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 به همشون که هاییراه از پر من، داستان دل توی و رازه از پر زندگی

!میشه ختم جواب بی رازهای  

 دگیزن تمام حوادث و میشه زخمی تنم تمام حادثه، هر پس در نفس، من

...کرده احاطه رو من  

 دونمنمی شدم؛ خیره پریدم رنگ صورت به و وایسادم اتاقم یآیینه جلوی

!بکشم؟ بدبختی انقدر باید کی تا  

 بکس کیسه بشم که بشم، بقیه ِکش بال که زایید رو من فقط مامانم، انگار

.کنن خالی من سر پره، دلشون وقتی که بقیه،  

 که وقتی از کردم؛ بغض کشیدم، گونم ودیکب روی و باال آوردم رو دستم

 نه؛ فقط که صورت ندیدم، کبودی بدون رو صورتم هیچوقت میاد، یادم

.ندیدم کبودی بدون هیچوقت رو تنم کل  

 رو خودم وحشت با اومد؛ کرد،می صدا بلند بلند رو اسمم که بابا، صدای

 روی که دیدم رو بابا حال، توی رسیدم تا بیرون، رفتم و رسوندم در به

.نشسته مبل  

 با و پایین انداختم رو سرم و سمتش رفتم و کردم جور و جمع رو خودم

:گفت و انداخت بهم نگاهی نیم کردم؛ سالم آرومی صدای  

.بزرگ آقا یخونه بریم باید شو، حاضر برو گمشو-  

!خدایا اتاقم؛ توی رفتم و دادم تکون سری بغض با  

!خدایا کنن، تحقیرم همه باز خوامنمی اونجا، برم خوامنمی من  

کنی؟نمی تمومش چرا آخه  
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 یه کمدم، سمت رفتم و کردم پاک رو چکید چشمم از که اشکی قطره

.تخت روی گذاشتم و آوردم در مشکی شلوار و رنگ ایسرمه تونیک  

 و نریمان سری صدقه از هم رو هاوسایل همین انداختم، اتاقم به نگاهی

 و وسایل همین خریدن فقط کردن، برادری از که برادرهایی داشتم، نیما

.بود وسط خودشون آبروی پای چون اونم بودن، بلد رو لباس تیکه چهارتا  

 از محکم رو بلندم موهای کردم، عوض رو لباسم و کردم پاک رو اشکم

 رو، بود خریده برام یواشکی دوستم، که کرمی اون از یکم و بستم باال

 موهام روی رو، شالم و کردم تنم رو ممانتو زدم؛ صورتم کبودی روی

.بیرون اومدم اتاق از کیفم، برداشتن با و انداختم  

سالمه؟ چند مگه من کن، رحم بهم خودت خدایا زد،می شور عجیب دلم  

گرفتی؟ نادیده رو من انقدر که کردم گناهی چه مگه  

 یجد خیلی که کردم سالم اومدن، هم هامداداش دیدم که پذیرایی توی رفتم

 حرکت دنبالشون بغض با داد؛ حرکت دستور بابا که دادن رو جوابم

.کردم  

 توی من با نبود حاضر هیچوقت بابا چون نشستم، ماشینش توی نیما، کنار

!دونمنمی بیزاره، من از انقدر چرا بفهمم تونمنمی هنوز باشه، محیط یه  

 به هنوز افتاد، راه حرف بی و کرد من به نگاهی نیم نیما نشستم، وقتی

:گفت که بودیم نرسیده بزرگ آقا یخونه  

نفس؟-  

:گفت و کشید عمیقی نفس که کردم نگاهش بغض با  

.برگشته سام-  
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 که بود همین واسه پس بکشم، تونمنمی نفس کردم حس حرفش، این با

.بزرگ آقا یخونه بریم باید گفت  

 

:گفت یناراحت با که دیچک اشکم  

.کنمیم شیکار هی نکن، هیگر-  

:گفتم و دادم تکون یسر  

 باش مطمئن اومده، شیپ تشیموقع که هم حاال نباشم، من خداشه از بابا-

.دهینم دستش از  

 همون اگه یمردیم خب فرستادم؛ لعنت بدم بخت به و کردم پاک رو اشکم

نجا؟یا یگشتینم بر و یموندیم یبود که یقبرستون  

 دایپ یترشیب شدت هاماشک و دادم هیتک نیماش یشهیش به رو سرم

 بزرگ در دنید با بزرگ، آقا یخونه به میدیرس یمدت از بعد کردن؛

 دمیکش خونه نیا یتو که ییهاعذاب لحظه لحظه، ادی رنگش، یمشک

.افتادم  

 البته بود؛ بزرگ خانم داشت، رو هوام یکم که یکس تنها خونه، نیا یتو

 حالم کمک یلیخ بازم یول بزنه حرف مردها حرف یرو تونستینم اونم

 زخمم که بود اون خوردم،یم کتک بابا از که ییهاوقت مخصوصا   بود،

.دردم مرحم شدیم و بستیم رو  

 رو سمیخ صورت سمتشون، رفتم و شدم ادهیپ نیماش از عیسر بابا، تشر با

.شدم خونه وارد سرش، پشت و کردم پاک  

 همه و شد باز در م،یستادیا یورود در یرو به رو و میگذشت اطیح از

 خانم م،یشد خونه ییرایپذ وارد و میگذشت راهرو از م،یشد وارد هم پشت
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 معمول، طبق سمتش، اومد که ینفر نیآخر و اومد استقبالمون به بزرگ

!بودم من  

 بهش رو اشکم از پر یهاچشم نگفت، یزیچ و کرد بغلم یناراحت با

:گفت و گذاشت نشیس یرو رو، سرم که دوختم  

 بزرگ آقا با صبح از ست،ین یراض هم سام گلم، دختر نباش ناراحت-

.زنهیم کله و سر داره  

 شونیراض بتونه سام حداقل که کردم دعا دلم یتو و دادم تکون یسر

.دنینم تیاهم اصال   من حرف به که هانیا کنه،  

 ییرایپذ به رو خودمون عیسر دو هر بزرگ، آقا تحکم پر یصدا با

 خودش به یحت که کردم سالم عیسر و انداختم نییپا رو سرم م،یرسوند

.بده رو من سالم جواب نداد زحمت  

 بزرگ آقا نمیبب موندم منتظر و شدم ریجاگ کنارش مان،ینر سر یاشاره با

 یعصا به م،یبرگشت سمتش به همه صالبتش، پر یصدا با گه؛یم یچ

:گفت ییرسا یصدا با و زد هیتک شدش یکار منبت  

.بدم رو مهم خبر تا دو که کردم جمع هم ورد رو همه امروز-  

 من صورت یرو و کرد نگاه تکمون تک صورت به و کرد مکث یکم

:گفت خودش زدن حرف خاص صالبت با و شد متوقف یالحظه  

.برگشته روزید سام؛ ناصر، ادگاری تنها زم،یعز ینوه-  

 حبس اریاخت یب نفسم گرفت، رو بدنم تمام یمحسوس لرز حرفش نیا با

 رو بزرگ آقا نگاه رد اومدم؛ خودم به که پهلوم یتو زد مانینر که شد

.دمیرس بود نشسته نفره تک یصندل یرو سالن، ته که یفرد به و گرفتم  
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 به مرد، نیا که دونستمیم خوب اما نداشتم، ادی به مرد نیا از یزیچ من

.دشیم قلمداد من همسر اومدم، ایدن به من یوقت از بزرگ، آقا دستور  

:گفت غرور با که کردم نگاه بزرگ آقا به دوباره  

 هم سام و شده بزرگ نفس که حاال که، هست نیا هم دومم خبر و-

.میبنداز راه هم رو تا دو نیا یعروس مراسم بهتره برگشته،  

 یبرا د،یشا که بابا به زدم زل سیخ یهاچشم با زنه،ینم قلبم کردمیم حس

 رو من از تفاوتیب یلیخ یول کنه، یپدر حقم در شده، که هم بار کی

:گفت بزرگ آقا به رو و گرفت  

 صالح رو یروز چه شما باشه؟ یک مراسمشون ندارم، یحرف من-

د؟یدونیم  

 خوش یموها یتو یدست ،یعصب که کردم نگاه مانینر به التماس با

 گوشم به ییآشنا نا یصدا که دیچک چشمم از یاشک قطره د؛یکش حالتش

:خورد  

 و دیبریم دیدار خودتون یبرا شما که کردم، اعالم رو موافقتم نم مگه-

د؟یکنیم هم ما تن و دیدوزیم  

 نیا من که دیکرد فکر خودتون شیپ چطور نداره، سن هم من نصف نفس

کنم؟یم رو کار  

.دیدار خبر من رفتار و اخالق از همتون ضمن؛ در  

:گفت و کرد نگاه بهم پوزخند با  

...ردخت نیا نکنم فکر-  

:گفت یسرد یصدا با بزرگ آقا که نداد ادامه رو حرفش  

.گفتم رو دیبد انجام دیبا که رو یزیچ نخواستم، نظر ازتون من-  
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:گفت و انداخت ینگاه سام به  

.یباش پدرت اموال وارث یخوایم هم هنوز اگر البته-  

 با رو، بزرگ آقا و خودش نیب یفاصله متر چند و شد بلند یعصب سام

:گفت و ستادیا روش به رو کرد، یط یبلند یهاقدم  

!یکن دیتحد خودم ییدارا با رو من یتونینم-  

 رم،یبگ پس رو اموالم که نهیا یبرا نجام،یا هم االن اگر یدونیم خوب

رفته؟ ادتونی نکنه  

 رو یاگهید کس من زدم، بهتون روزید رو هامحرف من ضمن، در

!باشم گفته منامفهمو رو حرفم نکنم فکر دارم، دوست  

 باشم اون مثل تونستمیم هم من کاش گفتم، نیآفر جرأتش نیا به دلم یتو

:گفت که کردم نگاه بهش بابا، یصدا با کنم، دفاع حقم از و  

 خاندان، نیا یمردها تمام مثل هم تو عمو، ستین یمشکل که نیا خب-

.کنهینم یاعتراض هم یکس ،یباش داشته زن چندتا یتونیم  

 مقدس، یواژه نیا از که کردم نگاه یپدر به اشک، از سیخ یاهچشم با

 سر یرو بگه خودش که شدیم دایپ یپدر کدوم دونست؛ینم یزیچ چیه

!ار؟یب هوو من دختر  

:خالصه ریت ن،یا گهید که دمیفهم بزرگ، آقا حرف با  

 که نادر و بود تو پدر که ناصر داشتم، پسر تا دو فقط من که یدونیم-

 به گه،ید یمین و رسهیم نادر به مرگم، از بعد اموالم، از یمین نجاس؛یا

.ناصر  

 اموالم از قسمت اون من پس ست،ین اتیح دیق در گهید تو، پدر که حاال

.بخشمیم تو به رو، بود ناصر یبرا که  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

:گفت شمرده شمرده بزرگ آقا که بودن شده ساکت همه  

 از پدرت سهم که یندویم ،یکن ازدواج نفس با که یصورت در البته-

.ستین کم من اموال  

.انداخت ینگاه مین من به بعد و شد ساکت لحظه چند سام  

 

 

 دنبال بره و بگذره اموال نیا ریخ از دیشا کردم، نگاه بهش التماس با

:گفت بزرگ آقا به رو یرحمیب کمال در یول عشقش،  

.باشه شده نامم به یعروس از قبل روز تا دیبا سندها تمام ،یول قبوله،-  

 حس رون؛یب رفت ییرایپذ از یحرف چیه یب و کرد نگاه بابا به بعد

 کردم، نگاهشون سیخ یهاچشم با چرخه،یم سرم دور داره ایدن کردمیم

:گفتم ،یمحزون یصدا با و ستادمیا بزرگ آقا یرو به رو و شدم بلند  

.وقتچیه کنم،ینم حاللتون د،یکرد ینامرد حقم در-  

 و خوردم تلو تلو بود، افتاده دوران به سرم د؛یپر رنگش کردم احساس

.شد کیتار امیدن دفعهکی و گرفتم سرم به رو دستم رفتم، عقب قدم چند  

                    *******  

 رهیخ اطراف به جیگ کمی بودم، مارستانیب یتو کردم، باز که رو هامچشم

 به شروع شدت با امهاشک بود، افتاده که یاتفاق یادآوری با که شدم

 سرم متوجه که کنم پاک رو صورتم تا باال آوردم رو دستم کردن، ختنیر

.شدم دستم  

 دکتر با همراه مان،ینر و ماین و شد باز در که کردمیم نگاه دستم به داشتم

 یزیچ یول سمتم اومد اومدم، هوش به من دید تا ماین شدن؛ وارد یانسالیم
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 داد یمرخص یاجازه سوال، چندتا از دبع و کرد نمیمعا دکتر نگفت؛

.رونیب رفت مانینر همراه و  

:گفت و ستادیا کنارم ماین  

؟یشد ریس جونت از نکنه ؟یزد بزرگ آقا به رو حرف اون چرا-  

:گفتم و کردم نگاهش هیگر با  

ستم؟ین آدم من مگه د؟یند رو من چرا گرفت؟ میتصم من واسه چرا-  
:گفتم و زدم چنگ لباسش به اریاخت یب و نشستم تخت یرو  

 تو ماین بشم، اون زن خوامینم من سالمه؟ چند من مگه خدا؛ رو تو ماین-

!خدا رو تو نذار، ،یدار دوست که یکس هر جون رو  

 و در سمت رفت کرد، جدا خودش از رو من و کرد نگاهم یناراحت با

:گفت  

.ارهیب در رو سرمت ادیب پرستار گمیم-  

 خون و بشه پاره رگم شد باعث که دمیکش تمدس از رو سرم حرص با

.بکنه یدیشد یزیر  

 به عیسر پرستار من، تیوضع دنید با و شدن وارد هم با ماین و پرستار

 گفت ماین به هم ییزایچ هی بست، برام عیسر و گرفت رو دستم اومد، سمتم

.دمینفهم که  

 میدیرس شدم؛ خارج اتاق از ماین پشت حرف یب و کردم مرتب رو لباسم

 زنگ مانینر یگوش که خونه سمت میافتاد راه م،یشد سوار و نیماش به

:داد جواب و کرد ینگاه خورد،  

بابا؟ بله سالم،-  
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:گفت و انداخت من به ینگاه نهییآ از  

