

کردم.چطور تلفنم از زیر صندلي سر درآورده بود!شونه اي باال انداختم و در ماشین رو قفل 
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خواستم از پله ها برم نفس کم کردم و اینبار با آسانسور برگشتم و مطمئن بودم اگه مي

  .داوردم و معلوم نبود چي پیش میامي

از نگاه هاي ترحم آمیز هم متنفر بودم. طرز نگاه کردن مردم و اطرافیان با دیدن کپسول 

 .دادتوي دستم و کانوالي توي بینیم آزارم مي

بعد از ظهر بود و در اتاق مامان هم بسته بود و من هم جرات این رو نداشتم وارد  4ساعت 

دونستم بعدا غر رفتم چون مياتاقش نمياتاقش بشم وقت هایي که خواب بود هیچ وقت توي 

زنه. ولي اینبار به شدت کنجکاو بودم و به عالوه از صبح مامان سردرد هاش رو به من مي

توي اتاقش بود. از اتاقم بیرون اومدم و جلوي در اتاق مامان ایستادم. در اتاق رو چندین بار 

دم و وارد اتاق شدم. هیچ کس توي زدم ولي صدایي نیومد.به ناچار در اتاق رو آروم باز کر

اتاق نبود. برگشتم توي اتاقم و با تلفنم به مامان زنگ زدم. بعد از چند بوق صداي بابا توي 

 .گوشم پیچید

 بله نفس؟-بابا

 الو، بابا مامان کجاست؟-

  .نفس مادرت صبح حالش بد شد با خودم آوردمش بیمارستان امروز هم مرخصي گرفته-بابا

 شده؟چي-

 چیز خاصي نیست فقط افت فشار داشته-بابا

 !همین؟ افت فشار-

  .نفس خودت رو ناراحت نکن دخترم-بابا

 !چرا به من خبر ندادید؟ یا حتي یک یادداشت نزاشتید-

 ...نفس-بابا

کردم مامان توي اتاقش خوابه و اگر برم تو اتاق غر سر درد هاش رو بعد از صبح فکر مي-

  .زنهها به من مي

  .نفس آروم باش,نفس عمیق بکش دخترم حال مادرت خوبه-بابا

 .من باید بیام بیمارستان-
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منتظر حرفي از جانب پدرم نموندم و تلفن رو قطع کردم. یکبار با تلفن مامان زنگ زد ولي 

تلفن رو سایلنت کردم. لباسام رو سریع عوض کردم و بعد از برداشتن سویچ و کلید خونه 

ستم توي ماشین و ریموت رو زدم و منتظر موندم در کرکره اي رفتم توي پارکینگ. نش

 .پارکینگ باز بشه

از آپارتمان خارج شدم و سمت بیمارستاني که محل کار پدرم بود راه افتادم. موبایلم دوباره 

زنگ خورد ولي اینبار پدرم نبود. یک شماره ي ناشناس ولي در طول این یک هفته براي 

 .م یک مزاحم رو داشتمن آشنا بود و بیشتر حک

 تماس رو ریجکت کردم و تلفن رو انداختم توي کیفم.

پرستار ها و  یهمه  بایرفتم. تقر رشیسمت پذ نی. بعد از پارک کردن ماشمارستانیب دمیرس

 رشیمسئول پذ یخودم من رو شناخته بودن. احمد هیماریپدرم و ب تیدکتر ها به خاطر موقع

  .زد یمن لبخند دنیبا د

 ...سالم-یاحمد

 سالم، پدرم کجاست؟-

 افتاده؟ یاتفاق-یاحمد

  !پدرم کجاست نیفقط بگ-

 .خب آروم باش لهیخ-یاحمد

بود و با من و خانوادم آشنا  مارستانیب رشیمسئول پذ ومدیم ادمیکه  یاز وقت یاحمد خانم

 .داشت یخاص تیمیبود و با مادرم صم

. کپسولم رو نمیبش رشیکنار پذ یصندل یکنه. اشاره داد که رو جیموندم تا پدرم رو پ منتظر

 .دادم هیتک واریو سرم رو به د میکنار یصندل یگذاشتم رو

 .شد انینگران پدرم جلوم نما یشونم گذاشته شد. چشمام رو باز کردم و چهره  یرو یدست

 .یایبهت گفته بودم ن-بابا

 ؟یچرا بهم خبر نداد-

 یحس کنم چقدر نفس کم آورد تونمیاالن هم م نیس برات سمه,همو استر ینفس نگران-بابا

  .داره یبده که مشکل قلب یکس یو استرس برا یبابا ، نگران-
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 .هم حاد تره یمشکل تو از مشکل قلب-بابا

 ؟یچ-

 !هم حاد تر باشه یقلب یماریاز ب تونستیساده چطور م هیتنفس مشکل

بودمش روبه پدرم که  دهیند مارستانیب نیا یبخش که تا به حال تو یاز پرستار ها یکی

 :من بود گفت ی رهینگاهش خ

  .خانومتون بهوش اومدن ایپو یآقا-یازین

 .ممنون بابت کمکتون-بابا

 :کرد و با دستش به من اشاره کرد مکث

 دخترم هستن، نفس شونیا یازیخانم ن-بابا

 .دمیشن ادیرو از پدرت و همکارا ز فتیخوشبختم نفس بانو، تعر-یازین

خواهرم افتادم.  ادی هیازین لشیکه فام نیآوردن ا ادیلبخند اکتفا کردم. با به  کیبه زدن  تنها

 .باهاش هم کالم هم نشده بودم یحت ادیم ادمیکه  یاز وقت

من غدغن کرده  یارتباط رو برا یبرقرار یباهاش در ارتباط بود ول انهیپدرم مخف یگاه

 .بودم دهیرو نفهم لشیچند سال دل نیبودن و در طول ا

 نفس؟-بابا

 بله؟-

 ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یچرا هرچ ؟یخوب-بابا

چهرش شکل غم  دنشیرو به زبان آوردم که برخالف تصورم پدرم با شن یآگاه اسم ناخود

و  گرفتیبه خودش م نیچهره اش حالت خشمگ اوردمیرو م ازیگرفت. هر بار که اسم ن

 .نبود شهیمثل هم نباریا

 مادرش؟ شینفس رو ببرم پ نیخوایم ا؟یپو یشده آقا یزیچ-یازین

 .برطرف بشه یتاب یب نیا دیشا دشیببر شهیبله اگه م-بابا

 یتاب یخواهر دارم ب دمیکه فهم یتاب مادرم نبودم. از چهار سالگ یمن ب ؟نهیتاب یب

هم ازش نشونم  یعکس یمن مونده بود و حت یاسم برا کی. تنها ازش  کردمیخواهرم رو م

 .دادنینم
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رو  ازیهم که شده بحث ن کباری یبرا خواستمیشده بودم. م رهیمادرم خ یبا لبخند به چهره 

 .وسط بکشم

 مامان؟-

 جانم؟-مامان

 ؟یدو ماه دارم خبر دار نیا یکه برا یاز برنامه ا-

 دنیهم نتونستم، به زبان آوردن اسمش هم برام سخت بود و واکنش مادرم رو بعد از شن باز

 . کردمیتصور هم نم ازیاسم ن

 کالس؟ یبر ستیمگه قرار ن-مامان

مادرم  یشاپ زده بودم رو برا یرفتن به کتابخانه و کاف یکه پدرم دباره  ییحرفا کل

 دهیکه کابوس د یو اعالم کرد. از شبکردم و باز هم بر خالف تصورم موافقتش ر فیتعر

 :جمله گفت کینبود. سراغش رو از مامانم هم گرفتم و تنها در جوابش  یخبر ییبودم از دا

 .دانشگاه و کالس هاشه ریدرگ-مامان

هم  یادیز زیو چ مشیدیشاپ م یکاف یکه دوروز بود تو یفکرم رفت سمت کس ناخودآگاه

بزارم اما حس کردم  ونیمسئله رو با پدر و مادرم در م نیا خواستمی. م دونستمیازش نم

 .دو روزه بوده باشه یهمصحبت کیمن و سورنا سعادت فقط  ییآشنا دیهنوز زوده و شا

هم  یینداد و گفت دا حیافت فشار مامان رو برام توض لیاما باز هم دل دمیاز پدرم پرس هرچه

 .موضوع خبر نداره نیاز ا

پدرم اجازه  یبابا قصد خونه رفتن رو به همراه مادرم داشتم ول یاز اتمام ساعت کار قبل

 یعنی نیشب بود و ا 8. ساعت میاز خوب بودن حال مادرت مطمئن باش دینداد و گفت با

 .پدرم یاتمام ساعات کار

سبک آهنگ ها رو  نیوقت ا چی. هشدیبود که پخش م یتمام طول راه حواسم به آهنگ در

 .بردمیو لذت م دادیبهم دست م یا گوش دادن بهشون حس خاصب یگاه یدوست نداشتم ول

 یکاش یبرکه  نیا یو من ماه یماه تو

 یکاش یبرکه  نیا یو من ماه یماه تو

 یکه نباش یزمان ست،یبزرگ اندوه
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 یکه نباش یزمان ست،یبزرگ اندوه

 از نفس پاک تو و صبح نشابور آه

 یتراش روزهیف یچشم تو و چشم تو و حجره  از

 مخزن اسرار که هر بار یبزن ا یپلک

 یو الماس به آفاق بپاش روزهیف

 به تو دستم نرسد,ماه بلندم هرگز

 یچه نباش ی,چه باشستیبزرگ اندوه

 باد سبک سار یباد سبک سار ا یا

 بگذر و بگذار مرا بگذر و بگزار مرا

 یکه آرامش ما را نخراش هشدار

 یکاش یبرکه  نیا یو من ماه یماه تو

 یکاش یبرکه  نیا یو من ماه یماه تو

 یکه نباش ی,زمانستیبزرگ اندوه

 یکه نباش یزمان ست،یبزرگ اندوه

 از نفس پاک تو و صبح نشابور آه

 یتراش روزهیف یچشم تو و چشم تو و حجره  از

 مخزن اسرار که هر بار یبزن ا یپلک

 یو الماس به آفاق بپاش روزهیف

 به تو دستم نرسد,ماه بلندم هرگز

 یچه نباش ی، چه باش ستیبزرگ اندوه

 

لذت بخش  میآهنگ برا نیو چقدر ا کردمیآهنگ دقت م نیبود که به متن ا یبار نیاول نیا

و بعد از دانلود کردنش کل  دمیبه خانه اسم آهنگ را از مادرم پرس دنیبود. به محض رس

 .شب را به آن گوش سپردم
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اعتراضش بلند شده  یصدا یآهنگ بود ول نیطرفدار ا نکهیمامان در آمده بود. با ا یصدا

 . شدیاتاقم پخش م یاهنگ تو نیا یصدا میبه خانه آمده بود یبود. از وقت

 .قطعش کن گهینفس بسه د-مامان

  .زدم و به سمت مادرم که در چارچوب در اتاق قرار داشت رفتم ییدندون نما لبخند

 .اهنگش قشنگه یلینه مامان خ-

 ادهیز یاالن خودت دار ،یدیگوش م هیآهنگا چ نیبه من که ا یزدیغر م روزیتا د-مامان

 .یکنیم یرو

تخت.  یرو میدستام گرفتم و به سمت تخت بردمش و هردو نشست یمامان رو تو یدستا

 .رو بلند تر کردم شدیپخش م میآهنگ رو که از گوش یصدا

 .میشام بخور میبر ایب گهید هینفس کاف-مامان

 .امیمامان تو برو من نم-

  .رفت یخل شد-مامان

 .واقعا برازنده ام هست دیکه به من داد یبه خاطر لقب کنمیتشکر م یلیخ-

 .پاشو نفس-مامان

 .بود ستادهیگذاشته بود و در چارچوب دره اتاق ا شیبابا بود که پا پ حاال

 . خورهیدخترم رو ، گشنش بشه بعدا م یدار کارشیچ-بابا

 .کردم دیین سر حرف بابا رو تالبم و تکون داد یلبخند رو با

 :تخت بلند شد و به سمت در اتاق رفت و روبه بابا گفت یکالفه از رو مامان

 .از جنسه خودته گه،ید استیپو-مامان

نوبت بابا بود که  نباریو ا رونیبودم. مامان از اتاق رفت ب ایافتخار من بود که پو نیا

 .کنه حتینص خواستیم

 ؟یشام بخور یخواینم-بابا

 . خورمیکه هر وقت گشنم شد م نیاالن گفت نیبابا خودتون هم-
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 .تنگ شده میکه دور هم جمع بود ییاون روزا یدلم برا میبر ایب-بابا

کمتر دوره  رفتیکرده بود و مامان سره کار م رییتغ فتشیپدرم ش یبا بابا بود. از وقت حق

 . خوردمیبابا م ایو  ییاوقات من شام و ناهار رو با دا شتریو ب میشدیهم جمع م

غذا کل آشپزخونه  ی. بومیو به سمت آشپزخونه راه افتاد رونیب میهمراه پدرم از اتاق رفت به

کمتر از دو ساعت تونسته بودن  یو سالن رو برداشته بود و در تعجب بودم که چطور تو

 .ودب دهیچیرو درست کنن که بوش همه جا پ ییغذا

. بعد از شام مادرم میمن و پدرم و اعتراضات مادرم گذروند یو خنده ها یرو با شوخ شام

و مشغول  میمبل ، کنار هم نشست یسالن رو یاستراحت به اتاق رفت و من و پدرم تو یبرا

 .میمردگان متحرک شد سلایر یتماشا

 .گرفتم ونیو نگاهم رو از تلوز دمیمادرم رو از پشت سرم شن یصدا

 لمه؟یف نیبازم ا-مامان

 .هیقشنگ لمیمگه چشه! ف-

 .هیزیقشنگه؟همش خون و خونر-مامان

. پدرم از کنارم بلند شد و لمیدوختم و تمام حواسم رو دادم به ف ونیرو دوباره به تلوز نگاهم

 .گفت و به همراه مادرم به اتاقشون رفتن ریشب بخ میشانیپ دنیبعد از بوس

 یبه اتاقم برگشتم. چراغ اتاقم رو خاموش کردم و نشستم رورو خاموش کردم و  ونیتلوز

رو روشن کردم و مشغول  یپاتخت یتخت. کپسولم رو گذاشتم کنار تختم و چراغ خواب رو

هاش  لیمیمشغول چک کردن ا ییبود و احتمال دادم دا 12شدم. ساعت  وترمیکار با کامپ

رو براش  یامی. پرفتیهاش م لیمیسرش خلوت بود سراغ ا هموقع ها ک نیا شهیباشه. هم

 .کردم افتیجواب رو در قهیدق 5کردم و در عرض  لیمیا

 چطوره؟ یی_نفسه داییدا

 .رسونهیخوبه سالم م_

 ؟ی_کامال مشخصه، نفس خونه اییدا

 .راه افتادم ابونیتو خ رونینه از خونه زدم ب_

 .کنم افتیبود رو در یشوخ کیرو که فقط  امیپ نیتا جواب ا دیطول کش یا قهیدق چند
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 _مامان بابات خوابن؟ییدا

 .خواب بودن رونیآره از خونه زدم ب_

 .ادامه داشت یشوخ نیهمچنان ا و

نگاه کردم  یگوش یتلفنم زنگ خورد. به اسم رو قهینکردم و بعد از پنج دق افتیدر یجواب

 ." تماس رو وصل کردمیی"دا

 الو نفس؟-ییدا

 ؟ییجانم دا-

 ؟یبهتر-ییدا

 !بد بودممگه -

 مادرت چطوره؟ ال،حالیخیب-ییدا

تو شدم، حالش خوبه امروز فشارش افتاده بود بابا بردش  هیچرا من شب دونمیاه نم-

 .مارستانیب

 .پررو یدختره  یمن باش هیتا دلت هم بخواد شب-ییدا

 شد. شتریمن ب یبگه و خنده  یظیزهرماره غل ییخندم باعث شد دا یصدا

 افتاده بود؟نخند، چرا فشارش -ییدا

 .نگفت یزیچ دمیاز شوهر خواهرت پرس یهرچ دونمینم-

 :کردم و گفتم یکوتاه مکث

 ؟یریزن بگ یخواینم ییدا-

  وقت زن گرفتن دارم؟ یکار یهمه مشغله  نیمن با ا وونهید-ییدا

 .یهست یزیچ یشرکت سیانگار رئ یکار یمشغله  یگیم یجور هی-

هاشون هم  لیمیو ا امیدانشجوها پشت سر هم تماس و پباور کن عالوه بر دانشگاه -ییدا

 .مخه یرو

عالقه  هیاز  یریزن بگ یخوایحداقل نم ست،ین نقدریجمهور هم کارش ا سیرئ ییدا یاله-

 .شروع کن
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 .درست باشه دینداشته باش عالقه با زایچ نیبه ا یتو کار-ییدا

 مگه عالقت چشه؟-

 ؟یکاریبحث رو تموم کن، آخر هفته ب نینفس ا-ییدا

 آره چطور؟-

 ه؟یمسافرت دو نفره چ هینظرت راجبه -ییدا

اضافه تر هم  قهیموافقت کردم. چند دق ییدا شنهادیپ نیلبم نشست و با ا یرو یبزرگ لبخند

 .دانشجوها قطع کنه یها امیها و پ لیمیجواب دادن به ا یو مجبور شد برا میحرف زد

زود تونست مدرکش  یلیخ کردیزبان شرکت م یکالس ها یتو ییدا ومدیم ادمی یوقت از

 .رهیدانشگاه ها بگ یتو سیتدر یبرا یسالگ 21رو در سن 

دادم آهنگ  تیرو تا صبح به همون آهنگ گوش دادم و بالخره بعد از دو ساعت رضا شب

 .رو قطع کنم و بخوابم

بود.به  شیشدم. هوا هنوز روشن نشده بود و گرگ و م داریاز خواب ب یبا نفس تنگ صبح

 .بود قهیدق 5:30ساعت نگاه کردم. 

