
 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 1

 

 خالصه:

 رمان درباره دختریه به اسم نفس که توی  سالگی در اثر آتش سوزی مشکل

 فکرتنفسی پیدا میکنه و بعد از  سال هنوز هم با کپسول هوا نفس میکشه. 

 نیبا اکردن به گذشته و خاطرات آتش سوزی باعث بدتر شدنه حال نفس میشه. 

 حال خانوادهاش دنبال راهی میگردن تا او رو از گذشته دور کنن تا اینکه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاز رو. اومدینفسم باال نمبا دردی که توی قفسهی سینم پیچید از خواب پردیم. 

 تخت بلند شدم و ماسک اکسیژنم رو که به یه کپسول وصل بود رو گذاشتم روی

 دهنم، با صدایی که از ته چاه میاومد مامانم رو صدا زدم.

 .آروم از اتاق زدم بیرون و دوباره صداش زدممامان؟خبری نشد. 

 مامان؟در اتاق با شدت باز شد و مامان از اتاق اومد بیرون.

 ؟یشده؟ خوب یچمامان: 

 میگه تا مامان هم گفت به بابابه کپسولم اشاره کردم و گفتم که ممکنه تموم بشه. آره مامان خوبم.

 برام کپسول جدید بیاره.

 .نصف شب بود،  به ساعت نگاه کردم. همه جا تاریک بودرفتم توی سالن نشستم. 

 مامان بعد از اینکه مطمئن شد حالم خوبه رفت خوابید ولی قبلش پدرم رو بیدار کرد

 سرم رو به. م رو بستمچشما.توي تاریکي غرق بودمتا بره و کپسول جدید برام بیاره.

 هفتپشتیه مبل تکیه دادم و فکر کردم، به زندگیم، زندگی که  ساله تغییر کرده. 

 سالم بود که توی مدرسه اتصالی برق به وجود اومد و باعث آتیش سوزی شد.

 که یاز اون روزخیلیها جونشون رو از دست دادن ولی من جون سالم به در بردم. 

 توی بیمارستان بهوش اومدم تا به امروز با ماسک اکسیژن و کپسول زنده موندم.

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

 وصل کرد و کپسول قدیمی رو برد توی انباری.
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 ؟یبخواب یخواینمبابا: 

 اومد سمتم و روی موهام رو بوسید و رفت توی اتاق.چرا بابا میخوابم.

 از گذشتم دور شدم و به خواب پناه بردم.

 صبح رو با صدای داد و بیداد بیدار شدم.

 ماماناز اتاق رفتم بیرون و دیدم سر و صدا نزدیکتر شده و از خونهی ما هم نیست. 

 شدیباورم نم، صبح بود ساعت توی آشپزخونه مشغول آماده کردن صبحونه بود. 

 این موقع از سال ساعت  صبح بیدار شده باشم.

 ینشستم رو، اتاقم یبرگشتم تورفتم توی دستشویی و دست و صورتم رو شستم. 

 تخت و ماسک اکسیژنم رو گذاشتم روی دهنم.

 :ماسک رو برداشتم و گفتمصدای در اتاق رو شنیدم. 

 بله؟در باز شد و بابام اومد داخل.

 .صبح بخیربابا: 

 با لبخند جوابش رو دادم.

 .صبح یتابستون این موقعه یعجیبه توبابا: 

 .تابستون و دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن و االن... دونمیآره م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 یموهام کشیدم و رفتم تو یتو یدستتک خندهای کرد و گفت که برای صبحونه برم. 
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 آشپزخونه نشستم روی صندلی، هنوز هم همون صدای جیغ و داد میاومد.

 .یباالی یهمسایه طبقهاین صدای جیغ و داد از کجاست؟مامان: 

 خونهی ما یه واحد توی ساختمون  طبقه بود که هر طبقه هم  واحد داشت و

 خونهی ما واحد  یعنی طبقهی چهارم بود.

 .بیخیال نفسبابا: .اول صبح و بیدار شدن همسایهها و اعتراضشون یدعواهااوه طبق معمول... 

 .باید حتما بهشون تذکر بدیم. اومدیهنوز هم خوابم ماوه بابا؟سرم رو گذاشتم روی میز. 

 نمیشه تا ابد همینجوری دعوا کنن و باعث آزار و اذیت بشن.

 جان بابا؟بابا: 

 لطفا بهشون تذکر بده من دیگه تحمل بیدار شدن ساعت هفت صبح رو اونم تویتابستون ندارم.

 .نگران نباش عزیزم دو ماه دیگه صبر کنمامان: 

 .یرو دار پاییز یصبح اونم تو اونوقت مطمئنم تحمل بیدار شدن ساعت خب؟بابا: 

 .و باز هم مدرسه... هوف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 من رو بوسید و یپیشونبابا از روی میز صبحانه بلند شد و از مامان خداحافظی کرد. 

 گفت که برای ناهار نمیاد و منتظرش نمونیم.

 پدرم توی بیمارستان پرستار بود و بعضی از روزها برای ناهار میاومد خونه و مادرم

 من هم امسال سال آخرمه وهم عصرها میرفت فروشگاه و دیر وقت میاومد خونه. 

 البته اگه قصد دانشگاه رفتن رو داشتهاز سال بعد باید برای کنکور آماده بشم. 

 باشم.

 میز رو کمک مامان جمع کردم و رفتم پای تلوزیون، کانالها رو باال پایین کردم و مثل

 همیشه نصف بیشتر شبکهها تبلیغ بودن.

 احساس نفس تنگی بهم دست داد و مجبور شدم دوباره ماسک رو روی صورتم

 بذارم.

 مامان رفت توی اتاقش و قبل از اینکه بیاد توی سالن بهش گفتم گیتارم رو از توی
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 کمدم بیاره.

 گیتار رو داد دستم و نشست کنارم.

 .بفرما اینم از گیتارمامان: 

 که به کپسول و ماسک یلولها. طبق اصول گیتار رو گرفتمبا لبخند ازش تشکر کردم. 

 وصل بود کمی برای نواختن اذیتم میکرد ولی با یکم جا به جا کردنش باالخره

 تونستم گیتار رو درست بگیرم.

 ؟یبزن یخوایم یچ... خبمامان: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامان مثل همیشه ازم عکس گرفت و از من میخواست توی عکسها لبخند بزنم.

 کمی کنترلم رو از دست دادم و بیخیال زدن شدم، گیتار رو گذاشتم روی زمین و به

 مبل تکیه دادم.

 .خوب نخوابیدم ینفس عزیزم من میرم بخوابم دیشب خیلمامان: 

 لبخند زد و رفت توی اتاقش و در رو بست.خیله خب مامان.

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

 کپسول و گیتارم رو برداشتم رو رفتم توی اتاق.

 این موقع از صبح بیداره و دونستمیمگوشیم رو برداشتم و شماره داییم رو گرفتم. 

 ممکنه مشغول تدریس باشه.

 با تاخیر گوشی رو جواب داد.

 الو؟دایی: 

 ؟ینفس تویدایی: سالم دایی.

 .ینفسه دایشمارهی کی روی گوشیت افتاده؟دایی: 

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

 نفسه دایی.
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 تو این موقع یه صبح؟، آخه تعجب کردمدایی: پس انتظار نداشته باش کسه دیگهای باشه.

 آره آره میدونم ولی مگه میشه از دست همسایههامون یه خواب  ساعته داشتهباشم!

 اونا یکه به مدرسهات نرس یخوبه حداقل دوران مدرسه هم نگران این نیستدایی: 

 بیدارت میکنن.

 خواهر گرام چطوره؟دایی: خب حاال بیخیال امروز به اندازهی کافی از مدرسه شنیدم.

 جدا؟دایی: خواب.

 خب؟، اوهومدایی: آره دیشب من بیدارش کردم االن هم بعد از اینکه بابا رفت گرفت خوابید.

 .باشم! دانشگاهم دیگه یخواستیکجا مدایی کجایی؟دایی: 

 تک خندهای کرد.آهان خب پس خوب موقعی مزاحم شدم.

 .من باید برم امروز اصال اعصاب دانشجوها رو ندارم ینفسه دایدایی: سکوت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یندار یکار... جان یآره دایباشه دایی دعوای دردشون رو خودت میدونی دیگه!دایی: 

 تازه ساعت هشته؛. مشغول به حرف زدن بودیم ینزدیک به ربع ساعتهووف. .فعالنه... 

 چشمام به زور باز مونده بودن و تصمیم گرفتم بخوابم، ماسک اکسیژنم رو از روی

 .پتو رو کشیدم تا گردنم و به ثانیه نکشیده خوابم بردصورتم درآوردم. 

 توی خواب عمیقی بودم که با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم، بدون اینکه به اسم

 یرو گذاشتم رو یالشت و گوشب یسرم رو گذاشتم روطرف نگاه کنم اتصال رو زدم. 
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 گوشم و چشمام رو بستم.

 صدای جیغ بدی توی گوشم پیچید.

 ؟ینفسم چطورکیه؟مالنی: 

 ؟یخوب. آره عزیزمهوم؟ مالنی تویی؟مالنی: 

 و شر یاز شیطون شدییه دختر شر و شیطون که هیچ جوره نممالنی دختر خالم بود. 

 درست کردن محرومش کنی.

 دوباره صدای جیغش بلند شد.؟یشده این موقعه صبح زنگ زد یچآره خوبم. 

 .ظهره پاشو داریم میایم صبح؟ نفس ساعت  ؟یچمالنی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگه چند نفرین؟یه لحظه حواسم رفت سر جملهی اولش،  ظهر؟! از روی تخت بلند شدم و ساعت

 مچیه روی دستم رو نگاه کردم،  بود.

 ؟یالو زندهامالنی: 

 ***؟یقراره بیا یبا ک، یگفتیخب م. آره بابا زندهامها؟... 

 یغذا بدجور تو یبومامان تو تمام مدتی که من خواب بودم، ناهار درست کرده بود. 

 تا کردمیباید صبر م یولخونه پیچیده بود و منم که از ساعت  چیزی نخورده بودم. 

 مالنی با تولهش و شوهرش بیان.

 چته دختر ترسوندیم! کپسولت کو؟ یواراستی مامان؟مامان: 

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

 کپسول روکالفه به سمت اتاقم رفتم و ماسک اکسیژن رو گذاشتم روی دهنم. 

 برداشتم و رفتم توی آشپزخونه.

 ؟یگفتیم یخب چمامان: 

 ماسک رو از روی دهنم برداشتم.

 .دهنت یبذارش رومامان: 

 .حرف بزنم خوامیخب مادر من م-
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 .خب بگو یخیلمامان: 

 ؟یجدمامان: مالنی داره میاد و شوهرش با تولشون دارن میان.

 .داییت که گفت خودش تنهاستمامان: آره نیم ساعت پیش زنگ زدن.

 .هم میاد ینزد که مالن یحرف یداییت صبح زنگ زد گفت میاد اینجا ولهان؟مامان: 

 آخه مادره من دایی و مالنی چه ربطی به هم دارن!ماسک رو دوباره گذاشتم روی دهنم و دوباره توی گذشته غرق شدم.

 با زنگ در از جا پریدم.

 یرو یلبخند یبا دیدن دایقبل از اینکه برم سمت در مامان در خونه رو باز کرد. 

 ل*با*م نشست با سرعت به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم.

 ز کپسولت یادت رفت؟نفس تو بامامان: 

 .در امان باشه یبذار یکم از دست اون لعنت ؟یچیکارش داردایی: 

 مامان زیر ل**ب طوری که منو دایس نشنویم ولی شنیدیم گفت:

 آروم از بغل دایی اومدم بیرون و به زمین خیره شدم.همون لعنتیه که  سال زنده نگهش داشته.

 .بیخیال این حرفا بشیم خب بهترهدایی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دایی کنارم روی مبل نشست و با لبخند بهش خیره شدم.

 چیه؟دایی: 

 به من؟ یزل زد یپس چرا اینجوردایی: هیچی.
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 سر یهکنترل رو از مبل کناریش برداشت و کانالهای تلوزیون رو باال پایین کرد. باشه دایی اصال نگاهت نمیکنم.

 بخت ییکم که به فیلم دقت کردم دیدم فیلم ستارهشبکهی خارجی نگه داشت. 

 ماست* .

 دختری که توی فیلم بود مشکل تنفسی داشت، عالوه بر این از  سالگی درگیر

 سرطان بوده.

 زورش از یکردم کنترل رو ازش بگیرم ول یبا اعتراض سعدایی کانال رو عوض کرد. 

 من بیشتر بود.

 .اخبار ببینم خوامیم، عمرادایی: دایی بذار همون شبکه داشتم نگاه میکردم.

 یک شبکه هم نبود که اخبار یحتدایی اخه این موقع از روز کجا اخبار داره!جوابم رو نداد و فقط کانالها رو باال پایین میکرد. 

 داشته باشه.

 در رو بستم و به محض بستهکپسولم رو از رو زمین بلند کردم و رفتم توی اتاقم. 

 نکردم و خودم رو پرت یتوجهشدن در صدای پچ پچ رو از بیرون اتاق میشنیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدوباره تو. شکمم و به سقف زل زدم یدستام رو گذاشتم روکردم روی تخت. 

 من سر کالس هنر، حس کردیم یسوختن یکه بو یوقتخاطرات گذشته فرق شدم. 

 یهو معلممون با سرعت از کالس زدبودم و مشغول کشیدن خودم و خانوادهم بودم. 

 بیرون و بعد از چند دقیقهاي اومد توی کالس، بهمون گفت که سریع از مدرسه خارج

 بشیم.

 تا همهی کالسها رو خبر کردن طول کشید و کالس ما هم جز  کالس آخری بود که

 با حرف معلم همه از کالس رفتن بیرون و به سمت درمتوجهی آتیش سوختگی شد. 

 چندین. که کجا میریم فهمیدیمیهمه جا رو دود گرفته بود و نمورودی میدویدن. 

 نفر قبل از بسته شدن در رفته بودن بیرون ولی خیلیها مثل من مشکل تنفسی پیدا

 کردن و خیلیها هم توی آتیش سوختن.

 بابا به یاد آوردن صحنههای آتیش سوزی قطره اشکی از گوشهی چشمم سر خورد. 
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 دستم پسش زدم و نشستم روی تخت.

 بلند شدم و رفتم سمتماسکم رو از روی صورتم برداشتم و گذاشتمش روی زمین. 

 دستشویی، به صورتم آب زدم که سر و صدایی رو از سالن شنیدم، با سرعت ماسکم

 رو روی دهنم گذاشتم و با کپسولم راه افتادم به سمت سالن.

 برام سخت شده بود و یکم، تنفسمالنی با دیدنم دوید به سمتم و محکم بغلم کرد. 

 نتونستم ماسکم رو بردارم و فقط لبخند زدم.

 ؟یخوب، فدات بشم یالهمالنی: 

 سرم رو به معنیه "آره" تکون دادم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رامتین ودر خونه باز شد و شوهر مالنی آقا سینا و دوتا پسر  سالهش اومدن. 

 بنیامین اومدن داخل.

 رامتین و بنیامین از تو بغل باباشون اومدن بیرون و به سمت من دویدن، بغلشون

 و ترجیح اومدینفسم باال نم. باهاشون حرف بزنم یا بوسشون کنم تونستمینمکردم. 

 دادم فقط توی بغلم باشن.

 بعد از نیم ساعت مامان منو دایی و آقا سینا رو برای ناهار صدا زد.

 و مامان کنار یمالنرفتیم توی آشپزخونه و روی صندلیهای میز ناهارخوری نشستیم. 

 .هم کنار من ینشست و دای یو مالن یآقا سینا بین دایهم نشستن. 

 صورتم برداشتم که یآروم ماسکم رو از رودایی توی بشقابم برام غذا کشیده بود. 

 مواجه شد با سرفههای پی در پی.

 مامان هول شد و سریع از روی صندلیش بلند شد، اومد سمت منو مدام صدام

 میکرد.

 نفس؟ نفس حالت خوبه؟مامان: 

 .ماسک رو برداشتم و دیدم کامل خونیهاحساس کردم مایعی توی دهنم جاری شده. 

 با اینکه نفس دویدن رو نداشتم ولی پاشدم و با سرعت به سمت دستشویی دویدم.
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 در رو بستم و تمام مدت داشتم خون باال میآوردم.

 همه پشت در دستشویی بودن و محکم در رو میکوبیدن و صدام میزدن ولی نه

 خونهایی که باال میآوردم بهم امون میداد حرفی بزنم و هم نمیتونستم نفس

 بکشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهو. شدیهر لحظه صداشون بیشتر مصدای گریهی رامتین و بنیامین رو میشنیدم. 

 یکپسول و ماسک اکسیژن تودر با ضربهی بدی باز شد، مامان و دایی اومدن داخل. 

 هنوز هم خون باال. دهنم یبه سمتم اومد و ماسک رو گذاشت رودست دایی بودن. 

 میآوردم.

 تونستمیهنوز هم م یماسکم پر از خون شده بود ولمامان پشت سر هم جیغ میزد. 

 باهاش نفس بکشم.

 مالنی پرید توی دستشویی و گفت که آمبوالنس توی راهه.

 و مامان مدام باهام یدایمامان دیگه جیغ نمیکشید و من رو توی بغلش کشید. 

 .شمیبهم امید دادن که خوب محرف میزدن. 

 دکترم بهم گفته بود فکر کردن بهولی من میدونستم با این اتفاق حالم بدتر شده. 

 خاطرات و اون صحنههای وحشتناک ممکنه حالت بدتر بشه ولی من نمیتونستم

 بیخیالش بشم.

 اوایل شاید در حدتوی هر لحظه مدت زمان فکر کردن بهشون طوالنیتر میشد. 

 چند ثانیه بود ولی بعدها زمانش حتی به نیم ساعت هم کشیده شد.

 چشمام سیاهی رفت و دیگه متوجه هیچ چیز نشدم.

*** 

 .سرم بودن یبابام و مامانم باالبا احساس چیزی روی دستم چشمام رو باز کردم. 

 بابام دستم رو توی دستش گرفته بود و نوازشش میکرد.

 بابام رفت بیرون و بعد از چند دقیقه دکتر اومد داخل، یه مرد تقریبا  ساله و
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 هیکلی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یشد یدقیقا توضیح بده چرا اینطوردکتر: 

خب من توی اتاقم روی تخت بودم، رفتم دستشویی و بعد از اینکه برای شام صدامزدن ماسک اکسیژنم رو از روی دهنم 

 برداشتم ولی نتونستم تحمل کنم و نفسم بند

 اومد.

 باعث شده حالت بد بشه؟ یزیچدکتر: 

 هردوشونمامان چشماش رو بست و دایی هم سعي داشت خودش رو کنترل کنه. خب...

 هم عصبانی و هم ناراحت بودن.

 دکتر سرش رو تکون داد و منتظر نگاهم کرد.

 .یبهتره استراحت کن، خب کافیه یخیلدکتر: خب من...

 با بسته شدن در اتاق چشمم بهدکتر رفت بیرون و با مکث کوتاهی در اتاق رو بست. 

 دایی و مامان برخورد که داشتن با خشم و ناراحتی نگاهم میکردن.

 ذهنتن! یسال اون خاطرات هنوز هم تومن موندم چطور بعد مامان: 

 کمتر یکن یمه پس باید سعاگه سالمتیت برات مه ؟یدونینم یچ ییعندایی: .هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیرننمیدونم... 

 بهشون فکر کنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یصدا. دهنمو چشمام رو بستم یماسکم رو گذاشتم روحرفی برای گفتن نداشتم. 
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 باز کردم و دیدم که مامان رفته یلحظها یچشمام رو برابسته شدن در رو شنیدم. 

 بیرون و دایی توی اتاقم مونده.

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

*** 

 بعد از اینکه دکتر کانوال *رو وارد بینیم کرد پدرم رو صدا زد و آروم گوشهی اتاق

 بینیم باشه و دیگه با یبعد از اون اتفاق باید همیشه کانوال توباهاش حرف میزد. 

 کپسول هوا کارم راه نمیافته.

 .زد یبرگشت سمت منو لبخندبه پدرم زل زدم که نگاهم رو روی خودش حس کرد. 

 بودم یتوش بستر یروز که  یاز اون اتاقدر اتاق رو باز کرد و اشاره کرد برم بیرون. 

 به سمت در ورودیه. یکبار هم از اتاق نزدم بیرون یاین مدت حت یتوزدم بیرون. 

 یدر عقب رو باز کردم و نشستم رو، ماشین بابام دم در بودبیمارستان راه افتادیم. 

 صندلی.

 نفسه مامان؟ یخوبمامان: 

 ماشین و به سمت خونه یبابا هم نشست توفقط سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم. 

 و سینا به یدانشگاست و مالن یصبح بود و مطمئن بودم دای ساعت راه افتاد. 

 احتمال زیاد سر کارن و بچهها مهدکودکن.

 ؟یکالس نقاش ینفس نظرت چیه بربابا: 

 .داره دخترم یچه ربطمگه من بچهام بابا؟!بابا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasal Canuula ژنیجهت اکس جیرا یپزشک زاتیاز تجه یکی*کانوالی بینی یا 

 ماریساز و ب ژنیدستگاه اکس نیرابط ب نیارزانتر ینیب یکانوالرسانی به بیمار است. 

 به ژنیجهت انتقال اکس لهیوس نیااست که وظیفه انتقال اکسیژن را بر عهده دارد. 

 تنفس ییتوانابیمار طراحی شده و نقشی در تولید اکسیژن مورد نیاز بیمار ندارد. 
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 بیمار از طریق بینی و باز بودن مجاری بینی در دریافت اکسیژن با کانوال نقش دارد.

 هووفی کردم و منتظر موندم تا اگه حرف دیگهای داره رو بشنوم.

 ؟یچ یخب کالس موسیقبابا: 

 ؟یبر یدوست دار یخب خودت بگو چه کالس یخیلبابا: گیتار که بلدم بزنم.

 .سال پیش نباشه اینکه ذهنت درگیر  یبراحاال چرا باید برم؟مامان: 

 نگین!بابا: 

 چیه؟مامان: 

 .آروم باشبابا: 

 مامان نفس عمیقی کشید و سکوت کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جان بابا؟بابا؟بابا: 

 ؟یچ یبرامیشه منو برسونی دانشگاه؟بابا: 

 ...داییت یولمامان: میخوام دایی رو ببینم.

 .برمتیباشه دخترم مبابا: 

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

 دایي پیدا شد و یسر و کلهخواستم وارد دانشگاه بشم که بهم اجازه ندادن. 

 حیاط بودن و به یدانشجوها تو یهمهراضیشون کرد که اجازهی ورود رو بهم بدن. 

 من زل زده بودن.

 کنید؟ینگاه م یبه چدایی: 

 بود و یکه خال یمن رو برد سمت یه کالس یدایهمه نگاهشون رو از من گرفتن. 

 کالس بعدیش هم همونجا بود.

 نفس؟ یخوبدایی: 

 با ورود دانشجوها نگاهمروی یکی از صندلیها که به میز دایس نزدیک بود نشستم. اوهوم.

 باالخره سر جاهاشون. کردنیهمشون خیره به من نگاه مبه سمتشون کشیده شد. 
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 .دست به سینه به دانشجوها زل زده بود یکالس آروم بود و دایآروم گرفتن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوجه نگاهمبه بغل دستیم نگاه کردم، یه پسر با هیکل معمولی کنارم نشسته بود. 

 شد ولی سریع چشمم رو به دایی دوختم.

 یه دختر که پشت سرم بود، گفت:

 استاد ایشون نامزدتونن؟دایی تک خندهای کرد و گفت:

 .نهم ی)فامیلش( نفس جان خواهرزادهینه جواهردایی: 

 .خوشبختم نفس خانوم. آهانجواهری: 

 .کافیه بریم سراغ درس یآشنای... خبدایی: همچنین.

 دقیقه مونده بود کالس یک ساعته بود و  یدای یطبق گفتههابه ساعتم نگاه کردم. 

 .جیب شلوار جینم درآوردم یگوشیم رو از تو، حوصلم سر رفته بودتا تموم بشه. 

 رفتم سراغ، همه رو بدون خوندن پاک کردمچندتا پیام تبلیغاتی همیشگی اومده بود. 

 لیست آهنگهام هنزفریم رو از توی کیفم درآوردم و وصلش کردم به گوشیم و آهنگ

 "بهشت تاریک" رو از "النا دل ری" رو پخش کردم.

 از کالس زدیم بیرون و به. گوشم درآوردم ینزفریم رو از توهکالس تموم شده بود. 

 سمت پارکینگ دانشگاه راه افتادیم.

 نشستیم داخل و بعد از روشن کردن ماشین اولیندایی قفل ماشینش رو باز کرد. 

 کاری که کردم ضبط رو روشن کردم و بعدش شیشه رو دادم پایین.

 شما؟ یهبریم خون... خبدایی: 
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 .نه خبجای دیگهای سراغ داری؟دایی: 

 کل راه فقط یه آهنگ پخش میشد و دایی دیگه اعصابش خورد شد و آهنگ رو

 عوض کرد.

 .خورهیحالم داره بهم م ینفس باور کن من عاشق این آهنگم ولدایی: عه دایی، من اون آهنگ رو دوست داشتم.

 کردم و ذهنم رو یسع، بیخیال خندیدن شدم یبه حرف دای توجهیبخندم گرفته بود. 

 درگیر هر چیزی کنم به جز گذشته و آتیش سوزی.