.خداحافظ نباش، نگران باشه، گم،یم بهش نه،-  

 به جیگ داشبورد؛ یرو کرد پرتش ت،یعصبان با و کرد قطع رو یگوش

.کردمیم نگاه اشکاره نیا  

 شد، دهیکش بازوم که شدم ادهیپ حرف یب خونه، میدیرس یمدت از بعد

:گفت ماین که سمت اون به برگشتم  

؟یبخور کتک ادیم خوشت خدا، رو تو نکن درست شر-  

:داد ادامه که دادم تکون «نه» یمعن به یسر  

؟یدیفهم نفس، یگینم یچیه و یبندیم رو دهنت گفت، بابا یهرچ پس-  

 رفتار از دم،یترسیم کمی خونه؛ سمت افتاد راه که دادم تکون رو سرم

!مونمینم سالم که بودم مطمئن بابا،  

 شد، سبز جلومون معلق اجل مثل بابا که میشد وارد و میکرد باز رو در

:گفت یبلند یصدا با که کردم میقا ماین پشت رو خودم اریاخت یب  

!کنم؟ینم حاللت یگفت و یسادیاو من یبابا یرو یتو زیچ همه یب یتو-  

!یکرد غلط یلیخ ،یخورد ه*گ یلیخ تو  

 کرد پرتم ضرب، با و رونیب دیکش رو من ماین پشت از و انداخت دست

 و کرد باز هم رو کمربندش طرفم، اومدیم که همونطور و خونه وسط

 و بابا سمت اومد که کردم نگاه ماین به التماس با د؛یچیپ دستش دور

:گفت و گرفت رو بازوش  

.نشیببخش شما کرده، ینفهم کرده، یبچگ کن، ولش لطفا   بابا،-  

:گفت و کنار داد هلش بابا  
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.یبکن دینبا جا همه رو یغلط هر یبفهم که کنمیم آدمت االن-  

 تنم؛ یرو کمربند سگک اومدن فرود با شد مصادف حرفش، شدن تموم

 یجلو دستم، با بشه، خوردنم کتک مانع نتونست کرد، یکار هر ماین

.نخوره صورتم یتو یاضربه که گرفتم رو صورتم  

 که سمتم کرد پرت رو کمربندش شد، خسته خودش که یمدت از بعد

:گفت و سرم یتو خورد میمستق  

.زیچ همه یب یدختره هام،چشم یجلو از کن جمع رو لشت تن پاشو-  

 به درد با سم،یوا پاهام یرو تونستمینم یحت که کردیم درد بدنم انقدر

 که یخون رد و من به رهیخ و بود شده مشت دستش که کردم نگاه ماین

.کردیم نگاه بود، مونده دیسف یهاکیسرام یرو  

:گفت یبلند یصدا با بابا که طرفم ادیب خواست  

!ماین یدونیم خودت سمتش، یبر-  

 با داخل، رفتم یبدبخت با و رسوندم اتاق در به رو خودم کشون کشون

 یتو رو میگر هق هق و دمیکش دراز تخت یرو ،یخون و فیکث یهالباس

.کردم خفه متکام  

 شدم، بلند جام از زور به مان،ینر یصدا با که بود گذشته چقدر دونمینم

 برداشتم رو حولم آشغال، سطل انداختم راست هی و آوردم در رو هاملباس

.رونیب ومدما و شستم رو خودم درد، و یبدبخت با حمام؛ سمت رفتم و  

 رهیخ برهنم بدن به آوردم، در تنم از رو حوله و ستادمیا نهییآ یرو به رو

 شده جادیا بابا کمربند با که ییهایکبود و زخم از بود پر تنم تمام شدم،

.دمیکش هامیکبود و هازخم تک تک یرو رو دستم بود،  

بود؟ ینجوریا من یزندگ چرا  
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 عاشق بابام بگم گه،ید یدخترها یهمه مثل نتونستم وقتچیه من چرا

 دخترشه؟

باشه؟ داشته دوست رو من که نداشتم رو یکسچیه چرا  

!ستن؟ین هاشوننوه عاشق بزرگ، مادر و بزرگ پدر مگه  

ندارن؟ دوست رو من چرا پس  

 از و تختم یرو نشستم دم،یپوش رو هاملباس و کردم پاک رو صورتم

 جلوم و آوردم در رو هامتابک و دفتر بود، تخت کنار که مدرسم فیک

 یتو یچیه اما خوندم،یم درس دیبا و داشتم امتحان فردا کردم؛ بازشون

.رفتینم مغزم  

 کردم،یم درست شام رفتمیم دیبا بستم، رو کتاب و دادم قورت رو بغضم

 کردم شروع و آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند داشتم، که یبد درد بدن با

 رو خدمتکارمون و آشپز بابا شد، سالم نه که یقتو از کردن؛ درست غذا

.رمیبگ رو هااون یجا شدم مجبور من و کرد مرخص  

 بعد یکم نسوزه؛ که غذام به کردم جمع رو حواسم و دمیکش یظیغل آه

 یکس یول ،ییرایپذ سمت رفتم و کردم نگاه ساعت به شد، حاضر غذام

.کنم صداشون تا هاشوناتاق سمت رفتم نبود، اونجا  

 و ماین نگفت، یزیچ که کردم صداش شام یبرا و زدم رو بابا اتاق در

 و بشقاب تا سه آشپزخونه، سمت برگشتم و کردم صدا هم رو مانینر

 یتو هم رو غذا و دمیچ آشپزخونه زیم یرو وان،یل همراه به چنگال قاشق

 و شدن آشپزخونه وارد هم با سه هر که سفره سر گذاشتم و دمیکش سید

.نشستن زیم دور  
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 آشپزخونه از بابا، نگاه با و ختمیر غذا شون سه هر یبرا و جلو رفتم

 خوردم غذا زیم هی سر باهاشون که یبار نیآخر ادینم ادمی شدم، خارج

بوده؟ یک  

 جدا رو غذام یسفره دیبا من م،یرفتیم هم یکس یخونه یوقت یحت

!کردمیم  

 و کردم هیگر همه نیا ن،نش یجار دوباره هاماشک تا دمیکش یقیعم نفس

دم؟یرس کجا به ختم،یر اشک  

 که یآسمون به اونجا، از و ییرایپذ یسر تا سر یپنجره سمت رفتم

 آخه زدم، خودم به یپوزخند کردم؛ نگاه بود اهیس من بخت مثل رنگش

.که ستین بخت اهیس تو مثل داره، که یاستاره همه اون با آسمون  

:اومدم خودم به بابا یصدا با که ودمب مونده اونجا چقدر دونمینم  

 بخورن، پرنده و سگ بدم دور، زیبر هم رو شیبق کن، جمع رو زیم برو-

.یبخور نون فیح یتو که نهیا از بهتر  

 دخترش، با من، با اومدیم دلش چطور کردم، نگاهش یاشک یهاچشم با

کنه؟ رفتار ینجوریا خودشه، خون از که یکس  

:زد داد که افتاد نماینر و ماین به نگاهم  

کن؟ جمع رو هاصاحبیب اون گمشو نگفتم مگه-  

 نگاه رو زیم یرو آشپزخونه؛ یتو رفتم عیسر و گفتم «چشم» لب ریز

 و کردم درست رو غذا یذوق چه با که سوخت خودم یبرا دلم و کردم

.نداشتم ازش یسهم چیه خودم حاال  
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 خودم یبرا یاگونه جدا ظرف یتو ،یآن میتصم هی یتو و کردم فکر یکم

 تا خچالی یتو گذاشتم و ختمیر ظرف یتو هم رو هاغذا یباق و دمیکش غذا

.باشم داشته ناهار فردا یبرا  

 ظرف برداشتن با آشپزخونه، کردن مرتب از بعد و کردم رو کارهام

 درس یکم خواستم و برداشتم دوباره رو کتابم اتاقم؛ یتو رفتم غذام،

 کتابم، یرو همونجا، و شد گرم هامچشم کم کم ،ادیز یخستگ از که بخونم

.برد خوابم  

                     ******  

 گذرهیم بود افتاده اتفاق بزرگ آقا یخونه یتو که یصحبت از یروز چند

.دهینکش شیپ رو بحثش دوباره یکس فعال   شکر رو خدا و  

 خونه لفنت که دادمیم انجام رو فمیتکال داشتم و بودم نشسته اتاق یتو

:دادم رو تلفن جواب و رونیب رفتم اتاق از و شدم بلند خورد، زنگ  

بله؟-  

:رفت تنم از روح انگار خط، پشت یصدا دنیشن با  

.بزنه زنگ بهم بگو بابات به-  

!ممتد بوق و تماس قطع یصدا بعد و  

.نشستم همونجا و دادم قورت یسخت به رو دهنم آب  

!ایخدا  

 دووم یوحش نیا دست ریز دونمیم من جونم، خدا ندارم، طاقت گهید من

.بدتره بابامم از نیا ارم،ینم  

 به یوقت فقط شد، بلند هقم هق یصدا یک و شد سیخ صورتم یک دمینفهم

.اومد در شدن بسته و باز یصدا که اومدم خودم  
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 کردم؛ باز رو آب دوش و رسوندم حموم به رو خودم چطور دمینفهم

 یرو به رو که اتاقش از ماین که رونیب ماومد و شستم رو خودم عیسر

:گفت اخم با و انداخت بهم ینگاه رون؛یب اومد بود، حموم  

!بدو بپوش، لباس برو-  

 اتاقم، یتو انداختم رو خودم و شدم دور چشمش یجلو از عیسر

 کردم، خشک رو موهام نکهیا از بعد و دمیپوش رو هاملباس یالعجلضرب

.رونیب اومدم  

 مانینر و ماین با داشت که دمیشن رو بابا یصدا شدم، خارج هک اتاق در از

:کردیم صحبت  

.گذاشتم امتحاناتش از بعد یبرا رو قرار-  

:کالفس بود مشخص که اومد ماین یصدا  

!بچش یلیخ نفس بابا، یول-  

شماها؟ ای دونمیم بهتر من نباشه، حرف-  

:دمیشن رو مانینر یصدا  

؟یچ بکشتش بزنه، اگر نداره، یروان دلتعا سام داره، گناه نفس بابا،-  
.شمیم راحت شرش از بکشتش بهتر، درک، به-  

بودم؟ اضافه من انقدر یعنی زد، چنگ گلوم به یبد بغض  

بودن؟ متنفر ازم انقدر  

 یتو رفتم عیسر بشنوم، رو هاشونحرف یهیبق تا نستادمیوا گهید

 که شدم ظرف تکه چندتا شستن مشغول کردم؛ دم ییچا و آشپزخونه

:دمیشن سرم پشت از درست رو مانینر یصدا  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

نجا؟یا یاومد یک یتو-  

:گفتم و سمتش برگشتم هل با  

من؟-  

.بشورم هم رو هانیا گفتم کردم، دم ییچا تازه اومدم، شیپ کمی  

:گفتم عیسر که کرد نگاهم مشکوک  

داداش؟ یخواستیم یزیچ-  

 خوش یموها یوت یدست داد؛یم قلب قوت بهم که بود یزیچ نگاهش ته

:گفت و دیکش حالتش  

.خواستمینم یخاص زیچ نه،-  

:گفتم و زدم یلبخند  

.ارمیم و زمیریم دم تازه ییچا براتون االن منم برو،-  

 تا سه و دمیکش آب رو هاظرف عیسر هم من رون،یب رفت یحرف چیه یب

 کردم سالم بابا به آروم و ییرایپذ سمت رفتم رون؛یب رفتم و ختمیر ییچا

:گفت تفاوت یب که  

شه؟یم تموم یک امتحانات-  

:گفتم استرس با و گذاشتم زیم یرو سرش، یاشاره با رو ییچا  

.شهیم تموم ماه آخر شده، شروع تازه-  

:گفت و کرد تر باهاش یلب و برداشت رو شییچا  

.یبش سام یرسم زن قراره گه،ید ماه تا ،یکن آماده رو خودت بهتره-  

 هیگر با نشستم، زانوهام یرو اریاخت یب و زد حلقه هامچشم یتو اشک

:گفتم  
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 من لطفا ، بابا، ،یدار دوست که یکس هر جون رو تو خدا، رو تو بابا،-

.سالمه چهارده فقط  

 رو پاش مچ و شدم خم هق هق با و سمتش دمیکش رو خودم زانوهام یرو

:کردم التماسش و گرفتم  

 نیا نکن یپرستیم که یسک هر جون بابا، ن،یحس امام به رو تو بابا،-

!خدا رو تو بابا، نکن باهام، رو کار  

 بابا اون، به نده رو من خدا رو تو کنم،یم رو تیزیکن دارم عمر تا خدا به

.خدا رو تو  

 کرد پرتم و زد یلگد بهم تمام، قساوت با بود، دستم یتو که پاش همون با

 بود شده رخس خشم از که یصورت با و سادیوا جلوم و شد بلند کنار؛

:گفت  

؟یکرد یغلط چه-  
؟یآورد حرف من حرف یرو  

؟یدیم نظر یدار که خواستم نظر تو از من مگه  
.امتحاناتت از بعد یعنی امتحاناتت، از بعد گفتم  