دچار  شتریب دمیکشیم قینداشت و هربار که نفس عم دهیو باز هم فا دمیکشیم قیعم نفس

 چیو رفتم و در اتاق مادر و پدرم رو زدم. ه رونی. به ناچار از اتاقم ب شدمینفس م هیتنگ

 .نشون نداد و در اتاق همچنان بسته بود یواکنش چیکس ه

به  یلیدو روز خ یکی نیتو ا ینفسم بند اومده بود و حت قدرنیا هویبود که  بیعج برام

صدام هم  یحت یسوز شیآت یآوردن گذشته و صحنه ها ادیسراغ گذشته نرفته بودم. با به 

 .دمیکه داشتم محکم به در اتاق کوب یو با تمام زور ومدیدرنم گهید

.تنها  زدیچهرش موج م یتو یدادم. پدرم نگران هیتک وارینشسته بودم و به د نیزم یرو

 .نگران پدرم بود یداشتم همون چشما ادیکه به  یزیچ

*** 

 نیبود و ا دیو باعث شد چشم هام رو باز کنم. همه جا سف دیچیپ نمیس یقفسه  یتو یبد درد

دستش گرفته  یمادرم باال سرم بود و دستم رو تو. میبود مارستانیب یمعناست که تو نیبه ا

 .بود
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با پدرم هردو  یقیرفت و بعد از دقا رونیزد و از اتاق ب یباز من لبخند یچشم ها دنید با

 .سرم بودن یباال

 نفسه بابا حالت خوبه؟-بابا

 یبرام سخت بود و اجازه  دنینزدم. سکوت کردم. درد داشتم و هنوز هم نفس کش یحرف

 .بگم تا از حالم با خبر باشن ی. به زور تونستم جمله ادادیرو بهم نمحرف زدن 

 .درد دارم-

 یاشک تو یکه قطره ها یو مادرم در حال رونیجملم پدرم از اتاق رفت ب نیا دنیشن با

و فقط  کردمینم هیهم گر یمواقع نیدر همچ یشده بود. حت رهیچشماش جمع شده بودن بهم خ

 .کردمیمواقع فقط سکوت م نیمشکل رو داشتم در ا نیا ی. از وقت کردمیسکوت م

 .بعد از چند ساعتي با مامان برگشتم خونه. خواستم به اتاقم برم که صداي مامان مانع ام شد

 نفس؟-مامان

 بله؟-

 .امروز رو نرو بیرون، بمون خونه و استراحت کن-مامان

 .ي دارمچیزیم نیست نیازي به استراحت ندارم. تا ظهر هم وقت زیاد-

 .امشب داییت میخواد بیاد-مامان

 خب؟-

 .اینجاست 6گفتم بدوني که شب دیر نیاي خونه,داییت ساعت -مامان

 :رفتم آروم با خودم زمزمه کردمدرحالي که به سمت اتاقم مي

 .عصر بیرون موندم که این دومین بارم باشه 6من کي تا ساعت -

اول تابستون خبري از دوستام نداشتم. تلفنم در اتاق رو محکم بستم و نشستم روي تخت. از 

رو برداشتم و دنبال شماره هاشون گشتم. از بین این همه دوست فقط شماره ي آناهیتا رو 

 .توي گوشیم پیدا کردم

 7بود و کل شب رو توي بیمارستان گذرونده بودم. از  9نگاهي به ساعت کردم. ساعت 

 .خاطر تنگیه نفس توي بیمارستان بگذرونمسالگي یه عادت بود که بعضي از شبا رو به 
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این موقع ي صبح آناهیتا جواب نمیداد و به ناچار تلفن رو خاموش کردم و گذاشتمش روي 

 .پاتختي

 .روي تخت دراز کشیدم و بعد از مدت ها دوباره توي گذشته و خاطراتم غرق شدم

 .کشیدم و چشمام رو بستماتاق مثل همیشه از یخبندان هم سردتر بود. پتو رو روي خودم 

با صداي در اتاق از خواب بیدار شدم و نشستم روي تخت. دستي الیه موهام کشیدم. در اتاقم 

باز شد و مامان وارد اتاقم شد. در رو پشت سرش بست و با لبخند به سمتم اومد. کنارم 

 .نشست و موهام رو نوازش کرد

 چیزي شده؟-

ود.چشماش قرمز شده بودن و صداش هم کمي گرفته به چهره اش دقت کردم.مثله همیشه نب

 .بود

 .نه عزیزم چیزي نشده-مامان

 .خیله خب-

از روي تخت بلند شدم و به سمت دستشویي رفتم.بعد از شستن دست و صورتم از دستشویي 

 .اومدم بیرون که دیدم مامانم هنوز هم توي اتاقه و به یه نقطه اي زل زده

 !مامان مطمئني چیزي نشده-

 .آره نفس جان چیزي نشده-امانم

شونه اي باال انداختم و رفتم سمت کمد تا لباس هام رو عوض کنم. یک دست لباس مشکي 

 .از توي کمد برداشتم و پوشیدم

رفتم جلوي آیینه و موهام رو مثل همیشه باال زدم. شالم رو انداختم روي سرم و بعد از 

 .اق زدم بیرونبرداشتن موبایلمو کیفم به همراه مامان از ات

قبل از خروجم وارد آشپزخونه شدم و یک لیوان اب خوردم. با مامان خداحافظي کردم و از 

 .خونه خارج شدم

نشستم توي ماشین و از پارکینگ خارج شدم و به سمت کافي شاپ راه افتادم. تو این فکر 

 بودم

 !که سورنا و خواهرش هم امروز به کافي شاپ میان یا نه
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کافي شاپ. ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدم. صندلي میزي که همیشه رو رسیدم دم در 

رو به سمت عقب کشیدم و نشستم. مثله همیشه یک قهوه سفارش دادم و هنسفري  نشستمیم

 . رو گذاشتم توي گوشم و مشغول خوندن کتاب شدم

شستن نسمت میز روبه رو کشیده شد. سورنا و خواهرش همیشه پشت اون میز مي نگاهم

 .ولي امروز یک دختر و پسر جوون پشتش نشسته بودن

 .اي از قهوه ام رو نوشیدم رو دوباره چشم به کتاب دوختم جرعه

داد. از روي صندلیم بلند شدم و بعد از حساب کردن پول دقیقه رو نشون مي 2:50 ساعت

 .قهوه از کافه خارج شدم

، ولي بازم اطراف نگاه کردم تا شاید سورنا و خاهرش رو بیرون از کافي شاپ ببینم به

 .خبري نبود

ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم. توي راه چندین بار سرم گیج رفت و تا مرز  سوار

 .تصادف رفتم

 .رو توي پارکینگ پارک کردم، پیاده شدم و به سمت آسانسور رفتم و وارد شدم ماشین

ي طبقه ي واحدمون رو زدم . موسیقي بي کالمي توي آسانسور پخش شد و بعد از  دکمه

 کرد.چند ثانیه صداي زني که طبقه رو اعالم مي

در واحد رو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم.تلوزیون روشن بود ولي کسي توي سالن 

 .نبود

یومد. درش رو زدم و صداي به سمت اتاق مامان رفتم از دستشویي توي اتاقش صداي آب م

 :مامان از دستشویي بلند شد

 بله؟-مامان

 .منم مامان-

چند ثانیه منتظر موندم تا از دستشویي اومد و بیرون و بهم لبخند زدم. محکم بغلم کرد و 

 .روي موهام رو بوسید

 چطور بود؟-مامان

 بد نبود...مامان؟-
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 بله؟-مامان

 ...اگه چیزي شده-

 .برو لباسات رو عوض کن و بیا ناهار ،ینگراننفس بیخودي -مامان

 .باشه-

از عوض کردن لباس هام رفتم توي آشپزخونه و نشستم پشت میز ناهار خوري . به  بعد

بشقاب غذام نگاه کردم، اشتهاي خوردن نداشتم ولي به خاطر غر زدناي مامان مجبور بودم 

 .بخورم

 .بمونه منم اضافه کاري دارمنفس امشب پدرت شب رو باید توي بیمارستان -مامان

 مامـــــان؟-

 .همش یه ساعته به جاي ساعت یازده ، دوازده میام خونه-مامان

 .هوف. خیله خب حداقل دایي پیشم میمونه-

حرفي زده بینمون رد و بدل نشد. بشقابم رو نصفه نیمه ول کردم. از روي صندلیم بلند  دیگه

 .شدم

خواستم به توي سالن و نشستم روي مبل. یکم با گوشیم ور رفتم و یادم اومد که مي رفتم

 .آناهیتا زنگ بزنم

رو گرفتم و بعد از چند تا بوق به جاي سالم و احوال پرسي شروع کرد به فحش  شمارش

 .دادن

 . رسهبي معرفت یه وقت زنگ نزنیا دنیا به آخر مي-آناهیتا

 باشه پس خدافظ-

 لي بي معرفتي نفسخی-آناهیتا

 زني؟قبول ولي تو چرا زنگ نمي-

 .رفتم دستشویيشدم ميمن اگه حوصله داشتم که پا مي-آناهیتا

 رواني، خوبي؟-

 !االن زنگ زدي که بگي خوبي-اناهیتا
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 .کنمواي آنا خیلي رو مخي قطع مي-

 .زهرمار خو وایسا یه خبري برات دارم-آناهیتا

یم تا قطع کینم. دو هفته ي پیش آناهیتا با یکي از دوستاي از ربع ساعت هردو راضي شد بعد

 .خانوادگیشون نامزد کرده بود و شاید این بهترین خبري بود که تو این یک ماه شنیدم بودم

 .حاضر و آماده دم در وایساده بود و مشغول پوشیدن کفشاش بود مامان

 اینجاست حواست باشه 6نفس داییت ساعت -مامان

 .باشه خدافظ-

 .رو بست و بازهم من موندم و خاطراتم در

بود و توي این یک ساعت که تنها بودم نشستم پاي کامپیوتر و مشغول دیدن فیلم 4:30 ساعت

 .تایتانیک براي هزارمین بار شدم

حساس فیلم، صحنه ي برخورد کشي با کوه یخ بود که صداي زنگ در رو شنیدم.  جاي

م همیشگي )کپسول اکسیژن( راه افتادم به سمت در عصبي از روي تخت بلند شدم و با مزاح

 .خونه

 .رو باز کردم. اینقدر غرق فیلم بودم که یادم رفته بود دایي قراره بیاد در

 قیافت چرا اینجوریه؟-دایي

 .علیک سالم دایي-

 .و داخل در خونه رو هم بست اومد

 !دیديسالم ، مطمئنم داشتي فیلم مي-دایي

 یه چند دیقه دیر تر بیاي؟ اونم چه فیلمي...نمیشد-

 :سمت در رفت که با صداي من برگشت سمتم به

 کجا میري؟-

 .میرم یه چند دقیقه دیرتر بیام-دایي

 بیا خودتو لوس نکن.-
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یک ساعتي از اومدن دایي گذشته بود . تو این یک ساعت درباره ي سفر آخر هفته حرف 

 .زدیم که با حرفي که زدم کال بیخیال سفرمون شد

 یي؟دا-

 نفس حرفشم نزن ، چرا بهم نگفته بودي؟-دایي

 .دایي همین دیشب حالم بد شد صبح برگشتم خونه-

 .تونستي بهم زنگ بزنيمي-دایي

 .خواي بیاي دیگه نیازي نبوددونستم امروز ميخب مي-

 .مسافرت کنسله -دایي

 .دایي تو نیاي خودم میرم-

 .دماغمو کشید که آروم زدم رو دستش

 .بدم میادنکن دایي -

 .دختره خوب منم بخوام مامان و بابات عمرا بزارن-دایي

 . کنممیزارن من راضیشون مي-

 .خب من راضي نیستم-دایي

 .واي دایي باید بریم-

 !عمرا اگه تالش حالت بد شد چه خاکي به سرم بریزم-دایي

 .سرت خاک اونجا زیاد هست دایي سطل هم با خودمون میبریم که کیلویي خاک بریزي رو-

  .شدتک خنده اي کرد و حواسشو داد به تلویزیون و سلایر مسخره اي که پخش مي

 دایي؟-

 هوم؟-دایي

 !میریم دیگه برم وسایلمو جمع کنم-

 .راضي کردن مامان بابات با خودت-دایي
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پریدم بغلشو رو گونشو بوسیدم . از روي مبل بلند شدم و رفتم توي اتاقمو شروع به جمع 

 .شدمکردن وسایلم 

مشغول جمع کردن لباس هام بودم که با شنیدن صداي تلفنم ، از روي پاتختي برش داشتم و 

 .بدون نگاه کردن به اسم روي صحفه تلفن رو جواب دادم

 بله؟-

 الو خانوم پویا؟-آرمان

 بازم که شمایین ، بفرمایین؟-

 .خانوم لطفا قطع نکنین باید باهاتون حرف بزنم-آرمان

 .گوش میدم-

 .باید ببینمتون-نآرما

 .یک بار بهتون گفتم تا ندونم کي هستین هیچ کاري نمیتونم بکنم-

و باز هم تلفن رو قطع کردم و دوباره با لباس هم مشغول شدم . ربع ساعتي از تماس مزاحم 

 .گذشت . در اتاقم باز شد و دایي با یک لیوان وارد اتاقم شدمي

 :لیوان رو به سمتم گرفت و گفت

 .و بخوراین-دایي

 چي هست؟-

 .چیز خاصي نیست شربته-دایي

 .دایي وقت زن گرفتنته ها-

 .باز شروع کرد-دایي

 .جدي میگم دایي موهات دارن سفید میشن-

 شه !؟برو بابا جوجه موهاي من داره سفید مي-دایي

 .آره دایي پیر شدي دیگه زن گیرت نمیاد-

 نفس شاید من اصالً نخوام زن بگیرم-دایي
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 .بگیريباید -

 باید؟-دایي

 .آره باید روز دومادیت رو ببینم-

 با تموم شدن جملم دایي زد زیره خنده. چیز خنده داري گفتم؟

 .دایي خنده نداره-

 :زد گفتبا صدایي که رگه هاي خنده توش موج مي

چرا اتفاقا ، شبیه این مادراي پیري شدي که آرزو دارن پسرشون رو تو لباس دومادي -دایي

 .ببینن

همیشه همین بود. هر وقت بحث زن گرفتن رو میاوردم وسط به هر روشي که مي تونست 

کرد. هیچ وقت هم دلیل فراري بودنش رو از ازدواج و یا عشق و عالقه بحث رو عوض مي

رو نفهمیدم . جدیدا مالني چندتا دختر بهش معرفي کرده بود ولي ندیده و نشناخته ردشون 

 میکرد.

ه بودم و دوباره نشستم پاي کامپیوتر تا ادامه ي فیلمم رو ببینم . دایي هم وسایلم رو جمع کرد

 .نشست کنارم و باهم تماشا کردیم

کاري. از اتاق رفتم بیرون و رفتم توي آشپزخونه. در فیلم تموم شد و من موندم و دایي و بي

 .یخچال رو باز کردم تا یه چیزي براي خوردن پیدا کنم

ظهر ناهار درست کرده بود و نیازي به جست و جو براي پیدا کردن یادم اومد که مامان 

خوراکي و یا غذا نبود. غذا رو گرم کردم و دایي رو براي شام صدا زدم. چند دقیقه اي 

منتظرش موندم ولي خبري نشد. از روي صندلي میز ناهار خوري بلند شدم و به سمت اتاقم 

 .رفتم

 .دن با تلفنش بود.در اتاق رو زدم و وارد شدمصداي دایي رو شنیدم که مشغول حرف ز

 دایي؟-

 یه لحظه گوشي ، بله نفس؟-دایي

 نمیاي شام؟-

 .چرا عزیزم برو منم االن میام-دایي
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حرفي نزدم و برگشتم توي آشپزخونه. چند دقیقه ي دیگه هم منتظر موندم تا باالخره دایي هم 

 .اومد. لبخندي زد و رو به روي من نشست

 نفس؟-دایي

 هوم؟-

 .چته؟ تو همي-دایي

 .اوهوم-

 چیزي شده؟-دایي

 هوم؟-

 . کنياه خب حرف بزن دیگه دو ساعته فقط داري به بشقابت نگاه مي-دایي

 .اشتها ندارم-

 .دست از غذا خوردن کشید و دست هاش رو توي هم قفل کرد و بهم خیره شد

 ! حرف بزن نفس ، یه چیزي شده-دایي

 .نه باور کن هیچي نشده-

 .هوف . خیله خب-دایي

از روي میز بلند شد و ظرف ها رو هم جمع کرد و رفت توي سالن و من همچنان روي میز 

 .نشسته بودم

 نفس؟-دایي

 بله؟-

 چرا به داییت نمیگي چي شده؟-دایي

 شدهمسئله اینجاست هنوز خودمم نمیدونم چي-

از روي صندلیم بلند شدم و رفتم توي سال و کنار دایي نشستم. دایي مشغول تماشاي موزیک 

ویدیو بود و من توي فکر بودم . ناخود آگاه فکرم رفت سمت سورنا و خواهرش ، این که 

چرا امروز توي کافي شاپ نبودن! شاید فقط رهگذر بودن و قرار نیست که دوباره 

بود و  12رو از افکارم بیرون آورد. به ساعت نگاه کردم ؛  ببینمشون. صداي در خونه من
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پایان ساعت کاري مامان بود. وارد خونه شد و در رو هم بست. رفت سمت دایي و بغلش 

 کرد و دایي هم روي گونه ي خواهرش رو بوسید.