 پیاده. ماشین رو برد داخل حیاط یدایبا تلفنم به مامان پیام دادم تا در رو باز کنه. 

 .نجا بودنو سینا هم او یمالنشدیم و رفتیم توی خونه. 

 یچشماش جمع شده بود و سع یاشک تومالنی سریع اومد سمتم و بغلم کرد. 

 داشت خودش رو کنترل کنه.

 نفس؟ یبهترسینا: 

 .مهد کودکمالنی: رامتین و بنیامین کجان؟ممنون... 

 .کننیم یزیاد شیطونسینا: باید میآوردیشون، دلم براشون یه ذره شده.

 .من میرم لباسام رو عوض کنم... خب یخیل-

 

 

 

 

 

 

 

 

 از، چشمم به گیتارم افتاددر اتاقم رو باز کردم و مثل همیشه نشستم روی تخت. 

 آهنگي زدم و یآروم شروع به زدن نتهاروی زمین برش داشتم و توی دستام گرفتم. 

 دوباره توی گذشته غرق شدم.

 در اتاق زده شد و مامان اومد داخل، کنارم روی تخت نشست و دستی به موهام

 کشید.

 ؟یلباسات رو عوض کن یخواستیمگه نممامان: 
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 مامان تمام مدت حرکاتم رو با دقتگیتار رو گذاشتم روی تخت و رفتم سمت کمدم. چرا االن پا میشم.

 به دست و صورتم یو آب یدن لباسام رفتم دستشویبعد از عوض کرزیر نظر داشت. 

 زدم.

 توی سالن، سینا و دایی مشغول صحبت بودن، مالنی و مامان هم توی آشپزخونه

 .افتادم که سر میز ناهار بودم و حالم بد شد ییاد همون روزمشغول چیدن میز. 

 .تانبیمارس رفتیکار داشت باید مبابا کجاست؟مامان: 

 نویان؟مامان: آهان.

 هان؟دایی: 

 .بیاین ناهارمامان: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کالس یشنیدم قراره برمالنی: 

 .کالس یخاله گفت قراره برچی؟مالنی: 

 نفس؟مامان: من کالسی قرار نیست برم.

 .یفراموش کردن اون روزها باید بر یحداقل برا، به زور هم که شدهمامان: چیه؟ من هیچ کالسی نمیرم.

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

 خب مثال چه کالسی؟ کالسهای ورزشی که نمیتونم برم، کالسهای زبان خارجه هممدرک زبان آمریکایی رو دارم، دیگه چی؟

 در تمام مدت دایی، سینا و مالنی سکوت کرده بودن و به منو مامان نگاه میکردن.

 .ییه زبان دیگه یاد بگیر یتونیممامان: 

 دور شدن از خاطراتت اینجور کالسها رو یعزیزم بهتره که برا، نفس جانمالنی: عالقهای ندارم.

 بری.

رو یاد  ییه حرفها یتونیماه م همین  یتودایی: تا چند وقته دیگه مدرسهها شروع میشه و وقتی برای رفتن به این کالسها ندارم.

 بگیری.

 .خب باشه یخیل... هوف-
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 خب؟مامان: 

 یتو این فکر بودم که چه کالسدیگه کسی حرفی نزد و همه مشغول غذاشون بودن. بعدا بهتون میگم فعال نمیدونم.

 باید برم یا اصال چرا باید حتما برم کالس! من هیچ جوره نمیتونم از خاطراتم دور

 یکه مشغول باشه بازم اون صحنهها یکه باشم و سرم به هر چیز یهرجایبشم. 

 وحشتناک آتیش سوزی میاد توي ذهنم.

 بعد از ناهار به کمک مالنی میز رو جمع کردیم و هممون رفتیم توی سالن نشستیم.

 تلویزیون مثل همیشه همهی شبکههاش تبلیغ بودن و تصمیم گرفتم خاموشش کنم.

 ؟یچرا خاموشش کرددایی: 

 .من میرم دنبال رامتین و بنیامینسینا: برنامه نداشت ترجیح دادم روشن نباشه.

 .باشه سینا جان مراقب باشمامان: 

 .چشم خاله جان حواسم هستسینا: 

 سویچ ماشینش رو از جیبش درآورد و رفت سمت در .

*** 

 داره بچهها رو یسع یمالنساعت  شبه و مامان مشغول حاضر کردن شامه. 

 .بودیم یخوابه و منو سینا هم مشغول ورق باز یدایبخوابونه. 

 بازم؟سینا: 

 .اوهوم-
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 .یکرد یجر زن کنمیهنوز هم فکر مسینا: 

 مامان از توی آشپزخونه داد زد:چی؟ نه من هیچ وقت جر زنی نمیکنم.

 ؟یکنیم یکه با منو داییت و پدرت باز یمثل وقتایمامان: 

 .به ادامه بازیمون برسیم، خب بیخیال یخیلسینا: خب اون فرق داره من توی ورق بازی به پای دایی نمیرسم.

 یخواستم بلند شم برم تا جواب بدم که مالنصدای تلفنم رو از توی اتاقم شنیدم. 

 برام آوردش.

 اتصال رو بزنم یقبل از اینکه دکمه، ناآشنا بودشماره به صحفهی گوشی نگاه کردم. ممنون.

 تموم شده بود و یباز. باال انداختم و گوشیم رو گذاشتم کنارم یشونهاقطع کرد. 

 .زیونیمیز تلو یکشو یورقها رو جمع کردم و گذاشتم تواینبار من بازنده بودم. 

 از چشمیه در، و رفتم سمت درکپسولم رو برداشتم صدای زنگ در به صدا در اومد. 

 .بابا بودنگاه کردم. 

 من هم با لبخند جوابش رو. با دیدن من لبخند زد و بهم سالم کرددر رو باز کردم. 

 در واحدمون رو. سرم رو بوسید یبغلش کشید و رو یمنو تو یچند لحظها یبرادادم. 

 مبل یتلفنم رو که رو. و سینا بود یبا مالن یبابا مشغول سالم و احوال پرسبستم. 

 .تختم خوابش برده بود یروبود رو برداشتم و رفتم توی اتاقم که متوجهی دایی شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوبارهنشستم روی صندلی میز توالتم و کپسولم رو هم گذاشتم کنارم روی زمین. 

 .بیدار بشه جواب دادم یطع کنه و یا دایقبل از اینکه قصدای تلفنم در اومد. 

 .زدینم یهیچ کس هیچ حرف یچندین بار گفتم الو ولهیچ صدایی نمیاومد. 

 دو ساعته، یگفتیخب از همون اول مبا تعجب به گوشیه توی دستم نگاه کردم. چرا حرف نمیزنید؟ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم.

 عالفم کردی.

 بود؟ یکدایی: 

 میز یرو گذاشتم رو یگوشاز روی تخت بلند شد و رفت سمت سرویس بهداشتی. واس دایی ترسوندیم! نمیدونم گفت اشتباه گرفته.

 همدیگر رو یبا اینکه شماره، نداشتم یبود از هیچ کدوم از دوستام خبر یمدتتوالت. 
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 بسته شدن در سرویس از افکارم اومدم یبا صداداشتیم ولی باهم در تماس نبودیم. 

 بیرون.

 !یباز که تو غرق در فکردایی: 

 ؟ینفسه دای یکردیفکر م یپس به چدایی: ولی اینبار تو فکر گذشته نبودم.

 ؟یاس نیستباهاشون در تمدایی: .ندارم یمدتیه از هیچ کدوم خبربه دوستام... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمین کنار یموهاش کشید و رو یتو یدستسرم رو به معنیه "نه" تکون دادم. 

 صندلیم نشست.

 با دستاش دستام رو گرفت و توی چشمام زل زد.

 .یتو هنوز ما رو دار... نگران نباش نفسدایی: 

 .اصال یتو یه پدیدهادایی: .دلتنگشون هم نیستم یحتنگران نیستم... 

 تک خندهای کردم.

 شام حاضره؟دایی: میدونم دایی.

 .واقعا یمرسدایی: نه.

 از روی زمین بلند شد و رفت سمت در، از اتاق زد بیرون و بازم من موندم و خاطراتوظیفهست.

 یدیگه کنترل اومدنیبه سراغم م یوقت یداشتم بهشون فکر نکنم ول یسعگذشته. 

 اتاقه سرم رو برگردوندم که دیدم بنیامین یبا حس اینکه یک نفر توروشون نداشتم. 

 سرگرمیه یبرا یاتاق من چیز یتومات و مبهوت، دیوارهای اتاق رو نگاه میکنه. 

 بچهها نبود ولی شاید با دیدن سازم به سمتش میرفت که خداروشکر توی کمد بود.

 دستام رو براش باز کردم و اونم خودشاز روی صندلی بلند شدم و به سمتش رفتم. 

 رو توی بغلم جا کرد.
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 برام عجیب بود چطور یه پسره یک سری صداهای عجیب غریب از خودش درآورد. ؟یبنیامین مگه تو خواب نبودخب... 

 ساله نمیتونه جواب یه سوال ساده رو بده شاید هم انتظار من زیاده ولی تا حدودی

 که یاز وقت. بیخیال حرف زدن با بنیامین شدمباید بتونه حداقل یک کلمه حرف بزنه. 

 شاید به خاطررامتین و بنیامین به دنیا اومده بودن بیشتر دور و بر بنیامین بودم. 

 آروم بودنش و کمتر شیطونی کردن که دقیقا مخالف برادرشه.

 بنیامین از توی بغلم اومد بیرون و توی اتاق شروع به راه رفتن کرد.

 دنبال چی میگردی؟بازم حرفی نزد و فقط راه میرفت.

 با دیدن. با دستم به میز توالت که گوشیم روش بود اشاره کردمبنیامین گوشیه من رو برام میاری؟به اطراف نگاه کرد. 

 .رو برداره یراحت گوش تونستیو م رسیدیقدش مگوشیم به سمتش دوید. 

 رو از یگوشنشست کنارم، با گوشی آهنگی رو پلي کردم و آروم باهاش میخوندم. ممنون.

 .نبود بنیامین شدم یمتوجه. منم غرق در متن آهنگ و ریتمش بودمدستم گرفت. 

 نگاهم سمت در کشیده شد که دیدم توی بغل بابامه و داره با موهاش ور میره و بابا

 هم بهش میخندید.

 .نفس عزیزم بیا شام بخوریمبابا: 

 .چشم بابا شما برید منم میام-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بلند شو باهم بریمبابا: 

 آهنگ رو قطع کردم و با بابا و بنیامین رفتیم برای شام.خیلی خب.

 هم فردا دانشگاه داشت و یدایبعد از شام مالنی و سینا با پسراشون رفتن خونه. 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 21

 مجبور شد یه ساعت بعد از مالنی برگرده خونش.

 رخالف همیشه کهب. دادیانبار یه فیلم نشون م زیونیتلوکنار بابام روی مبل نشستم. 

 به بازیگرها که دقت کردم، فیلم برام آشنا بود یصحنههاتبلیغ پخش میکنه. 

 هیچ وقت این فیلم رو از اول تا آخر ندیدم و حوصلشفهمیدم دزدان دریایی کارائیبه. 

 رو هم نداشتم.

 .من میرم بخوابممامان: 

 ؟یتصمیمت رو گرفتبابا: شب بخیر.

 .کالسدربارهی؟بابا: 

 فردا چیه؟ یبرنامت برابابا: نه هنوز.

 بیرون؟بابا: شاید بخوام برم بیرون و یکم تنها باشم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .برمیخیله خب پس ماشین رو نمبابا: .یتنهایآره... 

 بسته شدن اتاق فهمیدم که بابا هم یبا صدابابا هم بلند شد و رفت توی اتاق. باشه ممنون.

 خوابید.

 .اتاقم یکلید المپها رو زدم و رفتم توتلویزیون رو خاموش کردم. 

 لبتاب رو روشن کردم و توی اینترنت دنبال یه حرفه برای یادگیری گشتم ولی از هیچ

 لبتاب گرفتم و دنبال یتلفنم نگاهم رو از صحفه یبا صداکدوم خوشم نمیاومد. 

 گوشیم گشتم.

 .اومدینم یجواب دادم و باز هم صدای. شمارش آشنا بودبه صحفش نگاه کردم. 

صدای دیگهای به جز بوقهای پی در .هستین یباید بدونم کمیشه اسمتون رو بدونم؟نخیر... الو؟شما؟شما زنگ زدید من باید بپرسم.

 ! بیخیال شدم و دوبارهادبیبپی شنیده نشد. 

 نشستم پای کامپیوتر.

 هیچ حرفهای رو برای یادگیری پیدا نکردم، لبتاب رو خاموش کردم و گذاشتمش روی

 صندلي پایین تختم.
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 تصاویرکاغذی رو از توی کشوی پاتختی درآوردم و با یه مداد شروع به کشیدن کردم. 

 ینداشتم و هرچیز یهدف مشخص ینقاش یهیچ وقت برانامعلومی رو میکشیدم. 

 یاشکال مختلف و یا حتکه روی صحفه پیدا میکردم رو بهش میگفتم نقاشی. 

 .داییم راست میگه من یه پدیدهامچیزهایی که ممکنه تاحاال کسی ندیده باشه. 

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

 کردم و بعد از چند دقیقه پلکام سنگین شدن و خوابم برد.

 ترجیح دادم جواب. ناشناس یدوباره همون شمارهبا زنگ گوشیم از خواب پریدم. 

 اتاق یپنجره. اتاقم به شدت گرم بود. دقیقه، : به ساعت گوشیم نگاه کردمندم. 

 یاتاقم و سع یبرگشتم تورو باز کردم و رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم. 

 گوشیم رو کم کردم و یصداکردم بخوابم ولی هوا خیلی گرم بود و خوابم نمیبرد. 

 آهنگ "هاله" از "بیانسه" رو پلی کردم.

 معنی و ریتم این آهنگ رو خیلی دوست داشتم و همیشه با شنیدنش یه هاله توی

 با گوش دادن به این آهنگ نفهمیدمذهنم شکل میگرفت و غرق در افکارم میشدم. 

 کی خوابم برد.

 به دست و صورتم یآبساعت  ظهر بیدار شدم و متوجه شدم کسی خونه نیست. 

 خواستم در یخچال روزدم و مثل همیشه با بدبختی کپسولم رو بردم توی آشپزخونه. 

 باز کنم که متوجهی یه یادداشت شدم.

 "نفس میخوای برس بیرون مراقب خودت باش من کار داشتم باید میاومدم پیش

 خالهت، از همونجا هم میرم سر کار.

 مامان!"دوست دارم. 
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 آب رو از در یبطرشت! غذا رو از در یخچال بستم و گذاشتمش روی میز ناهارخوری. 

 همیشه بابام. به نفس نفس افتاده بودمیخچال درآوردم و یه نفس خالیش کردم. 

 بهم میگفت یه نفس آب یا هرچیزه دیگهای رو نخورم ولی مگه من گوش میدادم!

 عادت داشتم وقتی خونه تنهام یا صدای آهنگ و یا صدای تلویزیون رو بلند کنم ولی

 یرفتم سراغ کمدم و تو این فکر بودم که چاینبار به شدت به آرامش احتیاج داشتم. 

 یکم اینور. کمدم آوردم بیرون یرو از تو یکاربن یجلو باز به رنگ آب ییه مانتوبپوشم. 

 انتخاب نداشتم و تصمیم گرفتم همین رو با شال و بلوز و یه یحوصلهاونورش کردم. 

 شلوار سفید بپوشم.

 .کال اهل آرایش این چرت و پرت و بزک دوزک کردن نبودمآرایش خیلی مالیمی کردم. 

 کلید خونه رو ازتلفنم رو برداشتم و به همراه هنزفری و کیفم از اتاقم رفتم بیرون. 

 روی جا کلیدی برداشتم بعد از قفل کردن در، دکمهی آسانسور رو زدم و منتظر موندم

 تا از طبقهی اول بیاد طبقهی سوم.

 از آسانسورصدای زنی که همیشه شمارهی طبقه رو اعالم میکرد توی گوشم پیچید. 

 ریموت رو زدم و منتظر موندم تا در یدکمهاومدم بیرون و به سمت ماشین رفتم. 

 ماشین رو بردم بیرون و ریموت رو زدم و منتظر نموندم تا درپارکینگ کامل باز بشه. 

 بسته بشه و از آپارتمانمون دور شدم.

 یکه من عاشقش بودم و گاه یهمون عطرماشین به شدت بوی عطر بابام رو میداد. 

 ازش استفاده میکردم و مامان هم دعوام میکرد.

 یدستم نگاه یبه کتاب تورفتم سمت کتابخونه و دنبال یه کتاب شعر گشتم. 

 تهران" یدر حوال یبه زنکردم."
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 از کتابخونه زدم بیرون و به سمت کافی شاپی که همیشه با دایی یا مالنی میرفتم راه

 .یصندل یرو انتخاب کردم و نشستم رو کیتار یگوشهاافتادم. 

 گوشیم چرخ زدم ییکم تویه قهوه سفارش دادم و منتظر موندم تا قهوه رو برام بیارن. 

 .حس کردم ممکنه کپسول اکسیژنم سر راه بقیه باشهو پرتش کردم توی کیفم. 

 یمعنگذاشتمش روی صندلي روبه روم و کتاب به زنی در حوالی تهران رو باز کردم. 

 بعضی از شعراش رو نمیفهمیدم ولی بازم دوست داشتم بخونمشون.

 .زیر ل**ب کردم و به خوندن کتابم مشغول شدم یتشکرقهوهام رو برام اوردن. 

 میز و خواستم دوباره یلیوان رو گذاشتم روتلخی قهوه حس خوبی رو بهم میداد. 

 مشغول کنابم بشم که صدای زنگ موبایلم رو از توی کیفم شنیدم.

 بازم همون فرد ناشناس، جواب دادم و اینبار منتظر موندم تا اون حرف بزنه.

تا وقتی که ندونم شما کی هستین هیچ کدوم از حرفاتون برام مهم الو؟بله؟خانوم من معذرت میخوام دیشب دیر موقع زنگ زدم.

 اسمتون؟خب کاری داشتین؟راد-من راد هستم.اول میشه شما اسمتون رو بگید؟خیر.نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

فامیلش به اسمش  کردمیحس ماسم و فامیلش برام عجیب بود..آرمان راداسمتون؟مگه من اسم شما رو پرسیدم؟آرمان... پویا هستم.

 نمیاد هرچند که

 حس خیلی مسخرهای بود.

 جان؟آرمان: نفس.

 .خوشبختمآرمان: .نفساسمم... 

 .داییتون هستم یمن از شاگردانگفتین که چیکار داشتین!آرمان: 

 میشه ببینمتون؟... اونش مهم نیستشمارهی من رو از کجا آوردین؟آرمان: 

 دختر خالتون ییتون نیستم از دوستادای یمن اصال از شاگردا... راستشارمان: .باید بدونمخیلي هم مهمه... 

 .یمالنهستم... 

 ؟یمالن-
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 .بله برادر دوست صمیمیش هستمآرمان: 

 .باید ببینمتونامرتون؟آرمان: 

 نداشتم باهاشقصد  یبود ول یپسر مودببدون حرف دیگهای تلفن رو قطع کردم. ولی من عالقهای به دیدن شما ندارم.

 همکالم بشم.

 آرمان! برادر دوست صمیمیه مالنی!

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

 افتاد که با خواهر یچشمم به پسرقهوهام رو خوردم و بیخیال خوندن کتاب شدم. 

 بهش نمیومد دخترش باشه وکوچیکترش اومده بود و مشغول کیک خوردن بودن. 

 .نگاهم شد یبا لبخند بهشون زل زده بودم که پسره متوجهاحتمال دادم خواهرشه. 

 کیفم درآوردم و به متن یهنزفریم رو از تونگاهم رو ازشون گرفتم و به زمین دوختم. 

 سرم رو باال آوردماهنگی که پخش میشد دقت میکردم و حواسم به دور و برم نبود. 

 شاپ رو از نظر یکل کافکه دیدم جایی که اون پسر و خواهرش نشسته بودن خالیه. 

 گذروندم ولی نبودن.

 شونهای باال انداختم و بعد از حساب کردن پول قهوه خواستم سوار ماشینم بشم که

 بهش لبخند زدم که با. به سمتش رفتم اختیاریبهمون دختر کوچولو رو دیدم. 

 لبخند دندون نمایی جوابم رو داد.

 اسمت چیه؟-
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 .هانیههانیه: 

 اسم تو چیه؟هانیه: چه اسم قشنگی داری.

 از اینکه من رو تو خطاب کرد تعجب نکردم، از یه دختر  ساله نباید بیشتر از

 صمیمیت انتظار داشت.

 حرفی نزد و فقط لبخند زد.نفس.

 هانیه؟سورنا: 

 یکبه سمت صدا برگشتم و همون پسری رو دیدم که با هانیه توی کافی شاپ بودن. 

 قدم رفتم عقب.

 .زد یببخشید اگه خواهرم حرفسورنا: 

 با لبخند بهش گفتم:

 قبل از. دست خواهرش رو گرفت و رفتن سمت ماشیناونم با لبخند جوابم رو داد. .فقط اسمش رو بهم گفتنه حرفی نزد. 

 اینکه خودش هم بشینه توی ماشین برگشت سمت منو گفت:

 ه سمت ماشینمب. ماشینشون حرکت کرد و دور شدنبا لبخند سرم رو تکون دادم. خوشحال میشم دوباره ببینمتون.

 کولر ماشین رو روشن کردم سرم رو به پشتیه، گرمم بود یخیلرفتم و نشستم داخل. 

 یحت. شاپ دیدم یکاف یکه تو یفکرم رفت سمت همون پسرصندلی تکیه دادم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسمش رو هم نمیدونستم ولی یه حسی میگفت دوست دارم هم خودش هم

 خواهرش رو دوباره از نزدیک ببینم.

 و نیم بود و تا  ساعت وقتی رسیدم خونه، لباسام رو درآوردم و رفتم سمت حموم. 

 میاومدم بیرون و باید یه فکری به حال ناهار میکردم.

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

 "مامان"

 ؟یدختر دیر جواب داد یکجایبله مامان؟مامان: 

 حالت خوبه؟مامان: حموم بودم.
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 .نه فقط خواستم ببینم حالت خوبهمامان: ؟یداشت یجانم کارآره. 

 .البته شاید... آره شب بعد از کار میام خونهباشه، شب برمیگردین دیگه!مامان: 

 وا!مامان: .خب خوش بگذره یخیل. امشب خونه نیستم یید یعنوقتي میگین شاهوف... 

 .نهکاری ندارین؟مامان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمامانم االن خیل یمطمئن بودم قیافهبدون هیچ حرف دیگهای تلفن رو قطع کردم. پس خدافظ.

 بدنم رو با حوله خشک کردم و. کمد درآوردم یرفتم تو اتاق و لباسام رو از تودیدنیه. 

 درست کردن یحوصلهبعد از پوشیدن لباس با کپسولم راه افتادم سمت آشپزخونه. 

 گشنم هم نبود و کالغذا رو نداشتم چون اصال بلد نیستم چیزی درست کنم. 

 بیخیال شدم.

 زنگ گوشیم ین بودم که صدامشغول فیلم دیدساعت  شب بود و خونه تنها بودم. 

 باعث شد حواسم از تلویزیون پرت بشه.

 نفس خانوم؟بله؟آرمان: 

 .باید باهاتون حرف بزنمآقای راد چرا دوباره زنگ زدین؟آرمان: 

 .هم رو ببینیم یباید حضور. نمیشه یاینجورآرمان: خب حرف بزنید، گوش میدم.

 چقدر پیله بود! حواسم رو دادم به فیلم که اینباربازم تلفن رو روش قطع کردم. گفتم که عالقهای به مالقات شما ندارم.

 صدای زنگ در بلند شد.

 باباپتو رو زدم کنار و کپسولم رو برداشتم، رفتم سمت در و از چشمی نگاه کردم. 

 .دمدر رو باز کردم و با لبخند بهش سالم کربود.

 

 

 

 

 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 28

 

 

 

 نفس؟ یخوببابا: 

 بیرون چطور بود؟بابا: اوهوم.

 بابا لباساش رو عوض کرد و رفت توی آشپزخونه.خوب بود.

 نفس شام نداریم؟بابا: 

 ؟یدرست نکرد یتو چرا هیچبابا: اگه نون پنیر توی یخچال رو حساب نکنی نه.

 .یباید یاد بگیربابا: بابا جان من بلد نیستم و حوصله هم نداشتم.

 !یعالقه دار یموندم به چبابا: عالقهای ندارم.

 و یمیز ناهارخور یپیتزا رو گذاشتم رو یجعبهبابا زنگ زد و سه تا پیتزا سفارش داد. 

 از توی کابینت دوتا نی برای نوشابهها آوردم.

 مشغول شام خوردن بودیم که یادم اومد مامان امشب نمیاد.

 نمیاد؟ یچ ییعنبابا: راستی بابا، مامان امشب نمیاد خونه.

 .همونجا بمونه خوادیامشب هم م، خاله یظهر که رفته بود خونه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا!بابا: 

 ؟یصمیمت رو گرفتنفسه بابا تبابا: وا نداره پدره من.

 بابا با اشتیاق بهم زل زد.آره.

 خب؟بابا: 

 هان؟بابا-هیچ کالسی نمیرم.

 ؟یچجور حرفها یکتاب خوندن خوبه ولبابا: .اینم یه جور حرفهستبه جاش از کتابخونه کتاب میگیرم و میخونم. 