کرده؟ کتک هوس باز دلت نکنه  

 و هق هق با د،یکش و گرفت دستش هی با رو موهام و صورتم یتو شد خم

 با رو کار نیا اومدیم دلش یپدر کدوم شدم، رهیخ بهش یاشک یهاچشم

بکنه؟ دخترش  

 بازم و نهیبب رو دخترش یاشک یهاچشم داشت طاقت دلش یپدر کدوم

نده؟ نشون یالعملعکس چیه  

:گفت و نیزم یرو کرد ولم ضرب با  
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 بودم بلد وگرنه باشه، کبود بدنت تیعروس شب خوامینم که فیح-

.کنم تیحال یچطور  

 با شد؛ مشت مانینر و ماین یهادست که دمید ضوحو به حرفش، نیا با

 اتاقم سمت رفتمیم عقب عقب که همونجور و شدم بلند نیزم یرو از درد

:گفتم  

 تمام جواب دوارمیام بخشمت،ینم که نیحس امام به بابا، بخشمتینم-

.بده بهت خدا رو یکرد حقم در که ییکارها  

 و رمیبم رم،یبم خواستیم لمد کردم، قفل رو در و اتاقم سمت رفتم عیسر

.نمینب رو روزها نیا  

                    *******  

 کار یچ باال نیا االن دونمینم واقعا   کردم، نگاه اطیح به باال اون از

کنم؟یم  

 و رمیمیم صد در صد ن،ییپا افتمیب ارتفاع نیا از اگر که دونمیم فقط

بهتر؟ نیا از یچ خب؛  

:اومد مدرسمون مشاور ،یانیکاو خانم ادیفر یصدا  

 ستین درست کار نیا م،یکنیم حلش هم با دخترم، نییپا ایب جان، نفس-

.زمیعز نکن نفس، نکن قشنگم، دختر  

:گفتم بغض پر و بلند یصدا با و دیچک چشمم از یاشک قطره  

 دوست رو من یکس چیه شه،یم بدتر زیچ همه شه،ینم درست یچیه-

.نبود نبود، ینجوریا من تیوضع داشت، دوستم نفر هی اگر خدا، به نداره،  

 ماین و مانینر و بابا و شد باز اطیح در موقع همون افتادم؛ هق هق به و

 ادیفر با و دیدو رو ساختمون یجلو تا در ریمس کل ماین داخل، اومدن
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 یلیخ باال نیا از که نقصش یب صورت به فقط زد، صدا رو اسمم

.کردم هنگا د،یرسیم نظر به ترکیکوچ  

:زد داد و سادیوا ساختمون نییپا  

!ایب داداش جان ن،ییپا ایب من جان ن،ییپا ایب نفس،-  

:گفتم هیگر با و دادم تکون تند تند رو سرم  

 یکس زن کنه مجبورم بابا یذاشتینم ،یداشت اگه ،یندار دوستم هم تو-

.ترهبزرگ سال هفده ازم که بشم  

:اومد مانینر یصدا  

!سر رهیخ یرهدخت نییپا ایب-  

.حالله خونت برسه، بهت دستم قرآن به نفس  

:گفتم و زدم یتلخند  

.حالله شماها یبرا خونم شهیهم من نداره، برام یفرق-  

:کنم نگاه بهش شد باعث بابا یصدا  

.طهیسل یدختره یدید خودت چشم از یدید یهرچ ای ن،ییپا یایم ای-  

:گفتم و دمیخند هیگر با  

.رمیبم من خداته از که تو-  

:گفتم و زدم غیج  

؟یدیکش سرم به نوازش دست بار، هی فقط بار، هی-  

!نه  
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 کبودم، صورت خاطر به شهیهم کنن، مسخرم همه یشد باعث شهیهم تو

بابا؟ اومد دلت یچطور دم،یشن کهیت همه از  

!فیح بذارن، تو یرو که پدر اسم فیح  

.بشم یوحش هخودخوا یعوض هی زن تو، حرف به که نهیا از بهتر رمیبم  

 هی کردم حس شد، داخل که یشخص دنید با که برداشتم جلو به یقدم

 رفتم قدم دو اریاخت یب که زد یداد چنان کردن، یخال روم خی آب پارچ

:عقب  

 ،ینکن تموم رو هایباز مسخره نیا و نییپا یاین اگر یعل یوال به نفس،-

.یبش مونیپش خودت یکرده از که کنمیم یکار  

:گفتم قه هق با  

هست؟ هم ینفس افتاده ادتونی همتون حاال چرا-  

ه؟یچ  

ست؟ین یخبر اموالت از رمیبم من گفته بزرگ آقا  

 باال، ادیب اگر که باال، ومدهین قشنگم یرو اون تا نییپا ایب گمشو نفس-

.ذارمینم زندت  

 پشت یلبه سمت به قدم دو رفتن، عقب یجا و دادم تکون تند تند رو سرم

 یادیز ارتفاع داشت، طبقه سه و بود بزرگ یلیخ مدرسمون اشتم؛برد بوم

.معجزس موندنم زنده بپرم، اگر دونستمیم و داشت نیزم تا  

 دم،یترس یلیخ چرا، دروغ دم؛یند جمع نیب رو سام یوقت و گردوندم چشم

 نیا خواست ازم التماس با رمون،یمد ،یبهشت خانم که ترکینزد رفتم بازم

 برداشتم؛ گهید قدم هی باز و دادم تکون نه یمعن به یرس نکنم، رو کار
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 با و شد دهیکش پشت از دستم که بپرم خواستم و کردم باز رو هامدست

.بود دهیکش رو دستم که یکس بغل یتو افتادم و شدم پرت عقب به شتاب  

 کردم حس سام، دنید با کردم، نگاه بود کرده بغلم که یکس به وحشت با

دارم؟ من که یزندگ چه نیا آخه ایخدا شد، جدا تنم از روح  
 نیب از و کرد نگاهم بود دایپ خشم یهاشعله ازشون که ییهاچشم با

:گفت شدش دیکل یهادندون  

 یلیخ از خاطرش به که یزیچ یتو یبزن گند یخوایم بچه الف هی تو-

گذشتم؟ زهایچ  

؟یزنیم حرف بابات حرف یرو که دهیرس ییجا به کارت حاال  

:گفت و بوم پشت در سمت برد و دیکش رو دستم  

هرته؟ شهر یکرد فکر کنم،یم آدمت-  

 دستش یتو از رو دستم کردم یسع ن،ییپا دمیکش ساختمون یهاپله از

.نبودم موفق اصال   یول بکشم، رونیب  

 یصدا به و رونیب سمت دیکش رو من ه،یبق به توجه بدون و نییپا میدیرس

 توجه هم «ش؟یبریم کجا:»گفتنیم مدام که یانیکاو خانم و یبهشت خانم

.نکرد  

 دونستمیم کنم، خالص شرش از رو خودم که بودم تالش در هم هنوز من

.ذارهینم زندم  

!ایخدا  

.دیببخش کردم، غلط کن، رحم بهم خودت  
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 کرد پرت شدت با رو من و کرد باز رو نشیماش در و گرفت رو بازوم

 گهید سمت از هم خودش زد؛ رو نیماش قفل عیسر یلیخ و یصندل یرو

:زدم غیج وحشت با کرد، حرکت به شروع سرعت با و شد سوار  

!یروان کن ولم-  

...خو برم خوامیم  

 خون یمزه و شهیش به خورد سرم که دهنم یتو دیکوب دست پشت با چنان

 چشم رونیب به و کردم خفه گلوم یتو رو هقم هق د؛یچیپ دهنم یتو

 ادمیپ نیماش از زور به بزرگ، آقا یخونه میدیرس یمدت از بعد دوختم،

.داخل سمت برد و کرد  

:گفت تشر با سام که سمتم ادیب اومد د،ید رو تیوضع که بزرگ خانم  

 دل یعوض نیا یبرا اگر بابام، خاک ارواح به بزرگ، خانم خدا به-

 اون کنار، ذارمیم رو یترکیکوچ و تربزرگ حرمت گهید ،یبسوزون

.نهیالکاتبکرام با ابتحس که وقته  

:گفتم بزرگ خانم به رو هیگر با پله، راه سمت برد و دیکش رو بازوم  

 تو بزرگ، مامان قرآن، رو تو ببرتم، نذار خدا رو تو ،یمامان خدا رو تو-

.من جون رو  

 باز رو اتاق نیاول در سام شد؛ محو دمید یجلو از ها،پله خم از دنیچیپ با

 با رو خودم کرد، قفل رو در و اومد هم خودش داخل، کرد پرتم و کرد

:تر جلو اومد که دمیکش عقب ترس  

.کن ولم زتیعز جون رو تو کن، ولم خدا رو تو-  

!هه-  

بابا؟ نه  
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شما؟ دینش تیاذ وقت هی  

:گفت خشم با و صورتم یتو اومد  

.باشمش گذاشته زنده و کنه یباز من یآبرو با نشده زاده مادر-  

 یهاچشم با روش، افتادم پشت از و تخت به گرفت امپ که عقب رفتم انقدر

:گفتم و کردم نگاهش سیخ  

 انقدر که فروختم شماها به یتر زمیه چه من مگه خدا، رو تو کن، ولم-

د؟یکنیم تمیاذ  

:گفت و روم شد خم  

.فروختن من به که یتر زمیه خودت تو-  

:گفت کردیم مرتب رو کتش که همونجور و ستادیا بعد  

 اتاق نیا در از رو پات یندار حق ،یعروس روز تا یمونیم نجایا-

شد؟ فهم ریش رون،یب یبذار  
 در، سمت رفت و زد یپوزخند دادم، تکون سر صالیاست با و دیلرز چونم

 یتو دیکل دنیچرخ یصدا رون؛یب رفت و برداشت در یرو از رو دیکل

:گفتیم خدمه از یکی به خطاب که سام یصدا بعد و اومد در  

 بهش یاگهید زیچ آب، و ییغذا یوعده کی یروز جز به دیندار قح-

 رفتن رونیب یبرا یابهانه پس هست، اتاقش یتو هم ییدستشو د،یبد

 یکس بشنوم ای نمیبب نجا،یا فرستهیم باباش هم رو هاشلباس نداره،

.خودشه یپا خونش کنه، کمکش خواسته  

:گفت یبلند یصدا با بعد  

ن؟یدیفهم-  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 شدم، جمع خودم یتو و دمیکش دراز تخت یرو دم،یشنینم یزیچ گهید

.برد خوابم یک دمینفهم که کردم هیگر انقدر  

                      ******  

 یرو نشستم و کردم نگاه اطراف به جیگ دم،یپر خواب از در یصدا با

!ماین یصدا پشتش و اومد در یصدا دوباره تخت؛  

:رسوندم در به رو ودمخ یچطور دمینفهم ،یخوشحال شدت از  

نفس؟-  

 نفس؟

:در به دمیکوب مشت با و ختیر تند تند هاماشک  

 خدا رو تو رون،یب اریب رو من خدا رو تو خدا، رو تو داداش داداش،-

!یوحش نیا به بِدَن رو من نذار  

!نفس جان رو تو داداش  

 و زن و خودت یزیکن دارم عمر تا دمیم قول داداش، دمیم قول خدا به

 نذار داداش، خدا رو تو کنم، گوش یبگ یهرچ دمیم قول بکنم، رو بچت

.بشم اون زن من  

:گفت آروم شد، بلند هقم هق یصدا  

 درنگ لحظه کی اگر خدا به تونستم،یم اگر بکنم، یکار تونستمیم کاش-

.کردمیم  

.بشم اون زن خوامینم من خدا، رو تو داداش-  

.ینبود نجایا ناال تو بود، اگر که نفس، ستین من دست-  
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 دوستم دونمیم کن، یکار هی خدا رو تو کشه،یم رو من سام داداش،-

 داداش بچم، یلیخ هنوز من خدا، یرضا محض یول دونم،یم ن،یندار

!نشو بکشم، زجر نیا از شتریب نشو یراض دستش، ریز رمیمیم  

 بغل رو زانوهام و خوردم سر در پشت رفت؛ بزنه، یحرف که نیا بدون

.کردمیم هیگر و دادمیم تاب رو خودم آروم م،کرد  

من؟ چرا خدا، هینجوریا من یزندگ چرا  

نبودم؟ آدم من مگه  

 بابام گه،ید یدخترها یلیخ مثل منم اگه شدیم کم تییخدا از یچ مگه

داشت؟ دوستم  

...داشتن دوست رو من حداقل یول نداشتن پول خانوادم که بود آرزوم  

                      ******  

 مراسم بزرگ، آقا دستور به اد؛یم شیپ برام داره زود یلیخ اتفاقات یهمه

.کنن برگزار زودتر قراره رو  

 میرفت که بود مانینر و سام همراه اونم رون،یب رفتم خونه از بار هی فقط

 که شدم الغر یقدر به هفته دو نیا شگاه؛یآزما هم اونجا از و محضر

.زننیم زار متن به هم میمیقد یهالباس  

 دیکل که بودم نشسته پنجره کنار یطاقچه یرو و بود زانوم یرو سرم

 اون به برگردوندم رو سرم حس یب شد، باز در و دیچرخ در قفل یتو

.داخل اومدن خدمه از چندتا و بزرگ خانم دمید که سمت  

 که یغم با بزرگ خانم کردم، یجون یب سالم و شدم بلند جام از آروم

 که ییهاچشم با گرفت، رو دستم و سمتم اومد بود مشخص چهرش یتو
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 خدمه از تا دو به دست با که شدم رهیخ بهش بود دار نم شهیهم هایتازگ