چند روز بعد از خوردن صبحانه لباسام رو عوض کردم و از  نیروز بعد طبق عادت ا

 .رونیخونه زدم ب

رو بابا منو رسوند کتابخونه و خودش هم چون شب قبل شب کار بود,برگشت  امروز

 .رو گرفتم یدیگرفته بودم رو پس دادم و به جاش کتاب جد شیکه چند روز پ یخونه.کتاب

 یو کتاب قبل گرفتمیرو م یدیکتابخونه عضو بودم و هر هفته کتاب جد یتو یسالگ 15 از

  .دادمیرو پس م

 .تهران" فقط شعر بود هیدر حوال یگرفته بودم "به زن شیپ یکه هفته  یکتاب

هفته تمومش  کیدر طول  دیکه با هیصحفه ا صدیرمان س هیهفته گرفتم  نیکه ا یکتاب اما

 .رمیبگ دیکنم تا بعد از اون بتونم کتاب جد

 .شاپ رو دادم یگرفتم و آدرس کاف یتاکس هی

اون دو نفر  ای نمیرو بب هیهان ،کترشیورنا و خواهر کوچفکر بودم که قراره امروز س نیا تو

 .ستین یدوباره ا داریواقعا رهگذر بودن و د

 یبه کاف یگوشم درآوردم و نگاه کل یرو از تو میشدم. هنسفر ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 .از سورنا نبود یشاپ انداختم، خبر

 .قهوه سفارش دادم وانیل کی شهیو مثل هم میشگیهم یجا نشستم

بابا و مامان  شیساعت به خونه برگشتم. بعد از عوض کردن لباس هام نشستم پ کیاز  بعد

 .میو هر سه مشغول صحبت شد

که شب قبلش برام افتاده بود،  یسفرمون رو به خاطر اتفاق ییقبل از رفتن دا شبید مامان

 .کنسل کرد

 .روال گذشت نیبه هم یروز چند

و  خوندمیشاپ، کتاب م یکاف رفتمیو بعد از خوردن صبحانه م شدمیم داریروز صبح ب هر

  .دادمیگوش م یقیبه موس

 .گذروندمیروز رو با خانوادم م ی هیخونه و بق گشتمیبرم
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 .خبر بودم یهم ب ییچند روز آرمان زنگ نزده بود و از دا نیا تو

تا  دمیخواهرش رو ند ایو بار هم سورنا  کی یشاپ حت یکاف رفتمیچند وقت که م نیا

 .بودم، جلوم ظاهر شد دهیکه چند بار د یامروز که سورنا برخالف اون کس

*** 

 .بلند شدم میصندل یو از رو زیم یرو گذاشتم رو ییچا وانیل

  .بخور نفس-مامان

 .شدم ریس-

 .یکم غذا شد یلیخ دایجد-ممان

 .نده ریمامان گ الیخیب-

 .در کمد رو باز کردم و دنبال لباس گشتم شهیاتاقم و مثل هم یتو رفتم

. فمیک یرو پرت کردم تو می. گوشدمیو پوش رونیب دمیاز کمد کش یدست لباس سرمه ا هی

 .رفتم رونیو کپسولم رو برداشتم و از اتاق ب فیک

 :محض خارج شدنم مامان جلوم و گرفت و گفت به

 ؟یحرف نزد انیمدت با نو نینفس تو ا-مامان

 بود که خونمون بود، چطور؟ یبار همون شب نینه آخر-

 .یچیه-مامان

 شده؟ یزیچ-

 .نه برو به کارت برس، حواست به خودت باشه-مامان

 .رونیو از خونه زدم ب دمینگاهش کردم و رفتم سمت در خونه. کفشام رو پوش مشکوک

شاگرد. به نفس نفس افتاده  یصندل یو کپسولم رو گذاشتم رو فیو ک نیماش ینشستم تو

 ...لیدل یبودم. ب

هم  یو توجه شدمینفس نفس زدنا م نیدچار ا لیدل یب یلیاومده بود که خ شیبار پ نیچند

 . کردمیبهشون نم
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شاپ راه افتادم. کم کم  یخارج شدم و به سمت کاف نگیرو روشن کردم و از پارک نیماش

 . شدمیم دیسورنا و خواهرش نا ام یدوباره  دنیمکان خسته و از د نیداشتم از ا

چند  خواستمیرو نگرفتم. م یدیکتاب جد یکه گرفته بودم رو پس دادم ول یکتاب روزید

 .بگذرونم یقیرو بدون کتاب و فقط با گوش دادن به موس یروز

و طبق عادتم قهوه سفارش دادم.  نشستمیپشتش م شهیکه هم یزیپشت همون م نشستم

 .و متن آهنگ دادم تمیگوشم گذاشتم و تمام حواسم رو به ر یتورو  یهنسفر

 

 

 منو ؟ یفهمیمگه، م هیتو چه وضع یب

 همو ؟ مینیبیم یعقب، چ برگرد

 نه برگرد میدوست داشت چقدر

 نرو میعوض ش دیبا

 لج نکن باهام بد نشو نرو

 حرفم و گهید ،یدیگوش نم نگو

 یداد یقلبمو چرا باز بگو

 نه، نگو نه من نه تو نگو

 

♫♫♫♫♫♫ 

 حال منو دینفهم یشکیه

 یبرو که حال منو بهم زد تو

 کارات نیا با

 منو یجا گهید یکیگرفته  یگیم

 ؟ میبش یکیقرار نبود با هم  مگه

 ؟ میند یقرار نبود دل به کس مگه
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 ؟ مینر ییجا گهیقرار نبود د مگه

 رینگ نییهم بگو سرتو پا بدون

 شد تهش یچ میکردیفکر م یچ

 ادهیبزار برو که از سرت ز یبیب

 دوست داشتم یدیکه فهم نیهم

 مسخره میکردیم قاتیرف با

 ستمین یبهتره حالت وقت دونمیم

 دفعه نیا رمیم یمنم جد گذرهیم بدون

 

♫♫♫♫♫♫ 

 یزیبرام چ ستیمهم ن گهید

 یختیکه بهم ر یهمون تو

 یآرومه، باش یهمه چ گفتم

 یستین شمیحاال پ دهیفا چه

 ولم کرد گذاشت رفت ستیمهم ن گهید

 عاشق خودم کرد نخواستم منو

 ینخواستم، خودت خواست نویا من

 تنها شدم رفت گهید

 لج نکن باهام بد نشو نرو

 حرفمو گهید ،یدیگوش نم نگو

 یداد یقلبم و چرا باز بگو

 نه نگو نه من نه تو نگو
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چشمام سرم رو باال  یمردونه جلو یکفشا دنیبود و غرق در آهنگ بودم که با د نییپا سرم

 .آوردم

 یول ومدیبا خواهرش م شهیهم ادیم ادمیکه  ییتنها بود. تا جا یبود، سورنا بود. ول خودش

 .تنها بود نباریا

لبش بود. چشم هاش قرمز بودن و  یرو یتنش بود. لبخند تلخ یهاش غم داشتن. مشک چشم

  ...چهره اش هم کالفه

اومد  گرفتیکه سفارشات رو م یعقب و رو به روم نشست. همون مرد دیرو کش یصندل

 :رو زمزمه کرد یسورنا و جمله ا یشونه  یو دستش رو گذاشت رو سادیکنارش وا

 .گمیم تیتسل-..

 گفتیم تیتسل شناسن؟یرو م گریدو نفر همد نیذهنم به وجود اومد. ا یتو یادیز سواالت

 حیحد سورنا کالفست! ترج نیبوده که تا ا یزیفرد عزمرده بود؟ حتما  یبهش! مگه چه کس

 .نکنم ینپرسم و فضول یسوال چیدادم ه

 .ل**ب هاش بود ینزد و همون لبخند تلخ رو یحرف سورنا

 .ارمیاب م وانیل هیاالن برات -..

 شد. رهینگاهش رو از اون مرد گرفت و به من خ سورنا

 .ل**ب سالم کردم رینتونستم بزنم و فقط ز یدر برابر نگاه پر از غم اش حرف

 ن؟یکتابتون رو تموم کرد-سورنا

 دینه چرا با ایمن کتابم رو تموم کردم  نکهیکرده بود! دونستن ا هیگر یعنیگرفتست.  صداش

 ست؟یاصال خوب ن شیکه حال روح یبراش مهم باشه؟ اونم وقت

 شده؟ یزیچ-

  .دمیسوال پرس-سورنا

 پرسن،یخشم م یحت ایها که با طعنه و  یلیسوال رو بر خالف خ نیآروم بود. ا لحنش

 .دیپرس

 .بله تمومش کردم-
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 .گذاشت زیم یداد و دست هاش رو رو هیتک یصندل هیو به پشت دیکش یقیعم نفس

 !دیافتاده؟ کالفه ا یاتفاق-

 ...از کالفه شتریب یلیبود؟ خ کالفه

 ...یآقا-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 .دیسورنا صدام کن د،یراحت باش-سورنا

 :گفتم دیترد با

 ...سورنا-

 . دمیکشیخجالت م یپسوند چیکردم. از صدا زدن اسمش بدون ه مکث

 بله؟-سورنا

 نیبه ا دنید کباریخودم سوال باشه که چطور فقط با  یبرا یحت ایها و  یلیخ یبرا ممکن

 !مرد اعتماد کردم

 "مرد قابل اعتماده نی"ا گفتیکه م یبهش داشتم,حس یبیعج حس

 .گوش بدم یشک چیدرونم، بدون ه یهم که شده به حس ها کباری یبرا خواستمیم

 !شده ینداره، بگو چ یاگه اشکال-

باعث بد شدن  یبرام مهم بود که چه اتفاق دیاز کنجکاو، شا شتریهم ب دیبودم. شا کتجکاو

 !حالش شده

  اوردم؟یرو با خودم ن هیچرا هان ستیبرات سوال ن-سورنا

 .ستیکه افتاده مربوط به هان یکه زد مطمئن شدم هر اتفاق یحرف نی! با اهیهان

 هیقبول کردن، اون زمان هان یرو به فرزندخوندگ هیهمسن تو بودم که خانوادم هان-سورنا

هست تا پدر و مادرم نسبت بهش  یا گهیکسه د نکهیمن بازم از ا یسالش بود ول 2فقط 

 .بودم یا راضکنن، ن تیاحساس مسئول
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نزده بود؟ باز هم  یمسئله رو تا حاال حرف نیا ینبود! چطور درباره  شیخواهر واقع هیهان

که فقط دو سه  یرو بهم بگه... اونم من زیانتظار داشته باشم همه چ دیپر توقع شدم. نبا

 هفتست باهاش آشنا شدم.

 هیخوشحال بودن که هان نیو خانوادم از ا هیارث یقلب یماریما ب یخانواده  یتو-سورنا

 .رسهیبهش نم یارث یماریب نیو از ا ستیاز خانوادمون ن یجزو

 :کردم انیذهنم بود رو ب یک تو یخود آگاه سوال نا

 ؟یماریچجور ب-

 ایقلب و  یرگ ها یگرفتگ ،یقلب یکه مربوط به قلب باشه، ناراحت یماریهر ب-سورنا

 .شنیها م چهیکه مربوط به در ییمشکال

 :کرد و ادامه داد یمکث

رو  نیا یقلبش مشکل داشتن و من وقت یها چهیدر ،یاز همون نوزاد هیمتاسفانه هان-سورنا

 ...میدیو د گریهمد نجایکه ا یبار نیروز بعد از آخر کیشده بود... رید یلیکه خ دمیفهم

که اون مرد براش آورده بود رو  یآب وانیاز ل یادامه نداد. جرعه ا گهیکرد و د سکوت

 .شد رهیبهم خ یحرف چیو دوباره بدون ه دینوش

 ...خب-

 کیاتاق عمل و بعد از  یبردنش تو مارستانیرسوندمش ب یحالش بد شد، وقت هیهان-سورنا

 .گفت تیبهم تسل رون،یساعت که دکتر از اتاق عمل اومد ب

دکتر خبر رو بهم داد  نکهی.. بعد از ا.دادمیرو از دست م هیهان دیکرده بودم چرا با تعجب

  .دمیشنیرو م یزیچ نیبود که من همچ یبار نیاول نیازم سوال کرد و ا شیماریب یدرباره 

بود که  یاز خانوادش حرف زد، اون هم وقت کباریفقط  کردیکه صحبت م یتمام مدت در

 .قبول کردن یرو به فرزندخوندگ هیگفت خانوادش هان

 هیگفت! تعجب کرده بودم چرا هان تیشده بود!بهم تسل رید یلیکه خ دمیرو فهم نیا یوقت من

 !رو از دست دادم

 ؟یخانوادش چ پس

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-
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  .بپرس-سورنا

که تعجب  یفقط تو بود هیخبر فوت هان دنینگفتن؟ چرا با شن تیچرا به تو و خانوادت تسل-

 ؟یکرد

سالم بود  18سالش بود و منم  3 یکس رو به جز من نداشت... وقت چیه هیچون هان-سورنا

سال تونسته بودن پدر و  کیپدر و مادرم تو راه تهران مشهد تصادف کردن. خانوادم فقط 

 لشیتنها دل کردمیکه م یبود. هرکار هیمن هان دیام یباشن. از اون موقع همه  هیمادر هان

 .بود هیهان

درک کنم. از دست دادن خانوادش و بعد از سه  تونستمیم نمکه سورنا داشت رو من یدرد

بود و مثل  زیبراش عز ینبود ول شیسال هم از دست دادن خواهرش. درسته خواهر واقع

 .بزرگش کرده بود شیخواهر واقع

 ...بگم تونستمیم زیچ کیکه زد تنها  ییحرفا نیا دربرابر

 متاسفم-

 ؟یتو چ-سورنا

 ؟یمن چ-

 .اشاره کرد مینیب یتو یدستش به کانوال با

درباره  یحرف خواستمینم هیبه خاطر وجود هان یبود ول دهیسوال رو ازم پرس نیبار ا کی

ممکنه براش  یاتفاق نیهمچ نکهیرو با ترس ا شیتا بچگ خواستمیاون اتفاق بزنم. نم ی

 .بگذرونه فته،یب

 یکه برا یبار به مدرسه رفتم. سال نیاول یکه برا ی...وقتمیبرمیگرده به هفت سالگ انیجر-

و  ادیل**ب هاشون م یرو یلبخند کننیو هربار بهش فکر م زهیاز آدم ها خاطره انگ یلیخ

و  شهیکه به مدرسه رفتم، حالم بد م یسال نیآوردن اول ادیمن با به  ی" ولریبخ ادشی" گنیم

 .کنمیچشم هام رو باز م مارستانیب یتو قهیدق دبعد از چن

 .کردم فیسورنا تعر یرو برا زیهمه چ

سر  مارستانیب یکه تو ییکه مدت هاست همراهمه تا شب ها یدوران دبستان و مشکالت از

  .کردمیم
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که  یشد و به حرف هام گوش داد. تمام مدت رهیچشم هاش بود بهم خ یکه تو یهمون غم با

 .دیحرف هام رو شن یو کلمه کلمه  دیوسط حرفم نپر کردمیصحبت م

و  شهیم شونیقبل یجمله ها ریذهنم درگ گرانیحرف زدن د یمن که موقع  برعکس

 .فهممیرو نم یجمالت بعد

 .کتابخونه بودم هیدرس خوندن راه یزمستون بود برا یوسطا

بود.تو  هیثان کی یفقط برا دیکه شا یا یشدم. خفگ یبار دچار خفگ نیچند ریطول مس در

جمالت کتاب و جزوه ها بود تا  یکنابخونه مشغول درس خوندن بودم. تمام تمرکزم رو

 .سرفه هام کل کتابخونه رو برداشت یصدا قهیبعد از چند دق نکهیا

 یچهره  ومد،یم ادمیکه  یزیبودم و صبح که بهوش اومدم تنها چ هوشیشب رو کامل ب اون

 .سرفه هام بود یمبهوت مردم و صدا

 .نگران بودن شهیو مادرم باال سرم بودن و مثل هم پدر

هفته بود و  کیروز نبود و  کیبودم...در واقع  مارستانیب یکه تو ییروزا نیاز بدتر یکی

 .فتمیباعث شد از کل درسا و امتحانات عقب ب

  !فهممیرو م لشیحاال دل-سورنا

 ؟یچ لیدل-

 .دربارش حرف نزنم دمیم حیترج یگفت ،یدار یچرا مشکل تنفس دمیازت پرس یوقت-سورنا

دلشوره  رم،یبار به مدرسه م نیاول یبرا یوقت خواستیبودم دلم نم هیهان یمنم اگه جا-

 .رو داشته باشم یاتفاق نیهمچ

 .کردم، با لمس دستم متوجه سرد شدنش شدم یقهوه ام نگاه وانیل به

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-

 ."آره" تکون داد هیرو به معن سرش

سوال جواب  یبه کل دیبا میبرس ریاگه د یبهش گفت نجا،یا یاومد هیکه با هان یبار نیآخر-

 !میپس بد

 خب؟-سورنا

 نداره بگو یبود؟ اگه اشکال یمنظورت چ-
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 یسالگ 18من از  کردن،یم یپدر و مادرم زندگ یخونه  یبا مادربزرگم تو هیهان-سورنا