 با لبخند بهش زل زدم که برای ثانیهای خندید..و درک مطالب یکتاب خوان یحرفهحرفهست دیگه. 

 ؟یکتاب بخون یخوایخب پس م... باشه دخترمبابا: بابا نخند.
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 برمیگردم خونه.یبه جز پنجشنبه و جمعه هر روز میرم کتابخونه و بعد از خوندن صفحاتآره... 

 ؟من دیگه ماشین رو نبرم ییعنبابا: 

 .برم یبا تاکس تونمیچرا بابا من م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فرد من یو روزا یزوج ماشین رو تو ببر یروزا یتونیببین مبابا: 

 .یمراقب باش یباید خیل یولبابا: خوبه.

 جعبههای پیتزامون رو انداختم سطل آشغال و پیتزای مامان رو گذاشتم توی یخچال.هستم بابا جان هستم.

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

 نشستم پیش بابا و با گوشیم ور رفتم.

 ؟یکنینفس چیکار مبابا: 

 ؟یکنیمیگم تو گوشیت چیکار مهوم؟بابا: 

 گوشی رو گرفتم جلوش تا ببینه کاری جز خوندن مطالب و پیدا کردن معانی اشعار

 نمیکنم.

 از یحواسم به معنیه یکشونهای باال انداخت و دوباره نگاهش رو به تلویزیون دوخت. 

 .داد بلندش از جام پریدم یداشتم درکش کنم که با صدا یسعاشعار موالنا بود. 

 گل!بابا: 

 آدم هم حنجرش رو پاره کنه همداره که  ییه گل چه ارزشبا تعجب به بابام زل زدم. 

 به اطرافیانش آسیب بزنه.

 ؟ینفس خوببابا: 
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 .باشه نفسه بابا ببخشیدبابا: بابا دیگه هیچ وقت وقتی که کنارت نشستم فوتبال نبین.

 .زمین یدر رو بست و نشستم روکپسولم رو برداشتم و رفتم توی اتاقم. 

 انجام یاینکه همیشه همه باید حواسشون باشه کاراز این زندگی خسته شده بودم. 

 هاشونیترحم آمیز و کل چیزه دیگه که از خیل ینگاههاندن تا من بالیی سرم بیاد. 

 هم حتی خبر نداشتم و در زمان غیبتم اتفاق میافتاد یا بیان میشدن.

 بود یکه مال دای یپاتخت یرنگه رو یآدامس نارنج یبه بستهحوصلم سررفته بود. 

 نگاه کردم.

 دوباره ناخواستهبا رنگ نارنجیش یاد آتیش افتادم و با آتیش یاد گذشته و خاطراتم. 

 افکارم یدراز کشیدم و تو یزمین به حالت جنین یروباید توی خاطراتم غرق میشدم. 

 غرق شدم.

 با صدایی که اسمم رو مدام صدا میزد چشمام رو باز کردم.

 ؟یحالت خوبه؟ چرا رو زمین خوابیدچی شده بابا؟بابا: 

 دوباره؟بابا: .یهو خوابم برد دونمینمخوبم... 

 .یاز گذشتت بیشتر دور بش یشاید اینجور... بگیر بخوابچی؟بابا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هیچوقت. پتو رو تا گردنم کشیدمسرم رو تکون دادم و رفتم روی تختم. 

 که یهفت ساله و عذاب یشاید اگه سوختن بچههانمیتونستم از گذشتم دور بشم. 

 میکشیدن رو جلوی چشمام نمیدیدم راحتتر میتونستم بیخیال آتیش سوزی

 بشم.

 همه. سالن یم رو برداشتم و به سرعت رفتم توکپسولبا صدای داد از خواب پریدم. 

 و کمک زدنیکه داد م شنیدمیبابا و مامانم رو م یصداجا رو دود برداشته بود. 
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 خواستمیم یبه سرفه افتاده بودم ول. اومدیاتاق م یصداشون از تومیخواستن. 

 .خوردیتکون نم یلحظها یدر میزدم ول یمحکم روخانوادهم رو نجات بدم. 

 یمحکم به در زدم که باز شد و دیگه هیچ یضربهاسعی کردم خودم رو کنترل کنم. 

 نفهمیدم.

 کانوال. نفسم به شدت بند اومده بود. عرق کرده بودمبا جیغ خفیفی از خواب پریدم. 

 رو از توی بینیم درآوردم و ماسک اکسیژن و کپسولی که بهش وصل بود رو از زیر

 نفس کشیدن برام راحتتر یاینطور. دهنم یماسک رو گذاشتم روتخت درآوردم. 

 بود.

 با به یاد آوردن خوابی که دیده بودم درد بدی توی قفسهی سینم پیچید و دوباره به

 نفس نفس افتادم.

 و چراغاتاق رو بستم  یپنجرهدستم رو بردم سمت کنترل کولر و روشنش کردم. 

 خواب روی پاتختی رو روشن کردم.

 بیشتر کردمیهر لحظه که بهش فکر منشستم روی تخت و به خوابم فکر کردم. 

 نفسم بند میاومد و قفسهی سینم دردش بیشتر میشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمارش رو گرفتم و منتظر موندم کهساعت  بود و احتمال دادم دایی بیدار باشه. 

 بعد از پنج بوق جواب داد.

 جانم نفس؟دایی: 

 شده؟یچ لرزه؟ینفس؟ چرا صدات مالو دایی؟دایی: 

 وخودش ر یدای دونستمیمدیگه توان حرف زدن نداشتم و تلفن رو قطع کردم. اینجا؟ یمیشه بیا... میشه یدایدا... 

 یماسک رو گذاشتم زیر تخت و دوباره کانوال رو گذاشتم توهرجور که شده میرسونه. 

 بینیم.

 لیوان. از اتاق رفتم بیرونبلند شدم و لباسام رو با یه دست لباس بیرونی عوض کردم. 

 آبی خوردم و از خونه زدم بیرون.
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 کردم تا ذهنم از یرو پل یبا گوشیم آهنگدر آپارتمان رو باز کردم و وارد کوچه شدم. 

 هرچیز دیگهای دور بشه.

 .به سرعت از ماشین پرید پایین و اومد سمت منماشین دایی جلوی پام ترمز کرد. 

 نفس؟ ؟ینفس خوبدایی: 

 با دستاش شونههام رو گرفته بود و آروم تکونم میداد.

 .نفس حرف بزندایی: 

 .مامان و بابام مردن یدای... سوختن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبازم از دستم ناراحت و کالفهست ول دونستمیمدایی من رو توی بغلش کشید. 

 خواب و کابوسایی که میدیم دست خودم نبود.

 ؟یمگه قرار نبود گذشته رو فراموش کندایی: 

 با فکر کردن به خاطرات گذشتهت و اون صحنهها باعث... چرا تقصیر خودتهدایی: کابوسایی که میبینم تقصیر من نیست.

 میشه شب رو کابوس ببینی.

 ماشین رو روشن کرد و راهمن رو نشوند توی ماشین و خودش نشست پشت فرمون. 

 افتاد.

 .دور کنه یق لعنتکه تو رو از اون اتفا یهرجایکجا میریم؟دایی: 

 ؟یجان دایدایی؟دایی: 

 .و نیمه مطمئنا بستهست نفس االن ساعت میشه بریم همون کافی شاپی که همیشه باهم میرفتیم؟دایی: 

 .خب باشه یخیلدایی: میشه بریم؟ اگه بسته بود بعدش هرجا تو گفتی میام.

 .کردیخواب بود وگرنه سوال پیچم م یشانس آوردآره مامان خونتون بود؟دایی: 
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 بیرون؟ یاومد یدونینمدایی: بابا هم خوابه.

 سرم رو به معنیه "نه" تکون دادم.

 شاپ که هنوز هم باز بود لبخند یبا دیدن کافکالفه دستی توی موهاش کشید. 

 .ماشین رو نگه داشت و باهم پیاده شدیم یدایمحوی زدم. 

 .جاها تاریکتر بود ینسبت به بقیهنشستیم همونجایی که همیشه مینشستیم. 

 هردومون قهوه سفارش دادیم و منتظر بودیم.

 نگاهم سمت میزی کشیده شد که امروز اون پسر و خواهرش پشتش نشسته بودن.

 میز خالی بود و هیچ کس روش ننشسته بود.

 ؟یکنینگاه م یبه چدایی: 

 از. بود ساعت ، به ساعت کردم ینگاهصبح رو با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم. هیچی.

 روی تخت بلند شدم و رفتم توی دستشویی، آبی به دست و صورتم زدم و برگشتم

 یکه تو یساعت کیبعد از  شبیافتادم د دمیکه د یو کابوس شبید ادیتوی اتاقم. 

 شب رو تاکافه بودیم دایی من رو رسوند خونه و خودش هم برگشت خونشون. 

 از اتاقساعت چهار نتونستم بخوابم و تمام مدت فکرم درگیر کابوسی که دیدم بود. 

 نشستم. آشپزخونه و اتاق خواب رو که سالن بود رو گذروندم نیب ریمسرفتم بیرون. 

 در اتاق. آشپزخونه بود یسالن و نه تو ینه تو یکسروی صندلی میزناهارخوری. 

 دوتا اتاق خواب. یمتر  یخونه هی، به کل خونه کردم ینگاهمامان هم بسته بود. 

 .آشپزخونه و اتاق خوابها بود نیب ریسالن که مسکه درشون روبه روی هم بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پرده رو کنار زدم، بلند شدم و رفتم سمتشنگاهم سمت پنجرهی سالن کشیده شد. 
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 تنها چیزی که معلوم بود کوچهی آپارتمانمون بود و آدمهایی که ازش عبور میکردن.

 یداشتن ول یهرکدوم مشکل. مثل من نبودن چکدومشونیهچشم به عابران دوختم. 

 یچیه گهیذهنم رو از گذشته پاک کنم و د شدیکاش مبه اندازهی مشکل من نبود. 

 رو به یاد نداشته باشم.

 اتاق در یبرم تو نکهیقبل از ااز جلوی پنجره کنار رفتم و دوباره برگشتم توی اتاقم. 

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

 .اتاقم یدر رو بستم و رفتم توسرکار بود. 

 رهیخ مینیب یتو یبه کانوالجلوی میز توالت وایسادم و به خودم توی آیینه نگاه کردم. 

 زنده بمونم؟ زاتیتجه نیبدون ا تونمیچرا من نمشدم. 

 درش رو باز کردم وبیخیال دید زدن خودم توی آیینه شدم و رفتم سمت کمدم. 

 کمد یو شال و شلوار همرنگش رو از تو یمشک یمانتو هینگاهی به لباسها انداختم. 

 کردم که هرکس شیکم آرا یلیخ شهیلباسها رو تنم کردم و مثل همدرآوردم. 

 دیگهای جای من بود همون رو هم نمیکرد.

 کتابی که دیروز از کتابخونه گرفته بودم رو گذاشتم توی کیفم و با تلفن و کلید خونه از

 .رونیخوردم و از خونه زدم ب یآب وانیآشپزخونه و ل یرفتم تواتاق خارج شدم. 

 یلباسها رونیب یبرا شهیهم نکهیبا اتوی آیینهی آسانسور نگاهی به خودم انداختم. 

 سرمسادهای رو انتخاب میکردم ولی به گفتهی مامان و بابام دختر خوشتیپی بودم. 

 شبمید یامروز دوشنبه بود و طبق حرفارو به آیینه تکیه دادم که رسیدم به پارکینگ. 

 با بابام، من باید ماشین رو میبردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشستم توی ماشین و اولین کاری که بعد از روشن کردن ماشین انجام دادم، روشن

 شاگرد و بعد از باز شدن در یصندل یورو گذاشتم ر فمیکپسول و ککردن کولر بود. 

 پارکینگ از ساختمون خارج شدم و به سمت کافی شاپ راه افتادم.

 بعد از طی کردن راه نیم ساعتهی خونه تا کافی شاپ از ماشین پیاده شدم و به سمت
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 .نشستم، نشسته بودم روزیکه د یهمون صندل یوارد شدم و رودر کافی شاپ رفتم. 

 یقهوه رو رو یمردمثل همیشه سفارش قهوه دادم و مشغول خوندن کتاب شدم. 

 و نگاهم رو دمیاز قهوهام رو نوش یجرعهامیز گذاشت و با شنیدن تشکر من دور شد. 

 چشمم رو از کتاب. رو کنار خودم حس کردم یوجود فردبه اشعار توی کتاب دوختم. 

 گرفتم و سرم رو باال آوردم.

 با دیدن هانیه لبخندی زدم و با همون لبخند روی ل*با*م گفتم:

 سالم!دستش رو برد سمت لولهای که به کانوال و کپسول وصل بود.

 ته؟ینیب یتو نیچرا اهانیه: 

 .سالمسورنا: من مشکل تنفسی دارم و این وسیله بهم کمک میکنه تا راحتتر نفس بکشم.

 با دیدن همون پسری که خودش رو خواهر هانیه معرفی کرده بود از روی صندلی بلند

 شدم و سالم کردم.

 .نمتونیبیم یخوشحالم دوبارسورنا: 

 به همراه خواهرش روی دوتا صندلی که پشت میز من بودن نشستن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسمتون رو بدونم؟ شهیمسورنا: 

 سورنا. مکث کرد و ادامه داد(.)ایباهاتون خانوم پو ییخوشبختم از آشناسورنا: .اینفس پوپویا هستم... 

 سعادت هستم.

 .نیسورنا صدام کن نیراحت باشسورنا: خوشبختم آز آشنایی باهاتون آقای سعادت.

 .نمیارم دوباره شما رو ببدوست د گفتیبهم م یحس هی دونمینم... خبخب؟سورنا: 

 جالب؟سورنا: جالبه...

 !ایخانوم پو دیکنیم یشکسته نفسسورنا: .نهیدوست داشته باشه منو بب یکس ادیم شیکم پآره... 

 حس رو منم نیا. دستم گرفتم یقهوهام رو تو وانیلسکوت بدی بینمون حکمران بود. نه جدی میگم.

 داشتم، دلم میخواست دوباره این پسر رو ببینم.

 .داره یاشعار جالب... کتاب رو دو بار خوندم نیاسورنا: 
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 .به شعر دارم یادیز یبود و عالقه اتیرشتهام ادب رستانیدب یآره تومعنی شعرها رو میفهمید؟سورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  دیآریدرم نترنتیا یرو از تو یمعان نکهیاسورنا: من بعضی از معانی رو نمیفهمم و مجبورم از فضای مجازی استفاده کنم.

 اگر... ستین یکاف دیخونیم

 میخواید اشعار رو درک کنید باید معنیها رو هم درک کنید.

 د؟یعالقه دار اتیدببه اسورنا: .کنمیبازم درکشون نم خونمیرو م یمعان یوقتمتوجهی حرفتون میشم. 

 سوال بپرسم؟ هی شهیمسورنا: نه ولی خوندن اشعار رو دوست دارم.

 دارین چیه؟ یدلیل اینکه مشکل تنفسبفرمایین!سورنا: 

 با کمی تردید جواب دادم:

 .هرجور مایلیدسورنا: ترجیح میدم فعال راجع بهش صحبت نکنم.

 کوچیکش یدفتر نقاش یمشغول کشیدن یه خونه توبا لبخند به هانیه خیره شدم. 

 یشیرین یچه دنیا.کرده بود یاطرافش چندین گل کشیده بود و آسمونش رو آببود. 

 کاش منم هنوزداشت! دنیای کودکی و رویاهایی که شاید روزی به حقیقت بپیونده. 

 یه دختر  ساله بودم و بدون هیچ کانوالی پزشکی نفس میکشیدم.

 سورنا دستاش رو گذاشت روی میز و توی هم قفلشون کرد و به من خیره شد.

 .دوست دارم بیشتر راجع بهتون بدونمسورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بیشتر باهاتون آشنا بشم خوامیندارم فقط م یباور کنید قصد بدچرا؟سورنا: 
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 تک فرزندید؟سورنا: خب...

 پس در حال حاضر خودتون و پدر و مادرتون هستید!سورنا: .من هنوز بچه بودم با مادربزرگم رفت سوئیس یخواهرم وقتنه... 

 هانیه؟سورنا: بله.

 بله؟هانیه: 

 .جواب بدیم، سوال یدیر برسیم باید به کل... کیفت یدفترت رو بذار توسورنا: 

 سورنا از روی صندلی بلند شد و روبه من ایستاد و گفت:

 .خداحافظ... از صحبت باهاتون لذت بردمسورنا: میتونم بازم شما رو ببینم؟حتما.

 .کن یهانیه خدافظسورنا: خداحافظ.

 فکرم رفت یلحظها یبراهانیه با تردید خدافظی کرد و منم با لبخند جوابش رو دادم. 

 یکنجکاو بودم ولسمت جملهی سورنا "دیر برسیم باید به کلی سوال جواب بدیم." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شاید این مسئله به من ربط نداشته باشهمیدونستم نباید خیلی فضولی کنم. 

 کیف ونگاهی به ساعت روی صحفهی گوشیم کردم، : دقیقه رو نشون میداد. 

 کتابم رو برداشتم و بعد از حساب کردن پول قهوه از کافی شاپ رفتم بیرون.

 رسیدم خونه و ماشین رو بردم توی پارکینگ، دکمهی آسانسور رو زدم و منتظر موندم

 وارد آسانسور شدم و سرم رو به، باز شد یتیک یدر با صداتا برسه به پارکینگ. 

 .خونه یدر خونه رو باز کردم و رفتم تو، چهارم یرسیدم طبقهآیینش تکیه دادم. 

 بعد از چندکپسولم رو گذاشتم روی زمین کنار مبل و خودم رو پرت کردم روی مبل. 

 .سالن یلباسام رو عوض کردم و برگشتم تودقیقهای بلند شدم و رفتم توی اتاقم. 

 خواستم تلویزیون رو روشن کنم ولی هرچی گشتم کنترلش رو پیدا نکردم و بیخیال

 اینبار عالوه. مبل و به فکر فرو رفتم یخودم رو پرت کردم روتلویزیون نگاه کردن شدم. 

 بر گذشته به حال هم فکر کردم.

 ،من با سورنا سعادت یآشنایبه اتفاقاتی که گذشته نبودن و داشتن اتفاق میافتادن. 

 مزاحمتهای آرمان راد و درگیری من با مامان و بابا براس رفتن به کالس و فراموش
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 گذشته.

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

 مدت چیه.

 مطمئن بودم مامان با برنامهای که دارم مخالفت میکنه و مثل همیشه دایی و بابا

 سعی میکنن راضیش کنن.

 یفضا یتو یکم خواستمیماز روی مبل بلند شدم و با کپسولم رفتم به سمت اتاقم. 

 مجازی بگردم ولی متوجهی نبود تلفنم شدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل اتاق رو گشتم ولی پیداش نکردم، به ناچار شالی روی سرم انداختم، سوئیچ

 ماشین و کلید خونه رو برداشتم و از خونه زدم بیرون.

 بینآسانسور پارکینگ بود و حوصلهی منتظر بودن رو نداشتم و از پلهها پایین رفتم. 

 من نفس گیر یباال و پایین رفتن از پلهها به شدت براراه چندین بار نفسم گرفت. 

 پلهها یرو یچند دقیقها، سوم بودم یطبقهبود و تنفس رو برام سخت میکرد. 

 نشستم و دوباره بلند شدم و از پلهها پایین رفتم.

 در سمترسیدم پارکینگ، دکمهی ریموت رو زدم و در ماشین با صدایی باز شد. 

 که پیداش یاز جایراننده رو باز کردم و نشستم توی ماشین و دنبال گوشیم گشتم. 

 باال انداختم یسر درآورده بود؟! شونها یچطور تلفنم از زیر صندلکردم تعجب کردم. 

 و در ماشین رو قفل کردم و اینبار با آسانسور برگشتم و مطمئن بودم اگه میخواستم

 از پلهها برم نفس کم میآوردم و معلوم نبود چی پیش میاد.

 طرز نگاه کردن مردم و اطرافیان با دیدناز نگاههای ترحم آمیز هم متنفر بودم. 

 کپسول توی دستم و کانوالی توی بینیم آزارم میداد.

 ساعت  بعد از ظهر بود و در اتاق مامان هم بسته بود و من هم جرعت این رو

 نداشتم وارد اتاقش بشم وقتهایی که خواب بود هیچ وقت توی اتاقش نمیرفتم

 اینبار به شدت کنجکاو یولچون میدونستم بعدا غر سردردهاش رو به من میزنه. 
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 در اتاق یاز اتاقم بیرون اومدم و جلوبودم و به عالوه از صبح مامان توی اتاقش بود. 

 به ناچار در اتاق رو آروم. نیومد یصدای یدر اتاق رو چندین بار زدم ولمامان ایستادم. 

 اتاقم و با تلفنم به یبرگشتم تو، اتاق نبود یهیچ کس توباز کردم و وارد اتاق شدم. 

 مامان زنگ زدم، بعد از چند بوق، صدای بابا توی گوشم پیچید.

 بله نفس؟بابا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان امروز همنفس مادرت صبح حالش بد شد با خودم آوردمش الو، بابا مامان کجاست؟بابا: 

 مرخصی گرفته.

 نیست فقط افت فشار داشتهـ یچیز خاصچی شده؟بابا: 

 .نفس خودت رو ناراحت نکن دخترمهمین؟ افت فشار!بابا: 

 ...نفسچرا به من خبر ندادید؟ یا حتی یک یادداشت نذاشتید!بابا: 

 از صبح فکر میکردم مامان توی اتاقش خوابه و اگر برم تو اتاق غر سردردهاش روبعدها به من میزنه.

 .نفس عمیق بکش دخترم حال مادرت خوبه، نفس آروم باشبابا: 

 یکبار با تلفن مامان زنگ زدمنتظر حرفی از جانب پدرم نموندم و تلفن رو قطع کردم. من باید بیام بیمارستان.

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

 ماشین و ریموت رو زدم و منتظر موندم ینشستم توکلید خونه رفتم توی پارکینگ. 

 در کرکرهای پارکینگ باز بشه.
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 موبایلماز آپارتمان خارج شدم و سمت بیمارستانی که محل کار پدرم بود راه افتادم. 

 دوباره زنگ خورد ولی اینبار پدرم نبود، یک شمارهی ناشناس ولی در طول این یک

 هفته برای من آشنا بود و بیشتر حکم یک مزاحم رو داشت.

 تماس رو ریجکت کردم و تلفن رو انداختم توی کیفم.

 یهمه بایتقر. رفتم رشیسمت پز نیبعد از پارک کردن ماشرسیدم بیمارستان. 

 پرستارها و دکترها به خاطر موقعیت پدرم و بیماریه خودم من رو شناخته بودن.

 احمدی مسئول پذیرش، با دیدن من لبخندی زد.

 ...سالماحمدی: 

 افتاده؟ یاتفاقسالم، پدرم کجاست؟احمدی: 

 .خب آروم باش یلیخاحمدی: فقط بگین پدرم کجاست.

 خانم احمدی از وقتی که یادم میاومد مسئول پذیرش بیمارستان بود و با من و

 خانوادهم آشنا بود و با مادرم صمیمیت خاصی داشت.

 .نمیبش رشیکنار پذ یصندل یاشاره داد که رومنتظر موندم تا پدرم رو پیج کنه. 

 کپسولم رو گذاشتم روی صندلی کناریم و سرم رو به دیوار تکیه دادم.

 دستی روی شونم گذاشته شد، چشمام رو باز کردم و چهرهی نگران پدرم جلوم نمایان

 شد.

 .یایبهت گفته بودم نبابا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حس کنم چقدر نفس تونمیاالن هم م نیهم، و استرس برات سمه ینفس نگرانچرا بهم خبر ندادی؟بابا: 

 کم آوردی!

 .هم حادتره یمشکل تو از مشکل قلببابا: بابا، نگرانی و استرس برای کسی بده که مشکل قلبی داره.

 چی؟مشکل تنفسیه ساده چطور میتونست از بیماری قلبی هم حادتر باشه!

 یکی از پرستارهای بخش که تا به حال توی این بیمارستان ندیده بودمش روبه پدرم

 که نگاهش خیرهی من بود گفت:
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 .ممنون بابت کمکتونبابا: آقای پویا خانومتون بهوش اومدن.

 مکث کرد و با دستش به من اشاره کرد:

 .نفس، دخترم هستن شونیا یازیخانم نبابا: 

 .دمیشن ادیرو از پدرت و همکارا ز فتیتعر، خوشبختم نفس بانونیازی: 

 خواهرم ادی هیازین لشیکه فام نیآودرن ا ادیبا به تنها به زدن یک لبخند اکتفا کردم. 

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

 گاهی پدرم مخفیانه باهاش در ارتباط بود ولی برقراری ارتباط رو برای من غدغن کرده

 بودن و در طول این چند سال دلیلش رو نفهمیده بودم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس؟بابا: 

 ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یچرا هرچ ؟یخوببله؟بابا: 

 ناخودآگاه اسمی رو به زبان آوردم که برخالف تصورم پدرم با شنیدنش چهرش شکل

 به خودش نیچهرهاش حالت خشمگ آوردمیرو م ازیهر بار که اسم نغم گرفت. 

 میگرفت و اینبار مثل همیشه نبود.

 مادرش؟ شینفس رو ببرم پ نیخوایم ا؟یپو یشده آقا یزیچنیازی: 

 .برطرف بشه یتابیب نیا دیشا دشیببر شهیبله اگه مبابا: 

 یتابیخواهر دارم ب دمیکه فهم یاز چهار سالگبیتابی؟ نه من بیتاب مادرم نبودم. 