:گفت بهشون رو و کینزد انیب کرد اشاره  

.دیکن زشیتم و دیببر رو نفس-  

:گفتم و کردم نگاهش تعجب با  

.اخد به ستمین فیکث بودم، حموم روزید من بزرگ، خانم-  

:گفت و دیکش صورتم به رو دشیچروک دست و زد یمحزون لبخند  

!رمیبگ رو بزرگت پدر یخودکامگ یجلو که داشتم رو قدرتش کاش یا-  

 گنگ حرکتش از هنوز د؛یبوس رو میشونیپ و دیکش نییپا رو سرم هم بعد

 یبهداشت سیسرو سمت به رو من و سمتم اومدن دخترها از تا دو که بودم

 که بودن کرده نصب هم دوش اونجا سام، دستور به البته هک بردن اتاقم

.نرم رونیب عنوان چیه به من  

 ظرف هی با هادختر از گهید یکی که آوردم در تنم از رو لباسم خجالت با

 بود، یچ بزرگ خانم منظور دمیفهم تازه داخل، اومد یکیکنیپ گاز و موم

:گفت شونیکی که شدم رهیخ بهشون یاشک یهاچشم با  

.بزرگه آقا دستور م،یشرمندتون خدا به-  

 همه نبود، فیتوص قابل واقعا   حالم چون گذشت، بهم یچ گهید دمینفهم

 لشونیوسا کردن جمع از بعد و کردن زیتم خودشون قول به رو تنم یجا

.شستم رو ناکمچسب تنم و کردم باز رو دوش رون،یب رفتن  

 نشسته اتاق یتو گهید خانم هی با بزرگ خانم رون،یب اومدم حموم از یوقت

 هیبق یهاخونه یتو و بود شگریآرا بودم، دهید هم قبال   رو زن نیا بودن،

.دادیم انجام رو کارش  
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 یوجب مین یحوله اون با دادن؛ رو سالم جواب دو هر که کردم سالم آروم

:گفت بزرگ خانم که دمیکشیم خجالت واقعا   بود، تنم که  

!؟یکنیم کاریچ گهید نمیبب من، شنگق دختر نمیا جان، یمهر-  

 هم خودش سمتش، برم کرد اشاره که کردم نگاه بزرگ خانم به تعجب با

 که داد بهم بلند یاخونه یتو راهنیپ هی داخلش از و کمد سمت رفت

 بلندم یموها کنار، اومدم و کردم عوض لباس کمد، در پشت منم بپوشم،

:کرد مصدا خانم یمهر که دمیچیپ حوله یتو رو  

.نجایا ایب دخترم، ایب-  

 رو بالشتم که کشینزد رفتم خودش، کنار و تخت یرو زد دست با و

 هم من بکشم، دراز که گفت و خودش یپا کینزد گذاشت و برداشت

 تخت، سمت اون بزرگ، خانم دادم، انجام رو بود گفته بهم که یکار

.کردیم نگاهم یمهربون با و بود نشسته کنارم  
 شروع رو کارش هم خانم یمهر شدم، رهیخ سقف به و دمیکش یظیغل آه

 بود روم شیپ که ینامعلوم یندهیآ به و ختمیریم اشک آروم آروم کرد؛

.کردمیم فکر  

 تمام کردمیم حس شدم، بلند تخت یرو از شد؛ تموم کارش یمدت از بعد

 به یاپیپ مشت نیچند و یبهداشت سیسرو سمت رفتم زنه،یم نبض صورتم

 بود، اتاق یتو بزرگ خانم فقط برگشتم؛ یوقت زدم، خنک آب رتمصو

:گفت و دیکش موهام یتو رو دستش کرد، بغلم و سمتم اومد  

.دخترکم یشد خوشگل یلیخ-  

:گفت و شد قیدق صورتم به و کرد جدا خودش از رو من  

.نبود سخت برات انقدر یزندگ کاش بکنم، یکار برات تونستمیم کاش-  
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 نم،یبش تخت یرو کرد کمکم و کرد پاکش که دیچک چشمم از یاشک

.نشست کنارم هم خودش  

:زدن حرف کرد شروع و شد رهیخ وارید یرو معلوم نا ینقطه هی به  

 به داد رو من مادرم، عمل خرج خاطر به بابام که بودم تو سال و سن هم-

 یول داشت، زن بود، تربزرگ سال پونزده من از بزرگ آقا بزرگ، آقا

.شدینم دار چهب زنش  

:داد ادامه و دیکش یظیغل آه  

 ،ارمیب ایدن به پسر هی براش اگه که بود گفته بهم بودم، غشیص فقط اولش-

.کنهیم عقدم  

:کرد پاک رو دیچک چشمش از که یاشک  

 از بزرگت پدر اول زن بعدش، هفته کی اومد، ایدن به ناصر که یروز-

.مرد و کرد سکته ،یناراحت شدت  

:گفت و من سمت برگشت و دیکش یظیغل آه دوباره  

 که دونهیم خدا ،یدیکش یبدبخت خودت فقط ینکن فکر تا گفتم، رو هانیا-

 آقا از که ییهاکتک شدت از هاوقت یلیخ گذشته، من به ییروزها چه

 گهید که نینب رو االنش شدم؛یم خونه ضیمر یراه خوردم،یم بزرگ

.بود یقلدر خودش یبرا هاموقع اون نداره، یکار من به  

:گفت و زد یقشنگ لبخند و دیکش صورتم به یدست  

 بزرگه، آقا هیشب یلیخ سام، اخالق مادر، یکن سازش دیبا ،یزندگ یتو-

 رو قِِلِقش دیبا ،یایب راه دلش به چطور یباش بلد دیبا زبونن، خر مردها

 بالش و دست یتو ادیز کن یسع متنفره، یدراز زبون از سام ؛یریبگ ادی

.ینباش  
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:گفتم و کردم نگاهش بغض با  

!خدا رو تو بزرگ، خانم ندارم، دوستش خوامش،ینم-  

بکشم؟ شوهرم از بخوام االنم که دمیکش بابام از کم من مگه  

!نذار بزرگ، خانم نذار خدا رو تو  
 یرو رو دستش شد، بلند میگر هق هق و بغلش یتو انداختم رو خودم

 جدا ازش شدم، آروم که یکم کنم، یلخا رو خودم گذاشت و دیکش موهام

:گفت که کردم نگاه بهش و شدم  

 هامحرف به خوب هم حاال شه،ینم درست یزیچ هیگر با نکن، هیگر-

...کن گوش  

 شتریب ترسم هم و شدمیم سرخ هم بزرگ، خانم یهاحرف از کلمه هر با

!ایخدا شد،یم  

ه؟ینجوریا من یزندگ چرا آخه  

 هی همراه به ماین و سام و شد باز در شد، مومت که بزرگ خانم یهاحرف

 داد هیتک در به نهیس به دست سام شدن؛ اتاق وارد لباس رگال هی و خانوم

:گفت تفاوت یب یلیخ و  

 اطیخ و طراح هم خانم نیا کن، انتخاب رو چندتا هالباس نیا نیب از-

!یکن انتخاب رو عروست لباس که آوردمش هستن،  

:داد ادامه و زد یپوزخند  

 یچ تو ستین مهم من یبرا وگرنه بود، بزرگ خانم درخواست به نمیا-

.یبپوش  

 بعد و اتاق یتو موند ماین رون،یب رفت در از که زد چنگ گلوم به بغض

:گفت بزرگ خانم و من به رو سام، رفتن از  
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.دینیبب رو هانیا نیایب-  

 باهم و هاسلبا سمت میرفت بزرگ خانم با کرد؛ اشاره هالباس رگال به و

 یادیز من، سن به یدختر یبرا یول بودن قشنگ م،یکرد نگاهشون

.بود نیسنگ  

 و آورد در رگال یتو از رو ییمویل رنگ به یلباس بزرگ خانم

:گفت کرد،یم شیبررس که همونجور  

.نمیبب تنت یتو بپوش ایب قشنگه، نیا نظرم به-  

 به هم روشن یآب لباس هی تخت، رو گذاشتمش و گرفتم ازش یلیم یب با

 برداشتم هم رو اون بود، یقشنگ زیچ و بود بلند نشیآست که خورد چشمم

 پس کنم، نگاه رو شیبق بخوام دیکشینم حوصلم گهید کنار؛ گذاشتم و

 بهم یلبخند کردم، نگاه بود اومده که یخانم اون به و یصندل یرو نشستم

.کنارش برم کرد اشاره و زد  

 یتو آلبوم لبخند با که کنارش نشستم سمتش، رفتم و شدم بلند جام از

:گفت و کرد باز رو دستش  

!اد؟یم خوشت کدوم از نیبب زم،یعز ایب-  

 توش یخاص زیچ دمید یوقت و زدم ورق رو هاصفحه الیخیب یلیخ

:گفتم سرد یلیخ و بستم رو آلبوم ست،ین  

!خوامیم یمشک بلند یساده راهنیپ هی-  

 بهش ماین گفتن!« ؟یچ» یصدا با شد، حبس هاشوننفس همه کردم حس

:گفت و کرد نگاهم خشم با کردم، تکرار دوباره رو حرفم و کردم نگاه  

؟یبپوش تو که پوشهیم یمشک شیعروس روز یشعوریب کدوم-  

:گفتم بودم، رهیخ بهش که همونجور و شدم بلند جام از و زدم یپوزخند  
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 یکس نداره، ازدواجش به یاعالقه چیه که یکس اهه،یس بختش که یکس-

!زور هم ازدواجش و بوده زور شیزندگ یهمه که  

؟یشد قانع ای بگم هم باز  

:گفت و دیکش هم یتو رو هاشاخم  

.بپوش یمشک مردم، من وقت هر-  

 یول نبودم، مهم هااون یبرا من دیشا گرفت، نفسم لحظه هی حرفش، نیا با

 برام االن تا هم یخاص رکا چیه نکهیا با بودم، هامداداش عاشق شهیهم من

.بودن نکرده  

 و زد ورق و یکم و گرفت دستش از رو آلبوم و خانم اون سمت اومد ماین

 و دفترچه هی و کرد دییتا سر با هم خانم اون داد، نشون بهش مدل هی

 اومد و شد بلند دستش، یتو متر هی با و درآورد فشیک یتو از خودکار

.من سمت  

 خانم دمید هم فاصله نیا یتو بکنه، رو ارشک تا سادمیوا حس یب یلیخ

 که ییهاهمون یرو گذاشت و برداشت هم گهید لباس تا دو بزرگ،

.میبود کرده انتخاب  

 در و رونیب برد رو هالباس یاضافه ماین که شد تموم کارشون باالخره

 رو راداتشونیا خانم اون و دمیپوش رو هالباس کمد پشت منم بست، رو

 لباس و هالباس یهمه گهید یهفته تا گفت بزرگ خانم به و زد عالمت

.حاضره هم من عروس  

 خانم رون،یب رفت و برداشت رو هالباس زها،یچ نجوریا و تشکر از بعد

.رونیب رفت اتاق از یحرف چیه بدون هم بزرگ  

 پنجره سمت رفتم بغض با ،یخال اتاق هی و موندم من و شد قفل در دوباره

نبود؟ ینجوریا من یزندگ اگه شدیم یچ بشن، یجار امهاشک گذاشتم و  
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داشتن؟ دوستم خانوادم اگه شدیم یچ  

برد؟یم خودش با هم رو من مامانم، اگه شدیم یچ اصال    

 ها،درخت نیا مثل منم یزندگ کردم، نگاه زده زییپا اطیح به بغض با

...زده زییپا بهش یبدجور  

                        ********  

:گفتم و دمیکش رونیب شگریآرا دست ریز از رو سرم یکالفگ اب  

!اه-  

!گهید بسه  

!نیکرد خستم  

:گفتم دیتهد با که سمتم ادیب اومد دوباره  

 اون گهید یدفعه هی اگر شورمیم رو صورتم کل رمیم قرآن به-

.یبکش من صورت یرو رو صاحبیب  

:گفت لب ریز و کرد نازک یچشم پشت برام ضیغ با  

.نهیهم قتتایل-  

 خودم صورت به کردم، قفل هم رو در و ییدستشو سمت رفتم حرص با

!بود کرده درستم رکیس یهادلقک هیشب قا  یدق که کردم نگاه  
!شستم باهاش رو صورتم کل و برداشتم رو صابون فکر یب  

 با هم رو هااون و کردم نگاه موهام به یکم کردم؛یم یسبک احساس

.رونیب اومدم ییدستشو در از و زدم خودم به یشخندین کردم، باز حرص  

 من یافهیق و ختیر دنید با که کردیم جمع رو لشیوسا داشت شگرهیآرا

 که بزنه یحرف اومد و کرد بسته و باز یماه مثل رو دهنش یه کرد، کپ
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 خانم، اون و من اوضاع دنید با داخل، اومد بزرگ خانم و شد باز در

گه؟ب یچ بود مونده خدا یبنده  

:گفت و من سمت اومد و کرد نگاه ساعت به کمی  

؟یکرد درست خودت یبرا مادر یتیوضع چه نیا آخه جان، نفس-  

بکنه؟ رو کارش ینذاشت چرا  

:گفتم و انداختم بزرگ خانم به یتفاوت یب نگاه  

 بگم دیبا بکنه، هادلقک هیشب رو من که نهیا کردن کار از منظورتون اگر-

 با هم االن کردم، پاک رو همه یول بده نجاما رو کارش گذاشتم که

.نجایا بذارن برام رو ششونیآرا لوازم فقط شم،یم حاضر خودم اجازتون  

 یتو گذاشتمش و بود آورده که ییمو یفرکننده سمت رفتم و گفتم رو نیا

 کردم شروع شدنش، داغ از بعد و کردم جمع رو موهام دسته دسته برق؛

.موهام کردن فر به  

 من یکس بذارم ستین هم قرار اما ستم،ین یراض ازدواج نیا به که درسته

!نهیبب هادلقک هیشب رو  

 ادی هادختر از هایتازگ که کم یلیخ شیآرا هی و شد تموم موهام با کارم

 رو نیتحس برق بزرگ، خانم سمت برگشتم یوقت و کردم رو بودم گرفته

.دمید هاشچشم یتو  

!بود عروس لباس اسمش هک یلباس سمت رفتم و شدم بلند  

 انتخاب دیسف یساده لباس هی برام هم االن اومد،یم خوشم ماین یقهیسل از

 هی و بود بلند نشیآست بود، باز ادیز نه و داشت یادیز پف نه که بود کرده

 در و بود شده کار لباس یتنه باال خورد،یم شکمش یرو کیکوچونیپاپ

.بود قشنگ کل  
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 دم؛یکش دست لباس ریحر دامن یرو و دادم رونیب منیس از رو یظیغل آه