اوقات  شتریهرروز مجبور بودم برم اونجا و ب یدادم ول حیرو ترج ییمستقل شدم و تنها

از  شتریب یلیپدر و مادرم مردن مادربزرگم خ یخودم. وقت یخونه  گشتمیخواب برم یبرا

 مشیهم جر داشتم،یاز خونه نگهش م رونیب ادیمن بود و اگه ز یو حت هیقبل نگران هان

 ریسوال به خاطر د یمادربزرگم کل نکهیهم ا رونیبره ب تونستیماه نم کیو تا  کردیم

 .میهمه رو جواب بد میو مجبور بود دیرسیبه ذهنش م دنمونیرس

 شیخواهر واقع هیهان نکهیمن جالب بود. از ا یمرد برا نیا هیزندگ زهیجالب بود. همه چ

 .و دوسش داشت کردیمثل خواهر خودش، ازش مواظبت م یول ستین

 .رفتم نیو به سمت ماش رونیشاپ زدم ب یکاف از

 .زد یو لبخند سادیسوار بشم سورنا اومد سمتم و رو به روم وا نکهیاز ا قبل

 شده؟ یزیچ-

 شمارت رو داشته باشم؟ تونمیم-سورنا

 .به وجود اومده بود یچجور دونمیلبم نشست. بازم همون حس اعتماد که نم یرو یلبخند

 .که فقط دو هفته شناخته بودمش راحت اعتماد کرده بودم یا بهیغر به

و به سمت خونه  نیماش یکردم و نشستم تو یزدم و شمارم رو بهش دادم. خداحافظ یلبخند

 .راه افتادم

روز ها  ی هیبا بق یبود که کم یامروز تنها روز دیمدت شا نیهمه روز ها تو ا نیا نیب

 .فرق داشت

 .پارک کردم نگیپارک یرو تو نیخونه و ماش دمیرس

باز کردم. کفش هام رو درآوردم و در  دیخونمون و در رو با کل یآسانسور رفتم به طبقه  با

 .رو هم بستم

 .بود یگوش یمبل نشسته بود و سرش تو یرو مامان

 .( رفتم کنارش و بهش سالم کردمژنی) کپسول اکس یشگیمزاحم هم با

اتاق و لباس هام رو عوض کردم و با  یرفتم توهم با لبخند جواب سالمم رو داد.  مامان

 .سالن یبرگشتم تو میگوش
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 چطور بود؟-مامان

 ؟یچ-

 ...کتابخونه-مامان

رو کتاب  یچند روز یشاپ. ول یکاف رمیکه کتابخونه نبودم، بعد از گرفتن کتاب ممن-

 .رمیگینم

 ؟یریچند روز رو چرا م نیا-مامان

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 .گذروندن وقت-

*** 

و برنامه هاش  ونیزیسالن با تلو یاز خوردن ناهار مامان رفت سرکار و من هم تو بعد

 مشغول بودم

هم زنگ نزده بود. نه به  کباری یخبر بودم، حت یچند روز ازش ب نیافتادم. ا ییدا ادی هوی

 .من نه به مامان

بار دوم زنگ  یجواب نداد. برا یرو برداشتم و شمارش رو گرفتم. منتظر موندم ول تلفنم

چند روز  نیواسش افتاده باشه که تو ا یاتفاق دیزدم و باز هم جواب نداد. نگران بودم. شا

 خونه هم نرفته. یحت

زنگ خوردن تلفنم  ایو  امیشمارم رو گرفته بود منتظر پ یفکرم رفت سمت سورنا، از وقت

 .شخص ناشناس بودم کیاز جانب 

 .چند ساعت دلتنگش بودم نیبودم و تو هم دهیرو ندساعت بود بابا  چند

 .شدیبابام تنگ م یبار بود انقدر دلم برا نیاول یچرا ول دونمینم

 شوق داشتم؟ قدرنیشدم. چرا ا رهیخ یگوش یدستم و به صفحه  یرو گرفتم تو تلفنم

 ! گذشتیروز م نیباهاش فقط چند ییکه آز آشنا بهیغر کی

 .با خبر شدم شیاز کل زندگ قهیکه در عرض چند دق یا بهیغر

 یهنوز هم شناخت کاف ی... ولمیرو کامل شناخته بود گهیساعت همد کیدر طول  فقط

 .مینداشت
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بار هم که  کی یکه داشتم، حداقل برا یحس یمن قابل اعتماد نبود ول یاون به اندازه  دیشا

 .شده از حسم مطمئنم

 .دادیدر خونه خبر از اومدنش م یبود و منتظر بابا بودم که صدا 8حدودا  ساعت

گونه ام زد و وارد خونه شد و در رو  یرو یسمت در بابا رو بـ*غـل کردم. بو*س*ه ا رفتم

 .هم بست

 نفس؟ یخوب-بابا

 .اوهوم-

 .آب از اتاقش بلند شد یصدا قهیاتاق و بعد از چند دق یتو رفت

 .بودم بهیغر کیاس ام اس از جانب  کی ایچنان منتظر تماس و مبل و هم یرو نشستم

کنم تا راحت تر بتونم باهاش ارتباط  یفرد ناشناس رو به خانوادم معرف نیداشتم ا قصد

 .برقرار کنم

 اومدم رونیبابا از افکارمب یصدا با

 نفس چه خبر؟-بابا

 ستین یخبر چیه-

 چطور بود؟ رونیب-بابا

 ...بود یعال-

 ه؟یبود...خبر یعال یگیم یحالت خاص هیبا -بابا

 .گمیاوهوم حاال بعدا بهتون م-

که تو  یدیرو باز کرد و با نا ام خچالیآشپزخونه,در  یکرد و رفت تو زیبابا چشماش رو ر

 .شد رهیخ خچالیبه داخل  زدیچهره اش موج م

 !یزل زد دینا ام یلیبابا؟ خ-

 من؟ یک-بابا

  .ستایبابا اصال حواست ن-

 .چرا حواسم هست-بابا
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 شده؟ یزیمشخصه، چ-

 نشده یزینه چ-بابا

 ؟یمطمئن-

 !میدار یدادن به حال من بگو شام چ ریگ یآره نفس جان، االنم به جا-بابا

غذا رو  یبود و ظرف ها خچالی یاالن سرش تو نیدرشت به بابا زل زدم. هم یچشم ها با

 !میدار یشام چ پرسهیبعد از من م د،ید

 !بـابـا-

 .حد حواس بابا رو پرت کرده نیافتاده که تا ا یاتفاق هیبودم  مطمئن

 نفس؟ هیچ-بابا

 .واال یچیه-

 :و غذا ها رو دراوردم و دادم دست بابا و گفتم خچالیسمت  رفتم

  .شده فیشام، چشماتون ضع نمیبفرما ا-

 :که من صداش رو نشونم گفت یل**ب طور ریز آروم

 .فهیمغزم ضع-بابا

اتاقم و در  ی. گرسنه ام نبود و برگشتم تودمینشن یزیجلوه بدم که انگار چ یکردم طور یسع

 .رو هم بستم

 یلیخبر بودم. مامان و بابا رو خ یها ب زیچ یلیمدت از خ نیتو ا ؟یچ یعنی! فهیضع مغزم

 .دمشونید ینم یاز روز ها هم حت یو بعض دمید یکم م

 !ضیاصطالح استفاده کنه، مغز مر نیاز ا یبودم کس دهینشن تاحاال

پدر  یمشغله  یدارن. ول شونیزندگ یتو یادیز یکه مشغله ها زننیحرف رو م نیا یافراد

 بود؟ یمن چ

چه مشغله  زدیسر و کله م مارستانیب یها ماریساعتش رو با ب 12در شبانه روز  نکهیا جز

 !داشته باشه تونستیم یا گهید ی
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 یپل میرو با گوش The Hots Of Seraphim اوردم و آهنگدر مینیب یرو از تو کانوال

 .شدم رهیو به سقف خ دمیتخت خواب یکردم. رو

آدم  کیمثل  قهیچند دق یدادم تا فقط برا یکار رو انجام م نیآرامش خودم ا یبرا یگاه

 نفس بکشم. یعاد

کردم و گوشیم با صداي زنگ تلفنم به خودم اومدم و نشستم روي تخت.کانوال رو وارد بینیم 

 .رو از کنارم برداشتم

  .یک تماس از دست رفته و چند پیام و اس ام اس از یک شماره ي ناشناس

شمارش شبیه شماره ي اون مزاحم همیشگي نبود. مشغول خوندن شماره بودم که تلفنم 

 .دوباره زنگ خود

 .زنههمون شماره بود. تماس رو وصل کردم و منتظر موندم تا فرد پش تلفن حرف ب

  .الو نفس خانوم، شرمنده این موقع ي شب مزاحم شدم-سورنا

 ...سالم-

اونقدر ها  11:30کمي به صداش توجه کردم. صداي سورنا بود. نگاهي به ساعت انداختم، 

 .هم دیر نبود

  .خیلي هم دیر نیست-

 خوبین؟-سورنا

*** 

گرفته بود هوا هم به  شدم. دود همه جا رودویدم بازم از در ورودي دورتر ميهرچقدر مي

دلیل آتش سوزي به شدت گرم بود. صورت همه ي دانش آموز ها تیره بود و خیلي ها هم 

 .سوخته بودن و چیزي از صورتشون باقي نمونده بود

رو پیدا کنم ولي هیچ چیز دیده  دنیسعي کردم تا از بین اون همه دود راه نفس کش

 .نمیشد...کمي بیشتر گشتم تا اینکه صداي بلند و وحشتناکي توي سرم پیچید

هام رو روي سرم گذاشتم و نشستم روي زمین و به دیوار تکیه دادم. یکي از معلم ها  دست

از دادم یکي به سمتم اومد، چهره اش دیده نمیشد ولي از قد و قامتي که داشت احتمال مي

 .کارمند هاي همین مدرسه است
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رو از روي زمین بلند کرد و شروع به دویدن به سمت دیگه اي کرد. جیغ هایي که بچه  من

 .ها میکشیدن کر کننده بود

 .توان نفس کشیدن رو نداشتم و بعد از چند ثانیه دیگه هیچ چیز رو حس نکردم دیگه

توي اتاقم بودم و خبري هم از آتش صداي تلفن از خواب پریدم. به اطراف نگاه کردم. با

 .سوزي نبود

  .همون خواب هاي تکراري بازم

رو از روي عسلي کنار تخت برداشتم و بدون نگاه کردن به اسم روي صفحه تماس رو  تلفنم

 .وصل کردم

 الو نفس؟-مالني

 الو سالم چطوري؟-

 خوبم، مردم از نگراني چرا دیر جواب دادي؟-میالني

  .خب خواب بودم-

 این موقع ي ظهر؟حاال ولش کن حالت خوبه؟-مالني

 !آره خوبم...چیزي شده؟ به نظر نگران میاي-

  .نویان بعد از چند روز پیداش شده و اومده خونه ي شما-مالني

 خب اینکه خیلي خوبه، نگفت کجا بوده؟-

  .این رو ولش کن، با پدرت بدجور بحثش شده-مالني

 شده؟مگه چي-

زنگ زدم پدرت دیدم اعصابش خورده، عذر خواهي کرد و بعدش تلفن  دونم فقطنمي-مالني

 .رو قطع کرد

 دوني با دایي بحثش شده؟از کجا مي-

  .ریختفقط حدس زدم چون بیشتر اوقات پدرت سر نویان اعصابش بهم مي-مالني

 .داد و بي دادي که از توي سالن میومد توجه ام رو جلب کرد صداي

 میزنم.باشه من بعدا بهت زنگ -
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 .منتظر هیچ حرفي از جانب مالني نموندم و تلفن رو قطع کردم و سریع از اتاق زدم بیرون

 .کردمامان جلوي دایي وایساده بود و داد و فریاد مي

 کشي؟نویان خجالت نمي-مامان

 دوسش دارم-نویان

 .با این حرف دایي مامان با تمام زوري که داشت سمت راست صورت دایي رو سرخ کرد

 شده؟یچ-

باعث جلب توجه شد. به دایي نگاه کردم و حس کردم که شونه هاش با دیدن من شل  سوالم

 .زدشدن و نا امیدي توي نگاهش موج مي

  .نفس برو توي اتاقت-مامان

 .به سرعت از خونه بیرون رفت و در رو محکم بهم کوبید دایي

 .جدید پیش نیادحس خفگي داشتم ولي سعي کردم کنرلش کنم تا یه مشکل  بازم

 .آهي کشید و خودش رو تقریبا روي مبل پرت کرد مامان

 .سمتش رفتم و کنارش نشستم به

 شده؟مامان چي-

 .زد و دستي به صورتم کشید لبخند

  .هیچي عزیزم-مامان

 پس این همه داد و بیداد براي چیه؟ دایي این چند روز رو کجا بوده؟-

  .رفته بود شیراز-مامان

 ...مامان اون ک-

 .چیزي نیست-مامان

 دادید بي دلیل کشیده به صورتش بزنم؟اگر برادر داشتم اجازه مي-

اشکي از گوشه ي چشمش چکید. با دست پسش زد و بازم مثل همیشه لبخند زد.همیشه  قطره

 براي پنهون کاري لبخند میزدن.هم مامان هم بابا
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 :از روي مبل بلند شدم و رو به مامان گفتم عصبي

میگید چیزي نیست و سعي دارید با خنده هاتون همه چیز رو از من پنهون همیشه -

کنین...چرا نباید از اتفاقایي که دور و برم میفته باخبر باشم؟ چرا باید به خاطر بیماریم هیچ 

 !حرفي رو بهم نزنید تا یک موقع استرس بهم وارد نشه و راهیه بیمارستان نشم

  .نفس کافیه-مامان

اید بدونم چه خبره که اینجوري داد و بیداد میکردین و روي دایي هم دست کافي نیست، ب-

 بلند کردي!

 چرا اینقدر اصرار داري از داییت طرفداري کني؟-مامان

 خوام بدونم دور و برم چه خبرهکنم، فقط ميمن از هیچکس طرفداري نمي-

ا یه دست لباس بیروني کپسولم رو برداشتم و رفتم توي اتاقم...سریع لباس هاي خونگیم رو ب

 .عوض کردم. تلفنم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون

 .مامان با دیدنم به سمتم اومد و جلوم رو گرفت

 نفس کجا میري؟-مامان

 .جایي که به خاطر بیماریم ازم پنهون کاري نکنن-

 .نفس عزیزم تو رو ارواح خاک نیاز قسمت میدم فعال نرو بیرون حالت خوب نیست-مامان

 .مامان دستش رو روي دهنش گذاشت و بهم خیره شد

زدن اما فقط اینکه نیاز خواهر منه و خارج نیاز؟ همون خواهري که گاهي ازش حرف مي

  .کنهاز کشور زندگي مي

 !کنه، پس چرا مامان گفت ارواح خاک نیازاگر خارج از کشور زندگي مي

برم سمت آسانسور که برگه اي در  در خونه رو باز کردم. کفش هام رو پوشیدم و خواستم

 .جلوي خونمون توجهم رو جلب کرد

 "روي برگه نوشته بود"خانم دهقان

مامان پشت سرم ایستاده بود، برگه رو دادم دستش و در خونه رو ب ستم.آسانسور طبقه ي 

 .اول بود و حوصله ي منتظر بودن نداشتم و از پله ها پایین رفتم
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جلوي در خونه افتادم...اگر کسي میخواست براي مامان نامه  لحظه اي به فکر اون برگه ي

بیاره صد در صد اون رو توي صندوق پستي میگذاشت نه اینکه اون رو بندازه جلوي و در 

 .خونش

خواستم قدم دونستم کجا میرم اما فقط مياز ساختمون خارج شدم و راه افتادم. نمي

  .صبح 11ه توي کافي شاپ ساعت بزنم.امروز قرار بود سورنا رو ببینم، اما ن

خواست یکي از مکان هاي مورد عالقه اش رو نشونم بده اما دیشب چیزي درباره سورنا مي

 .ي اینکه اون مکان کجاست و اسمش چیه حرفي نزد

 2:45نگاهي به ساعت روي دستم کردم...