 هم ازش یعکس یمن مونده بود و حت یاسم برا کیتنها ازش خواهرم رو میکردم. 

 نشونم نمیدادن.

 هم که شده بحث کباری یبرا خواستمیمبا لبخند به چهرهی مادرم خیره شده بودم. 

 نیاز رو وسط بکشم.

 جانم؟مامان؟مامان: 

از برنامهای که برای این دو ماه دارم خبر داری؟باز هم نتونستم، به زبان آوردن اسمش هم برام سخت بود و واکنش مادرم رو 

 بعد از

 شنیدن اسم نیاز تصور هم نمیکردم.
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 کالس؟ یبر ستیمگه قرار نمامان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل حرفایی که پدرم دبارهی رفتن به کتابخانه و کافی شاپ زده بودم رو برای مادرم

 دهیکه کابوس د یاز شبتعریف کردم و باز هم برخالف تصورم موافقتش رو اعالم کرد. 

 بودم از دایی خبری نبود، سراغش رو از مامانم هم گرفتم و تنها در جوابش یک جمله

 گفت:

 ناخودآگاه فکرم رفت سمت کسی که دو روز بود توی کافی شاپ میدیمش و چیزدرگیر دانشگاه و کالسهاشه.

 بذارم ونیمسئله رو با پدر و مادرم در م نیا خواستمیمزیادی هم ازش نمیدونستم. 

 اما حس کردم هنوز زوده و شاید آشنایی من و سورنا سعادت فقط یک همصحبتی

 دو روزه بوده باشه.

 هرچه از پدرم پرسیدم اما باز هم دلیل افت فشار مامان رو برام توضیح نداد و گفت

 دایی هم از این موضوع خبر نداره.

 قبل از اتمام ساعت کاری بابا قصد خونه رفتن رو به همراه مادرم داشتم ولی پدرم

 شب بود ساعت اجازه نداد و گفت باید از خوب بودن حال مادرت مطمئن باشیم. 

 و این یعنی اتمام ساعات کاری پدرم.

 سبک نیوقت ا چیهدر تمام طول راه حواسم به آهنگی بود که پخش میشد. 

 آهنگها رو دوست نداشتم ولی گاهی با گوش دادن بهشون حس خاصی بهم دست

 میداد و لذت میبردم.

 "تو ماهی و من ماهی این برکهی کاشی

 تو ماهی و من ماهی این برکهی کاشی

 اندوه بزرگیست، زمانی که نباشی
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 اندوه بزرگیست، زمانی که نباشی

 آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

 از چشم تو و چشم تو و حجرهی فیروزه تراشی

 پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

 فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

 هرگز به تو دستم نرسد، ماه بلندم

 اندوه بزرگیست، چه باشی چه نباشی

 ای باد سبک سار، ای باد سبک سار

 مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار

 هشدار که آرامش ما را نخراشی

 تو ماهی و من ماهی این برکهی کاشی

 تو ماهی و من ماهی این برکهی کاشی

 اندوه بزرگیست، زمانی که نباشی

 اندوه بزرگیست، زمانی که نباشی

 آه از نفس پاک تو و صبح نشابور

 از چشم تو و چشم تو و حجرهی فیروزه تراشی

 پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

 فیروزه و الماس به آفاق بپاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرگز به تو دستم نرسد، ماه بلندم

 اندوه بزرگیست، چه باشی چه نباشی"
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 این اولین باری بود که به متن این آهنگ دقت میکردم و چقدر این آهنگ برام لذت

 و بعد از دانلود دمیبه خانه اسم آهنگ را از مادرم پرس دنیبه محض رسبخش بود. 

 کردنش کل شب رو بهش گوش دادم.

 اعتراضش بلند یصدا یآهنگ بود ول نیطرفدار ا نکهیبا اصدای مامان در اومده بود. 

 .شدیاتاقم پخش م یاهنگ تو نیا یصدا میبه خانه اومده بود یاز وقتشده بود. 

 .قطعش کن گهینفس بسه دمامان: 

 لبخند دندون نمایی زدم و به سمت مادرم که در چارچوب در اتاق قرار داشت رفتم.

 یاالن خودت دار، یدیگوش م هیآهنگا چ نیا به من که یزدیغر م روزیتا دمامان: نه مامان خیلی اهنگش قشنگه.

 زیاده روی میکنی.

 دستهای مامان رو توی دستهام گرفتم و به سمت تخت بردمش و هردو نشستیم

 .رو بلندتر کردم شدیپخش م میآهنگ رو که از گوش یصداروی تخت. 

 .میشام بخور میبر ایب گهید هینفس کافمامان: 

 .رفت یخل شدمامان: مامان تو برو من نمیام.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پاشو نفسمامان: 

 حاال بابا بود که پا پیش گذاشته بود و در چارچوب در اتاق ایستاده بود.

 .خورهیگشنش بشه بعدا م، ترم رودخ یدار کارشیچبابا: 

 با لبخند روی لبم و تکون دادن سر حرف بابا رو تایید کردم.

 مامان کالفه از روی تخت بلند شد و به سمت در اتاق رفت و روبه بابا گفت:

 نوبت بابا بود که نباریو ا رونیمامان از اتاق رفت باین افتخار من بود که پویا بودم. پویاست دیگه، از جنسه خودته.

 میخواست نصیحت کنه.

 ؟یشام بخور یخواینمبابا: 
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 .تنگ شده میکه دور هم جمع بود ییاون روزا یدلم برا میبر ایببابا: بابا خودتون همین االن گفتین که هر وقت گشنم شد میخورم.

 کمتر، رفتیکرده بود و مامان سره کار م رییتغ فتشیپدرم ش یاز وقتحق با بابا بود. 

 دوره هم جمع میشدیم و بیشتر اوقات من شام و ناهار رو با دایی و یا بابا میخوردم.

 غذا کل یبوبه همراه پدرم از اتاق رفتیم بیرون و به سمت آشپزخونه راه افتادیم. 

 آشپزخونه و سالن رو برداشته بود و در تعجب بودم که چطور توی کمتر از دو ساعت

 تونسته بودن غذایی رو درست کنن که بوش همه جا پیچیده بود.

 ،بعد از شامشام رو با شوخی و خندههای من و پدرم و اعتراضات مادرم گذروندیم. 

 مادرم برای استراحت به اتاق رفت و من و پدرم توی سالن روی مبل، کنار هم

 نشستیم و مشغول تماشای سلایر مردگان متحرک شدیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدای مادرم رو از پشت سرم شنیدم و نگاهم رو از تلویزیون گرفتم.

 لمه؟یف نیبازم امامان: 

 .هیزیقشنگه؟ همش خون و خونرمامان: مگه چشه؟! فیلم قشنگیه.

 پدرم از کنارم بلندنگاهم رو دوباره به تلویزیون دوختم و تمام حواسم رو دادم به فیلم. 

 شد و بعد از بوسیدن پیشانیم شب بخیر گفت و به همراه مادرم به اتاقشون رفتن.

 تلویزیون رو خاموش کردم و به اتاقم برگشتم، چراغ اتاقم رو خاموش کردم و نشستم

 رو روشن کردم یپاتخت یکپسولم رو گذاشتم کنار تختم و چراغ خواب روروی تخت. 

 مشغول چک ییبود و احتمال دادم دا ساعت و مشغول کار با کامپیوترم شدم. 

 لهاشیمیموقعها که سرش خلوت بود سراغ ا نیا شهیهمکردن ایمیلهاش باشه. 

 .کردم افتیجواب رو در قهیدق کردم و در عرض  لیمیرو براش ا یامیپمیرفت. 

 چطوره؟ یینفسه دادایی: 

 ؟ینفس خونها، کامال مشخصهدایی: خوبه سالم میرسونه.

 چند دقیقهای طول کشید تا جواب این پیام رو که فقط یک شوخی بود رو دریافتنه، از خونه زدم بیرون تو خیابون راه افتادم.

 کنم.
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 مامان بابات خوابن؟دایی: 

 .خواب بودن رونیآره از خونه زدم ب-

 

 

 

 

 

 

 

 

 و همچنان این شوخی ادامه داشت.

 نگاه یگوش یبه اسم روجوابی دریافت نکردم و بعد از پنج دقیقه تلفنم زنگ خورد. 

 کردم "دایی" تماس رو وصل کردم.

 الو نفس؟دایی: 

 ؟یبهترجانم دایی؟دایی: 

 حال مادرت چطوره؟، الیخیبمگه بد بودم!دایی: 

 اه نمیدونم چرا من شبیه تو شدم، حالش خوبه امروز فشارش افتاده بود بابا بردشبیمارستان.

 .پررو یدختره، یمن باش هیتا دلت هم بخواد شبدایی: 

 صدای خندم باعث شد دایی زهرماره غلیظی بگه و خندهی من بیشتر شد.

 چرا فشارش افتاده بود؟، نخنددایی: 

 مکث کوتاهی کردم و گفتم:نمیدونم، هرچی از شوهر خواهرت پرسیدم چیزی نگفت.

 وقت زن گرفتن دارم؟!، یکار یهمه مشغله نیمن با ا وونهیددایی نمیخوای زن بگیری؟دایی: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهاشونیمیو ا امیباور کن عالوه بر دانشگاه دانشجوها پشت سر هم تماس و پدایی: 
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 هم روی مخه.

 الهی! دایی رئیس جمهور هم کارش اینقدر نیست، حداقل نمیخوای زن بگیری ازیه عالقه شروع کن.

 .درست باشه دیعالقه با، نداشته باش زایچ نیبه ا یتو کاردایی: 

 ؟یکاریآخر هفته ب، بحث رو تموم کن نینفس امگه عالقت چشه؟دایی: 

 ه؟یمسافرت دو نفره چ هینظرت راجع به آره چطور؟دایی: 

 قهید دقچنلبخند بزرگی روی لبم نشست و با این پیشنهاد دایی موافقت کردم. 

 اضافهتر هم حرف زدیم و مجبور شد برای جواب دادن به ایمیلها و پیامهای

 دانشجوها قطع کنه.

 از وقتی یادم میاومد دایی توی کالسهای زبان شرکت میکرد، خیلی زود تونست

 مدرکش رو در سن  سالگی برای تدریس توی دانشگاهها بگیره.

 شب رو تا صبح به همون آهنگ گوش دادم و بالخره بعد از دو ساعت رضایت دادم

 آهنگ رو قطع کنم و بخوابم.

 شیهوا هنوز روشن نشده بود و گرگ و مصبح با نفس تنگی از خواب بیدار شدم. 

 .بود قهیدق، : به ساعت نگاه کردمبود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس عمیق میکشیدم و باز هم فایده نداشت و هربار که نفس عمیق میکشیدم

 بیشتر دچار تنگیه نفس میشدم، به ناچار از اتاقم بیرون و رفتم و در اتاق مادر و

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

 برام عجیب بود که یهو اینقدر نفسم بند اومده بود و حتی تو این یکی دو روز خیلی

 یحت یسوز شیآت یآودرن گذشته و صحنهها ادیبا به به سراغ گذشته نرفته بودم. 

 صدام هم دیگه درنمیاومد و با تمام زوری که داشتم محکم به در اتاق کوبیدم.

 .زدیچهرش موج م یتو یپدرم نگرانروی زمین نشسته بودم و به دیوار تکیه دادم. 

 تنها چیزی که به یاد داشتم همون چشمای نگران پدرم بود.

*** 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 48

 دیهمه جا سفدرد بدی توی قفسهی سینم پیچید و باعث شد چشمهام رو باز کنم. 

 مادرم باال سرم بود و دستم روبود و این به این معناست که توی بیمارستان بودیم. 

 توی دستش گرفته بود.

 با دیدن چشمهای باز من لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت و بعد از دقایقی با پدرم

 هردو باالی سرم بودن.

 نفسه بابا حالت خوبه؟بابا: 

 برام سخت بود و دنیدرد داشتم و هنوز هم نفس کشحرفی نزدم، سکوت کردم. 

 بربگم تا از حالم با خ یبه زور تونستم جملهااجازهی حرف زدن رو بهم نمیداد. 

 باشن.

 .درد دارم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 با شنیدن این جملم پدرم از اتاق رفت بیرون و مادرم در حالی که قطرههای اشک توی

 هیهم گر یمواقع نیدر همچ یحتچشماش جمع شده بودن بهم خیره شده بود. 

 مواقع فقط نیمشکل رو داشتم در ا نیا یاز وقتنمیکردم و فقط سکوت میکردم. 

 سکوت میکردم.

 خواستم به اتاقم برم که صداس مامانبعد از چند ساعتی با مامان برگشتم خونه. 

 مانع ام شد.

 نفس؟مامان: 

 .بمون خونه و استراحت کن، امروز رو نرو بیرونبله؟مامان: 

 .بیاد خوادیامشب داییت ممامان: .دارم ییادتا ظهر هم وقت زچیزیم نیست نیازی به استراحت ندارم. 

 .اینجاست داییت ساعت ، خونه یکه شب دیر نیا یگفتم بدونخب؟مامان: 

 درحالی که به سمت اتاقم میرفتم، آروم با خودم زمزمه کردم:

از اول تابستون من کی تا ساعت  عصر بیرون موندم که این دومین بارم باشه!در اتاق رو محکم بستم و نشستم روی تخت. 

 از دوستام یخبر

 از بین این همه دوست فقطنداشتم، تلفنم رو برداشتم و دنبال شمارههاشون گشتم. 
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 شمارهی آناهیتا رو توی گوشیم پیدا کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 از نگاهی به ساعت کردم، ساعت  بود و کل شب رو توی بیمارستان گذرونده بودم. 

 سالگی یه عادت بود که بعضی از شبا رو به خاطر تنگیه نفس توی بیمارستان

 بگذرونم.

 این موقع صبح، آناهیتا جواب نمیداد و به ناچار تلفن رو خاموش کردم و گذاشتمش

 روی پاتختی.

 روی تخت دراز کشیدم و بعد از مدتها دوباره توی گذشته و خاطراتم غرق شدم.

 خودم کشیدم و چشمام رو یپتو رو رواتاق مثل همیشه از یخبندان هم سردتر بود. 

 بستم.

 الیه موهام یدستبا صدای در اتاق از خواب بیدار شدم و نشستم روی تخت. 

 در رو پشت سرش بست و با لبخند. در اتاقم باز شد و مامان وارد اتاقم شدکشیدم. 

 .کنارم نشست و موهام رو نوازش کردبه سمتم اومد. 

 چشماش قرمز شده بودن و صداش هم، مثل همیشه نبودچیزی شده؟به چهرهاش دقت کردم. 

 کمی گرفته بود.

 .نشده ییزنه عزیزم چمامان: 

 بعد از شستن دست و صورتم ازاز روی تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم. خیلی خب.

 دستشویی اومدم بیرون که دیدم مامانم هنوز هم توی اتاقه و به یه نقطهای زل زده.

 نشده! یمامان مطمئني چیز-
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 .نشده یآره نفس جان چیزمامان: 

 یک دست لباسشونهای باال انداختم و رفتم سمت کمد تا لباسهام رو عوض کنم. 

 مشکی از توی کمد برداشتم و پوشیدم.

 سرم و بعد یشالم رو انداختم رورفتم جلوی آیینه و موهام رو مثل همیشه باال زدم. 

 از برداشتن موبایلم و کیفم به همراه مامان از اتاق زدم بیرون.

 یبا مامان خداحافظقبل از خروجم وارد آشپزخونه شدم و یک لیوان اب خوردم. 

 کردم و از خونه خارج شدم.

 تونشستم توي ماشین و از پارکینگ خارج شدم و به سمت کافس شاپ راه افتادم. 

 این فکر بودم که سورنا و خواهرش هم امروز به کافی شاپ میان یا نه!

 که یمیز هیصندل. ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدمرسیدم دم در کافیشاپ. 

 مثل همیشه یکهمیشه روش مینشستم رو به سمت عقب کشیدم، نشستم. 

 قهوه سفارش دادم و هنزفری رو گذاشتم توی گوشم و مشغول خوندن کتاب شدم.

 سورنا و خواهرش همیشه پشت اون میزنگاهم سمت میز روبه روایم کشیده شد. 

 مینشستن ولی امروز یک دختر و پسر جوون پشتش نشسته بودن.

 جرعهای از قهوهام رو نوشیدم رو دوباره چشم به کتاب دوختم.

 ساب کردنصندلیم بلند شدم و بعد از ح یاز روساعت : دقیقه رو نشون میداد. 

 پول قهوه از کافه خارج شدم.

 به اطراف نگاه کردم تا شاید سورنا و خواهرش رو بیرون از کافیشاپ ببینم، ولی بازم

 خبری نبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه چندین بار سرم گیج رفت و تا یتوسوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم. 

 مرز تصادف رفتم.
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 ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم، پیاده شدم و به سمت آسانسور رفتم و وارد

 شدم.

 آسانسور پخش شد و بعد یتو یکالمیب یموسیقدکمهی طبقهی واحدمون رو زدم. 

 از چند ثانیه صدای زنی که طبقه رو اعالم میکرد.

 یتو یکس یروشن بود ول زیونیتلودر واحد رو با کلید باز کردم و وارد خونه شدم. 

 سالن نبود.

 درش رو زدمبه سمت اتاق مامان رفتم، از دستشویی توی اتاقش صدای آب میاومد. 

 و صدای مامان از دستشویي بلند شد:

 بله؟مامان: 

 حکم بغلممچند ثانیه منتظر موندم تا از دستشویی اومد و بیرون و بهم لبخند زد. منم مامان.

 کرد و روی موهام رو بوسید.

 چطور بود؟مامان: 

 بله؟مامان: مامان؟بد نبود... 

 .برو لباسات رو عوض کن و بیا ناهار، ینگران ینفس بیخودمامان: اگه چیزی شده...

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهبعد از عوض کردن لباسهام رفتم توی آشپزخونه و نشستم پشت میز ناهارخوری. باشه.

 بشقاب غذام نگاه کردم، اشتهای خوردن نداشتم ولی به خاطر غر زدنای مامان مجبور

 بودم بخورم.

 .دارم یمنم اضافه کار، بیمارستان بمونه ینفس امشب پدرت شب رو باید تومامان: 

 .دوازده میام خونه، ساعت یازده یبه جا، همش یه ساعتهمامـــــان؟مامان: 

 صندلیم یبشقابم رو نصفه نیمه ول کردم و از رودیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. هوف، خیلی خب حداقل دایی پیشم میمونه.

 بلند شدم.

 یکم با گوشیم ور رفتم و یادم اومد کهرفتم توی سالن و نشستم روی مبل. 

 میخواستم به آناهیتا زنگ بزنم.
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 شمارش رو گرفتم و بعد از چند تا بوق به جای سالم و احوال پرسی شروع کرد به

 فحش دادن.

 .یه وقت زنگ نزنیا دنیا به آخر میرسه  معرفتیبآناهیتا: 

 .نفس یمعرفتیب یخیلآناهیتا: باشه پس خدافظ.

 .یدستشوی رفتمیم شدمیمن اگه حوصله داشتم که پا مقبول ولی تو چرا زنگ نمیزنی؟آناهیتا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !یخوب یکه بگ یاالن زنگ زدروانی، خوبی؟اناهیتا: 

 .برات دارم یزهرمار خب وایسا یه خبرآناهیتا: وای آنا خیلی رو مخس قطع میکنم.

 از یپیش آناهیتا یک یدو هفتهبعد از ربع ساعت هردو راضی شدیم تا قطع کنیم. 

 دوستای خانوادگیشون نامزد کرده بود و شاید این بهترین خبری بود که تو این یک

 ماه شنیدم بودم.

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

 .اشهاینجاست حواست ب نفس داییت ساعت مامان: 

 در رو بست و بازهم من موندم و خاطراتم.باشه، خدافظ.

 ساعت : بود و توی این یک ساعت که تنها بودم نشستم پای کامپیوتر و مشغول

 دیدن فیلم تایتانیک برای هزارمین بار شدم.

 جای حساس فیلم، صحنهی برخورد کشتی با کوه یخ بود که صدای زنگ در رو

 )کپسول اکسیژن( راه یاز روي تخت بلند شدم و با مزاحم همیشگ یعصبشنیدم. 

 افتادم به سمت در خونه.

 .قراره بیاد یاینقدر غرق فیلم بودم که یادم رفته بود دایدر رو باز کردم. 

 قیافت چرا اینجوریه؟دایی: 

 .یعلیک سالم دای-
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 اومد و داخل در خونه رو هم بست.

 !یدیدیفیلم م یمطمئنم داشت، سالمدایی: 

 به سمت در رفت که با صدای من برگشت سمتم:؟ییه چند دقیقه دیرتر بیا شدینماونم چه فیلمی... 

 .میرم یه چند دقیقه دیرتر بیامکجا میری؟دایی: 

 سفر آخر هفته یتو این یک ساعت دربارهیک ساعتی از اومدن دایی گذشته بود. بیا خودت رو لوس نکن.

 حرف زدیم که با حرفی که زدم کال بیخیال سفرمون شد.

 ؟یچرا بهم نگفته بود، نفس حرفشم نزندایی؟دایی: 

 .یبهم زنگ بزن یتونستیمدایی: دایی همین دیشب حالم بد شد صبح برگشتم خونه.

 .مسافرت کنسلهدایی: خب میدونستم امروز میخوای بیای دیگه نیازی نبود.

 دماغم رو کشید که آروم زدم رو دستش.دایی تو نیای خودم میرم.

 .بدم میاد ینکن دای-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مامان و بابات عمرا بذارن، دختره خوب منم بخوامدایی: 

 .نیستم یخب من راضدایی: میذارن، من راضیشون میکنم.

 به سرم بریزم! یاگه تالش حالت بد شد چه خاک، عمرادایی: وای دایی باید بریم.

 خاک اونجا زیاد هست دایی، سطل هم با خودمون میبریم که کیلویی خاک بریزیرو سرت.

 تک خندهای کرد و حواسش رو داد به تلویزیون و سلایر مسخرهای که پخش میشد.

 هوم؟دایی؟دایی: 
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 .کردن مامان بابات با خودت یراضمیریم دیگه، برم وسایلمو جمع کنم!دایی: 

 اتاقمو شروع یمبل بلند شدم و رفتم تو یاز روپریدم بغلش و رو گونش رو بوسیدم. 

 به جمع کردن وسایلم شدم.

 مشغول جمع کردن لباسهام بودم که با شنیدن صدای تلفنم، از روی پاتختی برش

 داشتم و بدون نگاه کردن به اسم روی صحفه تلفن رو جواب دادم.

 الو خانوم پویا؟بله؟آرمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حرف بزنم خانوم لطفا قطع نکنین باید باهاتونبازم که شمایین، بفرمایین؟آرمان: 

 .باید ببینمتونآرمان: گوش میدم.

و باز هم تلفن رو قطع کردم و دوباره با لباسهام مشغول شدم یک بار بهتون گفتم تا ندونم کی هستین، هیچ کاری نمیتونم بکنم.

 از تماس یربع ساعت.

 مزاحم میگذشت، در اتاقم باز شد و دایی با یک لیوان وارد اتاقم شد.

 لیوان رو به سمتم گرفت و گفت:

 .اینو بخوردایی: 

 .نیست شربته یچیز خاصچی هست؟دایی: 

 .باز شروع کرددایی: دایی وقت زن گرفتنتهها.

 اره سفید میشه!؟من د یبرو بابا جوجه موهادایی: جدی میگم دایی، موهات دارن سفید میشن.

 .نفس شاید من اصال ا نخوام زن بگیرمدایی: آره دایی پیر شدی، دیگه زن گیرت نمیاد.

 .یباید بگیر-
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 باید؟دایی: 

 گفتم؟ یچیز خنده داربا تموم شدن جملم دایی زد زیره خنده. آره باید روز دومادیت رو ببینم.

 با صدایی که رگههای خنده توش موج میزد گفت:دایی خنده نداره.

 چرا اتفاقا، شبیه این مادرای پیری شدی که آرزو دارن پسرشون رو تو لباس دومادیببینن.

 که یبه هر روش، وسط آوردمیهر وقت بحث زن گرفتن رو مهمیشه همین بود. 

 بودنش رو از ازدواج و یا یقت هم دلیل فرارهیچ ومیتونست بحث رو عوض میکرد. 

 یکرده بود ول یچندتا دختر بهش معرف یجدیدا مالنعشق و عالقه رو نفهمیدم. 

 ندیده و نشناخته ردشون میکرد.

 وسایلم رو جمع کرده بودم و دوباره نشستم پای کامپیوتر تا ادامهی فیلمم رو ببینم.

 دایی هم نشست کنارم و باهم تماشا کردیم.

 یاز اتاق رفتم بیرون و رفتم توفیلم تموم شد و من موندم و دایی و بیکاری. 

 آشپزخونه، در یخچال رو باز کردم تا یه چیزی برای خوردن پیدا کنم.

 یادم اومد که مامان ظهر ناهار درست کرده بود و نیازی به جست و جو برای پیدا

 چند. شام صدا زدم یرو برا یغذا رو گرم کردم و دایکردن خوراکی و یا غذا نبود. 

 بلند شدم یصندلي میز ناهار خور یاز رودقیقهای منتظرش موندم ولی خبری نشد. 