 که یکس یبرا م،یعروس روز رو، یلباس نیهمچ هی کردمیم فکر شهیهم

!پوشمیم داره دوستم  

 یکی کمک با و برداشتم رو لباس و کردم خفه رو گلوم یتو نشسته بغض

 موهام یرو ینینگ پر تاج شگرهیآرا که رونیب اومدم دم؛یپوش هادختر از

.کرد وصل موهام به هم رو یا شده کار و دیسف تور و ذاشتگ  

 نشوند خودش با رو من و سمتم اومد دستش یتو جعبه به با بزرگ خانم

.تخت یرو  

:گفت یناراحت با و کرد باز رو جعبه در  

!نه که نه گفت د،یخر ببرمت بذاره گفتم عقل یب یپسره نیا به یهرچ-  

.داره پا هی مرغش شهیهم کال    

:گفت و آورد در گوشواره و قشنگ گردنبند هی جعبه یتو از  

.ستین تو یقهیسل به اگر دیببخش برات، دمیخر شیپ روز چند رو هانیا-  

:گفتم و زدم یبغض پر لبخند  

!ممنونم نه، یول بزرگ خانم قشنگن یلیخ-  

!وا-  

مادر؟ یچ یعنی  

؟یببر رو همه یآبرو یخوایم  

دن؟ینخر یچیه عروسشون و دختر واسه بگن هامهمون یخوایم  

.بزنن حرف پشتمون ذارمینم من نه، مادر، نه  
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 کردم، نگاه خودم به. کارش شدن تموم از بعد بستشون؛ برام زور به و

 زیچ همه امروز گرفتم؛ رو هامچشم اشک نم و دادم قورت رو بغضم

!شمینم خودم من، گهید کرد،یم رییتغ  

:گفت و نشست شونم یرو بزرگ خانم دست  

!کن فکر خوب یهازیچ به زم،یعز نده عذاب رو خودت انقدر-  

:گفتم و کردم یتلخ یخنده  

!بزرگ؟ خانم داره وجود هم یخوب زیچ مگه-  

 روونه هاماشک و شکست بغضم باالخره که کرد بغلم پشت از نیغمگ

 به یکم گرفت، قرار در چهارچوب یتو مانینر قامت و شد باز در شد،

.سمتم اومد اخم با و شد رهیخ من یاشک صورت  

 و کرد پاک رو گونم یرو اشک شصتش انگشت با و باال آورد رو دستش

:گفت  

!لطفا   نکن، هیگر-  

:گفت بزرگ خانم به بعد  

.ارمیم رو نفس من ان،یم دارن هامهمون ن،ییپا دیبر شما-  

 رو دستم مانینر رفتنش، از بعد رفت؛ و داد تکون یسر هم بزرگ خانم

 بغلم بار نیاول یبرا که نییپا انداختم رو سرم تخت، یرو دنشون و گرفت

:گفت و کرد  

!نمتیبب عروس لباس یتو کردمینم فکر وقت چیه-  

:داد ادامه و دیکش بازوم یرو رو دستش و کرد یاخنده تک  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 یحت بابا بودم، من کرد، بغلت که یکس نیاول ،یاومد ایدن به که یروز-

 من از تو دم،یرسیم کارهات به عشق با من یول کنه نگاهت نشد حاضر

!پدرم دوم زن دختر و یبود کتریکوچ سال شونزده  

.داشتم دوست واقعا   من یول  

:گفت و کرد جدا خودش از رو من که شد شتریب شدتشون هاماشک  

 کمکت نتونستم باشم، مراقبت نتونستم وقت چیه من...من ببخش، رو من-

.رمیبگ رو بزرگ آقا و بابا میصمت یجلو نتونستم که ببخش رو من کنم،  
:شد رهیخ هامچشم یتو و دیکش یقیعم نفس  

 ادی دیبا سخته، سام با کردن یزندگ داره، یسخت یلیخ یزندگ نفس؛-

 لشیم باب و یکن گوش رو حرفش یوقت تا ،یایب کنار باهاش یریبگ

 رهیخ و یکن یزبون بلبل یبخوا اگر یول نداره، بهت یکار ،یکن رفتار

.شهیم عوض یلیخ سام ،یاریب در یزبا سر  

:کرد زمزمه آروم و دیبوس رو میشونیپ که دادم تکون تند تند رو سرم  

 شد که یزیچ هر هستم، من بدون بجنگ، تیزندگ یبرا نفس، باش یقو-

باشه؟ دم،یم قول کنم،یم کمکت بتونم بگو، بهم  

.یمرس ،یداداش باشه-  

:گفتم آروم و فشردم نشیس به رو سرم  

!دارم دوستت یلیخ-  

!منم نفسم، منم-  

:گفت خنده با بعد  

کرده؟ انتخاب رو اسمت یک یکرد فکر حاال تا-  
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:گفت که دادم تکون سر یجیگ با  

!ماین-  

:گفت که زدم یرنگ پر لبخند  

.شهیم رید ن،ییپا میبر که کن زیتم رو صورتت شو بلند  

 لباسم به یدست و ستادمیا نهییآ یجلو شدم، بلند و دادم تکون رو سرم

 یهاچشم به کردم؛ پاک بود افتاده صورتم یرو که یاهیس خط دم،یکش

 رو تورم و پشتم بردم دست دم،یکش یقیعم نفس و شدم رهیخ شدم سرخ

!انداختم صورتم یرو و جلو آوردم  

 یدل دو و دیترد با کرد، دراز سمتم به رو دستش که مانینر سمت برگشتم

 رفتیم که همونجور و زد بهم یبخش ننایاطم لبخند که گرفتم رو دستش

:گفت در سمت  

!باشه؟ کن، گوش هامحرف به فقط کوچولو، خواهر دارم رو هوات من-  

!میرفت سالن سمت به هم همراه و دادم تکون یسر بغض با  

 چشم با بودن، اونجا شناختمیم که ییکسا تمام سالن، به میدیرس یوقت

 مانینر یبازو ترسم، از طرفم؛ انیم ندار سام با دمید که گشتم ماین دنبال

 بازوش به که دستم یرو سمتم، برگشت و شد متوجه که دادم فشار رو

:گفت آروم و کرد نوازش رو بود  

!نترس-  

 بغلم محکم و سمتم اومد یقشنگ لبخند با ماین دوتا؛ اون سمت برگشت و

:گفت خنده با که کردم جمع آغوشش یتو رو خودم کرد،  

!یشیم جا بغل یتو ،یاهجوج مثل درست-  
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 به که یلرز دم،یلرز اومده؛ عاقد کرد اعالم که اومد خدمه از یکی یصدا

:گفت گوشم دم و دیکش کمرم یرو رو دستش ماین بود، لمس قابل شدت  

!کن مدارا باهاش ست،ین بد هم اونقدرا سام-  

 تمگرف جا سام کنار یوقت کرد؛ میهمراه عقد، یسفره دم تا و شد جدا ازم و

 هی با بود تنش یاسرمه شلوار کت هی نمش،یبب نهییآ یتو از تونستم تازه

!یمشک کراوات و راهنیپ  

 بهش کردن نگاه از دست عاقد، یصدا با بود؛ پیت خوش شهیهم مثل

!شدم رهیخ روم به رو قرآن به نمناک یهاچشم با و دمیکش  

 نه، بگم و بزنم داد همونجا خواستیم دلم ،«لم؟یوک:»دیپرس ازم یوقت

!سرنوشتم یتو بود یخالص ریت بزرگ، آقا و بابا نگاه یول خوام،ینم بگم  

 یلفظ ریز بهم بزرگ خانم رسومات، طبق و دیپرس سوم بار یبرا یوقت

:گفتم یدار خش یصدا با داد،  

!بله بزرگ، خانم و برادرام یاجازه با-  

 همه رو نیا و رفتمگ دهیناد رو بزرگ آقا هم و بابا هم عمال   کارم، نیا با

 میزندگ که یخودخواه مرد دو نیا یزندگ از قراره که حاال دن،یفهم خوب

رم؟یبگ اجازه ازشون دیبا چرا برم، کردن تلخ شهیهم رو  

 میتصم میزندگ یلحظه لحظه یبرا یوقت گرفتن، اجازه من از اونا مگه

گرفتن؟یم  

.دماوم خودم به ،!«بله:»گفت که سام یجد و محکم یصدا با  

 یرو که یتور سام بعد، و میکرد امضا که آوردن برامون رو یدفتر

!موند رهیخ هم به هامونچشم یالحظه و کنار داد رو بود صورتم  
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 م،یانداخت هم دست به یاساده یهاحلقه و میاومد خودمون به بعد هیثان چند

!تگرف رو نفسم راه و شد بسته گردنم دور انگشتم، یجا انگار که یاحلقه  

 با بزرگ آقا و بابا بشن، ییرایپذ تا رفتن و دادن رو هاشونهیهد همه

 رهیخ سام به اریاخت یب که اومدن سمتمون به شده سرخ ییهاصورت

 ییجورا هی و گرفت رو دستم شدم، بلند همراهش که شد بلند آروم شدم،

!خودش پشت دیکش رو من  

 یتیحما حس یول بود اشتباه دیشا داد، دست بهم یخوب حس کارش نیا از

 زل بزرگ آقا به اخم با بود؛ خوب یلیخ برام گرفتم، ازش لحظه اون که

:گفت بابا به رو تشر با هم اون که زد  

؟ینداد ادی احترام دخترت به-  

ره؟یبگ اجازه ترشبزرگ از دیبا یکار هر یبرا ینگفت بهش  

م؟یهست تراشبزرگ من و تو که دهینفهم رو نیا هنوز  

:گفت بده یجواب بابا نکهیا از قبل و خودش پشت دیکش شتریب ور من سام  

 جرأت فقط هم االن باشه، حق حرفش که ترهبزرگ ییجا تربزرگ-

!دیبش کینزد نفس به که خوامیم  

!منه زن اون بعد، به االن از  

 در یریگ میتصم حق گهید د،یکن فرو گوشاتون یتو خوب رو نیا بهتره

!دیندار رو ما یزندگ مورد  

!برد رونیب سمت به خودش پشت و دیکش رو من دست هم بعد  

 و ماین که مینشست بودن گذاشته گاهیجا یتو ما یبرا که ییهامبل یرو

 عیسر پسر، دنید با سام سمتمون؛ اومدن پسر و دختر هی همراه به مانینر

 که بودم رهیخ بهشون متعجب دن،یکش آغوش در رو هم سخت و شد بلند
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 دراز سمتم رو دستش من، سمت اومد مرد اون و شدن جدا مه از باالخره

 و دیخند که گفتم آمدخوش و دادم دست باهاش سام به نگاه و دیترد با کرد،

:گفت  

!سام یمیصم دوست هستم، انیک من-  

 شیکنار دختر به دست با که کردم یخوشبخت ابراز و زدم یکیکوچ لبخند

:گفت و کرد اشاره  

!جان انبار همسرم، هم شونیا-  

 کنارمون یکم دادم؛ دست باهاش و کردم نگاه روم به رو دختر به لبخند با

:گفت گوشم دم باران خودشون زیم سمت رفتنیم داشتن یوقت و موندن  

!بعدا   ریبگ ازش داداشت، به دادم یامانت هی-  

:گفت انیک که دادم تکون سر تعجب با منم  

!دیاریب فیتشر هم ما یخونه خانم، نفس-  

:گفتم و زدم یبخندل  

!میشیم مزاحمتون سام با چشم،-  

:گفت و سام سر پس زد یکی خنده با  

!دهیم جواب قشنگ چه نیبب ر،یبگ ادی زنت از شعور ذره هی-  

.شد بسته خود به خود شمین سام، یغره چشم با که گرفت خندم  

 به یاعالقه چیه سام، نه و من نه شد، شروع رقص مراسم رفتن، که اونا

 یهایباز خل به و میبود نشسته مجسمه مثل فقط پس م،ینداشت زهایچ نیا

 یتو شدنمون همراه بر یمبن هیبق اصرار به و میکردیم نگاه هیبق

!میدادیم یمنف جواب رقصشون،  
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 نفر هفت ما فقط حاال و رفتن تک تک همه شام، صرف از بعد باالخره

 که میبر تا ارهیب رو من لباس که گفت خدمه از یکی به سام م؛یبود مونده

:گفت تحکم با و نیزم دیکوب رو عصاش بزرگ آقا  

!نیباش نجایا دیبا رو حجلتون شب-  

...که نبود ذهنم یتو االن تا چرا افتم؛یم پس االن کردمیم حس  

 یرو بتونم تا زدم چنگ سام یبازو به اریاخت یب و دادم تکون رو سرم

!سمیوا پام  

:گفت بزرگ آقا به رو تمام تیجد با و کرد بهم ینگاه مین  

 در پشت یکس گهید بزرگ، آقا شده تموم قجر عصر دوران کنم فکر-

!بشه تموم حجلشون شب تا نهیشینم دوماد و عروس اتاق  

!خودم یخونه برم خوامیم اجازه با و خستم هم االن  

 اتاقش سمت رفتیم که همونجور و رفت هم یتو بزرگ آقا یهااخم

:گفت  

 عاقل بهتره پس ن،یموندگار نجایا همتون امشب ،ینخوا چه و یابخو چه-

!شهینم دوتا حرفم که یدونیم ،یکن گوش حرفم به و یباش  

 یتو گنجشک مثل قلبم دم،یشن هم یرو رو دندوناش شدن دهیساب یصدا

!زدیم افتاده قفس  

!ایخدا  

؟یکنیم من با هیکار چه نیا آخه  

 برگشت کالفه سام که اومد نییپا چشمم از یاشک قطره و دیلرز چونم

!کرد نگاهم فقط و سمتم  
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 افتاد چشمم ندارم؛ رو یزیچ چیه یآمادگ من که بود دهیفهم هم اون دیشا