 رو دربیارممن کي ساعت دستم کردم؟ حتما دیروز بعد از اینکه برگشتم یادم نبود ساعتم 

  ."لرزشي رو حس کردم. تلفنم رو از توي جیبم دراوردم"سورنا

 .تماس رو وصل کردم و منتظر موندم

 سالم...کجایي نفس؟-سورنا

 :با لکنت جواب دادم

 سل...سالم بیرون-

 لرزه؟چرا صدات مي-سورنا

 هي...هیچي کاري داري؟-

  .بگو کجایي بیام دنبالت-سورنا

کردم...توي پارکي که نزدیک خونمون بود وایساده بودم. آدرس رو دادم و به اطرافم نگاه 

 .تلفن رو قطع کردم

 .روي یکي از نیمکت هاي پارک نشستم و به نقطه ي نامعلومي خیره شدم

 .تمام صحنه هاي امروز مثل یک فیلم جلوي چشمم حرکت کردن

  .صداي داد و بي داد هاي مامان

  .ت دایي برخورد کردصداي دست مامان وقتي به صور

 نگاه پر از نا امیدي که دایي به من انداخت
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 ...صحبت هاي مامان و

نیاز, نیازي که تمام این مدت میگفتن اینجا نیست و خارج از ایران مشغول به کار و درس 

  .خوندنه

داد به خودم اومدم و سرم رو باال گرفتم و با یک با دستي که مدام شونه هام رو تکون مي

 تیله ي آبي رنگ رو به رو شدم. جفت

جلوي در خونه ماشین رو نگه داشت و نفس عمیقي کشید.سرم رو برگردوندم سمتش و بهش 

 .خیره شدم

مو هاي خرمایي، چشم هاي آبي و متوسط، پوست سفید، ل**ب و بیني متناسب با اندام هاي 

  .صورتش

مروز بود که متوجه ي تیله هاي کردم و ااین اولین باري بود که به چهره ي سورنا دقت مي

 .آبي رنگش شدم

کنم زوم کنم اما هیچ وقت به چهره همیشه عادت داشتم روي صورت افرادي که مالقات مي

 .اش توجه نکرده بودم

 .ممنون بابت امشب-

 :لبخندي زد و گفت

  .قابلي نداشت-سورنا

اتفاقات امروز رو یادم خواست از ماشینش پیاده بشم...تمام مدتي که باهاش بودم دلم نمي

 .رفته بود و حالم از ظهر خیلي بهتر بود

به ناچار در ماشین رو باز کردم، کپسولم رو از ماشین خارج کردم و در حالي که خودم 

 :هنوز توي ماشین نشسته بودم رو به سورنا گفتم

  .خداحافظ-

 .با لبخند جواب خداحافظیم رو داد

بستم.دستي براش تکون دادم و بعد چند ثانیه سورنا به راه افتاد از ماشین پیاده شدم و در رو 

 .و دور شد

*** 
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ظهر موقع ي رفتن اونقدر عجله داشتم و میخواستم فقط از خونه بزنم بیرون که یادم رفت 

 .کلید با خودم ببرم

 .در واحدمون رو زدم. کمي منتظر موندم تا باالخره بابا در رو باز کرد

 .بود و خیلي هم بیرون از خونه نمونده بودم 5م, به ساعتم نگاه کرد

 کجا بودي نفس؟-بابا

  .سالم-

 پرسیدم کجا بودي؟-بابا

  .بیرون-

 با کي؟-بابا

  .با دوستم-

 کدوم دوست؟-بابا

 به زودي بهتون معرفیش میکنم-

مامان روي مبل نشسته بود و به زمین خیره شده بود. چشم هاش سرخ بودن و مشخص بود 

 .مدتي که توي خونه نبودم رو گریه میکردهکه تمام 

 .رفتم توي اتاقم و لباس هام رو عوض کردم

تلفنم رو بعد از رسیدن سورنا به پارک خاموش کردم. روشنش کردم که دیدم چند تماس از 

 .دست رفته از بابا و مامان و همچنین مالني داشتم

 .پرتش کردم روي تخت و نشستم روي صندلي میز توالتم

 .ي به خودم توي آیینه انداختمنگاه

 موهایي که همیشه کوتاه بودن، چشم هاي طوسي، پوست تقریبا تیره و بیني متوسط.

 .دست از نگاه کردن به خودم برداشتم و به سمت تلفنم رفتم

 .یک پیغام از طرف سورنا اومده بود، پیام رو باز کردم

 سورنا:مشخص بود به زور از ماشین پیاده شدي
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شد که اي کردم و جوابي بهش ندادم...پیامش از طریق تلگرام بود و متوجه ميتک خنده 

 .خوندمش...اما جوابي براي این حرفش نداشتم

When tomorrow comes 

I'll be on my own 

Feeling frightened of 

The things that I don't know 

When tomorrow comes 

Tomorrow comes 

Tomorrow comes 

And though the road is long 

I look up to the sky 

And in the dark I found, 

I lost hope that I won't fly 

And I sing along, I sing along 

And I sing along 

I got all I need when I got you and I 

I look around me, and see a sweet life 

I'm stuck in the dark but you're my flashlight 

You're getting me, getting me through the night 

Kick start my heart when you shine it in my eyes 

Can't lie, it's a sweet life 

I'm stuck in the dark but you're my flashlight 
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You're getting me, getting me through the night 

'Cause you're my flashlight (flashlight) 

You're my flashlight (flashlight) 

You're my flashlight 

I see… 

 

کل روز رو توي اتاقم گذروندم. یک دفعه فکرم رفت سمت اون برگه اي که ظهر موقع ي 

 .رفتن جلوي در واحدمون افتاده بود

 .آهنگ رو قطع کردم و بامزاحم همیشگي از اتاق بیرون رفتم

 .مان هردو توي آشپزخونه، آروم مشغول صحبت کردن بودنبابا و ما

 .رفتم سمتشون و رو به روي مامان وایسادم

 ...اون برگه اي که امروز افتاده بود دم در-

 :بابا وسط حرفم پرید و گفت

 .فهميبه زودي مي-بابا

 .خوام االن بدونممن مي-

 .فعال نه-بابا

کنن. فکري به سرم زد و مطمئن کاري ميبازم قصد ندارن چیزي به من بگن و پنهون 

 .نبودم جواب میده اما امتحان کردنش ضرري نداشت

 .برگشتم توي اتاقمو شماره ي دایي رو گرفتم. بعد از چند بوق باالخر جواب داد

 الو دایي؟-

 بله نفس؟-نویان

 خوبي؟-

 .خوبم عزیزم کارتو بگو-نویان
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 !ي به من نمیزنهپرسم حرفدایي چه خبر شده؟ چرا از هرکي مي-

 .تو که هنوز چیزي از من نپرسیدي-نویان

 امروز خونه ي ما چه خبر بود؟-

 خبر خاصي نبود، کارت تموم؟-نویان

 :با صداي تقریبا بلندي گفتم

 ...یعني چي خبر خاصي نبود؟ اون همه داد و بیداد-

 .خواستم ادامه ي حرفم رو بزنم که گوشي از دستم کشیده شدمي

 .و رو گوشیه نفس نبینمدیگه شمارت-

 .بابا تلفن رو قطع کرد و با عصبانیت پرتش کرد روي تخت

 از کارش تعجب کردم. این همه اتفاق و واکنش اونوقت میگن هیچ اتفاقي نیفتاده.

 نویان چیکارت داشت؟-بابا

 .من بهش زنگ زدم-

 .از این به بعد نمیزني-بابا

 .ي از سوال تنها گذاشتاینو گفت و از اتاق رفت بیرون و منو با حجم

رفتم اون سمت تختم، جایي که از دید بقیه پنهان بود زانوهام رو بـ*غـل کردم و بي صدا 

 .گریه کردم

 

 صبح بخیر دست فروش

 امروز و تو چي داري

 دیروز جنس گریه بود

 داري تو خنده یبگو امروز چ

 رو دادي و رفته همه

 خب لبخندا چنده بگو
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 گذاشتي کنار اونارم

 باز وایسم تا شنبه باید

 نگاهم بنداز به پلکام یک

 فصل اندوهه انگار فصل

 چینمها هم کابوس مي صبح

 خوام آروم بگیرمچیز بده مي یه

 خوام آروم بگیرمچیز بده مي یه

 روز به جنگ میرم هر

 تصویر خودم با

 بینمکسي که توي آیینه من مي با

 شهیه روز مي بدون

 شهآیینه خورد مي این

 

 

زد باعث شد سرم رو باال بیارم. مامان با صورت اشکي که مدام اسمم رو صدا مي صدایي

 .رو به روم نشسته بود و موهام رو نوازش میکرد

در طول یک روز از این رو به اون رو شده بود و شاید تنها جنبه ي مثبتش سورنا  زندگیم

 .بود

 نفس چرا اینجا خوابیدي عزیزم؟-مامان

وباره سرم رو گذاشتم روي پاهام، نفس عمیقي کشیدم و به آهنگي که پخش نزدم و د حرفي

 .شد گوش دادممي

 نفس جانم بلند شو برو روي تختت-مامان

 مامان؟-

 جانم-مامان
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 .میخوام عکساي نیاز رو ببینم-

 ...نفس-ممان

 :حرفش پریدم و گفتم وسط

 لطفا به این خواستم جواب نه نده و نگو فعال نه-

 .روي زمین بلند شد و از اتاق بیرون رفت از

 .بعد از چند دقیقه با یه آلبوم عکس کوچولو توي دستش برگشت مامان

 .رو باز کرد و داد دستم آلبوم

عکسي که رو به روم بود خیره شدم.یه دختر با موهاي قهوه اي و چشم هاي عسلي و  به

 .پوست روشن

انواده ي مادریم همه چشم هاشون قهوه اي و یا اش زیبا بود و به مادرم رفته بود. خ چهره

 .مشکي بود و خانواده ي پدریم طوسي و رنگ چشم هاش نشون میداد به مامان رفته

رو روي عکسش کشیدم و لبخندي زدم. چونه ام لرزید و قطره اشکي از گوشه ي  دستم

 چشمم چکید.

 شد؟چي-

و وقتي متوجهش شدیم که نیاز تومور مغزي...از شش سالگي تومور توي سرش بود -مامان

 .سالش بود 8حدودا 

از همون موقع درمان رو شروع کردیم ولي فایده اي نداشت، این مو هایي هم که میبیني 

 .موهاي خودش نیست

گذشت که خیره به عکس هاي نیاز بودم. صداي در اتاق باعث شد نگاهم رو یک ساعتي مي

 .از عکس ها بگیرم و بهش نگاه کنم

 بله؟-

خواست دیدم دلم ميوباره به عکس هاي نیاز خیره شدم. هر صفحه از آلبوم رو که ميد

 .بیشتر درباره ي نیاز بدونم

 .نفس جان بیا شام-بابا
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 .میل ندارم-

 بیني؟چي مي-بابا

 .آلبوم رو برگردوندم سمت بابا تا عکس هاي نیاز رو ببینه

 .نشست و بهم نگاه کرد با دیدن آلبوم لبخندي زد و آهي کشید. اومد روي تخت

 شامت رو بیارم توي اتاقت؟-بابا

 وقتي دید اصرار فایده نداره بدون هیچ حرفي از اتاق بیرون رفت و بازم من موندم و من

*** 

یک هفته از اون روزي که توي خونمون دعوا شده بود میگذره. تو این یک هفته با سورنا 

 .صمیمي تر شده بودم

 .فهميگفت عجله نکن همه چیز رو ميپرسیدم ميسوال ميولي بازم از هرکسي که 

از دایي هم خبر نداشتم و طبق دستور بابا حق هم نداشتم بهش زنگ بزنم یا سراغش رو 

 .فهمیدمبگیرم و دلیل این رفتار هاي بابا رو هم نمي

 .از ماشین پیاده شدم تا لیوان آب پرتقالي که دستم بود رو بندازم سطل آشغال

 ...عه نفس-سورنا

 لیوان رو انداختم و دوباره نشستم توي ماشین

 بله؟-

 .هیچي دیگه انداختنش-سورنا

 .پوف-

 چیزي شده؟-سورنا

 چطور؟-

 !کشيپوف مي-سورنا

 .یجورنیهم-
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یک ساعت پیش سورنا پیام داد که سریع لباسام رو عوض کنم و تا باهم بریم بیرون.  حدودا

 .منم نه رو حرفش نیاوردم

طول همین چند روزي که باهاش آشنا شده بودم خیلي بهش وابسته شدم و به جرات  در

 .زدم تا بمیرممیتونم بگم اگه سورنا نبود شاید اون روز توي خیابون انقدر قدم مي

بهش انداختم...فقط یک نگاه چند ثانیه اي، اما اون دو تا تیله ي آبي باعث شدن تا  نگاهي

 .ره بشمچند دقیقه اي به سورنا خی

 چیزي شده؟-سورنا

 هان؟-

 ده دقیقست بهم خیره شدي، چیزي شده؟-سورنا

 اها...نه هیچي-

 .اوهوم باشه-سورنا

 .لحني این جمله اش رو گفت که مطمئن بودم مسخرم کرده با

 مسخره میکني دیگه؟-

 .دقیقا-سورنا

گوشیم باعث شد تا دست از بحث کردن با سورنا بردارم و پیامي که از بابام بود رو  لرزش

 باز کنم و بخونم

 "نفس همین االن بیا خونه"

 رسوني خونه؟منو مي-

 خواي برگردي؟به این زودي مي-سورنا

 .بابام گفت همین االن برم خونه-

 .رو روشن کرد و راه افتاد ماشین

 خوندم که یاد یک چیزي افتادم.بودم و آهنگي رو توي ذهنم مي پنجره به بیرون خیره از

 سورنا؟-

 بله؟-سورنا
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 .خوام تو رو به خانوادم معرفي کنممي-

 جان؟-سورنا

 واضح نبود؟-

 منو به عنوان چه کسي معرفي کني؟-سورنا

  .یک دوست-

 :چند ثانیه سکوت کرد و گفت

 میان؟فکر میکني خانوادت با این موضوع کنار -سورنا

آره پدر و مادر من آدماي منطقي هستن اگه درباره ي تو بهشون بگم خیلي بهتر از اینه که -

 .بعدا خودشون بفهمن و اشتباه فکر کنن

  .من با این موضوع مشکلي ندارم, هرجور خودت میدوني نفس جان-سورنا

اغم میومد با شنیدن اسمم از زبونش حس خوبي بهم دست. حسي که این روز ها زیاد به سر

 .کردم نسبت بهش بي توجه باشماما سعي مي

 .ماشین رو دم در ساختمون پارک کرد و هردو پیاده شدیم

 .آیفون ساختمون رو زدم و منتظر موندم

  .بیا باال نفس-بابا

 بابا؟-

 جانم؟-بابا

 ...یه نفر هست-

 خب؟-بابا

 ندیدخوام بهتون معرفیش کنم، فقط قول بدید زود واکنش نشون مي-

  .بیاین باال عزیزم-بابا

در باز شد و هردو رفتیم داخل. از شانس خوبم اینبار آسانسور پارکینگ بود و نیازي نبود 

 .منتظر بمونیم
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توي آسانسور مدام نفس عمیق میکشیدم و همش به این فکر میکردم که واکنش بابا و مامان 

  .چیه

 .ایسادیم.در خونه نیمه باز بوداز آسانسور خارج شدیم و رو به روي در واحدمون و

 .به سورنا گفتم تا چند لحظه بیرون وایسه و بعد بهش میگم که بیاد داخل

در رو باز کردم و رفتم توي خونه و سالم کردم.مامان و بابا هم با لبخند جواب سالمم رو 

 دادن

  .بابات گفت میخواي یک نفر رو بهمون معرفي کني-مامان

  .م بهتون بگم که خیلي زود واکنش نشون ندیدمیکنم، ولي اولش میخوا

 .زد. مامان به سمتم اومد و لبخندي زدمطمئن بودم استرس توي صورتم موج مي

 .در خونه رو کامل باز کردم تا سورنا وارد خونه بشه

اولش مامان و بابا با دیدن سورنا جا خوردن. مطمئن بودم که انتظار دیدن یه دختر رو 

 .داشتن

پدر و مادرم سالم کرد و اونا هم با لبخند جوابش رو دادن. صبر کن ببینم!با لبخند؟ سورنا به 

 .جواب سورنا رو داده بودن یبر خالف تصورم مامان و بابا با لبخند و خوشروئ

 .شناسمونایشون آقاي سعادت هستن حدودا یک ماهي هست که مي-

 .و بابا هردو جلو رفتن و باهم دست دادن سورنا

 شبختم از آشناییت پسر جانخو-بابا

  .منم همینطور آقاي پویا-سورنا

باز هم لبخند...چقدر این روز ها بابا و مامانم لبخند میزنن. حاال این به کنار لبخند زدن  و

خیلي هم خوبه ولي با اینکه پدر و مادرم منظقي هستن االن انتظار داشتم با عصبانیت و اخم 

 .با سورنا برخورد کنن

 .اومدي پسرم خوش-مامان

 .ممنون-سورنا

 .به سمت مبل توي سالن اشاره کرد و سورنا رو دعوت به نشستن کرد بابا
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 نشستن روي مبل و منو مامان هم رفتیم توي آشپزخونه. هردو

 خب؟-مامان

 ...خب گفتم که-

 :وسط حرفم پرید و گفت

کني...شاید از یه جایي به بعد قابل اعتماده؟ فقط همین نفس میخوام بتوني بهش اعتماد -مامان

 نتوني به منو پدرت تکیه کني

شدم. درسته سورنا خیلي قابل اعتماد بود. اما اینکه یه روزي متوجه ي حرفاي مامانم نمي

 ...تونستم به پدر و مادر تکیه کنمنمي

 ...قابل اعتماد هست ولي-

 .زنیمفعال هیچي نگو عزیزم بعدا حرف مي-مامان

 .گذشتد و تقریبا نیم ساعت از رفتن سورنا ميشب بو 10ساعت 

 لباس هاي بیرونیم رو عوض کردم و رفتم توي سالن و نشستم رو به روي بابا و مامان

 خواستین به من بگینمثله اینکه چیزي مي-

 .اره عزیزم باید درباره ي یه موضوعي باهم حرف بزنیم-بابا

شاید این بار با فاصله از هم نشسته بودن.نشستن اما اینهمیشه بابا و مامان کنار هم مي

 .خونه هیچ کاري بي دلیل نبودکارشون بي دلیل بود اما توي این

بابا شروع به صحبت کرد و من فقط سکوت کردم و ترجیح دادم هیچ سوالي نپرسم تا کامل 

 ...حرف هاش رو بزنه

*** 

زمین و زانو هام رو  در اتاقم رو محکم بستم و بهش تکیه دادم. آروم سر خوردم روي

 .بـ*غـل کردم و شروع به گریه کردن، کردم

 .بعد از چند دقیقه گریه کردن نفهمیدم کي خوابم برد

صبح با سر درد شدید از خواب بیدار شدم. هنوز هم همون جاي دیشبیم، جلوي در اتاقم 

ر هم که شده داد دیشب هیچ کس توي اتاقم نیومده و باالخره براي یک بابودم. این نشون مي

 .گذاشتن تنها باشم
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تا سه روزه دیگه قرار بود پدر و مادرم از هم جدا بشن و من فقط پیش یک نفرشون 

 .تونستم زندگي کنممي

 .دادمزد فقط سکوت کرده بودم و به حرفاش گوش ميتمام مدتي که بابا داشت حرف مي

بود و هرکدوم خواسته ي دیگه پدر و مادرم باهم مشکل داشتن. از اول ازدواجشون به اجبار 