 و به سمت اتاقم رفتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در اتاق رو زدم و واردصدای دایی رو شنیدم که مشغول حرف زدن با تلفنش بود. 

 شدم.

دیگه  یچند دقیقهحرفی نزدم و برگشتم توی آشپزخونه. دایی؟یه لحظه گوشی، بله نفس؟نمیای شام؟چرا عزیزم برو منم االن میام.

 هم منتظر موندم تا باالخره

 .من نشست ید و رو به روز یلبخنددایی هم اومد. 

 نفس؟دایی: 
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دست اشتها ندارم.چیزی شده؟هوم؟اه خو حرف بزن دیگه دو ساعته فقط داری به بشقابت نگاه میکنی.اوهوم.هوم؟چته؟ تو همی.

 از غذا خوردن کشید و دستهاش رو توی هم قفل کرد و بهم خیره شد.

 یه چیزس شده !، حرف بزن نفسدایی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از روی میز بلند شد و ظرفها رو هم جمع کرد و رفت توی سالن و من همچنان رویهوف، خیلی خب.نه باور کن هیچی نشده.

 میز نشسته بودم.

 نفس؟دایی: 

از روی صندلیم بلند شدم و رفتم توی سالن و کنار بله؟چرا به داییت نمیگی چی شده؟مسئله اینجاست هنوز خودمم نمیدونم چیشده.

 مشغول یدایدایی نشستم. 

 ناخود آگاه فکرم رفت سمت سورنا وتماشای موزیک ویدیو بود و من توی فکر بودم. 

 خواهرش، این که چرا امروز توی کافیشاپ نبودن! شاید فقط رهگذر بودن و قرار

 به ساعت. در خونه من رو از افکارم بیرون آورد یصدانیست که دوباره ببینمشون. 

 .وارد خونه شد و در رو هم بستنگاه کردم؛  بود و پایان ساعت کاری مامان بود. 

 رفت سمت دایی و بغلش کرد و دایی هم روی گونهی خواهرش رو بوسید.

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

 خونه زدم بیرون.

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

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

 گرفتم.
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 از  سالگی توی کتابخونه عضو بودم و هر هفته کتاب جدیدی رو میگرفتم و کتاب

 قبلی رو پس میدادم.

 کتابی که هفتهی پیش گرفته بودم "به زنی در حوالیه تهران" فقط شعر بود.

 اما کتابی که این هفته گرفتم یه رمان سیصد صفحهایه که باید در طول یک هفته

 تمومش کنم تا بعد از اون بتونم کتاب جدید بگیرم.

 یه تاکسی گرفتم و آدرس کافی شاپ رو دادم.

 تو این فکر بودم که قراره امروز سورنا و خواهر کوچیکترش، هانیه رو ببینم یا اون دو

 نفر واقعا رهگذر بودن و دیدار دوبارهای نیست.

 به یگوشم درآوردم و نگاه کل یرو از تو میهنزفرکرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. 

 کافی شاپ انداختم، خبری از سورنا نبود.

 نشستم جای همیشگیم و مثل همیشه یک لیوان قهوه سفارش دادم.

 بابا و شیبعد از عوض کردن لباسهام نشستم پبعد از یک ساعت به خونه برگشتم. 

 مامان و هر سه مشغول صحبت شدیم.

 مامان دیشب قبل از رفتن دایی، سفرمون رو به خاطر اتفاقی که شب قبلش برام

 افتاده بود، کنسل کرد.

 چند روزی به همین روال گذشت.

 هر روز صبح بیدار میشدم و بعد از خوردن صبحانه میرفتم کافی شاپ، کتاب

 میخوندم و به موسیقی گوش میدادم.

 برمیگشتم خونه و بقیهی روز رو با خانوادهم میگذروندم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو این چند روز آرمان زنگ نزده بود و از دایی هم بیخبر بودم.

 این یک وقت که میرفتم کافیشاپ حتی یک بار هم سورنا و یا خواهرش رو ندیدم تا

 امروز که سورنا برخالف اون کسی که چند بار دیده بودم، جلوم ظاهر شد.
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*** 

 لیوان چایی رو گذاشتم روی میز و از روی صندلیم بلند شدم.

 .بخور نفسمامان: 

 .یکم غذا شد یلیخ دایجدمامان: سیر شدم.

 رفتم توی اتاقم و مثل همیشه در کمد رو باز کردم و دنبال لباس گشتم.بیخیال مامان گیر نده.

 یرو پرت کردم تو میگوشیه دست لباس سرمهای از کمد کشیدم بیرون و پوشیدم. 

 کیفم، کیف و کپسولم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

 به محض خارج شدنم مامان جلوم رو گرفت و گفت:

نه برو به کارت چیزی شده؟-نفس تو این مدت با نویان حرف نزدی؟نه آخرین بار همون شبی بود که خونمون بود، چطور؟هیچی.

 .حواست به خودت باشه، برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکوک نگاهش کردم و رفتم سمت در خونه، کفشام رو پوشیدم و از خونه زدم

 بیرون.

 به نفس نفسنشستم توی ماشین و کیف و کپسولم رو گذاشتم روی صندلی شاگرد. 

 ...لیدلیبافتاده بودم. 

 چندین بار پیش اومده بود که خیلی بیدلیل دچار این نفس نفس زدنا میشدم و

 توجهی هم بهشون نمیکردم.

 کمماشین رو روشن کردم و از پارکینگ خارج شدم و به سمت کافی شاپ راه افتادم. 

 کم داشتم از این مکان خسته و از دیدن دوبارهی سورنا و خواهرش ناامید میشدم.

 خواستمیمدیروز کتابی که گرفته بودم رو پس دادم ولی کتاب جدیدی رو نگرفتم. 

 چند روزی رو بدون کتاب و فقط با گوش دادن به موسیقی بگذرونم.

 نشستم پشت همون میزی که همیشه پشتش مینشستم و طبق عادتم قهوه

 و متن آهنگ تمیگوشم گذاشتم و تمام حواسم رو به ر یو تور یهنزفرسفارش دادم. 

 دادم.
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 "بی تو چه وضعیه مگه، میفهمی منو؟

 برگرد عقب، چی میبینیم همو؟

 چقدر دوست داشتیم نه برگرد

 باید عوض شیم نرو

 نرو لج نکن باهام بد نشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگو گوش نمیدی، دیگه حرفم و

 بگو قلبمو چرا بازی دادی

 نگو نه، نگو نه من نه تو

 

♫♫♫♫♫♫ 

 هیشکی نفهمید حال منو

 تو برو که حال منو بهم زدی

 با این کارات

 میگی گرفته یکی دیگه جای منو

 مگه قرار نبود با هم یکی بشیم ؟

 مگه قرار نبود دل به کسی ندیم ؟

 مگه قرار نبود دیگه جایی نریم ؟

 بدون هم بگو سرتو پایین نگیر

 چی فکر میکردیم چی شد تهش

 بیبی بذار برو که از سرت زیاده

 همین که فهمیدی دوست داشتم

 با رفیقات میکردیم مسخره

 میدونم بهتره حالت وقتی نیستم
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 بدون میگذره منم جدی میرم این دفعه

 

♫♫♫♫♫♫ 

 دیگه مهم نیست برام چیزی

 تو همونی که بهم ریختی

 گفتم همه چی آرومه، باشی

 چه فایده حاال پیشم نیستی

 دیگه مهم نیست ولم کرد گذاشت رفت

 منو عاشق خودم کرد نخواستم

 من اینو نخواستم، خودت خواستی

 دیگه تنها شدم رفت

 نرو لج نکن باهام بد نشو

 نگو گوش نمیدی، دیگه حرفمو

 بگو قلبم و چرا بازی دادی

 نگو نه نگو نه من نه تو"

 

 سرم پایین بود و غرق در آهنگ بودم که با دیدن کفشای مردونه جلوی چشمام سرم

 رو باال آوردم.

 

 

 

 

 

 

 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 61

 

 با خواهرش شهیهم ادیم ادمیکه  ییتا جاخودش بود، سورنا بود ولی تنها بود. 

 میاومد ولی اینبار تنها بود.

 چشمهاش، لبش بود یرو یلبخند تلخچشمهاش غم داشتن، مشکی تنش بود. 

 قرمز بودن و چهرهاش هم کالفه!

 گرفتیکه سفارشات رو م یهمون مردصندلی رو کشید عقب و رو به روم نشست. 

 اومد کنارش وایساد و دستش رو گذاشت روی شونهی سورنا و جملهای رو زمزمه کرد:

 تیتسل شناسن؟یرو م گریدو نفر همد نیاسواالت زیادی توی ذهنم به وجود اومد. تسلیت میگم.

 میگفت بهش! مگه چه کسی مرده بود؟ حتما فرد عزیزی بوده که تا این حد سورنا

 کالفهست! ترجیح دادم هیچ سوالی نپرسم و فضولی نکنم.

 سورنا حرفی نزد و همون لبخند تلخ روی ل**بهاش بود.

 سورنا نگاهش رو از اون مرد گرفت و به من خیره شد.االن برات یه لیوان آب میارم.

 در برابر نگاه پر از غمش حرفی نتونستم بزنم و فقط زیر ل**ب سالم کردم.

 ن؟یکتابتون رو تموم کردسورنا: 

 صداش گرفتهست، یعنی گریه کرده بود! دونستن اینکه من کتابم رو تموم کردم یا نه

 چرا باید براش مهم باشه، اونم وقتی که حال روحیش اصال خوب نیست؟

 .دمیسوال پرسچیزی شده؟سورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشم یحت ایکه با طعنه و  هایلیسوال رو بر خالف خ نیالحنش آروم بود. 

 میپرسن، پرسید.

 نفس عمیقی کشید و به پشتیه صندلی تکیه داد و دستهاش رو روی میز گذاشت.بله تمومش کردم.

 اتفاقی افتاده؟ کالفهاید!کالفه بود؟ خیلی بیشتر از کالفه...

 وسط حرفم پرید و گفت:آقای...

 با تردید گفتم:راحت باشید، سورنا صدام کنید.
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 .دمیکشیخجالت م یپسوند چیاز صدا زدن اسمش بدون همکث کردم. سورنا...

 بله؟سورنا: 

 ممکن برای خیلیها و یا حتی برای خودم سوال باشه که چطور فقط با یکبار دیدن به

 این مرد اعتماد کردم!

 حس عجیبی بهش داشتم، حسی که میگفت "این مرد قابل اعتماده"

 میخواستم برای یکبار هم که شده به حسهای درونم، بدون هیچ شکی گوش بدم.

 شده! یبگو چ، نداره یاگه اشکال-

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنجکاو بودم، شاید هم بیشتر از کنجکاو، شاید برام مهم بود که چه اتفاقی باعث بد

 شدن حالش شده!

 !اوردمیرو با خودم ن هیچرا هان ستیبرات سوال نسورنا: 

 هانیه! با این حرفی که زد مطمئن شدم هر اتفاقی که افتاده مربوط به هانیهست.

 اون زمان، قبول کردن یرو به فرزند خوندگ هیهمسن تو بودم که خانوادهم هانسورنا: 

 هانیه فقط  سالش بود ولی من بازم از اینکه کس دیگهای هست تا پدر و مادرم

 نسبت بهش احساس مسئولیت کنن، ناراضی بودم.

 هانیه خواهر واقعیش نبود! چطور دربارهی این مسئله تا حاال حرفی نزده بود؟ باز هم

 که فقط دو یاونم من، رو بهم بگه زیانتظار داشته باشم همه چ دینباپر توقع شدم. 

 سه هفتهست باهاش آشنا شده.

 هیخوشحال بودن که هان نیو خانوادهم از ا هیارث یقلب یماریما ب یوادهخان یتوسورنا: 

 جزوی از خانوادهمون نیست و از این بیماری ارثی بهش نمیرسه.

 ناخودآگاه سوالی که توی ذهنم بود رو بیان کردم:

 ایقلب و  یرگها یگرفتگ، یقلب یناراحت: که مربوط به قلب باشه یماریهر بچجور بیماری؟سورنا: 

 مشکالیی که مربوط به دریچهها میشن.

 مکثی کرد و ادامه داد:
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روز بعد  کیمتاسفانه هانیه از همون نوزادیش، دریچههای قلبش مشکل داشتن و من وقتی اینرو فهمیدم که خیلی دیر شده بود... 

 رو گریهمد نجایکه ا یبار نیاز آخر

 دیدیم...

 که اون مرد براش آورده بود رو یآب وانیاز ل یجرعهاسکوت کرد و دیگه ادامه نداد. 

 نوشید و دوباره بدون هیچ حرفی بهم خیره شد.

 اتاق عمل و بعد یبردنش تو مارستانیرسوندمش ب یوقت، حالش بد شد هیهانسورنا: خب...

 از یک ساعت که دکتر از اتاق عمل اومد بیرون، بهم تسلیت گفت.

 دکتر خبر رو بهم نکهیبعد از اتعجب کرده بودم چرا باید هانیه رو از دست میدادم... 

 داد، دربارهی بیماریش ازم سوال کرد و این اولین باری بود که من همچین چیزی رو

 میشنیدم.

 در تمام مدتی که صحبت میکرد فقط یکبار از خانوادهش حرف زد، اون هم وقتی بود

 که گفت خانوادش هانیه رو به فرزند خوندگی قبول کردن.

 من وقتی این رو فهمیدم که خیلی دیر شده بود! بهم تسلیت گفت! تعجب کرده

 بودم چرا هانیه رو از دست دادم!

 پس خانوادهش چی؟

 .بپرسمیشه یه سوال بپرسم؟سورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا به تو و خانوادهت تسلیت نگفتن؟ چرا با شنیدن خبر فوت هانیه فقط تو بودیکه تعجب کردی؟
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 سالش بود و منم   یوقت... کس رو به جز من نداشت چیه هیچون هانسورنا: 

 سال کیخانوادهم فقط سالم بود پدر و مادرم تو راه تهران مشهد تصادف کردن. 

 یهرکار. بود هیمن هان دیام یاز اون موقع همهتونسته بودن پدر و مادر هانیه باشن. 

 که میکردم تنها دلیلش هانیه بود.

 انوادهش و بعداز دست دادن خدردی که سورنا داشت رو منم نمیتونستم درک کنم. 

 زیبراش عز ینبود ول شیدرسته خواهر واقعاز سه سال هم از دست دادن خواهرش. 

 بود و مثل خواهر واقعیش بزرگش کرده بود.

 در برابر این حرفایی که زد تنها یک چیز میتونستم بگم...

 ؟یتو چمتاسفمسورنا: 

 من چی؟با دستش به کانوالی توی بینیم اشاره کرد.

 یک بار این سوال رو ازم پرسیده بود ولی به خاطر وجود هانیه نمیخواستم حرفی

 یاتفاق نیهمچ نکهیرو با ترس ا شیتا بچگ خواستمینمدربارهی اون اتفاق بزنم. 

 ممکنه براش بیفته، بگذرونه.

که برای خیلی از آدمها خاطره انگیزه و هربار یسال. به مدرسه رفتمبار  نیاول یکه برا یوقتجریان برمیگرده به هفت سالگیم... 

 بهش فکر میکنن لبخندی روی

 ل**بهاشون میاد و میگن "یادش بخیر" ولی من با به یاد آوردن اولین سالی که به

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه رفتم، حالم بد میشه و بعد از چند دقیقه، توی بیمارستان چشمهام رو باز

 میکنم.

 همه چیز رو برای سورنا تعریف کردم.

 از دوران دبستان و مشکالتی که مدتهاست همراهمه تا شبهایی که توی

 بیمارستان سر میکردم.

 تمامبا همون غمی که توی چشمهاش بود، بهم خیره شد و به حرفهام گوش داد. 

 مدتی که صحبت میکردم وسط حرفم نپرید و کلمه کلمهی حرفهام رو شنید.

 برعکس من که موقع حرف زدن دیگران ذهنم درگیر جملههای قبلیشون میشه و



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 65

 جمالت بعدی رو نمیفهمم.

 وسطای زمستون بود برای درس خوندن راهیه کتابخونه بودم.

 هیثان کی یفقط برا دیکه شا یایخفگدر طول مسیر چندین بار دچار خفگی شدم. 

 جمالت کتاب و جزوهها یتمام تمرکزم رو. تو کتابخونه مشغول درس خوندن بودمبود. 

 بود تا اینکه بعد از چند دقیقه صدای سرفههام کل کتابخونه رو برداشت.

 اون شب رو کامل بیهوش بودم و صبح که بهوش اومدم تنها چیزی که یادم میومد،

 چهرهی مبهوت مردم و صدای سرفههام بود.

 پدر و مادرم باال سرم بودن و مثل همیشه نگران بودن.

 هفته بود کیروز نبود و  کیدر واقع یکی از بدترین روزایی که توی بیمارستان بودم... 

 و باعث شد از کل درسا و امتحانات عقب بیفتم.

 !فهممیرو م لشیحاال دلسورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دربارش حرف دمیم حیترج یگفت، یدار یچرا مشکل تنفس دمیازت پرس یوقتدلیل چی؟سورنا: 

 نزنم.

 منم اگه جای هانیه بودم دلم نمیخواست وقتی برای اولین بار به مدرسه میرم،دلشوره همچین اتفاقی رو داشته باشم.

 به لیوان قهوهام نگاهی کردم، با لمس دستم متوجه سرد شدنش شدم.

 میشه یه سوال بپرسم؟سرش رو به معنیه "آره" تکون داد.

 آخرین باری که با هانیه اومدی اینجا، بهش گفتی اگه دیر برسیم باید به کلی سوالجواب پس بدیم!

 خب؟سورنا: 

 یسالگ من از ، کردنیم یپدر و مادرم زندگ یخونه یبا مادربزرگم تو هیهانسورنا: منظورت چی بود؟ اگه اشکالی نداره بگو.

 مستقل شدم و تنهایی رو ترجیح دادم ولی هر روز مجبور بودم برم اونجا و بیشتر

 یلیمادربزرگم خ، پدر و مادرم مردن یوقتاوقات برای خواب برمیگشتم خونهی خودم. 

 بیشتر از قبل نگران هانیه و حتی من بود و اگه زیاد بیرون از خونه نگهش میداشتم،

 هم جریمش میکرد و تا یک ماه نمیتونست بره بیرون، هم اینکه مادربزرگم کلی
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 سوال به خاطر دیر رسیدنمون به ذهنش میرسید و مجبور بودیم همه رو جواب

 بدیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهر هیهان نکهیاز ا، من جالب بود یمرد برا نیا هیزندگ زهیهمه چجالب بود. 

 واقعیش نیست ولی مثل خواهر خودش، ازش مواظبت میکرد و دوسش داشت.

 از کافی شاپ زدم بیرون و به سمت ماشین رفتم.

 قبل از اینکه سوار بشم سورنا اومد سمتم و رو به روم وایساد و لبخندی زد.

 شمارت رو داشته باشم؟ تونمیمچیزی شده؟سورنا: 

 به وجود یچجور دونمیبازم همون حس اعتماد که نملبخندی روی لبم نشست. 

 اومده بود.

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

 و به نیماش یکردم و نشستم تو یخداحافظلبخندی زدم و شمارم رو بهش دادم. 

 سمت خونه راه افتادم.

 بین این همه روزها تو این مدت شاید امروز تنها روزی بود که کمی با بقیهی روزها

 فرق داشت.

 رسیدم خونه و ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم.

 با آسانسور رفتم به طبقهی خونمون و در رو با کلید باز کردم، کفشهام رو درآوردم و

 در رو هم بستم.

 مامان روی مبل نشسته بود و سرش توی گوشی بود.

 با مزاحم همیشگی ) کپسول اکسیژن( رفتم کنارش و بهش سالم کردم.
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 و بااتاق و لباسهام رو عوض کردم  یرفتم تومامان هم با لبخند جواب سالمم رو داد. 

 گوشیم برگشتم توی سالن.

 چطور بود؟مامان: 

 ...کتابخونهچی؟مامان: 

 منکه کتابخونه نبودم، بعد از گرفتن کتاب میرم کافی شاپ )...( ولی چند روزی روکتاب نمیگیرم.

 ؟یریچند روز رو چرا م نیامامان: 

 شونهای باال انداختم و گفتم:

 ***گذروندن وقت.

 بعد از خوردن ناهار مامان رفت سرکار و من هم توی سالن با تلویزیون و برنامههاش

 مشغول بودم.

 نه. هم زنگ نزده بود کباری یحت، بودم خبریچند روز ازش ب نیایهو یاد دایی افتادم. 

 به من نه به مامان؛

 بار دوم یبرا، جواب نداد یمنتظر موندم ولتلفنم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم. 

 نیواسش افتاده باشه که تو ا یاتفاق دیشا، نگران بودمزنگ زدم و باز هم جواب نداد. 

 چند روز حتی خونه هم نرفته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فکرم رفت سمت سورنا، از وقتی شمارم رو گرفته بود منتظر پیام و یا زنگ خوردن

 تلفنم از جانب یک شخص ناشناس بودم.

 چند ساعت بود بابا رو ندیده بودم و تو همین چند ساعت دلتنگش بودم.

 نمیدونم چرا ولی اولین بار بود انقدر دلم برای بابام تنگ میشد.

 شوق داشتم؟ نقدریچرا اتلفنم رو گرفتم توی دستم و به صفحهی گوشی خیره شدم. 
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 یک غریبه که آز آشنایی باهاش فقط چندین روز میگذشت!

 غریبهای که در عرض چند دقیقه از کل زندگیش با خبر شدم.

 فقط در طول یک ساعت همدیگه رو کامل شناخته بودیم ولی هنوز هم شناخت

 کافی نداشتیم.

 شاید اون به اندازهی من قابل اعتماد نبود ولی حسی که داشتم، حداقل برای یک بار

 هم که شده از حسم مطمئنم.

 ساعت حدودا  بود و منتظر بابا بودم که صدای در خونه خبر از اومدنش میداد.

 گونهام زد و وارد خونه شد و در رو یرو یبو*س*هارفتم سمت در بابا رو بغل کردم. 

 هم بست.

 نفس؟ یخوببابا: 

 رفت توی اتاق و بعد از چند دقیقه صدای آب از اتاقش بلند شد.اوهوم.

 نشستم روی مبل و همچنان منتظر تماس و یا یک اس ام اس از جانب یک غریبه

 بودم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصد داشتم این فرد ناشناس رو به خانوادهم معرفی کنم تا راحتتر بتونم باهاش

 ارتباط برقرار کنم.

 با صدای بابا از افکارم اومدم بیرون.

 نفس چه خبر؟بابا: 

 چطور بود؟ رونیببابا: هیچ خبری نیست.

 ه؟یخبر... بود! یعال یگیم یحالت خاص هیبا بابا: عالی بود.

 بابا چشماش رو ریز کرد و رفت توی آشپزخونه، در یخچال رو باز کرد و با ناامیدی کهاوهوم، حاال بعدا بهتون میگم.

 تو چهرهاش موج میزد، به داخل یخچال خیره شد.

 من؟ ؟یکبابا؟ خیلی ناامید زل زدی!بابا: 

 .چرا حواسم هستبابا اصال حواست نیستا!بابا: 
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 .نشده یزینه چمشخصه، چیزی شده؟بابا: 

 ؟یمطمئن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 !میدار یدادن به حال من بگو شام چ ریگ یاالنم به جا، آره نفس جانبابا: 

 غذا یبود و ظرفها خچالی یاالن سرش تو نیهمبا چشمهای درشت به بابا زل زدم. 

 رو دید، بعد از من میپرسه شام چی داریم!

 بـ ـــــــابــــ ـــا!مطمئن بودم یه اتفاقی افتاده که تا این حد حواس بابا رو پرت کرده.

 نفس؟ هیچبابا: 

 هیچی واال!رفتم سمت یخچال و غذاها رو درآوردم و دادم دست بابا و گفتم:

 بفرما اینم شام، چشماتون ضعیف شده!آروم زیر ل**ب طوری که من صداش رو نشونم گفت:

 یگرسنهام نبود و برگشتم توسعی کردم طوری جلوه بدم که انگار چیزی نشنیدم. مغزم ضعیفه.

 اتاقم و در رو هم بستم.

 مامان و بابا رومغزم ضعیفه! یعنی چی؟ تو این مدت از خیلی چیزها بیخبر بودم. 

 خیلی کم میدیدم و بعضی از روزها هم حتی نمیدیدمشون.

 تاحاال نشنیده بودم کسی از این اصطالح استفاده کنه، مغز مریض!

 افرادی این حرف رو میزنن که مشغلههای زیادی توی زندگیشون دارن ولی مشغلهی

 پدر من چی بود؟
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 جز اینکه در شبانه روز  ساعتش رو با بیمارهای بیمارستان سر و کله میزد چه

 مشغلهی دیگهای میتونست داشته باشه!

 The Hots "Of Seraphim" یپل میرو با گوشکانوال رو از توی بینیم درآوردم و آهنگ 

 .شدم رهیو به سقف خ دمیتخت خواب یروکردم. 

 گاهی برای آرامش خودم این کار رو انجام میدادم تا فقط برای چند دقیقه مثل یک

 آدم عادی نفس بکشم.

 با صدای زنگ تلفنم به خودم اومدم و نشستم روی تخت، کانوال رو وارد بینیم کردم و

 گوشیم رو از کنارم برداشتم.

 یک تماس از دست رفته و چند پیام و اس ام اس از یک شمارهی ناشناس!

 شمارش شبیه شمارهی اون مزاحم همیشگی نبود، مشغول خوندن شماره بودم که

 تلفنم دوباره زنگ خورد.