 یجا به نفرت با و بود شده مشت هاشوندست دو هر که مانینر و ماین به

.کردنیم نگاه بزرگ آقا یخال  

:گفت که سمتش برگشتم بزرگ خانم ناراحت یصدا با  

!نیایب دنبالم-  

 رفتن سالن در از دو هر که شد دهیکش برادرام سمت به دانهیام نا نگاهم

 نیزم خوردمیم داشتم دفعه چند و نداشتم تعادل د،یلرزیم تنم تمام رون؛یب

.داشت نگهم سام که  

 به و کرد باز رو در بود، ستادهیا بزرگ خانم که یاتاق در یجلو میدیرس

!داره کارش گفت داشت نگهش سام اومدن از قبل داخل، برم گفت من  

 بستم، رو در و اتاق یتو رفتم و دادم تکون یسر فقط پس نبود، مهم برام

 یملحفه یرو دستم اریاخت یب و نشستم دیسف تخت یرو لرزون یتن با

!شد مشت تخت  

 داخل، اومد سام و شد باز در که موندم حال اون یتو چقدر دونمینم

 هاشچشم کرد؛ باز رو کراواتش و یصندل یرو نداختا رو کتش کالفه

!سمتم اومد آروم یلیخ و موند ثابت صورتم یرو  

 بازوم نداره؛ یادهیفا کردنمم التماس دونستمیم یحت نداشتم، یراه چیه

 نم،یبش گفت و شیآرا زیم یصندل سمت رفت کرد، بلندم آروم و گرفت رو

!دینکش طول هم ادیز البته که کنم باز رو موهام کرد کمکم  

 سمتش برگشتم اریاخت یب تونه،ینم یول بگه یزیچ خوادیم کردمیم حس

:گفتم و  

!بگو-  
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:گفت یجیگ با و خورد جا  

رو؟ یچ-  

!ینتونست و یبگ یخواست دفعه ده که رو یزیچ اون-  

:گفت و دیکش موهاش یتو یدست کالفه  

!نجایا ایب-  

.تخت سمت رفت خودش و  

 با نم؛یبش کرد اشاره سر با و تخت یرو نشست که سمتش رفتم استرس با

:گفت که نشستم ازش فاصله  

!نیبب-  

!بگم؟ بهت یچجور  

:داد ادامه و کرد ول و دندونش ریز دیکش رو لبش و کرد مکث یکم  

 یلیخ هنوز چون باشم، نداشته باهات یکار دادم قول داداشات به من-

!یکن لتحم رو رابطه هی یبتون که یهست یاون از تربچه  

!من مثل یکس با اونم  

...بودم مونده هم قولم یپا و بود نیهم قصدم هم االن تا  

:داد ادامه دوباره و دیکش یقیعم نفس و کرد قطع رو حرفش  

 یرو تونمینم راستش... راستش... زد بزرگ خانم که یحرف با یول-

!سمیوا قولم  

:گفت و شد رهیخ میاشک و دهیترس یچشما به  

 که هم اولش از شن،یم آب بر نقش دارن هامنقشه یهمه فس،ن متاسفم من-

 از سال کی ای ماه شش از بعد گفتم کردم، صحبت داداشات با کردم، قبول
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 یلیخ تو از من گفتنیم چون کردن، استقبال هم اونا و میشیم جدا هم

.داشتن حق خب و ترمبزرگ  

!االن یول  

!کنم؟ کاریچ دیبا دونمینم من  

 میبش جدا هم از خواستمیم چون م،یباش داشته رابطه هم با ستمخواینم من

 یهاحرف با اما ،یبد لیتشک دیجد یزندگ هی راحت یبتون تو بعدش و

!دونمینم نفس، کنم کاریچ دیبا دونمینم واقعا   من بزرگ، خانم  

:گفتم اشک از سیخ صورت با  

 روش، نمیا م،یبق یهایریگ میتصم یقربان شهیهم من... من دونم،ینم من-

...ستین مهم برام گهید  

:گفتم و ستادمیا بهش پشت و شدم بلند تخت یرو از و زدم هق  

!شهیهم مثل مم،یتسل من بده، انجام درسته یکنیم فکر که یکار هر-  

...فقط  

:دادم ادامه و دمیکش یادهیبر دهیبر نفِس   

!خدا رو تو... باش مواظبم... ترسمیم من... من-  

 گردوند برم آروم نشست، شونم یرو دستش بعد و اومد تخت یصدا

:گفت و شد رهیخ هامچشم یتو و خودش طرف  

.مینبود نجایا االن داشتم، اگه ندارم، یاگهید راه کن باور مواظبتم، من-  

 نیا یتو رو دومون هر یتونستیم ،ینکن قبول یتونستیم اول از-

 که یکس با یداشت االن وگرنه ،یکرد طمع خودت ،یننداز مخمصه

!بچس هنوز تو قول به که یکس با نه ،یگذروندیم خوش یداشت دوستش  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

!نفس یدونینم یچیه تو-  

 یب تو و افتاده تیزندگ یتو ییاتفاقا چه که ینفهم هم وقت چیه دوارمیام

!یخبر  

:گفتم اریاخت یب و دوختم چشم بهش جیگ و گنگ  

گفت؟ یچ بزرگ خانم-  

:گفت آخر و کرد دست دست کمی  

 اصال بگم، یچ دونمینم واقعا   من نیبب دکتر، برتتیم صبح گفت-

!کنن؟یم رو کار نیا چرا فهممینم  

:گفت آروم که شدم رهیخ بهش دهیترس یچشما با  

!اتفاقات تمام بابت ببخش، رو من فقط-  

...کرد بغلم آروم که دیلرز چونم  

                        *******  

:سام  

 

 کمی کردم، باز رو چشمام بزرگ، خانم یصدا پشتش و زدن در یصدا با

 ثابت نفس رنگ یمشک و بلند یموها یرو چشمم و کردم نگاه اطراف به

!موند  

!رفت و اومد چشمم یجلو شبید اتفاقات تمام  

 رو سرش و برداشتم سرش ریز از آروم رو دستم و دمیکش یقیعم نفس

!بالشت یرو گذاشتم  
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 که همونجور کمد؛ سمت رفتم و شدم بلند تخت یرو از صدا و سر یب

 لباس دست هی بود، یاخونه یتو لباس توش بود، گفته قبال   بزرگ خانم

 عیسر نشه، داریب نفس که نیا یبرا شد؛ بلند در یصدا دوباره که برداشتم

 رو شرتمیت که همونجور و در سمت رفتم و دمیپوش رو شلوار

!کردم باز رو در قفل دم،یپوشیم  

 اریاخت یب و کردم تعجب در، پشت خدمه از تا دو و بزرگ خانم دنید از

:گفت که کردم اخم  

!دکتر میبر دیبا کنم، داریب رو نفس اومدم-  

 جلوش بشه، اتاق وارد بخواد که نیا از قبل و هم یتو رفت شتریب اخمام

:گفتم و سادمیوا  

!نشیببر نیتونیم شد، داریب وقت هر خوابه، فعال  -  

 دمیکش صورتم یرو یدست بستم، رو در اریاخت یب که بگه یزیچ خواست

 رفتم سمتش به اریاخت یب افتاد، تخت یرو یشده مچاله جسم به چشمم و

!دمیکش موهاش یتو یدست و  

 مجبور اگر دیشا کردم، نگاه نقصش یب یچهره به و دمیکش یقیعم نفس

 یزندگ هی یبرا بود بچه یلیخ نفس کردم،ینم رو کار نیا نبودم،

!یلیخ مشترک،  

 که یزیچ بذارم تونستمینم بگذرم، بود حقم که یزیچ از تونستمینم یول

!هوا بره و بشه دود شبه هی آوردم، دست به کندن جون یکل با  

 بتونم که باال، بکشم رو کارخانه باهاش بتونم تا داشتم، ازین میارث پول به

!دارم نگه پا سر رو میزندگ  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 پس بود، خواب هنوز نفس دم؛یکش دست کردن فکر از و دادم تکون یسر

 در از لباسام کردم مرتب از بعد و شدم بلند و دمیکش روش رو پتو فقط

.رونیب زدم  

 داده که افتادم یقول ادی افتاد، مانینر به چشمم شدم، ریسراز که هاپله از

!کنم عمل بهش نشد و بودم  
 به که یقول به نتونستم که بودم شرمنده بودم، شرمنده وجدانم و خودم شیپ

!کنم عمل بودم داده دوستم  

!شده خون یکاسه چشماش که دمید و کردم نگاه صورتش به  

!داشتم یاگهید راه کاش نبودم، مجبور کاش دادم،یم حق بهش  

 یزیچ که گرفت رو قمی حرص با کردم، نگاهش و سادمیوا که سمتم اومد

:گفت شده دیکل یهادندون با صورتم، یتو نگفت، بهش  

 یکار یگفت ،یباش نداشته باهاش یکار یداد قول ،یداد قول نامرد یتو-

!یکرد قبول یکوفت ارث اون یواسه فقط یگفت ،یندار خودش به  

گن؟یم یچ نایا پس  

نفسم؟ با یکرد کار یچ  

؟یعوض یکرد کار یچ  

:گفت یحد از شیب یناراحت با و کرد ول رو قمی  

 هر بشه، ینجوریا قراره دونستمیم اگر که نبهتو لعنت همتون، به لعنت-

.کردمیم خالص ازدواج نیا ریز از رو نفس بود یجور  

:داد ادامه و دیکش موهاش به یدست  

!قوله قولت، کردم فکر-  
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 تونهیم هم نفس و دیشیم جدا یزیچ چیه بدون وقت چند از بعد کردم فکر

!کنه یزندگ بابا یتایاذ و ینه و امر بدون  

!من به لعنت باشم، مراقبش نتونستم وقتچیه که من به لعنت  

 اومد لبش یرو پوزخند با ماین رون؛یب زد در از یاگهید زیچ چیه بدون و

:گفت و دیکوب هم به رو دستاش آروم و سمتم  

 خوب یلیخ کنم،یم افتخار ییعمو پسر نیهمچ داشتن به واقعا   ن،یآفر-

!یلیخ ،یبود میامانت مواظب  

:داد ادامه حرص با بعد  

!نیآفر داداش، یکرد دیسف نامرده یهرچ یرو-  

 از قبل و سمتش رفتم عیسر و کردم اخم اریاخت یب که هاپله سمت رفت

:عقب برگشت که دمیکش رو دستش برسه دوم یپله به پاش نکهیا  

؟یریم کجا-  

؟یدار یمشکل خواهرم، شیپ-  

!نرو االن دارم، آره،-  

:گفت زخندپو با و ستادیا نهیس به دست  

چرا؟ وقت اون-  

 کرد نگاهم ناراحت د،یفهم خودش انگار که کردم نگاه صورتش به رهیخ

!شد خارج سالن از زد، بهم که یاتنه با و  

 به دیبا ،یخور غذا سالن سمت افتادم راه و رونیب دادم کالفه رو نفسم

!کنه درست نفس یبرا یحساب و درست یغذا هی گفتمیم آشپز  
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 دارن الیخ یب یلیخ و زیم پشت نشستن سه هر دمید که نسال به دمیرس

 و کردم نگاه دادیم نشون رو ده با  یتقر که ساعت به خورن،یم صبحانه

!سمتشون رفتم و دمیکش یقیعم نفس  

:گفت دنمید با بزرگ خانم  

خوابه؟ هنوز نفس ر،یخ به صبحت-  

:زد داد عمو بزنم یحرف من نکهیا از قبل  

!هیسم-  

!کن داریب رو دختره نیا برو ایب  

:گفتم باال بره خدمتکار اون بخواد نکهیا از قبل و هم یتو دمیکش رو اخمام  

 داریب بخواد دلش که وقت هر شما، و دونمیم من د،یبش رد اتاقش دم از-

 یغذا هی بگو آقا احمد به برو هم تو ست،ین مربوط هم یکس به شه،یم

!عیسر نفس، یبرا بذاره بار یحساب و درست  

 گهید پس دارن، کامل ییآشنا من یسگ اخالق به شکر رو خدا گهید همه

!برسه گفتم که یکار به تا رفت هم دختر اون و نشد یبحث  

:گفت بزرگ آقا که روش نشستم و دمیکش رونیب یصندل  

.کارم اتاق ایب شد تموم صبحانت-  

 یمک و دمیکش یحرص پر نفس رفت؛ و شد بلند زیم پشت از هم خودش و

.گرفتم لقمه خودم یبرا یفرنگ توت یمربا و کره از  

 بزرگ، آقا کار اتاق سمت رفتم و شدم بلند صبحانم، شدن تموم از بعد

 دستش برگه تا چند و بود نشسته زیم پشت شدم، وارد و زدم در به یاتقه

 هابرکه اون از هم یزیچ واقعا   دونمینم من خوندشون،یم داشت و بود

!نه؟ ای دآوریم در سر  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 یاقهوه چرم مبل یرو نم،یبش گفت که جلوتر رفتم سرش یاشاره با