اي داشتن و تنها چیز مشترک بینشون من بودم. تنها من بودم که پدر و مادرم هردو بهش 

 .عالقه مند هستن و عاشقانه دوستش دارن

چقدر سخت این سال ها براي خانوادم گذشت. اونا باهم مشکل داشتن و من در تمام طول 

 ...همدیگه هستن و کنار هم خوشبختن اماکردم پدر و مادرم عاشق زندگیم فکر مي

, آشپزخونه و یمتر 50سالن  کیانداختم. یو به اطرافم نگاه نیزم یچمدونم رو گذاشتم رو

 .باال یدو تا اتاق خواب هم طبقه 

 ؟یهست یراض-بابا

دوم دوتا  یباال رفتم.طبقه  یفقط سرم رو تکون دادم و با چمدونم به طبقه  یحرف چیه بدون

که سمت راستم قرار داشت، رفتم. درش  یهم داشت. به سمت اتاق یاتاق خواب رو به رو

 .رو باز کردم و وارد شدم

 یبه رنگ آب یواریو کاغذ د لیاتاق با وسا کی

 یآورده بودم رو تو یمیقد یکه از خونه  ییها لهیآماده بود و فقط مونده بود وس زیچ همه

 .کمد جا بدم

مادرم بود. بعد از  یخونه  گهیخونم بود و االن د شیتا سه روز پ کردمیم یدگکه زن ییجا

خونه رو به مادرم بده و بعد از اون منو پدرم  هیطالق با پدرم توافق کرد تا در عوض مهر

 .میاومد دیجد یخونه  کیبه 

کردم. رفتم سراغ چمدونم و درش رو باز  زونشیکمد آو یو مانتوم رو دراوردم و تو شال

 .کمد شدم یتو لمیلباس ها و وسا دنیکردم و شروع به چ

 کنمی. هرچند فکر م نمیبیو کمتر از قبل مادرم رو م کنمیم یپدرم زندگ شهیپ گهید حاال

 .ندارم یمادرم ارزش یبرا گهید

 چیاما ه کردیکنه اعتراض م یمن زندگ شیپ دیکه پدرم گفت نفس با یداشتم موقع اگر

 .نکرد یکار
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بهش نگفته بودم که خونمون رو  یمسائل با خبر نبود و حت نیا زیچ چیهنوز از ه سورنا

 .عوض کردم

کدوم به هم زنگ نزده  چیسه چهار روز ه نیا یبود که بهش بگم. تو ومدهین شیواقع پ در

 .میبود

 .رو گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد سورنا یدرارودم و شماره  فمیک یرو از تو تلفنم

 الو؟-سورنا

 ...الو سالم-

 نفس؟ یسالم، خوب-سورنا

 اوهوم...اصال زنگ نزن باشه؟-

 . زنمیباشه زنگ نم یگیچون تو م-سورنا

 پوفـ چه خبر؟-

 دنبالت؟ امیب یخونه ا ست،ین یخبر-سورنا

 چطور؟-

 .رونیب میدنبالت باهم بر امیب ینجوریاوم هم-سورنا

 شده؟ یزیچ یزنیسورنا مشکوک م-

 !بشه یخواستیم ینه واال چ-سورنا

 .فرستمیخب آدرس رو برات م لهیخ-

 ؟یستیمگه خونه ن-سورنا

 ...یچرا ول-

 ؟یچ یول-سورنا

 .دمیم حیبرات توض ایحاال ب-

 .باشه پس خدافظ-سورنا

 .خدافظ-
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 .و بابا رو صدا زدم نییپا ی. رفتم طبقه رونیرو قطع کردم و از اتاق رفتم ب تلفن

 جانم نفس؟-بابا

 ؟یندار یشما مشکل رون،یبرم ب خوامیبابا من م گمیم-

 ؟ییتنها-بابا

 ...نه خب با-

 !سعادت یبا آقا-بابا

 ."آره" تکون دادم یرو به معن سرم

 ؟ینفس جان دخترم بهش اعتماد دار-بابا

 .ادینم شیپ یمشکل دیبله مطمئن باش-

 :زد و گفت یلبخند

 .ستین یخب باشه مشکل لهیخ-بابا

 .شد ادهیپ نیبابا از ماش دنیرو دم در خونه نگه داشت و با د نیماش

  .ایپو یسالم آقا-سورنا

  .سالم پسرم-بابا

 احوال شما؟-سورنا

 ؟یخوبم سورنا جان تو خوب-بابا

گردش ببرم  یامروز نفس رو برا دیکرد و ادامه داد( اگه اجازه بد یشکر.)مکث-سورنا

 رونیب

 ...خوش بگذره فقط-بابا

 جانم-سورنا

  .حواست به نفسه من باشه-بابا

 :زد و در جواب بابا گفت یلبخند سورنا

  .راحت باشه التونیخ-سورنا
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 .میشد نیو سوار ماش میکرد یبابا خداحافظ از

 .رو روشن کرد و راه افتاد نیو ماش دیکش یقینفس عم سورنا

 سورنا؟-

 جانم؟-سورنا

...ضربان قلبم تند شده بود. کوبهیم نمیس ی وارهیاحساس کردم قلبم داره به د یلحظه ا یبرا

  .جانم گفتیاسمش م دنیبود که سورنا در جواب شن یبار نیاول نیا

 ازت نبود؟ یچهار روز خبر نیبال، چرا ا یجانت ب-

 .از آشنا هام بودم یکی ریدرگ-سورنا

 ؟یک-

  .یشناسینم-سورنا

 بود؟ یبگو خب، ک-

 نیا یباهاش داشتم ول یخوب یرابطه  مهیمیقد یاز آشنا ها یکیراد، آرمان راد -سورنا

 .میاواخر باهم به مشکل برخورد

همون  نیاومد ا ادمیبه مغزم فشار آوردم و  یراد!چقدر اسمش برام آشنا بود.کم آرمان

 .هنیبب کیبار زنگ زده بود و قصد داشت من رو از نزد نیبود که چند یمزاحم تلفن

 ؟یچرا سکوت کرد-سورنا

 ؟یچه مشکل-

  .گمیبعدا بهت م-سورنا

 خواهر نداره؟ یگیکه م یآرمان نیا نمیراد! بب-

 آره چطور؟-سورنا

 .شناسمشیفکر کنم م-

رو نگه داشت و منتظر بهم  نیترمز گذاشت و ماش یتموم شدن جملم سورنا پاش رو رو با

 .شد رهیخ

 ه؟یچ-
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 ش؟یشناسیاز کجا م-سورنا

 ...مزاحم شده بود و یتلفن یچند بار-

 :و گفت دیحرفم پر وسط

 ؟یو چ-سورنا

  .هیپا هاش بودن مشخص بود که عصبان یمشت شدش که رو یدست ها از

 مزاحم من شده بود؟ شیمیقد یاز آشنا ها یکی نکهیچرا؟ فقط به خاطر ا اما

 دیبا گفتیفقط م دمیپرسیرو م لشیو هر وقت هم دل نهیبب کیو اصرار داشت من و از نزد-

 .کردمیرو قطع م یو منم گوش نمتیبب

 ؟یشمارش رو دار-سورنا

 .تماس هام باشه ستیفکر کنم تو ل-

 بایتماس ها رو چک کردم. شمارش رو تقر ستیمانتوم دراوردم و ل بیج یرو از تو تلفنم

 :رو گرفتم سمت سورنا و گفتم یگوش دنشیحفظ بودم با د

  .ناهاشیا-

 .اهیس ستیل یتو بزارش-سورنا

 چرا؟ یباشه ول-

 .که بهت گفتم رو انجام بده یکار-سورنا

 

 "سورنا"

که نفس به  یبودم. چند بار یبه شدت عصبان شناسهینفس هم آرمان رو م دمیفهم نکهیا از

کردن که  چمیسوال پ یو کل دنیدوستام اسمش رو د ی هیداده بود و آرمان و بق امیشمارم پ

 .هینفس ک

 .باهاش در ارتباطم و ازش خوشم اومده هیمجبور شدم بگم چند روز منم

ازش خوشم اومد و  دمشیکه د یازش خوشم اومده و دوسش دارم. از همون روز اول آره،

 .گفت عاشقش شدم شهیکم کم م
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 .آروم بودنش خوشم اومده بود نیبود و از هم یدختر آروم نفس

کردن اما  دن،یع به آهنگ خوندن و رقصشرو دنید میگوش یبچه ها عکسش رو تو یوقت

و  شناسهیداد راه انداخت که مدت هاست نفس رو م یو داد و ب ختیبهم ر دنشیآرمان با د

 .ازدواج بده شنهادیبهش پ خوادیم

ازدواج  شنهادیکه بخوام بهش پ کردمیفکر نم نیمن هم به ا یسالش بود و حت 17فقط  نفس

 .بدم

ذهنمو  شتریکه االن درباره اش زد ب ییاون روز با آرمان به مشکل برخوردم و حرف ها از

 .کرد ریدرگ

 .خونشون افتادم ادیلحظه  کیعالقم باهاش صحبت کنم.  یاومدم دنبالش تا درباره  امروز

 !نینفس خونتون رو عوض کرد یراست-

 :سکوت کرد و گفت هیثان چند

 .آره خب مجبور شدم-نفس

 .افتاده یاتفاق هیجمله رو گفت که مطمئن شدم  نیا یالت خاصح هی با

 شده؟ یزیچ-

 .کرد یو با انگشت هاش باز نیینزد.سرش رو انداخت پا یو حرف دیکش یقیعم نفس

 شده؟ یچ یگینفس نم-

 .پدر و مادرم...جدا شدن-نفس

 !فتهیب تونستیم ییسه روز چه اتفاق ها یتعجب کردم.تو دمیکه شن یزیچ از

 که جدا شدن؟ یچ یعنی-

 .کنمیم یطالق گرفتن و االن با پدرم زندگ یعنی-

رسید. تو شوک حرفش بودم. روزي که به خونش رفته بودم, همه چیز خوب به نظر مي

 .رسیدالبته به نظر مي

در طول سه چهار روز من با آرمان دعوا کرده بودم, خانواده ي نفس از هم جدا شدن و 

 ...کلي اتفاق دیگه
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کني و مي زاریش اگر شماره ي ناشناسي بهت زنگ زد و آرمان بود سریع قطع مي نفس-

  .توي لیست سیاه

 چرا؟-نفس

 .گمچون من مي-

 داري بهم دستور میدي؟-نفس

  .تو فکر کن دستور میدم-

 .کنماز اینکه یه نفر بهم دستور بده خوشم نمیاد و عمل هم نمي-نفس

 :با صداي بلند تري گفتم

  .ه نباید با آرمان هم کالم بشيبه هیچ وج-

زد بهم خیره شده بود. حتما انتظار نداشت که به خاطر با چشم هایي که تعجب توش موج مي

 .یه مزاحم تلفني اینقدر بهم بریزم و بخوام سرش داد بزنم

 .سرش رو انداخت پایین و حرفي نزد

 .خواممعذرت مي-

 .انگشت هاش, کرد در جوابم سکوت کرد و دوباره شروع به بازي با

*** 

گذره. از همون روزي که سرش یک هفته از آخرین باري که با نفس بیرون رفته بودم مي

 .زنهداد زدم باهام سرد شده و کم تر از قبل حرف مي

خواستم با پدرش صحبت کنم. تو این مدتي که شناخته بودمش تو راه خونه ي نفس بودم. مي

بت کردن باهاش بهترین راه بود و البته قصد این رو مرد کامال منظقي بود و شاید صح

 .، سوء استفاده کنمنداشتم که از منظقي بودنش و آزادي که در اختیار نفس گذاشته

 .از قبل هم باهاش تماس گرفته بودم و گفتم که مي خوام برم خونشون و باهاش صحبت کنم

 .و در رو هم بستمآیفون رو زدم و در بعد از چند ثانیه باز شد. رفتم داخل 

 .خونه ي ویالیي بود ،یخونه ي جدیدي که توش بودن بر خالف قبل
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متري و یک باغچه کنار حیاط و درخت هایي که دور تا دور حیاط رو  70حیاط حدودا  یک

خواست ساعت ها با نفس توي این حیاط قدم گرفته بودن. فضاي دلنشیني داشت و دلم مي

 بزنم.

 .در ورودي وارد حیاط شد و استقبال گرمي کرد پدر نفس، آقاي پویا از

 خوبي سورنا؟-مهرداد

 .ممنون به خوبي شما-

 .هردو وارد خونه شدیم

 .آقاي پویا یا بهتره بگم مهرداد، من رو به نشستن دعوت کرد

 .رفت توي آشپزخونه و مشغول ریختن چایي شد

 !خواي تنهایي حرف بزنیمگفتي که مي-مهرداد

 .این بحث شرکت نکنه فکر کنم بهتر باشه آره اگه نفس توي-

اومد توي سالن و نشست رو به روم و سیني چایي رو هم گذاشت روي میزي که بینمون 

 .بود

راستش نفس خونست اما توي این ساعت از روز همیشه توي اتاقشه و مشغول -مهرداد

 .کاراي موسیقي

 موسیقي؟-

 آره نوشتن آهنگ و از این جور چیز ها-مهرداد

 .کنهنگفته بود موسیقي کار مي-

از دوران بچگي ) مکثي کرد و ادامه داد( و البته بعد از اون اتفاق توي کالس هاي -مهرداد

 .گیتار شرکت مي کرد... خب پسرم، مي شنوم

مي خوام درباره ي خوِد نفس باهاتون صحبت کنم... لطفا بزارید حرف هام تموم بشه و  -

 !بعد هر چي که خواستید بگید

 :لبخندي زد و گفت

 .شنوممي-مهرداد
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 :نفس عمیقي کشیدم و شروع به صحبت کردن، کردم

حدودا یک ماهي هست که نفس رو مي شناسم... اولین باري که دیدمش توي یکي از کافي -

شاپ هاي شهر مشغول کتاب خوندن بود و اون روز من با خواهرم رفته بودم. بعد از این 

دوست داشتم دوباره از نزدیک ببینمش، هیچ اسم و نشانه اي  که از کافي شاپ زدم بیرون

 .هم بهم نداده بود

دفعه ي بعد که دیدمش هردو پشت یه میز نشستیم و باهم حرف زدیم. از همون لحظه حس 

 .عجیبي بهش داشتم

یک هفته اي گذشت و من در طول اون یک هفته به خاطر مرگ خواهرم نتونسته بودم 

 .کافي شاپ برم براي دیدنش به همون

بعد از یک هفته که دوباره دیدمش و حس کردم تمام ناراحتي اي که داشتم رو فراموش 

 .کردم

داد و دوست داشتم ساعت باهاش حرف صحبت کردن با نفس به طرز عجیبي بهم آرامش مي

 ...بزنم و از این آرامش برخوردار باشم. تو این مدت بیشتر باهاش صمیمي شدم و

 ؟و چي-مهرداد

 ...و-

نتونستم حرفم رو کامل کنم. شاید از شرم و خجالت بود و یا از ترس این که با شنیدن حرفم 

 .عصباني بشه

تمام مدتي که صحبت مي کردم, آقا مهرداد با لبخند بهم خیره شده بود. انتظار اخم و یا حتي 

 .پریدن وسط حرفم رو داشتم

 داد.مي اما فقط لبخند مي زد و با دقت به حرف هام گوش

 "نفس"

 

 .روي زمین نشستم. گیتارم رو کنارم گذاشتم و سرم رو به دیوار تکیه دادم

به نفس نفس افتاده بودم. ضربان قلبم باال رفته بود. تو شوک حرف هایي که سورنا به پدرم 

 .زده بود، بودم
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 .نوماز همون موقع اي که با پدرم تماس گرفته بود کنار در نشستم تا حرف هاشون رو بش

 دوسش داري؟-مهرداد

 .حرفي از جانب سورنا نشنیدم

 .دادم با اشاره جوابش رو به پدرم داده بوداحتمال مي

 .مشتي به کف اتاقم زدم و از روي زمین بلند شدم و ایستادم

 ترسید؟زد؟ شرم داشت؟ ميچرا حرف نمي

به یک کپسول  از این که ممکن بود سورنا به من عالقه مند بشه ترس داشتم. زندگي من

 .وابسته بود

 .عاشق همچین دختري بودن ریسک محسوب مي شد

 دختري که هر لحظه ممکن بود نباشه

  .دختري که بیشتر شب هاي زندگي اش رو توي بیمارستان گذرونده

 ...اگه سورنا واقعا عاشق من باشه

 .شهنه این امکان نداشت. هیچ کس عاشق یه همچین دختري نمي

کم تر با سورنا حرف زده بودم. حدس مي زدم که با خودش فکر کرده به  تو این یک هفته

 ...خاطر دادي که زده بود باهاش سرد شدم اما

 .خواستم سعي کنم از عالقم بهش کم کنممي

 ...هرگز پیش نیومده بود که تا این حد به یک پسر وابسته بشم و یا حتي

 .و یا حتي بخوام حس کنم که عاشقش شدم

 .ر بهش نزدیک مي شدمباید کم ت

 ...دوسش دارم-سورنا

 .سرم رو محکم به دیوار کوبیدم. نفسم بند اومده بود

 .رفتم سمت تلفنم و به آناهیتا پیام دادم تا سریع تر خودش رو برسونه
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آناهیتا توي بیشتر لحظات شاد و غمگین زندگیم کنارم بود و از بیشتر موضوعات زندگیم از 

 .با خبر بود و االن هم یکي از لحظاتي بود که بهش احتیاج داشتم جمله جدایي خانواده ام