 همون شماره بود، تماس رو وصل کردم و منتظر موندم تا فرد پشت تلفن حرف بزنه.

 .شرمنده این موقع شب مزاحم شدم، الو نفس خانومسورنا: 

 ، :به ساعت انداختم ینگاه. سورنا بود یصداکمی به صداش توجه کردم. سالم...

 اونقدرها هم دیر نبود.

 خوبین؟سورنا: خیلی هم دیر نیست.

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوا، دود همه جا رو گرفته بودهر چقدر میدویدم بازم از در ورودی دورتر میشدم. 

 دانشآموزها تیره بود و یصورت همههم به دلیل آتش سوزی به شدت گرم بود. 

 خیلیها هم سوخته بودن و چیزی از صورتشون باقی نمونده بود.

 سعی کردم تا از بین اون همه دود نفس رو پیدا کنم ولی هیچ چیز دیده نمیشد.

 کمی بیشتر گشتم تا اینکه صدای بلند و وحشتناکی توی سرم پیچید.

 از ییکدستهام رو روی سرم گذاشتم و نشستم روی زمین و به دیوار تکیه دادم. 

 معلمها به سمتم اومد، چهرهاش دیده نمیشد ولی از قد و قامتی که داشت احتمال
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 میدادم یکی از کارمندهای همین مدرسه است.

 که یجیغهایمن رو از روی زمین بلند کرد و شروع به دویدن به سمت دیگهای کرد. 

 بچهها میکشیدن کر کننده بود.

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

 نکردم.

 هم از یاتاقم بودم و خبر یتو، به اطراف نگاه کردمبا صدای تلفن از خواب پریدم. 

 آتش سوزی نبود.

 بازم همون خوابهای تکراری!

 تلفنم رو از روی عسلی کنار تخت برداشتم و بدون نگاه کردن به اسم روی صفحه

 تماس رو وصل کردم.

 الو نفس؟مالنی: 

 ؟یالو سالم چطور-

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یچرا دیر جواب داد یمردم از نگران، خوبممالنی: 

 این موقع ظهر؟ حاال ولش کن حالت خوبه؟مالنی: خب خواب بودم.

 .شما ینویان بعد از چند روز پیداش شده و اومده خونهمالنی: !یگران میاشده؟ به نظر ن یچیزآره خوبم... 

 .با پدرت بدجور بحثش شده، این رو ولش کنخب اینکه خیلی خوبه، نگفت کجا بوده؟مالنی: 

 کرد و یعذرخواه، فقط زنگ زدم پدرت دیدم اعصابش خورده، دونمینممگه چی شده؟مالنی: 

 بعدش تلفن رو قطع کرد.

 .ریختیفقط حدس زدم چون بیشتر اوقات پدرت سر نویان اعصابش بهم ماز کجا میدونی با دایی بحثش شده؟مالنی: 

 صدای داد و بیدادی که از توی سالن میاومد، توجهام رو جلب کرد.

 منتظر هیچ حرفی از جانب مالنی نموندم و تلفن رو قطع کردم و سریع از اتاق زدمباشه من بعدا بهت زنگ میزنم.

 بیرون.

 مامان جلوی دایی وایساده بود و داد و فریاد میکرد.
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 ؟یکشینویان خجالت نممامان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دوسش دارمنویان: 

 با این حرف دایی، مامان با تمام زوری که داشت سمت راست صورت دایی رو سرخ

 کرد.

 نگاه کردم و حس کردم که شونههاش با دیدن یبه دایچیشده؟سوالم باعث جلب توجه شد. 

 من شل شدن و ناامیدی توی نگاهش موج میزد.

 .اتاقت ینفس برو تومامان: 

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

 بازم حس خفگی داشتم ولی سعی کردم کنترلش کنم تا یه مشکل جدید پیش نیاد.

 مامان آهی کشید و خودش رو تقریبا روی مبل پرت کرد.

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم.

 مامان چی شده؟لبخند زد و دستی به صورتم کشید.

 .عزیزم یهیچمامان: 

 .رفته بود شیرازپس این همه داد و بیداد برای چیه؟ دایی این چند روز رو کجا بوده؟مامان: 

 .نیست یچیزمامان: مامان اون ک...
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با دست پسش زد و بازم مثل اگر برادر داشتم اجازه میدادید بیدلیل کشیده به صورتش بزنم؟قطره اشکی از گوشهی چشمش چکید. 

 همیشه لبخند

 هم بابا!، هم مامان. زدنیلبخند م یپنهون کار یهمیشه برازد. 

 عصبی از روی مبل بلند شدم و رو به مامان گفتم:

 افتهیکه دور و برم م یچرا نباید از اتفاقایهمیشه میگید چیزی نیست و سعی دارید با خندههاتون همه چیز رو از من پنهونکنین... 

 اید به خاطرباخبر باشم؟ چرا ب

 بیماریم هیچ حرفی رو بهم نزنید تا یک موقع استرس بهم وارد نشه و راهیه

 بیمارستان نشم!

 .نفس کافیهمامان: 

 کافی نیست، باید بدونم چه خبره که اینجوری داد و بیداد میکردین و روی دایی همدست بلند کردی!

 ؟یکن یییت طرفداراز دا یچرا اینقدر اصرار دارمامان: 

من از هیچ کس طرفداری نمیکنم، فقط میخوام بدونم دور و برم چه خبره!کپسولم رو برداشتم و رفتم توی اتاقم، سریع لباسهای 

 خونگیم رو با یه دست لباس

 بیرونی عوض کردم، تلفنم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون.

 مامان با دیدنم به سمتم اومد و جلوم رو گرفت.

 ؟ینفس کجا میرمامان: 

 .نکنن یکه به خاطر بیماریم ازم پنهون کار یجای-

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت خوب، قسمت میدم فعال نرو بیرون، تو رو ارواح خاک نیاز، نفس عزیزممامان: 

 نیست.

 مامان دستش رو روی دهنش گذاشت و بهم خیره شد.

 نیاز؟ همون خواهری که گاهی ازش حرف میزدن اما فقط اینکه نیاز خواهر منه و

 خارج از کشور زندگی میکنه.

 اگر خارج از کشور زندگی میکنه، پس چرا مامان گفت ارواح خاک نیاز!

 یکفشهام رو پوشیدم و خواستم برم سمت آسانسور که برگهادر خونه رو باز کردم. 

 در جلوی خونمون توجهم رو جلب کرد.
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 روی برگه نوشته بود"خانم دهقان"

 آسانسورمامان پشت سرم ایستاده بود، برگه رو دادم دستش و در خونه رو بستم. 

 طبقهی اول بود و حوصلهی منتظر بودن نداشتم و از پلهها پایین رفتم.

 مامان یبرا دخواستیم یاگر کسلحظهای به فکر اون برگهی جلوي در خونه افتادم. 

 نامه بیاره صد در صد اون رو توی صندوق پستی میگذاشت نه اینکه اون رو بندازه

 جلوی در خونهش.

 دخواستمیکجا میرم اما فقط م ددونستمینماز ساختمون خارج شدم و راه افتادم. 

 صبح ساعت . شاپیکاف یاما نه تو، رو ببینم امروز قرار بود سورناقدم بزنم. 

 سورنا میخواست یکی از مکانهای مورد عالقهاش رو نشونم بده اما دیشب چیزی

 دربارهی اینکه اون مکان کجاست و اسمش چیه حرفی نزد.

 نگاهی به ساعت روی دستم کردم، :.

 

 

 

 

 

 

 

 

 من کی ساعت دستم کردم؟ حتما دیروز بعد از اینکه برگشتم، یادم نبود ساعتم رو

 دربیارم.

 جیبم درآوردم"سورنا" یتلفنم رو از تولرزشی رو حس کردم. 

 تماس رو وصل کردم و منتظر موندم.

 نفس؟ یکجای... سالمسورنا: 

 با لکنت جواب دادم:

 لرزه؟یچرا صدات مسورنا: .سالم بیرونسل... 

 .بیام دنبالت یبگو کجایسورنا: ؟یدار یکار یهیچهی... 

 آدرس رو دادمبه اطرافم نگاه کردم، توی پارکی که نزدیک خونمون بود وایساده بودم. 

 و تلفن رو قطع کردم.

 روی یکی از نیمکتهای پارک نشستم و به نقطهی نامعلومی خیره شدم.

 تمام صحنههای امروز مثل یک فیلم جلوی چشمم حرکت کردن.
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 صدای داد و بیدادهای مامان، صدای دست مامان وقتی به صورت دایی برخورد کرد،

 نگاه پر از ناامیدی که دایی به من انداخت، صحبتهای مامان و...

 نیاز، نیازی که تمام این مدت میگفتن اینجا نیست و خارج از ایران مشغول به کار و

 درس خوندنه!

 

 

 

 

 

 

 

 

 با دستی که مدام شونههام رو تکون میداد به خودم اومدم و سرم رو باال گرفتم و با

 یک جفت تیلهی آبی رنگ رو به رو شدم.

 ندمسرم رو برگردوجلوی در خونه ماشین رو نگه داشت و نفس عمیقی کشید. 

 سمتش و بهش خیره شدم.

 موهای خرمایی، چشمهای آبی و متوسط، پوست سفید، ل**ب و بینی متناسب با

 اندامهای صورتش.

 این اولین باری بود که به چهرهی سورنا دقت میکردم و امروز بود که متوجهی

 تیلههای آبی رنگش شدم.

 همیشه عادت داشتم روی صورت افرادی که مالقات میکنم زوم کنم، اما هیچ وقت به

 چهرهاش توجه نکرده بودم.

 لبخندی زد و گفت:ممنون بابت امشب.

 که باهاش بودم اتفاقات امروز رو یتمام مدتدلم نمیخواست از ماشینش پیاده بشم. قابلی نداشت.

 یادم رفته بود و حالم از ظهر خیلی بهتر بود.

 به ناچار در ماشین رو باز کردم، کپسولم رو از ماشین خارج کردم و در حالی که خودم

 هنوز توی ماشین نشسته بودم رو به سورنا گفتم:

 با لبخند جواب خداحافظیم رو داد.خداحافظ.
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 د ثانیه سورنابراش تکون دادم و بعد چن یدستاز ماشین پیاده شدم و در رو بستم. 

 به راه افتاد و دور شد.

*** 

 ظهر موقع رفتن اونقدر عجله داشتم و میخواستم فقط از خونه بزنم بیرون که یادم

 رفت کلید با خودم ببرم.

 .منتظر موندم تا باالخره بابا در رو باز کرد یکمدر واحدمون رو زدم. 

 به ساعتم نگاه کردم،  بود و خیلی هم بیرون از خونه نمونده بودم.

 نفس؟ یکجا بودبابا: 

 ؟یپرسیدم کجا بودبابا: سالم.

 ؟یبا کبیرونبابا: 

 کدوم دوست؟بابا: با دوستم.

 چشمهاش سرخ بودن ومامان روی مبل نشسته بود و به زمین خیره شده بود. به زودی بهتون معرفیش میکنم.

 مشخص بود که تمام مدتی که توی خونه نبودم رو گریه میکرده.

 رفتم توی اتاقم و لباسهام رو عوض کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشنش کردم که دیدم چندتلفنم رو بعد از رسیدن سورنا به پارک خاموش کردم. 

 تماس از دست رفته از بابا و مامان و همچنین مالنی داشتم.

 پرتش کردم روی تخت و نشستم روی صندلی میز توالتم.

 نگاهی به خودم توی آیینه انداختم.

 موهایی که همیشه کوتاه بودن، چشمهای طوسی، پوست تقریبا تیره و بینی متوسط.
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 دست از نگاه کردن به خودم برداشتم و به سمت تلفنم رفتم.

 یک پیغام از طرف سورنا اومده بود، پیام رو باز کردم.

 .یمشخص بود به زور از ماشین پیاده شدسورنا: 

 شدیپیامش از طریق تلگرام بود و متوجه متک خندهای کردم و جوابي بهش ندادم. 

 که خوندمش، اما جوابی برای 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 

 

 

 

 

 

 

 

 رمان نفسی برای نفس کشیدن | Daniallرمان کیکاربر انجمن  

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 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 78

Can't lie, it's a sweet life 

I'm stuck in the dark but you're my flashlight 

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…" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که ظهر موقع ییک دفعه فکرم رفت سمت اون برگهاکل روز رو توی اتاقم گذروندم. 

 رفتن جلوی در واحدمون افتاده بود.

 آهنگ رو قطع کردم و بامزاحم همیشگی از اتاق بیرون رفتم.

 بابا و مامان هردو توی آشپزخونه، آروم مشغول صحبت کردن بودن.

 رفتم سمتشون و رو به روی مامان وایسادم.

 بابا وسط حرفم پرید و گفت:اون برگهای که امروز افتاده بود دم در...

 .فعال نهبابا: من میگیخوام االن بدونم.به زودی میفهمی.

 به سرم زد و یفکریگبازم قصد ندارن چیزی به من بگن و پنهون کاری میکنن. 

 مطمئن نبودم جواب میده اما امتحان کردنش ضرری نداشت.

 .بعد از چند بوق باالخر جواب دادبرگشتم توی اتاقم و شمارهی دایی رو گرفتم. 

 بله نفس؟الو داییگی؟نویان: 

 خوبم عزیزم کارت رو بگوـخوبی؟نویان: 

 !زنه؟یبه من نم یحرف پرسم،یم یچه خبر شده؟ چرا از هرک یدای-
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 ؟یاز من نپرسید یتو که هنوز چیزنویان: 

 کارت تموم؟، نبود یخبر خاصامروز خونهی ما چه خبر بود؟نویان: 

 با صدای تقریبا بلندی گفتم:

 میخواستم ادامهی حرفم رو بزنم که گوشی از دستم کشیده شد.یعنی چی خبر خاصی نبود؟ اون همه داد و بیداد...

 بابا تلفن رو قطع کرد و با عصبانیت پرتش کرد روی تخت.دیگه شمارت رو رو گوشیه نفس نبینم.

 فتاده!نی یاونوقت میگن هیچ اتفاق، این همه اتفاق و واکنشاز کارش تعجب کردم. 

 نویان چیکارت داشت؟بابا: 

 .یزنیاز این به بعد نمبابا: من بهش زنگ زدم.

 این رو گفت و از اتاق رفت بیرون و منو با حجمی از سوال تنها گذاشت.

 رفتم اون سمت تختم، جایی که از دید بقیه پنهان بود زانوهام رو بغل کردم و بیصدا

 گریه کردم.

 

 "صبح بخیر دست فروش

 امروز و تو چی داری

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیروز جنس گریه بود

 بگو امروز و داری تو خنده

 همه رو دادي و رفته

 بگو خب لبخندا چنده

 اونارم گذاشتی کنار
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 باید باز وایسم تا شنبه

 یک نگاهم بنداز به پلکام

 فصل فصل اندوهه انگار

 صبحها هم کابوس میچینم

 یه چیز بده میخوام آروم بگیرم

 یه چیز بده میخوام آروم بگیرم

 هر روز به جنگ میرم

 با تصویر خودم

 با کسی که توی آیینه من میبینم

 بدون یه روز میشه

 این آیینه خورد میشه"

 

 

 

 

 

 

 

 

 مامان با صورتصدایی که مدام اسمم رو صدا میزد، باعث شد سرم رو باال بیارم. 

 اشکی رو به روم نشسته بود و موهام رو نوازش میکرد.

 زندگیم در طول یک روز از این رو به اون رو شده بود و شاید تنها جنبهی مثبتش

 سورنا بود.

 عزیزم؟ ینفس چرا اینجا خوابیدمامان: 

 حرفی نزدم و دوباره سرم رو گذاشتم روی پاهام، نفس عمیقی کشیدم و به آهنگی که

 پخش میشد گوش دادم.

 .تختت ینفس جانم بلند شو برو رومامان: 

 جانم؟مامان؟مامان: 

 ...نفسمامان: میخوام عکسای نیاز رو ببینم.

 وسط حرفش پریدم و گفتم:

 از روی زمین بلند شد و از اتاق بیرون رفت.لطفا به این خواستهم جواب نه نده و نگو فعال نه.

 مامان بعد از چند دقیقه با یه آلبوم عکس کوچولو توی دستش برگشت.
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 آلبوم رو باز کرد و داد دستم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یعسل یو چشمها یقهوها یا موهایه دختر ببه عکسی که رو به روم بود خیره شدم. 

 و پوست روشن.

 و یمادریم همه چشمهاشون قهوها یخانوادهچهرهاش زیبا بود و به مادرم رفته بود. 

 یا مشکی بود و خانوادهی پدریم طوسی و رنگ چشمهاش نشون میداد به مامان

 رفته.

 یاز گوشه ید و قطره اشکچونهام لرزیدستم رو روی عکسش کشیدم و لبخندی زدم. 

 چشمم چکید.

 متوجهش شدیم یسرش بود و وقت یتومور تو یاز شش سالگ... یتومور مغزچی شد؟مامان: 

 که نیاز حدودا  سالش بود.

 از همون موقع درمان رو شروع کردیم ولی فایدهای نداشت، این موهایی هم که

 میبینی موهای خودش نیست.

 در اتاق باعث شد یصدایک ساعتی میگذشت که خیره به عکسهای نیاز بودم. 

 نگاهم رو از عکسها بگیرم و به نگاه کنم.

 دلم دیدمیهر صفحه از آلبوم رو که مبله؟دوباره به عکسهای نیاز خیره شدم. 

 میخواست بیشتر دربارهی نیاز بدونم.

 .نفس جان بیا شامبابا: 

 .میل ندارم-
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 ؟یبینیم یچبابا: 

 آلبوم رو برگردوندم سمت بابا تا عکسهای نیاز رو ببینه.

 .تخت نشست و بهم نگاه کرد یاومد روبا دیدن آلبوم لبخندی زد و آهی کشید. 

 اتاقت؟ یشامت رو بیارم توبابا: 

 وقتی دید اصرار فایده نداره بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و بازم من موندم و

 من.

*** 

 تو این یک هفته بایک هفته از اون روزی که توی خونمون دعوا شده بود میگذره. 

 سورنا صمیمیتر شده بودم.

 ولی بازم از هرکسی که سوال میپرسیدم میگفت عجله نکن، همه چیز رو میفهمی.

 از دایی هم خبر نداشتم و طبق دستور بابا حق هم نداشتم بهش زنگ بزنم یا

 سراغش رو بگیرم و دلیل این رفتارهای بابا رو هم نمیفهمیدم.

 از ماشین پیاده شدم تا لیوان لیوان آب پرتقالی که دستم بود رو بندازم سطل آشغال.

 ...عه نفسسورنا: 

 لیوان رو انداختم و دوباره نشستم توی ماشین.

 .دیگه انداختیش یهیچبله؟سورنا: 

 .پوف-

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده؟ یچیزسورنا: 

 !یکشیپوف مچطور؟سورنا: 

 حدودا یک ساعت پیش سورنا پیام داد که سریع لباسام رو عوض کنم و تا باهم بریمهمینجوری.

 .منم نه رو حرفش نیاوردمبیرون. 
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 در طول همین چند روزی که باهاش آشنا شده بودم خیلی بهش وابسته شدم و به

 جرعت میتونم بگم اگه سورنا نبود شاید اون روز تویگی خیابون مرده انقدر قدم

 میزدم تا بمیرم.

 نگاهی بهش انداختم، فقط یک نگاه چند ثانیهای، اما اون دو تا تیلهی آبی باعث

 شدن تا چند دقیقهای به سورنا خیره بشم.

 شده؟ یچیزسورنا: 

 شده؟ یچیز، یده دقیقهست بهم خیره شدهان؟سورنا: 

 .اوهوم باشهسورنا: .ینه هیچاها... 

 با لحنی این جملهاش رو گفت که مطمئن بودم مسخرم کرده.

 دیگه؟ یکنیمسخره م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دقیقاسورنا: 

 لرزش گوشیم باعث شد تا دست از بحث کردن با سورنا بردارم و پیامی که از بابام بود

 رو باز کنم و بخونم.

 "نفس همین االن بیا خونه"

 ؟یبرگرد یخوایم یبه این زودمنو میرسونی خونه؟سورنا: 

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.بابام گفت همین االن برم خونه.

 از پنجره به بیرون خیره بودم و آهنگی رو توی ذهنم میخوندم که یاد یک چیزی

 افتادم.

 بله؟سورنا؟سورنا: 

 جان؟سورنا: میخوام تو رو به خانوادهم معرفی کنم.

 ؟یکن یمعرف یمنو به عنوان چه کسواضح نبود؟سورنا: 

 چند ثانیه سکوت کرد و گفت:یک دوست.
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فکر میکنی خانوادهت با این موضوع کنار میان؟آره پدر و مادر من آدمای منطقی هستن، اگه دربارهی تو بهشون بگم خیلی 

 بهتر ازاینه که بعدا خودشون بفهمن و اشتباه فکر کنن.

 .نفس جان یدونیخودت مهرجور ، ندارم یمن با این موضوع مشکلسورنا: 

 با شنیدن اسمم از زبونش حس خوبی بهم دست، حسی که این روزها زیاد به سراغم

 میاومد، اما سعی میکردم نسبت بهش بیتوجه باشم.

 ماشین رو دم در ساختمون پارک کرد و هردو پیاده شدیم.

 آیفون ساختمون رو زدم و منتظر موندم.

 .ا باال نفسبیبابا: 

 جانم؟بابا؟بابا: 

 خب؟بابا: یه نفر هست...

 .بیاین باال عزیزمبابا: میخوام بهتون معرفیش کنم، فقط قول بدید زود واکنش نشون ندید.

 یاز شانس خوبم اینبار آسانسور پارکینگ بود و نیازدر باز شد و هر دو رفتیم داخل. 

 نبود منتظر بمونیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توی آسانسور مدام نفس عمیق میکشیدم و همش به این فکر میدکردم که واکنش

 بابا و مامان چیه.

 .در خونه نیمه باز بوداز آسانسور خارج شدیم و رو به رویگی در واحدمون وایسادیم. 

 به سورنا گفتم تا چند لحظه بیرون وایسه و بعد بهش میگم که بیاد داخل.

 مامان و بابا هم با لبخند جواب سالممدر رو باز کردم و رفتم توی خونه و سالم کردم. 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 85

 رو دادن.

 .یکن ییک نفر رو بهمون معرف یخوا،یبابات گفت ممامان: 

مامان به سمتم مطمئن بودم استرس توی صورتم موج میزد. میکنم، ولی اولش میخوام بهتون بگم که خیلی زود واکنش نشون ندید.

 .زد یاومد و لبخند

 در خونه رو کامل باز کردم تا سورنا وارد خونه بشه.

 مطمئن بودم که انتظار دیدن یه دختر رواولش مامان و بابا با دیدن سورنا جا خوردن. 

 داشتن.

 صبر کن ببینم! باسورنا به پدر و مادرم سالم کرد و اونا هم با لبخند جوابش رو دادن. 

 لبخند؟ برخالف تصورم، مامان و بابا با لبخند و خوشرویی جواب سورنا رو داده بودن!

 سورنا و بابا هر دو جلو رفتن و باهم دست دادن.ایشون آقای سعادت هستن حدودا یک ماهی هست که میشناسمون.

 .خوشبختم از آشناییت پسر جانبابا: 

 .پویا یمنم همینطور آقاسورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و باز هم لبخند، چقدر این روزها بابا و مامانم لبخند میزنن! حاال این به کنار لبخند

 زدن خیلی هم خوبه، ولی با اینکه پدر و مادرم منطقی هستن االن انتظار داشتم با

 عصبانیت و اخم با سورنا برخورد کنن.

 .پسرم یخوش اومدمامان: 

 .ممنونسورنا: 

 بابا به سمت مبل توی سالن اشاره کرد و سورنا رو دعوت به نشستن کرد.

 هردو نشستن روی مبل و منو مامان هم رفتیم توی آشپزخونه.

 خب؟مامان: 

 وسط حرفم پرید و گفت:خب گفتم که...

 جاییگی به بعد نتونی به منو پدرت تکیه کنی.شاید از یهقابل اعتماده؟ فقط همین نفس، میخوام بتونی بهش اعتماد کنی... 

 اما اینکه یه. قابل اعتماد بود یدرسته سورنا خیلمتوجهی حرفای مامانم نمیشدم. 

 روزی نمیتونستم به پدر و مادر تکیه کنم.
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 .زنیمیبعدا حرف م، نگو عزیزم یفعال هیچمامان: قابل اعتماد هست ولی...

 ساعت  شب بود و تقریبا نیم ساعت از رفتن سورنا میگذشت.

 لباسهایگی بیرونیم رو عوض کردم و رفتم توی سالن و نشستم رو به روی بابا و

 مامان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باهم حرف بزنیم ییه موضوع یاره عزیزم باید دربارهبابا: مثل اینکه چیزی میخواستین به من بگین.

 همیشه بابا و مامان کنار هم مینشستن اما اینبار با فاصله از هم نشسته بودن.

 شاید این کارشون بیدلیل بود اما توی این خونه هیچ کاری بیدلیل نبود.

 بابا شروع به صحبت کرد و من فقط سکوت کردم و ترجیح دادم هیچ سوالی نپرسم تا

 کامل حرفهاش رو بزنه.

*** 

 زمین و زانوهام رو یآروم سر خوردم رودر اتاقم رو محکم بستم و بهش تکیه دادم. 

 بغل کردم و شروع به گریه کردن، کردم.