 اتاقش؛ یگوشه بزرگ گاوصندوق سمت رفت و شد بلند که نشستم رنگش

 اومد و آورد در پوشه چندتا داخلش از درش، کردن باز از بعد و شد خم

!من سمت  

:گفت و سمتم گرفت رو هاپوشه  

!ایب-  

!بودم داده رو قولشون بهت که ییسندها و مدارک نمیا  

 مدارک، و هاسند دنید از بعد و کردم چک دونه دونه رو هاپرونده

:گفت که رونیب امیب خواستم شدم؛ بلند جام از و کردم جمعشون  

نرفته؟ ادتی یزیچ احتماال  -  

:گفتم و کردم نگاهش پوزخند با  

؟بکنم هم تشکر ازتون خودم حق دادن بابت دیدار توقع نکنه-  

 رفتم رون،یب اومدم اتاق از شدش، سرخ صورت به توجه بدون هم بعد

 اتاق در یجلو عمو دمید که رفتم اتاق سمت به اونجا از و هاپله سمت

!سادهیوا  

 یکم و سمتم برگشت پام یصدا دنیشن با که سمتش رفتم اخم و تعجب با

 از و ونریب داد فشار با رو نفسش که باال دادم رو ابروم هی کرد، نگاهم

.نییپا رفت و شد رد کنارم  

 نفس دمید موقع همون که کردم باز رو در و انداختم باال یاشونه الیخ یب

!نیزم خورد شدت به  
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 نیزم یرو از سمتش، رفتم عیسر و کردم ول نیزم یرو رو هاپوشه

 یول زدم صداش آروم و گرفتم آغوشم یتو رو برهنش تن و کردم بلندش

!نداد یجواب  

!نداد یجواب بازم که زدم صورتش یتو آروم عهدف چند  

 دیبا دونستمینم واقعا   تخت؛ یرو گذاشتمش و کردم بلندش صالیاست با

!کنم؟ کاریچ االن  

 هی بود، اونجا لباس دست چند که کمد سمت رفتم یناگهان میتصم هی یتو

 قبل کردم؛ عوض لباس هم خودم و کردم تنش عیسر و برداشتم رو دستش

 و کمد یتو گذاشتم و برداشتم رو هاپوشه کنم، بلند رو نفس که نیا از

!کردم قفل رو درش  

 با دنمونید با بزرگ خانم ن؛ییپا رفتم عیسر و کردم بلندش تخت یرو از

 رفتم عیسر و!« شده هوش یب:»بگم تونستم فقط که سمتم اومد استرس

!کرد باز رو در ماین موقع همون که رونیب سمت  
 به یوقت و گشت نمونیب نگاهش لحظه چند بود، بغلم یتو هک نفس دنید با

:گفتم تشر با که رتشیبگ ازم خواست اومد، خودش  

!نمرده تا اریب رو نتیماش برو زایچ نیا عوض-  

!دنبالش هم من و رونیب زد در از دوباره یچ مثل حرفم نیا با  

 داد فشار گاز پدال یرو ته تا رو پاش عیسر یلیخ که نیماش یتو مینشست

!شد کنده جاش از نیماش و  

 نیماش از وقت فوت بدون و مارستانیب میدیرس ممکن زمان نیکمتر یتو

!اورژانس سمت رفتم و شدم ادهیپ  
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 هی یرو بذارم رو نفس کرد مییراهنما که گرفتم رو دکتر سراغ پرستار از

 حیتوض دکتر یبرا رو تیوضع اومد؛ دکتر هی با بعد لحظه چند و تخت

!دمینفهم که داد ییزایچ هی دستور ونما و دادم  

 یحس چیه درسته نشستم، هایصندل از یکی یرو هم من و بردن رو نفس

!منه خاطر به االنش تیوضع دونستمیم یول نداشتم، دختر نیا به  

 و دادم هیتک یصندل پشت وارید به رو سرم و رونیب دادم رو نفسم

:اومد ماین یعصب یصدا که بستم رو هامچشم  

کو؟ نفس-  

بردنش؟ کجا  

 بزرگ خانم بزنم یحرف که نیا از قبل شدم، رهیخ بهش و کردم باز چشم

!سمتمون اومدنیم داشتن که دمید رو مانینر و  

 که دنیرس هم اونا دم،یکش موهام یتو یدست و رونیب دادم کالفه رو نفسم

!میموند منتظر هایصندل یرو چهارتامون هر و دادم حیتوض همشون به  

 زه؛یریم اشک آروم که دمیدیم و بود خودش یتو یلیخ بزرگ مخان

 نتونه و نهیبب ینجوریا رو نفس حال که سخته یلیخ براش دونستمیم

!بکنه یکار  

 هممون نیب نگاهش م،یشد بلند همه که سمتمون اومد دکترش ،یمدت از بعد

:گفت آخر و گشت  

!بگم بهتون یچ دونمینم-  

 ضعف خاطر به هستش، ما مهمون فردا پس ای فردا تا دختر نیا یول

...و داره که یدیشد یزیخونر و یجسم  

:داد ادامه و انداخت من به یسرد نگاه  
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 که هوش به هوشه،یب فعال   کرده، تحمل اول یدفعه که یخشن یرابطه-

!بخش شنیم منتقل انیب  

 یرابطه گهیم گرفتم؛ فاصله ازشون و دمیکش موهام یتو یدست یعصب

!خشن  

 دیبا من یهارابطه یهیبق به پس شه،یم محسوب خشن رابطه اون گرا

!شکنجه بگن  

 اون و نکنم وارد بهش یفشار که کردم کنترل رو خودم یلیخ شبید من

!کنم کنترل رو میلعنت یوحش یخو  

 بخش به کنن منتقلش خوانیم که گفت پرستار ساعت، دو از بعد باالخره

!میفتگر یخصوص اتاق براش گفت ماین که  

:گفت بزرگ خانم که اتاقش سمت میرفت هم با همه کارا، انجام از بعد  

.ریبگ زایچ نجوریا و وهیآبم براش کمی برو لطفا سام،-  

 مارستانیب از و دادم تکون یسر فقط و نگرفتم یچیه که افتاد ادمی تازه

...رونیب زدم  

                     ********  

:نفس  

 

!کردم باز رو چشمام یبد یگرسنگ حس و درد با  

 و کردم نگاه لشیوسا و اتاق به کمی نتونستم، که نمیبش تخت یرو خواستم

!گرفت جون ذهنم یتو افتاد، شبید که ییاتفاقا ادی تازه  
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 کردن، دایپ رو خودشون راه اشکام و کردم نگاه تخت به یبد حال با

!گرفتن ازم ممییدارا تنها بود، خودم مال که یزیچ تنها شبید  

 رو امانم بود، افتاده جونم به که یدرد و جهیسرگ شدم؛ بلند یبد حال با

!بود دهیبر  

 مردم؛یم یگرسنگ زور از حتما وگرنه خوردم،یم یزیچ هی رفتمیم دیبا

!یحساب و درست شام نه و بودم خورده ناهار نه روزید  

 چرخه،یم سرم دور داره ایدن کردم حس که گرفتم فاصله تخت از یکم

 طسقو نیزم یرو و نتونستم که افتمین تا کنم بند رو دستم ییجا به استمخو

!کردم  

                      *******  

 سرم، و دیسف اتاق دنید با کردم؛ باز رو چشمام دستم، سوزش حس با

!کجام که باشه سخت تونستینم صشیتشخ ادیز  

 از هک اومد صورتم یتو یکی هوی که زدم خودم اوضاع به یپوزخند

!دمیکش غیج ترس  

:گفت و دهنم یرو گذاشت رو دستش عیسر  

!باش آروم مام،ین-  

 و ختهیر هم به یموها نم،یبب تونستم رو افشیق تازه و کردم نگاه بهش

!شلخته یلباسا  

 و لباس نیهمچ بود دیبع داد،یم تیاهم زهایچ نیا به شهیهم که ییماین از

!ینامرتب وضع و سر  

:گفت زودتر ونا که بگم یزیچ اومدم  

خوبه؟ حالت-  
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 سرخ بناگوش تا گه،یم یچ یبرا دمیفهم که نیا از بعد و کردم فکر کمی

:گفت که دادم تکون رو سرم آروم و شدم  

!شکر رو خدا-  

:داد ادامه و گرفت رو دستم  

 و زد زنگ بزرگ آقا یول بود نجایا شیپ ساعت مین تا بزرگ خانم-

 ببره رو لتونیوسا که فرستادم هم رو سام برگرده، مانینر با شد محبور

!خودتون یخونه  

 بهم قیدق و کرد خم صورتم یتو رو سرش که دادم تکون سر بغض با

:گفت و دوخت چشم  

؟یبزن حرف باهام یخواینم-  

:گفتم اریاخت یب و باال آوردم رو سرم  

!نزد؟...زنگ...بابا-  

:گفت و دیکش موهام یتو یناراحت با رو دستش  

!زمیعز کنن فکر بهش-  

نکرد؟ فکر شدیم مگه  

؟یستین مهم پدرت یبرا که نکرد فکر نیا به شدیم مگه  

 رو چشمام و شدم جمع ینیجن حالت به خودم یتو و دادم تکون رو سرم

!بستم  

 حس حداقل داره، یخوب حس نیا شدن، مهربون دا  یجد مانینر و ماین

!داره رو هوام یکی کنمیم  

:گفت و دیکش هاممو یتو رو دستش آروم ماین  
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؟یبخواب بازم یخوایم-  

:گفتم و دوختم چشماش یتو رو چشمام  

 ینجوریا ست،ین خوب حسم وقت هر ندارم، یخوب حس فقط نه،-

!کنهیم آرومم کمی خوابم،یم  

:گفت کردیم یباز موهام با که همونجور و زد یناراحت لبخند  
 یچجور ستین بخو حالش یوقت خواهرم دونمینم که میبد داداش چقدر-

!خوابهیم  

:داد ادامه و دیبوس رو میشونیپ و شد خم بعد  

 چیه که ببخش م،یکرد برات که ییایکار کم تمام خاطر به ببخش، رو ما-

!میبد انجام برات یکار مینتونست وقت  

 ناراحت، یچشما نیا به گفتمیم یچ نگفتم، یزیچ و زدم یدرد پر لبخند

!بود ضمح آرامش برام االن که ییچشما  

:زدم صداش اریاخت یب  

!ماین-  

ما؟ین جان-  

؟یکن بغلم شهیم...شهیم-  

 دیکش دراز تخت یرو کنارم بشم، جا به جا کرد اشاره و زد یقشنگ لبخند

:گفتم اریاخت یب و دادم هیتک نشیس به رو سرم کرد؛ بغلم و  

!دارم دوستت-  

 من یمک و دیکش یقیعم نفس بعد و شد حبس لحظه هی نفسش کردم احساس

:گفت و فشرد خودش به رو  
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!نفسم دارم دوستت منم کوچولو، خواهر دارم دوستت منم-  

 کردم،یم تجربش بار نیاول یبرا که موهام نوازش حس با و زدم یلبخند

!برد خوابم  

                      ******  

!شدم مرخص باالخره دکتر سر کردم عر غر یکل با فردا  

 ای سام، یخونه سمت میرفت ه،یتصو از بعد و دنبالم اومدن سام و ماین

.«من دیجد یخونه:»بگم بهتره  

 شهر خوب یهامنطقه از یکی یتو که طبقه شش آپارتمان هی به میدیرس

 میشد ادهیپ همه کردن، پارک از بعد و نگیپارک داخل برد رو نیماش بود،

!آسانسور سمت میرفت و  

 به و بودم سادهیوا جفتشون نیب شد، بسته در و زد رو آخر یطبقه یدکمه

!بود گهید جور هی یزندگ کاش کردم،یم فکر روم شیپ یزندگ  

 دست ماین و شد ادهیپ سام شد، جمع حواسم تازه آسانسور، سادنیوا با

 پشت سست، ییهاقدم با ساختمون؛ در سمت داد هلم و کمرم پست گذاشت

!شدم خونه وارد سام سر  

 یقیعم نفس فضا؛ بود مرده ییجورا به نداشتم، دوست رو خونه یفضا

:گفت و سمتم برگشت سام که دمیکش  

.گذاشتم رو لتیوسا اتاق اون یتو-  

 باز رو درش بود؛ داده نشون مه ییجا سمت رفتم و دادم تکون یسر

 به یصدف دیسف یتفرقه دو تخت هی اول نگاه یتو شدم، وارد و کردم

 دوباره دم،ید هم رو شیآرا زیم و کمد و گردوندم چشم خورد، چشمم
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 شکل گل، گلبرگ با رو روش یامسخره شکل به که افتاد تخت به نگاهم

!بودن آورده در قلب  

 ختمیر رو هاگل و دمیکش رو یروتخت و تخت سمت رفتم انزجار، حس با

!نیزم یرو  

 زانوهام یرو کنم، کنترل تونستمینم رو زدیم چنگ گلوم به که یبغض

 گهید بشن، ریسراز اشکام مبادا که گرفتم گلوم به رو دستم و نشستم

!نبود خودم دست اشکام انگار یول بشم فیضع خواستمینم  

 خرابم حالبه شد،یم یتداع برام که ییزایچ و بود شده بد حالم شدت به

!زدیم دامن  

 رو دردم نداشتم رو یکس چیه که سوختیم سوخت،یم خودم یبرا دلم

!شدیم جمع دلم یتو شتریب روز خر که یدرد بگم، بهش  

 دادم فشار نمیس یرو رو دستم شد، خم بدنم و نیزم یرو گذاشتم رو دستم

!شد زنده برام سال چهارده نیا یهالحظه تک تک و  

 بود سالم شش فقط که یمن نکهیا سر خوردم، کتک بابا از که یبار نیاول

 وزوندهس رو لباس هم من و کنم اتون رو شیمهمون لباس کرد مجبور رو

!زخمم به زد نمک بشه، دردم یدوا نکهیا عوض رو؛ دستم هم و بودم  

 دختر تن به که بود رحم یب چقدر بود، گرفته شیآت خودم یبرا قلبم

!کردینم رحم کشیکوچ  

 صورت لهو باال آوردم رو سرم فقط در، شدن بسته و باز یصدا با

 رو سرم کرد، ازب برام رو آغوشش و سمتم اومد دوختم، چشم ماین نگران

:گفتم اریاخت یب و دادم تکون نیطرف به  

!؟یبود کجا خوردمیم کتک بابا از که ییهاموقع اون-  
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!بزنتم؟ ینذار ینبود چرا  