 .دقیقه ي پیش برام سخت تر شده 15بعد از حدودا ربع ساعت حس کردم نفس کشیدن از 

 .یهو در اتاق باز شد و آناهیتا اومد داخل و سریع به سمتم اومد

 !سالم بر نفسه خودم خوبي؟ مبارکه-آناهیتا

  .بشین کارت دارم-

 !منم خوبم، نگفته بودي خبریه کلک-اهیتاآن

 .خداروشکر، بشین کارت دارم-

  .دادم بهش که بخواد تعجب کنههیچ وقت اینجوري باهاش حرف نزده بودم و حق مي

 چیزي شده؟-آناهیتا

 پسري که پایین بود رو دیدي؟-

 آره خب... خبریه نفس؟-آناهیتا

  .ات حرف بزنمببین آناهیتا باید درباره ي یک مسئله اي باه-

ببین نفس اگه همین االن زبون باز نکني مو تو سرت نمیمون،هر چند همین االن هم -آناهیتا

 .مویي تو سرت نیست

  .هوف، بهت میگم ولي تو قبلش برو پدرم و صدا کن-

 کني؟چرا خودت صداش نمي-آناهیتا

  .بعدا بهت توضیح میدم-

زدم... اما تنگي نفس باعث شد تا روي زمین خم تمام مدت ایستاده بودم و حرف هام رو مي 

 .بشم و دستم رو روي گلوم بزارم

 .آناهیتا به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و سعي کرد بلندم کنه

 نفس خوبي؟ چت شده؟-آناهیتا

 منو گذاشت روي تخت و خودش با سرعت از اتاق بیرون رفت.
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 .بعد از چند ثانیه پدرم و آناهیتا وارد اتاق شدن

سورنا بینشون نبود. شاید بعد از اومدن آناهیتا اون رفته بود و یا شاید نرفته بود. اصال 

 .نگراني و اهمیت به کسي مثله من اون هم از جانب سورنا دلیلي نداشت

 چي شده؟-بابا

 .زد یهو خم شد روي زمین و دستش رو روي گردنش گذاشتداشت حرف مي-آناهیتا

  .سولش رو بیادآناهیتا از توي کمد کپ-بابا

 .آناهیتا با سرعت به سمت کمدم رفت و کپسول رو آورد و به دست بابام داد

 .بابا کانوال رو از توي بینیم دراورد و ماسک اکسیژن رو روي دهانم گذاشتم

 حالش خوبه؟-آناهیتا

  .چیزیش نیست دچار تنگي نفس شده، عادیه و اگر حالش بد شد مي برمش بیمارستان-بابا

*** 

 شناسیش؟چند وقته مي-اهیتاآن

  .حدودا یک ماه-

 از نظر من بهش بگو-آناهیتا

 چي؟-

خواي هر روز چندین حمله و شوک عصبي بهت وارد بشه! بهش بگو ضرر نمي مي-آناهیتا

 کني

 ...اما اون-

  .بهت اطمینان میدم اونم همچین حسي رو نسبت به تو داره-آناهیتا

 :دم گفتمسرم رو به پنجره ي اتاقم تکیه دا

  .چرت نگو آنا-

چرت نمیگم عزیزم اون آقایي که من امروز دیدم مطمئن باش مدت هاست به تو -آناهیتا

  .عالقه مند شده
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 منظورت چیه؟-

وقتي به پدرت گفتم حالت خوب نیست رنگ از روش پرید و خواست بلند شه بیاد تو -آناهیتا

 .اتاق که بابات جلوش رو گرفت

 چي میگي؟-

 !اه نفس چقدر خنگ شدي-آناهیتا

 خیال، تو چه خبر؟بي-

 ... منظورت اینه که چه خبر از نامزد گرامي و-آناهیتا

 حاال هر چي، کي هست؟ کارش چیه؟-

 :آناهیتا اومد سمتم و گونه ام رو کشید و گفت

 ...ساله اهل تهران و 25فضول خودم، سپهر کریمي -آناهیتا

 ؟25-

 .هیچي نگو خب داشتم مي گفتم... آهان استاد دانشگاه هم هستآره مگه چیه! -آناهیتا

 سنش یکم زیاد نیست؟-

  .مهم عقله عزیزم-آناهیتا

  .اگه مهم عقله که فکر کنم دیگه خیلي اختالف سني باهم دارین-

 ساله؟ 18بي ادب یعني مي گي سن عقلیش زیر -آناهیتا

 وسش داري؟ساله... بگو ببینم، د 5نه عزیزم تو سن عقلیت زیر -

 سال اختالف سني قبول نمي کردم 7گم خنگ شدي میگي نشدم، اگه نداشتم که با مي-آناهیتا

 اوهوم...-

حرف دیگه اي براي گفتن نداشتم. ماسکم رو روي دهانم گذاشتم و از پنجره به حیاط خیره 

 .شدم

 راستي نفس؟-آناهیتا

 هوم؟-
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 از داییت چه خبر؟-آناهیتا

 :فتمماسکم رو برداشتم و گ

 .خبري ندارم، از بعد از دعواي اون روز بابا اجازه نداد باهاش صحبت کنم-

 !کردم مهري جون بخواد محرومت کنهفکر نمي-آناهیتا

 مهري جون کیه؟-

دیگه داره باورم مي شه باال خونت رو اجاره دادي... مهري جون دیگه مهرداد جون -آناهیتا

 .رو مي گم

 :تک خنده اي کردم و گفتم

 .اهیتا خاک تو سرت ) مکثي کردم و دوباره گفتم( خاک تو سرتآن-

 .یک بار دیگه بگو-آناهیتا

 :محکم زدم رو پاش و گفتم

 .آنا خاک تو سرت-

 .با آخرین خاک تو سرتي که گفتم زد زیر خنده

شنیده بودم عاشقي عقل از سر آدم مي پرونه، اما باورم نمي شد. االن که با چشم هاي -آناهیتا

 .دیدم باور کردمخودم 

 .بالشتي که روي تخت بود رو برداشتم و توي صورتش پرت کردم

*** 

مشغول تماشاي تلوزیون بودم که صداي تلفنم باعث شد حواسم از فیلمي که پخش مي شد، 

 .پرت بشه

 بله؟-

 الو نفس؟-سورنا

 سالم... چیزي شده؟-

 .نکننفس یک نفر میاد در خونه رو مي زنه... در رو باز -سورنا
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 چي؟ چي داري میگي سورنا؟-

 .فقط مشغول باش و در رو باز نکن تا بهت خبر بدم-سورنا

 .این رو گفت و گوشي رو قطع کرد

 

 "سورنا"

 

 .اگه دوسش داري ازش دوري کن-آرمان

 :پوزخندي زدم و گفتم

 .گذرممن به خاطر یک جمله از جانب فرد بي ارزشي مثله تو از نفس نمي-

 ه قیمت جونش تموم بشه؟حتي اگه ب-آرمان

 !توني بکنيخواي بکني؟ چي کار ميچي کار مي-

 .بینيبه موقع اش مي-آرمان

تو فقط ادعاي عاشقي داري... اگه نفس برات مهم باشه میزاري با کسي که دوسش داره -

 باشه

 دوني نفس دوِسـت داره؟تو از کجا مي-آرمان

م با نفس حرف نزدم و فقط پدرش با خبر گفت. من هیچ وقت راجع به عالقآرمان راست مي

 .بود

 اگر نفس یک نفره دیگه رو دوست داشته باشه...

 :آرمان پوزخند صدا داري زد و گفت

 چي شد؟-آرمان

 .نگاهي به آرمان انداختم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم

*** 
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عمیقي کشیدم و سعي کردم چراغ اتاق رو روشن کردم و خودم رو روي تخت انداختم. نفس 

 .بخوابم که صداي سر سام آورده گوشیم مانع ام شد

نفس* با دیدن اسمش روي صفحه ي گوشي لبخندي زدم. از صبح که باهاش تماس گرفتم و *

 .بهش گفتم اگه زنگ خونه رو زدن، در رو باز نکنه خبري ازش نداشتم

 الو-سورنا

 الو سورنا؟-نفس

 سالم...خوبي؟-

 خوبم-نفس

 چیزي شده؟-

 نه-نفس

 مطمئني؟-

 اوهوم... خب کاري نداري؟-نفس

 ...نه-

  .خدافظ-نفس

 .سریع تلفن رو قطع کرد و حتي اجازه نداد خداحافظي کنم

 .رفتارش جدیدا عجیب شده بود. شونه اي باال انداختم و روي تخت خوابیدم

 .دستم رو گذاشتم روي پیشونیم و چشم هام رو بستم

 چي قراره پیش بیاد؟

 نفس هم من رو دوست داره؟

 من به نفس مي رسم؟

 آرمان چي؟

 .ذهنم از هر موضوعي خالي کردم. پتو رو روي خودم کشیدم و بعد از چند دقیقه خوابم برد
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 ماه بعد 2

 

 .دو ماه بدون هیچ درد سري از جانب آرمان، گذشت و حال نفس هم تقریبا خوب بود

طول این یک ماه هر وقت باهاش صحبت  اما همچنان مثل دو ماه پیش سرد بود. در

 .دادکردم به سردي جواب ميمي

 مهر بود و نفس مشغول درس خوندن بود و من کمتر مي دیدمش.

 "نفس"

 

کتاب هام دور و برم پخش بودن و سرم توي کتاب بود. با صداي در اتاقم چشمم رو از 

 .نوشته هاي کتاب گرفتم

 نفس؟-بابا

 جانم بابا؟-

  .خواد تو رو ببینهین عزیزم یک نفر ميبیا پای-بابا

 کي؟-

 .سعادت-بابا

 سورنا؟-

 :لبخندي روي لبش نشست و گفت

 .آره عزیزم بیا پایین-بابا

 ...باشه شما برید منم میام-

دو ماه سعي کردم با سورنا سرد برخورد کنم و ازش دور باشم تا شاید از من برنجه و دیگه 

 ...سراغم نیاد اما

 .مزاحم همیشگي از اتاق بیرون رفتم. از پله ها پایین رفتم و وارد سالن شدم بلند شدم و با

 .سورنا با دیدنم از روي مبل بلند شد
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 .سالم-سورنا

 ...سالم-

 .نشستم رو به روش و کپسولم رو کنارم گذاشتم

 حالت چطوره؟-سورنا

 ...خوبم-

 شکر منم خوبم-سورنا

 .خودتو مسخره کن-

 من مسخره ات کردم؟-سورنا

 .شاید-

 نفس اومدم تا با خودم ببرمت یک جایي-سورنا

 کجا؟-

 .یک جا-سورنا

 .تا ندونم کجاست باهات نمیام-

 من تا حاال جاي بدي بردمت؟-سورنا

 :با مکث گفتم

 خب...نه-

 .پس این بار رو هم بهم اعتماد کن-سورنا

 .وارد سالن شداز روي مبل بلند شدم. با بلند شدن من پدرم با سیني و دو لیوان شربت 

 خوري؟نفس مي-بابا

 :با لبخند جواب دادم

 .نه بابا ممنون-

 .از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. دِر کمد رو باز کردم و نگاهي به لباس ها انداختم
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یک مانتوي جلو باِز سفید, زیر مانتویي و شلوار مشکي و شال سفید از توي کمد بیرون 

 .آوردم و مشغول پوشیدن شدم

 .آرایش مالیمي کردم. تلفنم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم

 :پایین پله ها که رسیدم بابا جلوم رو گرفت و گفت

 .نفس مي دونم بهش اعتماد داري... ولي مراقب خودت باش-بابا

 .چشم بابا-

 .ه اي روي پیشونیم زد و کنار رفتبو*س

 !پیرهن سفید نگاهي به سر تا پاي سورنا انداختم. شلوار مشکي و

 .به طور اتفاقي لباس هامون باهم ست شده بودن

 از بابا خداحافظي کردیم و از خونه بیرون رفتیم.

هر دو نشستیم توي ماشین. سورنا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. دستم و بردم سمت 

 .کردمضبط و آهنگ ها رو بدون اینکه اجازه بدم حتي خواننده یک کلمه بخونه، رد مي

 .سورنا دستم رو گرفت و مانع ام شد. لحظه اي حس کردم تمام بدنم سوخته

 .شیشه رو پایین کشیدم و سورنا هم دستم رو ول کرد

 چرا نزاشتي رد کنم؟-

 .باز هم حرفي نزد و خودش مشغول رد کردن آهنگ ها شد

 .باز هم حرفي نزد و آهنگ ها رو رد کرد

 

 کجا باید برم

 یادم نیارهیه دنیا خاطرت، تو رو 

 کجا باید برم

 که یک شب فکر تو، من و راحت بزاره

 چه کردم با خودم
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 که مرگ و زندگي، برام فرقي نداره

 محاله مثله من, توي این حال بد

 کسي طاقت بیاره

 کجا باید برم

 که تو هر ثانیم, تو رو اونجا نبینم

 کجا باید برم

 که بازم تا ابد، به پاي تو نشینم

 قراره بعد تو

 ه روزایي رو من، تو تنهایي ببینمچ

 دیگه هر جا برم

 کنه، از عشق تو همینمچه فرقي مي

 جوونیم و سفر کردم

 که از تو دور شم یکم

 بیني شبیه یک سفر نامه اممن و هرجور مي

 شبیه یک سفر نامه

 کجا باید برم

 یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره

 کجا باید برم

 بزاره که یک شب فکر تو، من و راحت

 چه کردم با خودم

 که مرگ و زندگي, برام فرقي نداره

 محاله مثله من، توي این حاله بد

 کسي طاقت بیاره
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 زدم زیر گریهبا تموم شدن آهنگ، قطره اشکي از چشمم چکید. جدیدا خیلي بي دلیل مي

 ...اما شاید خیلي هم بي دلیل نبود

 حالت خوبه؟-سورنا

 .اوهوم-

 .خونه اي که بیشتر شبیه به عمارت بود، پارک کردماشین رو کنار یه 

 .پیاده شو-سورنا

 .هر دو پیاده شدیم. در ماشین رو قفل کرد و با کلید در خونه رو باز کرد

رفتم داخل و بعد از من هم سورنا وارد شد. یک حیاط بزرگ تقریبا شبیه به حیاط خونه ي 

 خودمون، پر از درخت و گل و کلي گیاه

 .خونه ي ما خیلي بزرگ تر بود اما از حیاط

 .خواد ببینتتیه نفر هست که مي-سورنا

 .با این حرف سورنا از حرکت ایستادم و بهش خیره شدم

 .چرا وایسادي؟ بیا نترس مادر بزرگمه... قبال بهت گفته بودم-سورنا

 .نفسي از سر آسودگي کشیدم و راه افتادم

 .مدر ورودي سالت رو باز کرد و هردو داخل رفتی

ساله روي یک مبل توي سالن نشسته بود. با وارد شدنمون لبخند ملیحي  70پیر زني حدودا 

 .روي لبش نشست و دست هاش رو رو به سورنا باز کرد

 

 "سورنا"

 

چند روز پیش درباره ي نفس با مادرجون حرف زده بودم و اصرار داشت که نفس رو 

 .ببینه
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بتونم نفس رو از حسي که نسبت بهش دارم، با خبر  با خودم گفتم شاید این یه فرصت باشه تا

 .کنم

 .مادرجون دست هاش رو برام باز کرد. به سمتش رفتم و توي آغوشم کشیدمش

 .با لبخند به نفس خیره شد و دستش رو رو به نفس دراز کرد

نفس آروم و با تردید به سمت مادر جون اومد و دستش رو توي دست هاي مادر جون 

 .گذاشت

 !باالخره اومدي-نمادرجو

 .قطره اشکي از گوشه ي چشم مادر جون چکید

 .نفس در جوابش فقط لبخند زد

 .گفتمبراي گفتم حرفم تردید داشتم، اما باالخره که یک روزي باید مي

 .مادرجون، بهتون گفته بودم یک روز دختري که دوسش دارم رو میارم پیشتون-

 :رو به نفس گفت

 خوش اومدي عزیزم.-مادرجون

 *نفس*

 

 نی... توان اشدی, اما نمخبرمیسورنا ب یجلوه بدم که انگار از عالقه  یداشتم طور یسع

 .خبر هستم یب زیرو نداشتم که نشون بدم من از همه چ

 یبه قول خودش مادر جون رو به سمت صورتم آوردم و رو ایمادر بزرگه سورنا  دست

  .دمیدستش رو ب*و*س

 .دیاز چشمم چک ی. قطره اشکشده بود رهیلبخند بهم خ با

کرد. نگاهم رو ازش گرفتم و به سورنا دوختم.  یجون همچنان با لبخند به من نگاه م مادر

 .کرد یاون هم با لبخند نگاهم م

 کردم؟یکار م یچ دیبا االن

 گفتم؟یاز عالقم م منم
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 کردم؟یفقط سکوت م ای

 .چشم هاش نگاه کردم یمادر جون به سمتش برگشتم و تو یصدا با

 نفس جان؟-مادرجون

 .رمیام رو بگ هیگر ینتونم جلو گهیحرف بزنم و د دمیترسیداشتم. م بغض

 :اومد گفتم یکه از تَِه چاه م ییصدا با

  .جانم مادر جون-

 !یمون یکنارش م شهیقول بده هم-مادرجون

 گفتم؟یم دیبا یانداختم. چ نییرو پا سرم

 :داد ادامه

  .یقول بده کنارش بمون ،یاگر دوسش ندار یحت-مادرجون

 ...مادر-سورنا

 :و گفت دیحرفش پر وسط

  .ساکت باش پسرم-مادرجون

 .ل**ب گفت و سکوت کرد ریز یچشم سورنا

 نفس؟-مادرجون

 .رو باال آوردم و نگاهش کردم سرم

 ؟یدیقول م-مادرجون

 .کردمیم دیو هم سورنا و مادرجون رو نا ام شدمیم مونینه, هم خودم پش گفتمیم اگر

 ...دمیگفتم قول م یاگر م اما

 :زدم و گفتم یلبخند

 ...دمیقول م-

 .ام زد یشانیپ یرو یو بو*س*ه ا دیرو به سمت خودش کش من
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*** 