 بعد از چند دقیقه گریه کردن نفهمیدم کی خوابم برد.

 جلوي در، دیشبیم یهنوز هم همون جاصبح با سر درد شدید از خواب بیدار شدم. 

 یک یاتاقم نیومده و باالخره برا یدیشب هیچ کس تو دادیاین نشون ماتاقم بودم. 

 بار هم که شده گذاشتن تنها باشم.

 تا سه روزه دیگه قرار بود پدر و مادرم از هم جدا بشن و من فقط پیش یک نفرشون

 میتونستم زندگی کنم.

 تمام مدتی که بابا داشت حرف میزد فقط سکوت کرده بودم و به حرفاش گوش

 میدادم.
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 یاز اول ازدواجشون به اجبار بود و هرکدوم خواستهپدر و مادرم باهم مشکل داشتن. 

 تنها من بودم که پدر و مادرمدیگهای داشتن و تنها چیز مشترک بینشون من بودم. 

 هردو بهش عالقهمند هستن و عاشقانه دوسش دارن.

 اونا باهم مشکل داشتن و من درچقدر سخت این سالها برای خانوادهم گذشت. 

 تمام طول زندگیم فکر میکردم پدر و مادرم عاشق همدیگه هستن و کنار هم

 خوشبختن اما...

 ،یمتر سالن  کیچمدونم رو گذاشتم روی زمین و به اطرافم نگاهی انداختم. 

 آشپزخونه و دو تا اتاق خواب هم طبقهی باال.

 ؟یهست یراضبابا: 

 یطبقهبدون هیچ حرفی فقط سرم رو تکون دادم و با چمدونم به طبقهی باال رفتم. 

 که سمت راستم قرار یبه سمت اتاقدوم دوتا اتاق خواب رو به روی هم داشت. 

 .درش رو باز کردم و وارد شدمداشت، رفتم. 

 یک اتاق با وسایل و کاغذ دیواری به رنگ آبی،

 همه چیز آماده بود و فقط مونده بود وسیلههایی که از خونهی قدیمی آورده بودم رو

 توی کمد جا بدم.

 جایی که زندگی میکردم تا سه روز پیش خونم بود و االن دیگه خونهی مادرم بود.

 بعد از طالق با پدرم توافق کرد تا در عوض مهریه خونه رو به مادرم بده و بعد از اون

 منو پدرم به یک خونهی جدید اومدیم.

 مدونم و درش رو بازرفتم سراغ چشال و مانتوم رو درآوردم و توی کمد آویزونش کردم. 

 کردم و شروع به چیدن لباسها و وسایلم توی کمد شدم.
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 هرچند فکرحاال دیگه پیشه پدرم زندگی میکنم و کمتر از قبل مادرم رو میبینم. 

 میکنم دیگه برای مادرم ارزشی ندارم.

 اگر داشتم موقعی که پدرم گفت نفس باید پیش من زندگی کنه، اعتراض میکرد، اما

 هیچ کاری نکرد.

 سورنا هنوز از هیچ چیز این مسائل با خبر نبود و حتی بهش نگفته بودم که خونمون

 رو عوض کردم.

 کدوم به هم زنگ چیسه چهار روز ه نیا یتودر واقع پیش نیومده بود که بهش بگم. 

 نزده بودیم.

 تلفنم رو از توی کیفم درآوردم و شمارهی سورنا رو گرفتم، بعد از چند بوق جواب داد.

 الو؟سورنا: 

 نفس؟ یخوب، سالمسورنا: الو سالم.

 .زنمیزنگ نم، باشه یگیچون تو مسورنا: اصال زنگ نزن باشه؟اوهوم... 

 ؟دنبالت امیب یخونها، ستین یخبرپوف، چه خبر؟سورنا: 

 .رونیب میدنبالت باهم بر امیب، ینجوریاوم همچطور؟سورنا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشه! یخواستیم ینه واال چسورنا مشکوک میزنی، چیزی شده؟!سورنا: 

 ؟یستیمگه خونه نسورنا: خیلی خب، آدرس رو برات میفرستم.

 ؟یچ یولسورنا: چرا ولی...

 .باشه پس خدافظسورنا: حاال بیا برات توضیح میدم.

 .و بابا رو صدا زدم نییپا یرفتم طبقهتلفن رو قطع کردم و از اتاق رفتم بیرون. خدافظ.

 جانم نفس؟بابا: 

 ؟ییتنهامیگم بابا من میخوام برم بیرون، شما مشکلی نداری؟بابا: 

 سعادت! یبا آقابابا: نه خب با...

 سرم رو به معنی "آره" تکون دادم.
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 ؟ینفس جان دخترم بهش اعتماد داربابا: 

 .ادینم شیپ یمشکل دیبله مطمئن باش-

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبخندی زد و گفت:

 ماشین رو دم در خونه نگه داشت و با دیدن بابا از ماشین پیاده بد.خیلی خب باشه مشکلی نیست.

 .ایپو یسالم آقاسورنا: 

 .سالم پسرمبابا: 

 احوال شما؟سورنا: 

 ؟یتو خوب، خوبم سورنا جانبابا: 

 گردش ببرم یامروز نفس رو برا دیکرد و ادامه داد( اگه اجازه بد یمکث.)شکرسورنا: 

 بیرون.

 ...خوش بگذره فقطبابا: 

 جانم؟سورنا: 

 .حواست به نفسه من باشهبابا: 

 سورنا لبخندی زد و در جواب بابا گفت:

 از بابا خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم.خیالتون راحت باشه.

 سورنا نفس عمیقی کشید و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

 جانم؟سورنا؟سورنا: 
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 برای لحظهای احساس کردم قلبم داره به دیوارهی سینم میکوبه، ضربان قلبم تند

 .جانم گفتیاسمش م دنیبود که سورنا در جواب شن یبار نیاول نیاشده بود. 

 .از آشناهام بودم یکی ریدرگجانت بیبال، چرا این چهار روز خبری ازت نبود؟سورنا: 

 .یشناسینمکی؟سورنا: 

 نیا یباهاش داشتم ول یخوب یرابطه، مهیمیقد یاز آشناها یکیآرمان راد ، رادبگو خب، کی بود؟سورنا: 

 اواخر باهم به مشکل برخوردیم.

 نیاومد ا ادمیبه مغزم فشار آوردم و  یکمآرمان راد! چقدر اسمش برام آشنا بود. 

 همون مزاحم تلفنی بود که چندین بار زنگ زده بود و قصد داشت من رو از نزدیک

 ببینه.

 ؟یچرا سکوت کرد ه؟یچسورنا: 

 .گمیبعدا بهت مچه مشکلی؟سورنا: 

 آره چطور؟راد! ببینم این آرمانی که میگی خواهر نداره؟سورنا: 

 .شناسمشیفکر کنم م-

 

 

 

 

 

 

 

 

 با تموم شدن جملهم، سورنا پاش رو روی ترمز گذاشت و ماشین رو نگه داشت و

 منتظر بهم خیره شد.

 ش؟یشناسیاز کجا مچیه؟سورنا: 

 وسط حرفم پرید و گفت:چند باری تلفنی مزاحم شده بود و...

 و چی؟از دستهای مشت شدش که روی پاهاش بودن، مشخص بود که عصباینه.

 اما چرا؟ فقط به خاطر اینکه یکی از آشناهای قدیمیش مزاحم من شده بود؟

 و اصرار داشت من رو از نزدیک ببینه و هر وقت هم دلیلش رو میپرسیدم فقطمیگفت باید ببینمت و منم گوشی رو قطع میکردم.

 ؟یشمارش رو دارسورنا: 
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 شمارش روتلفنم رو از توی جیب مانتوم درآوردم و لیست تماسها رو چک کردم. فکر کنم تو لیست تماسهام باشه.

 تقریبا حفظ بودم، با دیدنش گوشی رو گرفتم سمت سورنا و گفتم:

 .اهیس ستیل یبذارش توسورنا: ایناهاش.

 چرا؟ یباشه ول-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .که بهت گفتم رو انجام بده یکارسورنا: 

*** 

 "سورنا"

 که یچند باراز اینکه فهمیدم نفس هم آرمان رو میشناسه، به شدت عصبانی بودم. 

 نفس به شمارم پیام داده بود و آرمان و بقیهی دوستام اسمش رو دیدن و کلی سوال

 پیچم کردن که نفس کیه، منم مجبور شدم بگم چند روزیه باهاش در ارتباطم و ازش

 خوشم اومده.

 ازش خوشم دمشیکه د یاز همون روز اولآره، ازش خوشم اومده و دوسش دارم. 

 اومد و کم کم میشه گفت عاشقش شدم.

 نفس دختر آرومی بود و از همین آروم بودنش خوشم اومده بود.

 وقتی بچهها عکسش رو توی گوشیم دیدن شروع به آهنگ خوندن و رقصیدن کردن

 اما آرمان با دیدنش بهم ریخت و داد و بیداد راه انداخت که مدتهاست نفس رو

 میشناسه و میخواد بهش پیشنهاد ازدواج بده.

 نفس فقط  سالش بود و حتی من هم به این فکر نمیکردم که بخوام بهش

 پیشنهاد ازدواج بدم.

 از اون روز با آرمان به مشکل برخوردم و حرفهایی که االن دربارهاش زد، بیشتر ذهنم

 رو درگیر کرد.

 خونشون ادیلحظه  کیامروز اومدم دنبالش تا دربارهی عالقم باهاش صحبت کنم. 

 افتادم.
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 راستی نفس خونتون رو عوض کردین!چند ثانیه سکوت کرد و گفت:

 با یه حالت خاصی این جمله رو گفت که مطمئن شدم یه اتفاقی افتاده. آره خب مجبور شدم.

 .کرد یو با انگشتهاش باز نییسرش رو انداخت پاچیزی شده؟نفس عمیقی کشید و حرفی نزد. 

 .جدا شدن... پدر و مادرمنفس نمیگی چی شده؟نفس: 

 !فتهیب تونستیم ییسه روز چه اتفاقها یتواز چیزی که شنیدم تعجب کردم. 

همه ، که به خونش رفته بودم یروزتو شوک حرفش بودم. یعنی چی که جدا شدن؟یعنی طالق گرفتن و االن با پدرم زندگی میکنم.

 چیز خوب به نظر

 .رسیدیالبته به نظر ممیرسید. 

 در طول سه - چهار روز من با آرمان دعوا کرده بودم، خانوادهی نفس از هم جدا شدن

 و کلی اتفاق دیگه...

 نفس اگر شمارهی ناشناسی بهت زنگ زد و آرمان بود سریع قطع میکنی ومیذاریش توی لیست سیاه.

 چرا؟نفس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یهم دستور میدب یدارنفس: چون من میگم.

 .کنمیاز اینکه یه نفر بهم دستور بده خوشم نمیاد و عمل هم نمنفس: تو فکر کن دستور میدم.

 با صدای بلندتری گفتم:

 حتما انتظار نداشت کهبا چشمهایی که تعجب توش موج میزد بهم خیره شده بود. به هیچ وجه نباید با آرمان هم کالم بشی.

 به خاطر یه مزاحم تلفنی اینقدر بهم بریزم و بخوام سرش داد بزنم.
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 سرش رو انداخت پایین و حرفی نزد.

 در جوابم سکوت کرد و دوباره شروع به بازی با انگشت هاش کرد.معذرت میخوام.

*** 

 که یاز همون روزیک هفته از آخرین باری که با نفس بیرون رفته بودم میگذره. 

 سرش داد زدم باهام سرد شده و کمتر از قبل حرف میزنه.

 که شناخته یتو این مدت. با پدرش صحبت کنم خواستمیمتو راه خونهی نفس بودم. 

 بودمش مرد کامال منظقی بود و شاید صحبت کردن باهاش بهترین راه بود و البته

 قصد این رو نداشتم که از منطقی بودنش و آزادی که در اختیار نفس گذاشته، سوء

 استفاده کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 از قبل هم باهاش تماس گرفته بودم و گفتم که میخوام برم خونشون و باهاش

 صحبت کنم.

 .رفتم داخل و در رو هم بستمآیفون رو زدم و در بعد از چند ثانیه باز شد. 

 خونهی جدیدی که توش بودن بر خالف قبلی، خونهی ویالیی بود.

 یک حیاط حدودا  متری و یک باغچه کنار حیاط و درختهایی که دور تا دور

 حیاط رو گرفته بودن، فضای دلنشینی داشت و دلم میخواست ساعتها با نفس

 توی این حیاط قدم بزنم.

 پدر نفس، آقای پویا از در ورودی وارد حیاط شد و استقبال گرمی کرد.

 سورنا؟ یخوبمهرداد: 

 هردو وارد خونه شدیم.ممنون به خوبیه شما.

 آقاس پویا یا بهتره بگم مهرداد، من رو به نشستن دعوت کرد.

 رفت توی آشپزخونه و مشغول ریختن چایي شد.

 م!حرف بزنی یتنهای یخوایکه م یگفتمهرداد: 

اومد توی سالن و نشست رو به روم و سینی چایی رو هم گذاشت آره اگه نفس توی این بحث شرکت نکنه، فکر کنم بهتر باشه.

 روی میزیگی که
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 بینمون بود.

 اتاقشه و یاین ساعت از روز همیشه تو یراستش نفس خونهست اما تومهرداد: 

 مشغول کارای موسیقیه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نوشتن آهنگ و از این جور چیزها، آرهموسیقي؟مهرداد: 

 یتو، ) مکثس کرد و ادامه داد( و البته بعد از اون اتفاق یاز دوران بچگنگفته بود موسیقی کار میکنه!مهرداد: 

 .شنومیم، خب پسرمکالسهای گیتار شرکت میکرد... 

 بشه و بعد هر چی که خواستید بگید!لطفا بذارید حرفهام تموم میخوام دربارهی خود نفس باهاتون صحبت کنم... 

 لبخندی زد و گفت:

 نفس عمیقی کشیدم و شروع به صحبت کردن، کردم:میشنوم.

از کافیشاپهای شهر مشغول کتاب خوندن بود و ییک یکه دیدمش تو یاولین بارحدودا یک ماهی هست که نفس رو میشناسم... 

 اون روز من با خواهرم رفته بودم.

 بعد از این که از کافیشاپ زدم بیرون دوست داشتم دوباره از نزدیک ببینمش، هیچ

 اسم و نشانهای هم بهم نداده بود.

 از هموندفعهی بعد که دیدمش هردو پشت یه میز نشستیم و باهم حرف زدیم. 

 لحظه حس عجیبی بهش داشتم.

 یک هفتهای گذشت و من در طول اون یک هفته به خاطر مرگ خواهرم نتونسته

 بودم برای دیدنش به همون کافیشاپ برم.
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 بعد از یک هفته که دوباره دیدمش، حس کردم تمام ناراحتیای که داشتم رو فراموش

 کردم.

 صحبت کردن با نفس به طرز عجیبی بهم آرامش میداد و دوست داشتم ساعتها

 یتو این مدت بیشتر باهاش صمیمباهاش حرف بزنم و از این آرامش برخوردار باشم. 

 شدم و...

 ؟یو چمهرداد: 

 شاید از شرم و خجالت بود و یا از ترس این که بانتونستم حرفم رو کامل کنم. و...

 شنیدن حرفم عصبانی بشه.

 انتظار اخمتمام مدتی که صحبت میکردم، آقا مهرداد با لبخند بهم خیره شده بود. 

 و یا حتی پریدن وسط حرفم رو داشتم.

 اما فقط لبخند میزد و با دقت به حرفهام گوش میداد.

 "نفس"

 

 .ادمگیتارم رو کنارم گذاشتم و سرم رو به دیوار تکیه دروی زمین نشستم. 

 که سورنا به یتو شوک حرفهای. ضربان قلبم باال رفته بودبه نفس نفس افتاده بودم. 

 پدرم زده بود، بودم.

 از همون موقعی که با پدرم تماس گرفته بود کنار در نشستم تا حرفهاشون رو

 بشنوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یدوسش دارمهرداد: 

 حرفی از جانب سورنا نشنیدم.

 احتمال میدادم با اشاره جوابش رو به پدرم داده بود.

 مشتی به کف اتاقم زدم و از روی زمین بلند شدم و ایستادم.
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 چرا حرف نمیزد؟ شرم داشت؟ میترسید؟

 من به یک یزندگاز این که ممکن بود سورنا به من عالقهمند بشه ترس داشتم. 

 کپسول وابسته بود.

 عاشق همچین دختری بودن، ریسک محسوب میشد.

 دختری که هر لحظه ممکن بود نباشه، دختری که بیشتر شبهای زندگیش رو توی

 بیمارستان گذرونده.

 اگه سورنا واقعا عاشق من باشه...

 .شهینم یهیچ کس عاشق یه همچین دخترنه این امکان نداشت. 

 که با خودش فکر کرده زدمیحدس متو این یک هفته کمتر با سورنا حرف زده بودم. 

 به خاطر دادی که زده بود باهاش سرد شدم اما...

 می،خواستم سعی کنم از عالقم بهش کم کنم.

 هرگز پیش نیومده بود که تا این حد به یک پسر وابسته بشم و یا حتی...

 و یا حتی بخوام حس کنم که عاشقش شدم.

 باید کمتر بهش نزدیک میدشدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...دوسش دارمسورنا: 

 .نفسم بند اومده بودسرم رو محکم به دیوار کوبیدم. 

 رفتم سمت تلفنم و به آناهیتا پیام دادم تا سریعتر خودش رو برسونه.

 آناهیتا توی بیشتر لحظات شاد و غمگین زندگیم کنارم بود و از بیشتر موضوعات

 زندگیم از جمله جدایی خانوادهام با خبر بود و االن هم یکی از لحظاتی بود که بهش

 احتیاج داشتم.

 بعد از حدودا ربع ساعت حس کردم نفس کشیدن از  دقیقهی پیش برام سختتر

 شده.

 یهو در اتاق باز شد و آناهیتا اومد داخل و سریع به سمتم اومد.
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 مبارکه! ؟یسالم بر نفسه خودم خوبآناهیتا: 

 خبریه کلک! ینگفته بود، منم خوبمآناهیتا: بشین کارت دارم.

 هیچ وقت اینجوری باهاش حرف نزده بودم و حق میدادم بهش، که بخواد تعجبخداروشکر، بشین کارت دارم.

 کنه.

 شده؟ یچیزآناهیتا: 

 خبریه نفس؟... آره خبپسری که پایین بود رو دیدی؟آناهیتا: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همونیمو تو سرت نم، یببین نفس اگه همین االن زبون باز نکنآناهیتا: ببین آناهیتا باید دربارهی یک مسئلهای باهات حرف بزنم.

 هر چند،

 همین االن هم مویی تو سرت نیست.

 ؟یکنیچرا خودت صداش نمآناهیتا: هوف، بهت میگم ولی تو قبلش برو پدرم رو صدا کن.

 تمام مدت ایستاده بودم و حرفهام رو میزدم اما تنگی نفس باعث شد تا روی زمینبعدا بهت توضیح میدم.

 خم بشم و دستم رو روی گلوم بذارم.

 آناهیتا به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و سعی کرد بلندم کنه.

 چت شده؟ ؟ینفس خوبآناهیتا: 

 منو گذاشت روی تخت و خودش با سرعت از اتاق بیرون رفت.

 بعد از چند ثانیه پدرم و آناهیتا وارد اتاق شدن.

 .اهیتا اون رفته بود و یا شاید نرفته بودشاید بعد از اومدن آنسورنا بینشون نبود. 

 اصال نگرانی و اهمیت به کسی مثل من، اون هم از جانب سورنا دلیلی نداشت.

 شده؟ یچبابا: 

 گردنش یزمین و دستش رو رو ییهو خم شد رو، زدیداشت حرف مآناهیتا: 

 گذاشت.

 .کپسولش رو بیار، کمد یآناهیتا از توبابا: 
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 آناهیتا با سرعت به سمت کمدم رفت و کپسول رو آورد و به دست بابام داد.

 بابا کانوال رو از توی بینیم درآورد و ماسک اکسیژن رو روي دهانم گذاشتم.

 حالش خوبه؟آناهیتا: 

 برمشیعادیه و اگر حالش بد شد م، نفس شده یچیزیش نیست دچار تنگبابا: 

 بیمارستان.

*** 

 شناسیش؟یچند وقته مآناهیتا: 

 چی؟میخواس هر روز چندین حمله و شوک عصبی بهت وارد بشه! بهش بگو ضررنمیکنی.از نظر من بهش بگو.حدودا یک ماه.

 سرم رو به پنجرهی اتاقم تکیه دادم گفتم:بهت اطمینان میدم اونم همچین حسی رو نسبت به تو داره.اما اون...

 چرت نمیگم عزیزم، اون آقایی که من امروز دیدم مطمئن باش مدتهاست به توعالقه مند شده.چرت نگو آنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

منظورت چیه؟وقتی به پدرت گفتم حالت خوب نیست، رنگ از روش پرید و خواست بلند شه بیادتو اتاق که بابات جلوش رو 

 گرفت.

چی میگی؟اه نفس چقدر خنگ شدی!بیخیال، تو چه خبر؟منظروت اینه که چه خبر از نامزد گرامی و ...حاال هر چی، کی 

 آناهیتا اومد سمتم و گونهام رو کشید و گفت:هست؟ کارش چیه؟

آهان استاد دانشگاه هم ؟آره مگه چیه! هیچی نگو، خب داشتم میگفتم... فضول خودمی، سپهر کریمی  ساله اهل تهران و...

بیادب، یعنی میگی اگه مهم عقله که فکر کنم دیگه خیلی اختالف سنی باهم دارین.سنش یکم زیاد نیست؟مهم عقله عزیزم..هست

 ؟یدوسش دار، بگو ببینم... ساله نه عزیزم تو سن عقلیت زیر  ساله؟- سن عقلیش زیر
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 میگم خنگ شدی میگی نشدم، اگه نداشتم که با  سال اختالف سنی قبولنمیکردم.

 دهانم گذاشتم و از پنجره به حیاط یو روماسکم رحرف دیگهای برای گفتن نداشتم. اوهوم...

 خیره شدم.

 نفس؟ یراستآناهیتا: 

 هوم؟از داییت چه خبر؟ماسکم رو برداشتم و گفتم:

فکر نمیکردم مهری جون بخواد محرومت خبری ندارم، از بعد از دعوای اون روز، بابا اجازه نداد باهاش صحبت کنم.

 رو میگم.جون دیگهد مهرداد جون یمهرکنه!مهری جون کیه؟دیگه داره باورم میشه باال خونت رو اجاره دادی... 

 تک خندهاس کردم و گفتم:

 محکم زدم رو پاش و گفتم:یک بار دیگه بگو.آناهیتا خاک تو سرت ) مکثی کردم و دوباره گفتم( خاک تو سرت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 با آخرین خاک تو سرتی که گفتم زد زیر خنده.آنا خاک تو سرت.

 االن که با. شدیاما باورم نم، پرونهیعقل از سر آدم م یشنیده بودم عاشقآناهیتا: 

 چشمهای خودم دیدم باور کردم.

 بالشتی که روی تخت بود رو برداشتم و توی صورتش پرت کردم.

*** 

 مشغول تماشای تلویزیون بودم که صدای تلفنم باعث شد حواسم از فیلمی که

 پخش میشد، پرت بشه.

 الو نفس؟بله؟سورنا: 

 .در رو باز نکن... زنهینفس یک نفر میاد در خونه رو مسورنا: شده؟ یچیزسالم... 
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 .کن تا بهت خبر بدمفقط مشغول باش و در رو باز نچس؟ چی داری میگی سورنا؟سورنا: 

 این رو گفت و گوشی رو قطع کرد.

*** 

 "سورنا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کن یازش دور، یاگه دوسش دارآرمان: 

 پوزخندی زدم و گفتم:

 شه؟اگه به قیمت جونش تموم ب یحتآرمان: من به خاطر یک جمله از جانب فرد بیارزشی مثل تو از نفس نمیگذرم.

 .یبینیبه موقعاش مچی کار میخوای بکنی؟ چی کار میتونی بکنی!آرمان: 

 دوسش داره باشه.که یبا کس یذاریاگه نفس برات مهم باشه متو فقط ادعای عاشقی داری... 

 نفس دوسـت داره؟ یدونیتو از کجا مآرمان: 

 من هیچ وقت راجع به عالقم با نفس حرف نزدم و فقط پدرشآرمان راست میگفت. 

 با خبر بود.

 اگر نفس یک نفره دیگه رو دوست داشته باشه...

 آرمان پوزخند صدا داری زد و گفت:

 چی شد؟نگاهی به آرمان انداختم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم.

*** 

 کشیدم و ینفس عمیقچراغ اتاق رو روشن کردم و خودم رو روی تخت انداختم. 

 سعی کردم بخوابم که صدای سرسام آور گوشیم مانعام شد.

 

 

 

 

 

 



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 101

 

 

 از صبح که باهاش تماسنفس با دیدن اسمش روی صفحهی گوشی، لبخندی زدم. 

 گرفتم و بهش گفتم اگه زنگ خونه رو زدن، در رو باز نکنه، خبری ازش نداشتم.

 .الوسورنا: 

 الو سورنا؟نفس: 

سریع تلفن رو قطع کرد و حتی اجازه نداد خدافظ.نه...؟یندار یخب کارمطمئنی؟اوهوم... چیزی شده؟نه.خوبم.؟یخوبسالم... 

 خداحافظی کنم.