 .افتادم شیساعت پ کیدادم و به فکر  هیتک نیماش ی شهیرو به ش سرم

 ؟یچرا ساکت-سورنا

  .کنمیدارم فکر م-

 ؟یبه چ-سورنا

  .زیبه همه چ-

من مجبور شدم به  کنهیبودم که سورنا با خودش فکر م نینزد. به فکر ا یحرف گهید سورنا

 !واقعا دوسش دارم ایمادرجون قول بدم 

 نفس؟-سورنا

 بله؟-

 ؟یچرا به مادربزرگم قول داد-سورنا

 ...کردم سورنا ذهنم رو خونده حس

 .تونستم بگم یما نمگفتن نداشتم. داشتم ا یبرا یحرف

با پدرم هم  دیبشم و بهش بگم که دوسش دارم. با رهیچشم هاش خ یراحت تو تونستمینم

 .زدمیحرف م

 .باز کردم و وارد شدم دیمن رو رسوند خونه و رفت. در رو با کل سورنا

بود و مشغول حرف زدن با تلفن بود. از طرز حرف زدنش مشخص بود که  اطیح یتو بابا

 !هیکامال عصب

. اما باز هم فتادهین یاتفاق چیرفتار کنه که انگار ه یکرد طور یزد و سع یمن لبخند دنید با

 خبرم... یافتاده بود و من ازش ب یاتفاق هی

 .اتاقم و لباس هام رو عوض کردم یرفتم تو

اتاق  یتو حیبابا رو بدونم، اما ترج تِ یعصبان لیکنجکاو بودم دل نکهیا انبودم و ب گرسنه

 .بمونم

 :رو باز کردم امیفرد ناشناس داشتم. پ کیاز طرف  امیپ کیرو چک کردم،  تلفنم
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 .راد هستم ا،یسالم خانم پو :

 گهید ینبود! دوباره به شمارش نگاه کردم، با شماره  اهیس ستیل یارمان راد؟ مگه تو راد؟

 یچ نمیبار جوابش رو بدم و بب نیگرفتم ا میبشم اما تصم الیخیداده بود... خواستم ب امیپ یا

 !کار داره

 !رو بدم که زنگ زد امشیجواب پ خواستم

 الو؟ -

 ...دی: لطفا قطع نکنآرمان

 دیکارتون رو بگ نکهیکنم به شرط ا یقطع نم-

 (...) پارک دیایب دیتون ی: مآرمان

 ...اونجام گهید ی قهیخب باشه من تا چند دق لهیخ -

آرمان  یجواب تلفن ها یرو گفتم و تلفن رو قطع کردم. به سورنا قول داده بودم که حت نیا

 !نشده الیخیکار داره که بعد از چند ماه هنوز هم ب یچ دمیفهمیم دیرو ندم، اما باالخره با

 :تعجب کرد و گفت دنمی. بابا با دزدم رونیو از اتاق ب دمیلباس هام رو پوش دوباره

 !ینبود رونیمگه تازه ب ؟یری: کجا مبابا

 .برم دیاومده با شیپ یمشکل کی تایآناه یشرمنده بابا برا -

 ؟ی: چه مشکلبابا

 ...خودم رو برسونم عیفقط گفت سر دونمینم -

 !دایشدم جد ییدروغ گو چه

که آرمان داده  یشدم و به سمت آدرس نیسوار ماش اط،یح یرو برداشتم و رفتم تو چیسو

 .بود، راه افتادم

 یبا چشم ها یکلیه یانداختم. چشمم به پسر یشدم و به دور و اطراف نگاه ادهیپ نیماش از

کردم به رو خودم  یشده بود. سع رهیافتاد که بهم خ یمشک یو موها رهیپوست ت ،یطوس

 .نکنم یو توجه ارمین

 د؟ییکجا-



 

 
115 

 ...: پشت سرتونمآرمان

داشت اما  یقشنگ یرو به رو شدم. چهره  یهمون پسر چشم طوس یو با چهره  برگشتم

 .نشم رهیبهش خ ادیکردم ز یسع

. نهیپارک نشستم و بهش اشاره دادم تا بش یکت ها میاز ن یکی یرو قطع کردم و رو تلفن

 .رو باهاش بگذرونم یادیحرفش رو بزنه و دوست نداشتم وقت ز عیخواستم سر یم

 د؟یدار ادیرو به  یمالن التون،ی: پارسال شب تولد دختر خآرمان

 ...بله -

 .اجازه نداد نایباهاتون همکالم بشم اما خواهرم سار امیب خواستمی: اونشب مآرمان

 بود؟ نیمدت هم نیا یخب؟ تمام حرفتون تو-

 .صحبت کردن با شما یداشتم برا لی: نه راستش... اون شب دلآرمان

 بود؟ یچ لتونیدل-

... 

 

 یو مطمئنم از عالقه  فهممیسورنا رو م یها تیحساس لینفس نفس افتاده بودم. حاال دل به

 ...آرمان با خبره

نشسته بود و مشخص بود که  ونیتلوز یمبل رو به رو یخونه رو باز کردم. بابا رو در

 !گستید یجا کیحواسش 

 :کنارش و صداش زدم که برگشت سمتم و با لبخند گفت نشستم

 شد؟ یچ تای... آناهزمی: سالم عزبابا

 .ناراحت بود کمیبابا با نامزدش دعوا کرده بود،  یچیه -

 ؟یستی: گرسنه نبابا

 ...کنار پدرم باشم یا قهیدادم حداقل چند دق حینبودم اما ترج نکهیا با

*** 
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 ...ماه بعد کی

 .کردم یاحساس خفگ شتریتخت نشستم و ب یو رو دمیاز خواب پر یشدت نفس تنگ از

خارج کردم و ماسک  مینیب یرو از کنار تخت برداشتم و کانوال رو از تو ژنیاکس ماسک

 دهانم گذاشتم. یرو رو

 !شد یاومد و هر لحظه صدا بلند تر م یصحبت کردن م یصدا نییپا یاز طبقه 

 انینو ییدا یصدا دنیتخت بلند شدم و رفتم سمت در اتاق و بازش کردم. با شن یرو از

 کرد؟ یکار م یچ نجایشب ا یموقع  نیتعجب کردم! ا

 .دعواش با بابام شدم ینرده ها نشستم و مشغول تماشا پشت

 !که بهش دارم، دختر خواهرمه یمنه... جدا از حس یباشه خواهر زاده  ی: هر چانینو

 یخواهراون  نیبشنوم! ا یخبر معتاد شذنش رو از مالن دیکه با ی: کدوم خواهر؟ همونبابا

 ...انیشناختم نو یکه من م ستین

 !باشه زنت بوده، مادر دخترته ی: هر چانینو

 :گفت یبلند تر یبا صدا بابا

دادگاه  یبه دست آوردن دخترش تو ی! اون اگه مادر بود که براانی: کدوم مادر نوبابا

 .راحت دمش و بزاره رو کولش و بره یلیخ نکهیکرد، نه ا یاعتراض م

نداره منم معتاد  یلیبه خواهرم ندارم. اگه اون معتاد شده، دل یربط چیمهرداد من ه: انینو

 !نمشیخوام بب یبشم... من نفس رو دوست دارم و م

 ...ییکه داشت، خوابوند تو صورت دا یبا تمام زور بابا

 .ل**ب زمزمه کرد ریشد و اسمم رو ز دهیبه سمتم کش ییدا نگاه

 ...معتاد شد اگر

 ...نفس رو دوست دارم من

 ...ستمیمثله خواهرم ن من

 !مادر کدوم

 !بشنوم یخبر معتاد شدنش رو از مالن دیبا
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 اد؟یاعت

 من؟ مادر

داد، اما چرا  یهر دو به سمتم اومدن. بابا شونه هام رو گرفت و مدام تکنم م ییو دا بابا

 !نشون بدم یواکنش تونستمینم

 

 

 

 *سورنا*

 

انداختم . " آقا مهرداد" تعجب  یگوش یبه صحفه  ی. نگاهدمیتلفن از خواب پر یصدا با

 کار داشت؟ یشب پدر نفس با من چ یموقع  نیکردم! ا

 الو؟ -

  .مارستانیاالن خودتو برسوت ب نی: الو سورنا هممهرداد

 شده؟ یچ -

 ...کشهی: نفس... نفس نممهرداد

 .شدم و راه افتادم نیاماده شدم و سوار ماش عیسر هیدر عرض چند ثان

 ...بود تصادف کنم کینزد ینفس بود و چند بار شیفکر و ذهنم پ تمام

 !کشهی! نه امکان نداره... من مطمئنم حالش خوبه! نفس مدیکشینم نفس

 .رفتم مارستانیشدم و به داخل ب ادهیپ نیماش از

و رو به  دمی. به سمتش دودمیپدرش رو از دور د یراهرو سرگردون بودم که چهره  یتو

 .بود سی. نشسته و چشم هاش خستادمیروش ا

 شده؟ یآقا مهرداد چ -

 :که کنارش نشسته بود سرش رو بلند کرد و گفت یدختر
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 !مونه یزنده نم یادیگه زمان ز ی... دکتر مستی: حال نفس خوب نیمالن

 :نفر از پشت سرم گفت کی

 !وارد شده بهش ی: شوک بدانینو

جلوش رو گرفتم و دوباره  عیکه سر ارهیمهرداد بلند شد و خواست به سمتش هجوم ب آقا

 .نشوندمش یصندل یرو

 .زارمیزنده ات نم ادیسر نفس ب ییاگر بال ان،ی: نومهرداد

 

 ...ساعت بعد ۳

  یبهمون ندادن. م یجواب چیو دکتر ها ه میساعت کامل رو منتظر موند سه

 !تونستن برش گردونن ینفس، نفس کم آورده و به سخت گفتن

 ...یمدت کوتاه ی! اما برازندست

که کنار آقا مهرداد نشسته بود، بلند شد و به  یو همون دختر رونیدکترش اومد ب باالخره

 .و منتظر نگاهشون کردم ستادمیدکتر ا یسمت دکتر رفت. منم کنارش، رو به رو

 ه؟شد؟ حالش خوب ی: دکتر چیمالن

هاش رو حل  هیبدم... اگر تا قبل از چهار ماه نتونستم مشکل ر یقطع دیام تونمی: نمدکتر

 !مهیوخ یلیهاش هم خ هی! مشکل رارهینفس کم م یروز کیکنم، باالخره 

 نه؟ ای شهیخوب م-

 که داره حالش خوب بشه... یتیوضع نیکنم با ا یفکر نم دم،ینم یالک دی: امدکتر

 یها مکتیاز ن یکی یداشتم، رو اجیآزاد احت یزدم. به هوا رونیب مارستانیبا سرعت از ب

 .دست هام گرفتم نیمحوطه نشستم و سرم رو ب یتو

 ...شهینفس خوب م دم،یرو از دست نم دمیاما من هرگز ام دینباش دواریگفت ام دکتر

 .بود ستادهیدر اتاق ا یبرگشتم داخل و به سمت اتاق نفس رفتم. پدرش جلو قهیاز چند دق بعد

 ...شی: برو ببمهرداد
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دهانش بود و چشماش بسته بود. با بسته  یرو ژنیوارد اتاق شدم ماسک اکس یحرف چیه یب

 ...اش رو باز کرد یبه رنگ خاکستر یشدن در چشم ها

زدم و  رونیاز اتاق ب عیاز دهانش خارج شد. سر یقرمز رنگ عیبه سرفه افتاد و ما دنمید با

 .دکتر و صدا کردم

 .دنیکش نییاتاقش رو هم پا شهیش یکس رو به اتاق ندادن و کرکره ها چیورود ه اجازه

 

*** 

 

ازش ندارم. هر چقدر به خودش و به  یخبر چیهفته است که نفس مرخص شده اما ه دو

 .گرفتم تا به خونشون برم میجواب نداد و امروز تصن چکسیپدرش زنگ زدم ه

 ...ونه رو باز کردم در جوابم فقط سر تکون داددر خ پدرش

 نم؟ینفس رو بب شهیآقا مهرداد م-

 :شونه هام گذاشت و گفت یشد و دست هاش رو رو کیهم نزد به

گفت! نفس  یکه دکتر چ یدیاما خودت شن یهست یخوب یلیسورنا تو پسر خ نیمهرداد: بب آقا

 ...و مونهیزنده نم یادیمدت ز

 ؟یو چ-

از  ریغ یازش نمونده روصرف کس یادینفس تمام عمرش رو که زمان ز خوامی: نممهرداد

تنهات نزاره...  شهینره واسه هم تیبگرد که وسط زندگ یخودش کنه و تو هم برو دنبال کس

 .برو و راحتش بزار و خودت رو هم راحت کن

 

 *نفس*

ن بده در رو به سورنا اجازه صحبت کرد نکهیبعد از تموم شدن حرف هاش، بدون ا بابا

 .بست

 :زد و گفت یلبخند تلخ دنمی. با ددمیشنیمدت پشت در نشسته بودم حرفاشو م تمام
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 ...کار را به خاطر خودت کردم نیا بابا

پاهام گذاشتم و  یگونم سر خورد. سرم رو رو یو رو دیاز گوشه چشم چک یاشک قطره

 کردن، کردم. هیشروع به گر

  ...دو سال بعد

کردم. دو  یشاگرد پنج ساله ام زدم و با لبخند ازش خداحافظ ،یگونه عل یرو یه ابو*س

سال  کیدر آموزشگاه زبان بودم و درس و مدرسه رو ول کردم.  سیسال تمام مشغول تدر

 ...زارهیو او هم منو تنها م کنهیتصادف م نیپدرم در راه خونه با ماش شیپ

و باالخره تونستم  کردمیم یزندگ ششیپ ش،یرفتم و تا دو ماه پ یاون موقع به خونه مالن از

 .کنم یو مستقل زندگ رمیبگ یبه خونه مالن کیخونه جدا اما نزد هی

 .دارم اجیتنفس به کانوال و کپسول احت یحل شده و اما هنوز هم برا بایهام تقر هیر مشکل

 !که آرمان ازدواج کرده دمیشن یو از مالن کایرفته بود آمر ییدوسال دا نیا تو

که  یوقت از عشق چیکه چرا ه خورمیو تنها حسرت م کنمیبه سورنا فکر م یهم گاه هنوز

نشه،  کیبه من نزد گهیکه بابام بهش گفت د یبهش داشتم باخبرش نکردن و از همون روز

 ...نکهیتا ا دمشیند

باز شدن در  یمشغول صحبت بودم که صدا یو مالن یکالسم تموم شده بود با منش ساعت

 ۸حدودا  یآشنا وارد شد و دختر یبا چهره ا یآموزشگاه و توجه ام رو جلب کرد! مرد

 .ساله هم همراهش بود

 : نفس؟یمالن

من چشماش از  دنیشدم. به سمتمون اوند و با د رهیسورنا خ ینزدم و فقط چهره آشنا یحرف

و چتر هم همراه من نبود! بود  یزدم. هوا بارون رونیاز آموزشگاه ب عیتعجب گرد شد. سر

رنگ  یاب ی لهیو با دو ت دیاز پشت منو به سمت خودش کش یکه دست دمیدو ابانیبه سمت خ

 یکه گاه یآب یچشما نیا یشدم. دلم برا رهیخ شیآب ی. تو چشمامسورنا رو به رو شد

 دهیبارون د ریاما ز ختنیر یاراده م یشده! اشکام بتنگ شدمیم رهیبهش خ یواشکی

 .شدنینم

 ...: نفس؟ حرف بزنسورنا

 :گرفتم و گفتم نییرو پا سرم
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 !رهیدخترت، ممکنه بهونه بگ شیبرگرد پ -

 نفس؟ ؟ی: چسورنا

 ...برم دیبا -

هر  یابونیخ نیهمچ یشب بود و تو ۱۰گرفت. ساعت  شیقو یدست ها یهام رو تو بازو

 !و خلوت بود شدیرد م نیماش کباری قهیچند دق

 ...ندارم! من اصال ازدواج نکردم : نفس من دخترسورنا

 .شدم رهیرنگش خ یآب لهیجمله از دهانش، سرم رو باال گرفتم و تو دو ت نیخارج شدن ا با

 :گفت یلحن اروم با

 ...از تو فکر نکردم ریکس غ چیه هیدو سال  نی: اسورنا

 !شدیبغلش کنم اما... نم خواستیبار دلم م نیاول یبرا

 :جمله از دهانم خارج شد نیخود آگاه ا نا

 .دلم برات تنگ شده بود -

 ادته؟یرو  دمیازت پرس شیکه دو سال پ ی: سوالسورنا

 کدوم سوال؟-

 ؟یچرا قبول کرد ،یمادر بزرگم ازت خواست کنارم باش ی: وقتسورنا

 .حرف بزنم یبه راحت تونستمیکردم. نم سکوت

 ؟ی: مجبور بودسورنا

 :از دهانم خارج شد یجمله ا ناخودآگاه

 ...دوِست داشتم -

 بارون برق زدن ریحرفم، انگار چشم هاش ز دنیشن با

 ؟ی: دوستم داشتسورنا

 ...دوست دارم-
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 انیپا

۱۰:۱۲ ۴/۹/۱۳۹۷ 

 

 

این رمان در انجمن و سایت ناول کافه تهیه و منتشر شده است و تمامي حقوق این رمان نزد 

 .ما محفوظ است

 :هاي بیشتر به سایت ما مراجعه کنیدبراي خواندن رمان 
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