 .تخت خوابیدم یباال انداختم و رو یشونهارفتارش جدیدا عجیب شده بود. 

 دستم رو گذاشتم روی پیشونیم و چشمهام رو بستم.

 چی قراره پیش بیاد؟

 نفس هم من رو دوست داره؟

 من به نفس میرسم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرمان چی؟

 خودم کشیدم و بعد از چند دقیقه یپتو رو روذهنم رو از هر موضوعی خالی کردم. 

 خوابم برد.

*** 

 » ماه بعد«

 

 دو ماه بدون هیچ دردسری از جانب آرمان، گذشت و حال نفس هم تقریبا خوب بود.

 در طول این یک ماه هر وقت باهاش صحبتاما همچنان مثل دو ماه پیش سرد بود. 

 میکردم به سردی جواب میداد.

 مهر بود و نفس مشغول درس خوندن بود و من کمتر میدیدمش.

 "نفس"
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 چشمم رو از، در اتاقم یبا صداکتابهام دور و برم پخش بودن و سرم توی کتاب بود. 

 نوشتههای کتاب گرفتم.

 نفس؟بابا: 

 ؟یک-جانم بابا؟بیا پایین عزیزم، یک نفر میخواد تو رو ببینه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورنا؟لبخندی روی لبش نشست و گفت:سعادت.

دو ماه سعی کردم با سورنا سرد برخورد کنم و ازش دور باشم تا شاید از من برنجه باشه شما برید منم میام.آره عزیزم بیا پایین.

 و

 دیگه سراغم نیاد اما...

 از پلهها پایین رفتم و وارد سالنبلند شدم و با مزاحم همیشگی از اتاق بیرون رفتم. 

 شدم.

 سورنا با دیدنم از روی مبل بلند شد.

 .سالمسورنا: 

 نشستم رو به روش و کپسولم رو کنارم گذاشتم.سالم.

 حالت چطوره؟سورنا: 

 .منم خوبم، شکرسورنا: خوبم.

 من مسخرهات کردم؟!سورنا: خودت رو مسخره کن.
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 .ینفس اومدم تا با خودم ببرمت یک جایسورنا: شاید...

 .یک جاکجا؟سورنا: 

 بردمت؟ یبد یمن تا حاال جاسورنا: تا ندونم کجاست باهات نمیام.

 با مکث گفتم:

 .رو هم بهم اعتماد کنپس این بار سورنا: .نهخب... 

 و دو لیوان شربت وارد سالن یپدرم با سین، با بلند شدن مناز روی مبل بلند شدم. 

 شد.

 ؟یخورینفس مبابا: 

 با لبخند جواب دادم:

 .به لباسها انداختم یدر کمد رو باز کردم و نگاهاز پلهها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. نه بابا ممنون.

 یک مانتوی جلو باز سفید، زیر مانتویی و شلوار مشکی و شال سفید از توی کمد

 بیرون آوردم و مشغول پوشیدن شدم.

 .تلفنم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتمآرایش مالیمي کردم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایین پلهها که رسیدم، بابا جلوم رو گرفت و گفت:

 بو*س*های روی پیشونیم زد و کنار رفت.چشم بابا..مراقب خودت باش یولنفس میدونم بهش اعتماد داری... 

 و پیرهن سفید! یشلوار مشکنگاهی به سر تا پای سورنا انداختم. 

 به طور اتفاقی لباسهامون باهم ست شده بودن.

 از بابا خداحافظی کردیم و از خونه بیرون رفتیم.

 دستم رو بردم. سورنا ماشین رو روشن کرد و راه افتادهر دو نشستیم توی ماشین. 

 سمت ضبظ و آهنگها رو بدون اینکه اجازه بدم حتی خواننده یک کلمه بخونه، رد

 میکردم.

 .حس کردم تمام بدنم سوخته یلحظهاسورنا دستم رو گرفت و مانعام شد. 
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 شیشه رو پایین کشیدم و سورنا هم دستم رو ول کرد.

 چرا نذاشتی رد کنم؟باز هم حرفی نزد و خودش مشغول رد کردن آهنگها شد.

 باز هم حرفی نزد و آهنگها رو رد کرد.

 

 "کجا باید برم

 یه دنیا خاطرت، تو رو یادم نیاره؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 کجا باید برم

 که یک شب فکر تو، من و راحت بذاره؟!

 چه کردم با خودم

 که مرگ و زندگی، برام فرقی نداره؟!

 محاله مثل من، توی این حال بد

 کسی طاقت بیاره!

 کجا باید برم

 که تو هر ثانیهم، تو رو اونجا نبینم؟!

 کجا باید برم

 که بازم تا ابد، به پای تو نشینم؟!

 قراره بعد تو

 چه روزایی رو من، تو تنهایی ببینم!

 دیگه هر جا برم

 چه فرقی میکنه، از عشق تو همینم

 جوونیم و سفر کردم

 که از تو دور شم یکم

 من و هرجور میبینی شبیه یک سفرنامهام

 شبیه یک سفر نامه
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 کجا باید برم

 یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره؟!

 کجا باید برم

 که یک شب فکر تو، من و راحت بذاره؟!

 چه کردم با خودم

 که مرگ و زندگی، برام فرقی نداره؟!

 محاله مثل من، توس این حاله بد

 کسی طاقت بیاره!"

 

 زیر زدمیم دلیلیب یجدیدا خیلبا تموم شدن آهنگ، قطره اشکی از چشمم چکید. 

 گریه! اما شاید خیلی هم بیدلیل نبود...

 حالت خوبه؟سورنا: 

 ماشین رو کنار یه خونهای که بیشتر شبیه به عمارت بود، پارک کرد.اوهوم.

 .پیاده شوسورنا: 

 .در ماشین رو قفل کرد و با کلید در خونه رو باز کردهر دو پیاده شدیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک حیاط بزرگ تقریبا شبیه به حیاطرفتم داخل و بعد از من هم سورنا وارد شد. 
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 خونهی خودمون، پر از درخت و گل و کلی گیاه، اما از حیاط خونهی ما خیلی بزرگتر

 بود.

 .ببینتت خوادییه نفر هست که مسورنا: 

 با این حرف سورنا از حرکت ایستادم و بهش خیره شدم.

 .قبال بهت گفته بودم... بیا نترس مادر بزرگمه ؟یچرا وایسادسورنا: 

 نفسی از سر آسودگی کشیدم و راه افتادم.

 در ورودی سالن رو باز کرد و هردو داخل رفتیم.

 با وارد شدنمون لبخندپیرزنی حدودا  ساله روی یک مبل توی سالن نشسته بود. 

 ملیحی روی لبش نشست و دستهاش رو، رو به سورنا باز کرد.

*** 

 "سورنا"

 

 چند روز پیش دربارهی نفس با مادرجون حرف زده بودم و اصرار داشت که نفس رو

 ببینه.

 با خودم گفتم شاید این یه فرصت باشه تا بتونم نفس رو از حسی که نسبت بهش

 دارم، با خبر کنم.

 .آغوشم کشیدمش یبه سمتش رفتم و تومادرجون دستهاش رو برام باز کرد. 

 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 توی دستهای مادرجون

 گذاشت.

 !یباالخره اومدمادرجون: 

 قطره اشکی از گوشهی چشم مادرجون چکید.

 نفس در جوابش فقط لبخند زد.
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 برای گفتن حرفم تردید داشتم، اما باالخره که یک روزی باید میگفتم.

 رو به نفس گفت:مادرجون، بهتون گفته بودم یک روز دختری که دوسش دارم رو میارم پیشتون.

 نفسخوش اومدی عزیزم.

 

 سعی داشتم طوری جلوه بدم که انگار از عالقهی سورنا بیخبرم، اما نمیشد؛ توان این

 رو نداشتم که نشون بدم من از همه چیز بیخبر هستم.

 دست مادربزرگ سورنا یا به قول خودش مادر جون رو به سمت صورتم آوردم و روی

 دستش رو بوسیدم.

 .دیاز چشمم چک یقطره اشکبا لبخند بهم خیره شده بود. 

 نگاهم رو ازش گرفتم و به سورنامادرجون همچنان با لبخند به من نگاه میکرد. 

 .کردیاو هم با لبخند نگاهم مدوختم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االن باید چی کار میکردم؟

 منم از عالقم میگفتم؟

 یا فقط سکوت میکردم؟

 با صدای مادر جون به سمتش برگشتم و توی چشمهاش نگاه کردم.

 نفس جان؟مادرجون: 

 .رمیرو بگ هامیگر ینتونم جلو گهیحرف بزنم و د دمیترسیمبغض داشتم. 

 با صدایی که از تَه چاه میاومد گفتم:

 !یمونیکنارش م شهیقول بده همجانم مادر جون؟مادرجون: 

 گفتم؟یم دیبا یچسرم رو پایین انداختم. 

 ادامه داد:

 ...مادرسورنا: حتی اگر دوسش نداری، قول بده کنارش بمونی.

 وسط حرفش پرید و گفت:



 

novelfor.ir 

 انجمن رمان فور دنینفس کش یبرا ینفس 108

 سورنا چشمی زیر ل**ب گفت و سکوت کرد.ساکت باش پسرم.

 نفس؟مادرجون: 

 سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یدیقول ممادرجون: 

 اگر میگفتم نه، هم خودم پشیمون میشدم و هم سورنا و مادرجون رو ناامید

 میکردم.

 اما اگر میگفتم قول میدم...

 لبخندی زدم و گفتم:

 من رو به سمت خودش کشید و بو*س*های روی پیشانیام زد.قول میدم.

*** 

 سرم رو به شیشهی ماشین تکیه دادم و به فکر یک ساعت پیش افتادم.

 ؟یچرا ساکتسورنا: 

 ؟یبه چسورنا: دارم فکر میکنم.

 من مجبور کنهیبودم که سورنا با خودش فکر م نیبه فکر اسورنا دیگه حرفی نزد. به همه چیز.

 شدم به مادرجون قول بدم یا واقعا دوسش دارم!

 نفس؟سورنا: 

 ؟یچرا به مادربزرگم قول دادبله؟سورنا: 
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 حس کردم سورنا ذهنم رو خونده...

 .بگم تونستمیداشتم اما نمحرفی برای گفتن نداشتم. 

 با دیبانمیتونستم راحت توی چشمهاش خیره بشم و بهش بگم که دوسش دارم. 

 پدرم هم حرف میزدم.

 .باز کردم و وارد شدم دیدر رو با کلسورنا من رو رسوند خونه و رفت. 

 از طرز حرف زدنش مشخص بودبابا توی حیاط بود و مشغول حرف زدن با تلفن بود. 

 که کامال عصبیه!

 امابا دیدن من لبخندی زد و سعی کرد طوری رفتار کنه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. 

 باز هم یه اتفاقی افتاده بود و من ازش بیخبرم...

 رفتم توی اتاقم و لباسهام رو عوض کردم.

 گرسنه نبودم و با اینکه کنجکاو بودم دلیل عصبانیت بابا رو بدونم، اما ترجیح دادم

 توی اتاق بمونم.

 :رو باز کردم امیپتلفنم رو چک کردم، یک پیام از طرف یک فرد ناشناس داشتم. 

 راد؟ ارمان راد؟ مگه توی لیست سیاه نبود! دوباره به شمارش نگاه کردم، با شمارهیسالم خانم پویا، راد هستم.

 بار جوابش رو بدم نیگرفتم ا میبشم اما تصم الیخیخواستم بدیگهای پیام داده بود. 

 و ببینم چی کار داره!

 خواستم جواب پیامش رو بدم، که زنگ زد!

 الو؟-

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...دیلطفا قطع نکنآرمان: 

 ...(پارک ) دیایب دیتونیمآرمان: قطع نمیکنم به شرط اینکه کارتون رو بگید.

 یجواب تلفنها یبه سورنا قول داده بودم که حتاین رو گفتم و تلفن رو قطع کردم. خیلی خب باشه، من تا چند دقیقهی دیگه اونجام.

 آرمان رو ندم، اما باالخره باید میفهمیدم چی کار داره که بعد از چند ماه هنوز هم
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 بیخیال نشده!

 :تعجب کرد و گفت دنمیبابا با ددوباره لباسهام رو پوشیدم و از اتاق بیرون زدم. 

 ؟یچه مشکلبابا: کجا میری؟ مگه تازه بیرون نبودی! شرمنده بابا برای آناهیتا یک مشکلی پیش اومده باید برم.

 چه دروغ گویی شدم جدیدا! نمیدونم، فقط گفت سریع خودم رو برسونم.

 سویچ رو برداشتم و رفتم توی حیاط، سوار ماشین شدم و به سمت آدرسی که آرمان

 داده بود، راه افتادم.

 با یکلیه یچشمم به پسراز ماشین پیاده شدم و به دور و اطراف نگاهی انداختم. 

 یسعچشمهای طوسی، پوست تیره و موهای مشکی افتاد که بهم خیره شده بود. 

 کردم به رو خودم نیارم و توجهی نکنم.

 د؟ییکجا-

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پشت سرتونمآرمان: 

 داشت یقشنگ یچهرهبرگشتم و با چهرهی همون پسر چشم طوسی رو به رو شدم. 

 اما سعی کردم زیاد بهش خیره نشم.

 تلفن رو قطع کردم و روی یکی از نیمکتهای پارک نشستم و بهش اشاره دادم تا

 رو باهاش یادیقت زحرفش رو بزنه و دوست نداشتم و عیسر خواستمیمبشینه. 

 بگذرونم.

 د؟یدار ادیرو به  یپارسال شب تولد دختر خالتون مالنآرمان: 

 .اجازه نداد نایباهاتون همکالم بشم اما خواهرم سار امیب خواستمیاونشب مآرمان:  بله...

 .صحبت کردن با شما یداشتم برا لیدلاون شب ... نه راستشخب؟ تمام حرفتون توی این مدت همین بود؟آرمان: 

 دلیلتون چی بود؟***

 

 و مطمئنم از فهممیسورنا رو م یتهایحساس لیحاال دلبه نفس نفس افتاده بودم. 

 عالقهی آرمان با خبره.
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 نشسته بود و مشخص بود که ونیزیتلو یمبل رو به رو یبابا رودر خونه رو باز کردم. 

 حواسش یک جای دیگهست!

 نشستم کنارش و صداش زدم که برگشت سمتم و با لبخند گفت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یستیگرسنه نبابا: هیچی بابا با نامزدش دعوا کرده بود، یکم ناراحت بود.شد؟ یچ تایآناهسالم عزیزم... 

 با اینکه نبودم اما ترجیح دادم حداقل چند دقیقهای کنار پدرم باشم

*** 

 »یک ماه بعد«

 

 از شدت نفس تنگی از خواب پریدم و روی تخت نشستم و بیشتر احساس خفگی

 کردم.

 ماسک اکسیژن رو از کنار تخت برداشتم و کانوال رو از توی بینیم خارج کردم و

 ماسک رو روی دهانم گذاشتم.

 از طبقهی پایین صدای صحبت کردن میاومد و هر لحظه صدا بلندتر میشد!

 ییدا یصدا دنیبا شناز روی تخت بلند شدم و رفتم سمت در اتاق و بازش کردم. 

 نویان تعجب کردم! این موقع شب اینجا چیکار میکرد؟

 پشت نردهها نشستم و مشغول تماشای دعواش با بابام شدم.

 دختر خواهرمه!، که بهش دارم یجدا از حس... منه یباشه خواهرزاده یهر چنویان: 

 اون نیبشنوم! ا یخبر معتاد شدنش رو از مالن دیکه با یکدوم خواهر؟ همونبابا: 

 خواهری نیست که من میشناختم نویان...
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 مادر دخترته!، باشه زنت بوده یهر چنویان: 

 بابا با صدای بلندتری گفت:

کدوم مادر نویان! اون اگه مادر بود که برای به دست آوردن دخترش توی دادگاهاعتراض میکرد، نه اینکه خیلی راحت دمش رو 

 بذاره رو کولش و بره.

 نداره منم یلیدل، اگه اون معتاد شده. به خواهرم ندارم یربط چیمهرداد من هنویان: 

 !نمشیبب خوامیمن نفس رو دوست دارم و ممعتاد بشم... 

 بابا با تمام زوری که داشت، خوابوند تو صورت دایی...

 نگاه دایی به سمتم کشیده شد و اسمم رو زیر ل**ب زمزمه کرد.

 اگر معتاد شد...

 من نفس رو دوست دارم...

 من مثله خواهرم نیستم...

 کدوم مادر!

 باید خبر معتاد شدنش رو از مالنی بشنوم!

 اعتیاد؟

 مادر من؟

 اما، دادیبابا شونههام رو گرفت و مدام تکونم مبابا و دایی هر دو به سمتم اومدن. 

 چرا نمیتونستم واکنشی نشون بدم!

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورنا
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 آقا مهرداد". " انداختم یگوش یبه صحفه یاهنگبا صدای تلفن از خواب پریدم. 

 تعجب کردم! این موقع شب پدر نفس با من چی کار داشت؟

 .مارستانیاالن خودت رو برسوت ب نیالو سورنا همالو؟مهرداد: 

 ...کشهینفس نم... نفسچی شده؟!مهرداد: 

 در عرض چند ثانیه سریع اماده شدم و سوار ماشین شدم و راه افتادم.

 تمام فکر و ذهنم پیش نفس بود و چند باری نزدیک بود تصادف کنم...

 !کشهیمن مطمئنم حالش خوبه! نفس منفس نمیکشید! نه امکان نداره. 

 از ماشین پیاده شدم و به داخل بیمارستان رفتم.

 و رو به دمیبه سمتش دوتوی راهرو سرگردون بودم که چهرهی پدرش رو از دور دیدم. 

 .بود سینشسته و چشمهاش خروش ایستادم. 

  آقا مهرداد چی شده؟دختری که کنارش نشسته بود سرش رو بلند کرد و گفت:

 !مونهیزنده نم یادیزمان ز گهیدکتر م... ستیحال تفس خوب ن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک نفر از پشت سرم گفت:

 شوک بدی بهش وارد شده!آقا مهرداد بلند شد و خواست به سمتش هجوم بیاره که سریع جلوش رو گرفتم و

 دوباره روی صندلی نشوندمش.

 .ذارمیزندهات نم ادیسر نفس ب ییاگر بال، انینومهرداد: 

*** 

 »3 ساعت بعد«

 گفتنیمسه ساعت کامل رو منتظر موندیم و دکترها هیچ جوابی بهمون ندادن. 

 نفس، نفس کم آورده و به سختی تونستن برشگردونن!

 زندست! اما برای مدت کوتاهی...

 باالخره دکترش اومد بیرون و همون دختری که کنار آقا مهرداد نشسته بود، بلند شد

 .مو منتظر نگاهشون کرد ستادمیدکتر ا یرو به رو، منم کنارشو به سمت دکتر رفت. 
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 شد؟ حالش خوبه؟ یدکتر چمالنی: 

 رو ههاشیاگر تا قبل از چهار ماه نتونستم مشکل ر... بدم یقطع دیام تونمینمدکتر: 

 حل کنم، باالخره یک روزی نفس کم میاره! مشکل ریههاش هم خیلی وخیمه!

 ...که داره حالش خوب بشه یتیوضع نیبا ا کنمیفکر نم، دمینم یالک دیامخوب میشه یا نه؟دکتر: 

 از یکی یرو، داشتم اجیآزاد احت یبه هوابا سرعت از بیمارستان بیرون زدم. 

 نیمکتهای توی محوطه نشستم و سرم رو بین دستهام گرفتم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر گفت امیدوار نباشید، اما من هرگز امیدم رو از دست نمیدم، نفس خوب

 میشه...

 در اتاق یپدرش جلوبعد از چند دقیقه، برگشتم داخل و به سمت اتاق نفس رفتم. 

 ایستاده بود.

 .نشیبرو ببمهرداد: 

 بیهیچ حرفی وارد اتاق شدم، ماسک اکسیژن روی دهانش بود و چشماش بسته بود.

 با بسته شدن در چشمهای به رنگ خاکستریش رو باز کرد.

 رونیاز اتاق ب عیسربا دیدنم به سرفه افتاد و مایع قرمز رنگی از دهانش خارج شد. 

 زدم و دکتر رو صدا کردم.

 اجازه ورود هیچ کس رو به اتاق ندادن و کرکرههای شیشه اتاقش رو هم پایین

 کشیدن.

*** 

 

 هر چقدر به خودشدو هفته است که نفس مرخص شده اما هیچ خبری ازش ندارم. 

 و به پدرش زنگ زدم هیچکس جواب نداد و امروز تصمیم گرفتم تا به خونشون برم.

 پدرش در خونه رو باز کردم در جوابم فقط سر تکون داد.

 آقا مهرداد میشه نفس رو ببینم؟بهم نزدیک شد و دستهاش رو روی شونههام گذاشت و گفت:
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 ببین سورنا تو پسر خیلی خوبی هستی اما خودت شنیدی که دکتر چی گفت! نفسمدت زیادی زنده نمیمونه و...

 یازش نمونده روصرف کس یادینفس تمام عمرش رو که زمان ز خوامینمو چی؟مهرداد: 

 غیر از خودش کنه و تو هم برو دنبال کسی بگرد که وسط زندگیت، واسه همیشه

 .برو و راحتش بذار و خودت رو هم راحت کنتنهات نذاره... 

*** 

 نفس

 

 بابا بعد از تموم شدن حرفهاش، بدون اینکه به سورنا اجازه صحبت کردن بده در رو

 بست.

 زد و یلبخند تلخ دنمیبا دتمام مدت پشت در نشسته بودم حرفاش رو میشنیدم. 

 گفت:

 بابا این کار را به خاطر خودت کردم.

 پاهام گذاشتم یسرم رو روقطره اشکی از گوشه چشمم چکید و روی گونم سر خورد. 

 و شروع به گریه کردن، کردم.

 »دو سال بعد«

 

 

 

 

 

 

 

 

 بو*س*های روی گونه علی، شاگرد پنج سالهام زدم و با لبخند ازش خداحافظی کردنم.
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 کیدو سال تمام مشغول تدریس در آموزشگاه زبان بودم و درس مدرسه رو ول کردم. 

 سال پیش پدرم در راه خونه با ماشین تصادف میکنه و اون هم منو تنها میذاره.

 از اون موقع به خونه مالنی رفتم و تا دو ماه پیش، پیشش زندگی میکردم و باالخره

 تونستم یه خونه جدا اما نزدیک به خونه مالنی بگیرم و مستقل زندگی کنم.

 مشکل ریههام تقریبا حل شده و اما هنوز هم برای تنفس به کانوال و کپسول احتیاج

 دارم.

 تو این دوسال، دایی رفته بود آمریکا و از مالنی شنیدم که آرمان ازدواج کرده!

 هنوز هم گاهی به سورنا فکر میکنم و تنها حسرت میخورم که چرا هیچ وقت از

 عشقی که بهش داشتم باخبرش نکردن و از همون روزی که بابام بهش گفت دیگه به

 من نزدیک نشه، ندیدمش تا اینکه...

 ساعت کالسم تموم شده بود با منشی و مالنی مشغول صحبت بودم که صدای باز

 شدن در آموزشگاه و توجهام رو جلب کرد! مردی با چهرهای آشنا وارد شد و دختری

 حدودا 8 ساله هم همراهش بود.

 نفس؟مالنی: 

 من دنیبه سمتمون اوند و با دحرفی نزدم و فقط چهره آشنای سورنا خیره شدم. 

 بود و چتر هم یهوا بارون. زدم رونیاز آموزشگاه ب عیسرچشماش از تعجب گرد شد. 

 همراه من نبود! به سمت خیابان دویدم که دستی از پشت منو به سمت خودش

 دلم. شدم رهیخ شیآب یتو چشماکشید و با دو تیلهی ابی رنگ سورنا رو به رو شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای این چشمای آبی که گاهی یواشکی بهش خیره میشدم تنگشده! اشکام

 بیاراده میریختن اما زیر بارون دیده نمیشدن.

 ...نفس؟ حرف بزنسورنا: 

 سرم رو پایین گرفتم و گفتم:

 نفس؟ ؟یچ برگرد پیش دخترت، ممکنه بهونه بگیره!سورنا: 

 یابونیخ نیهمچ یشب بود و تو10 ساعت بازوهام رو توی دستهای قویش گرفت.  باید برم...
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 هر چند دقیقه یکبار ماشین رد میشد و خلوت بود!

 .نفس من دختر ندارم! من اصال ازدواج نکردمسورنا: 

 با خارج شدن این جمله از دهانش، سرم رو باال گرفتم و تو دو تیله آبی رنگش خیره

 شدم.

 با لحن ارومی گفت:

 برای اولین بار دلم میخواست بغلش کنم اما نمیشد!این دو سال یه هیچ کس غیر از تو فکر نکردم.

 ناخودآگاه این جمله از دهانم خارج شد:

 کدوم سوال؟- ادته؟یرو  دمیازت پرس شیکه دو سال پ یسوالسورنا:  دلم برات تنگ شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یچرا قبول کرد، یمادربزرگم ازت خواست کنارم باش یوقتسورنا: 

 .حرف بزنم یبه راحت تونستمینمسکوت کردم. 

 ؟یمجبور بودسورنا: 

 ناخودآگاه جملهای از دهانم خارج شد:

 با شنیدن حرفم، انگار چشمهاش زیر بارون برق زدن. دوست داشتم...

 ؟یدوستم داشتسورنا: 

 ...دوست دارم-

 

 پایان

10:12 4/9/1397 
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