 دادم تکون رو سرم زد، صدا رو اسمم لب ریز شدم، بلند که کمینزد اومد

 و دادم نشون بهشرو دستم یسوختگ یجا و باال زدم رو مانتوم نیآست و

:فتمگ  

ادته؟ی-  

!بود سالم شش فقط من...من  

!سال شش  

 و کردم باز رو مانتوم یهادکمه اریاخت یب که دوخت چشم بهم یناراحت با

:گفتم و آوردم درش تنم از  

!خورهیم هم به مهیزندگ یتو مرد یهرچ از داره حالم ما،ین رونیب برو-  

 کارت هیشب یزیچ هی و کتش داخل بیج یتو کرد دست و سمتم اومد

:گفت و یپاتخت یرو گذاشتش آروم و آورد در داخلش از تیزیو  

 یتونیم ،یخواست کمک زمان هر بدون، یول یبگ یزیچ هر یدار حق-

 دیشا بدم، بهت گفت داد، سام دوست زن هم رو نیا ،یکن حساب روم

!یکن دایپ اجیاحت بهش  

 رفتنش، از بل و دندونم ریز دمیکش رو لبم رون،یب داد نیسنگ رو نفسش

:گفت و شد محکم دورم دستش که کردم بغلش اریاخت یب  

 چیه که ببخش ببخش، رو داداشت باش، خودت مراقب ،یمن نفس تو-

!باشم مراقبت نتونستم وقت  

 رفت اتاق در از و دیبوس رو میشونیپ و کرد بلند نشیس یرو از رو سرم

!شستمن روش و تخت سمت رفتم کوتاه یهاقدم با رفتنش، با رون؛یب  

!نه االن حداقل آوردم،یم کم دینبا باشم، فیضع سام یجلو خواستمینم  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 رو روش اسم و داشتم برش کردم، نگاه بود زیم یرو که یکارت به

 خاال کردم، نگاه تعجب با ،«یروانشناس متخصص د،یجاو باران:»خوندم

؟یروانشناس چرا  

!روانشناس برم که میروان من مگه  

 رو دستم تخت؛ یرو کردم ولو رو خودم و کشو یتو انداختم رو کارت

افته؟یب قراره یاتفاق چه االن که کردم فکر نیا به و سرم ریز گذاشتم  

کنم؟ کاریچ نجایا قراره یوحش یوونهید نیا با من  

...بستم رو چشمام و در به کردم رو پشتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم  

                     *******  

:سام  

 

 به یکار ه،یآروم دختر کال گذره؛یم نجایا به نفس اومدن از هفته کی

 البته بدم، تذکر بهش یه ستین الزم و بلده خوب فشمیوظا نداره، یزیچ

 ازم ینیچ مقدمه یکل با شد مرخص مارستانیب از که یروز شبِ  که بماند

!میباش نداشته یارابطه گهید که خواست  

 که نبود یکس نفس خواستم؛ینم رو یزیچ نیهمچ گهید خودمم که البته

 دیبا همش که بود شکننده و فیضع انقدر چون کنه، یراض رو من بتونه

 نیا اعصاب اصال منم و نشه شیزیچ وقت به که بودیم بهش حواسم

!نداشتم رو زایچ  

 در و باال رفتم آسانسور با شدم، ادهیپ ازش و کردم خاموش رو نیماش

!بود دهیچیپ فضا یتو یخونگ یغذا خوش یبو بازم کردم؛ باز رو واحد  
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 کنه،یم سرخ ینیزمبیس داره دمید که آشپزخونه سمت رفتم اریاخت یب

 که سادمیوا پشتش سمتش، رفتم و انداختم آشپزخونه یصندل یرو رو کتم

!سمتم برگشت دهیترس  

 بهم گرد یچشما با که شدم خم روش همونجور و باال انداختم رو ابروهام

 ظرف سمت بردم پشتش از رو دستم و زدم یشخندین زد، زل

 شیشونیپ به رو مینیب نوک قصد از و برداشتم از چندتا و هاینیزمبیس

.کنار دمیکش دفعهکی و دمیکش  
 سمت رفتم و برداشتم رو لمیوسا خنده با که بود کارم شک یتو هنوز

 سیسرو سمت رفتم و رونیب اومدم و کردم عوض رو لباسام اتاقم،

.رونیب اومدم دستام، شستن از بعد و یداشتبه  

 رو گاز ریز دمید که دمیکش آشپزخونه یتو یَسَرک و مبال سمت رفتم

 کامال   اما کنه،یم درست ساالد داره و زیم پشت نشسته و کرده خاموش

.ستین ایدن نیا یتو که بود مشخص  

 کانال چندتا کردم، روشنش و برداشتم رو ونیتلوز کنترل و زدم یشخندین

 داشتم؛ نگهش ثابت داد،یم نشون که یفوتبال یرو و کردم عوض رو

:زدم داد دادمیم لم کاناپه یرو که همونجور  

!م؟یدار تخمه نفس،-  

:گفت و انداخت بهم ینگاه و رونیب اومد آشپزخونه از عیسر  

.ارمیم االن آقا، بله-  

 هم دفعه هزار کردم؛ نگاه رفتنش به حرص با آشپزخونه، یتو برگشت و

 تا رمیبگ ازش یاساس حال هی دیبا شه،ینم شیحال نیا آقا، نگو من به بگم

!بشه آدم  
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 اومد وه،یم هم ظرف هی و یشدستیپ و تخمه ظرف هی با قهیدق چند از بعد

 رو دستش مچ هوا یب که بره خواست و گذاشت رو لیوسا ،ییرایپذ یتو

 یتو افتاد و داد دست از رو تعادلش که خودم سمت دمشیکش و گرفتم

!بغلم  

 حالش نیا به دلم یتو کرد؛یم نگاهم شده سرخ صورت و گرد یچشما با

 شهیم سرخ هیثان به دم ،یکن تشیاذ ینجوریا دادیم مزه واقعا   دم،یخند

!فقط  

 خورد وول کمی کاناپه، یرو تنم، ریز و اومد خودش به لحظه چند از بعد

 اون زور یول کنار، بده هلم کرد یسع و نمیس یرو گذاشت رو دستش و

!کجا؟ من و کجا  

:گفت صالیاست با که شدم خم روش ثانهیخب یلیخ  

 اومد بند نفسم کنم،یم خواهش کنار، دیبر لطفا   خب، شدم خفه لطفا ، آقا-

!خب  

 و کرد نگاهم بغض با که گفتم لب ریز«نچ»هی و باال انداختم رو ابروهام

 ؛یکن تشیاذ ینجوریا دادیم مزه واقعا   کردن؛ تقال کرد شروع دوباره

 دم و کردم خم رو سرم و سرش یباال بردم و گرفتم دستم هی با رو دستاش

:گفتم گوشش  

 کنار، یبکش رو خودت رمیز از یتونینم نخوام، من تا که یدونیم-

!هوم؟  

 داد، تکون مثبت یمعن به رو سرش و داد قورت ترس با رو دهنش آب

:گفتم گوشش دم دوباره  

هوم؟ ،یکن گوش دیبا گمیم من یهرچ که هم یدونیم-  
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 و دمید رو بدنش شدن مور مور کردم، یخال گردنش یتو داغ، رو نفسم و

 به رو میشونیپ داد، تکون سر فقط هم باز بغض با که زدم بهش یشخندین

:زدم لب لبش، کینزد و چسبوندم شیشونیپ  

 من به گهید بار کی گرا ،یبدون بهتره نمیا ،یدونیم که حاال پس خوبه،-

!یکن فرار خودت ،یدیشن رو آقا یکلمه گهید که کنمیم  یکار آقا، یبگ  

 جا خودم کار از خودمم دم؛یکش و گرفتم دندونام نیب رو لبش اریاخت یب و

:گفتم و کردم ول رو لبش آروم و اوردمین خودم یرو به یول خوردم  

!؟یدیفهم-  

 روش از که داد تکون رو سرش تند تند و شد رهیخ بهم یاشک یچشما با

 یتو انداخت رو خودش و شد بلند کاناپه یرو از فشنگ مثل شدم؛ بلند

!آشپزخونه  

 دنید مشغول و دادم لم مبل یپشت به و دستم کنار گذاشتم رو تخمه ظرف

 که همونجور و شدم بلند شد، تموم یباز که یمدت از بعد شدم؛ فوتبال

:مگفت بلند س،یسرو سمت رفتمیم  

؟یبد شام بهمون یخواینم احتماال  -  

 رو دستام کارم، انجام از بعد بستم؛ رو در و بده جواب نموندم منتظر

 باز دمید و کردم نگاه ترقیدق ده،یچ رو زیم دمید که رونیب اومدم و شستم

!دهیچ نفر کی یبرا فقط  

 تا بگم بهش بار هزار دیبا یرو یحرف هر ست،ین بشو آدم دختره نیا نه،

 بلند و زیم سمت رفتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم کنه؛ گوش بلکه

:گفت رونیب اومد هل با که کردم، صداش  

ن؟یخوایم یزیچ آقا؟ بله-  
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 دهن یتو دیکوب محکم چون گفته، یچ که دیفهم تازه هم خودش انگار

 دوتا حرفم که نبودم یکس اصوال خب، کرد؛ نگاه بهم ترس با و خودش

 رو اخمام عقب؛ رفت قدم هی که سمتش رفتم و شدم بلند زیم پشت از بشه،

:زدم تََشر تیعصبان با و کردم هم یتو  

!کنم اضافه هتیتنب به تا بردار گهید قدم هی-  

 دور هی و کشینزد رفتم موند، ثابت جاش سر و کرد نگاهم کرده بغض

 یصورت رب سه نیآست زیبل کردم؛ نگاه لباساش به و زدم چرخ دورش

!یراحت یمشک شلوار با ساده  

 به سر با کردم، نگاهش و دادم هیتک زیم به و نمیس به زدم رو دستام

:گفتم و کردم اشاره لباساش  

!اریب درشون-  

 شد، جا به جا گردنش یهامهره گفتم که باال آورد شتاب با رو سرش چنان

:گفت لکنت و ترس با  

!ارم؟یب در...در...رو یچ...یچ-  

:گفتم و دمیکش رو زشیبل ستادم،یا روش به رو و گرفتم فاصله زیم از  

...و نیا-  

:دادم ادامه و رونش یرو زدم  

!رو نیا-  

:گفتم و هم یتو کردم رو اخمام که دوخت چشم بهم دهیترس  

درارم؟ خودم ای یاریم در-  

:گفت و دیلرز بغض از لبش  
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!دیببخش کنم،ینم تکرارش گهید خدا به خدا، رو تو-  

:گفتم و بردم باال یکم رو صدام  

!درار یعنی درار گمیم شه،ینم دوتا حرفم یدونیم-  

 تنش از و گرفت رو زشیبل نییپا آروم و شد رهیخ بهم یاشک یچشما با

.دراره هم رو شیبق شدم منتظر و دادم هیتک زیم به دوباره آورد، در  

 داشت شیمشک ریز لباس با یجالب تضاد که دشیسف بدن به اریاخت یب

 رو خودش دستاش با کرد یسع و آورد در هم رو شلوارش شدم؛ رهیخ

 و چونش ریز گذاشتم دست و سمتش رفتم و زدم یپوزخند بپوشونه،

:گفتم و باال آوردم زور به رو سرش  

 یبرا یریم خوب، یدخترا مثل حاال بود، گفتنت«آقا»یبرا هتیتنب نیا-

 با ،ینینشیم زیم سر یایم و یاریم چنگال و قاشق و بشقاب هم خودت

!میخوریم غذا هم  

 و گرفتم دستش از عیسر که برداره رو لباساش خواست و داد تکون یسر

:گفتم  

!مونهیم امانت من شیپ نایا نشده، تموم هتیتنب هنوز-  

 از بعد م،یبغل یصندل یرو گذاشتم و زیم سر بردم خودم با رو لباسا و

 نشست؛ یصندل یرو کنارم، خجالت با و رونیب اومد آشپزخونه از یمدت

:گفتم و کردم نگاهش یکم  

!یدیچ نفره تک رو زیم بازم نکهیا یبرا دومت، هیتنب حاال-  

:دادم ادامه و عقب دمیکش یکم رو میصندل که شد رهیخ بهم یمظلوم  

!بده بهم و نجایا نیبش ایب و بکش غذا برام-  
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 روش؛ به رو بشقاب یتو افتهیم چشماش االن کردم حس حرفم نیا با

:گفت آروم و کرد تر رو شلب  

!خدا رو تو کنم،ینم تکرار گهید د،یببخش لطفا ، کنم،یم خواهش-  

 که ییدستا با د؛یفهم رو حرفم خودش که کردم نگاهش تفاوت یب کامال

 بهم دواریام باز جلوم، گذاشت و دیکش غذا برام بود، مشهود لرزششون

 کوتاه تدونسیم خوب خودش کردم؛ نگاهش منتظر که دوخت چشم

!نشست پام یرو اومد و شد بلند جاش از ام،ینم  

 نیتربخش لذت از یکی بگم دیبا بهم؛ دادن غذا به کرد شروع آروم

!نیترسخت هم نطوریهم و خوردم که بود ییغذاها  

 غذا اون یبرا من نباریا و نذاشتم که بشه بلند خواست و شد تموم غذام

 خوردن به کرد شروع و کرد نگاهم یناراحت با بخوره، گفتم و دمیکش

 یهرازگاه که دمیکشیم کمرش یهامهره یرو رو دستم آروم منم غذاش،

!کردیم یآروم لرز  

 کرد شروع تند تند و شد بلند پام یرو از عیسر و شد تموم غذاش باالخره

 من حس از وجودش یتو که یاسترس به خنده با شام؛ زیم کردن جمع

!کردمیم نگاه بود افتاده  

 به کمی مبل، یرو نشستم و ییرایپذ سمت رفتم و برداشتم رو اساشلب

 هی با بعد یکم دادم؛ فحش هزارتا رو خودم دلم یتو و کردم نگاه خودم

:گفت آروم یلیخ و جلوم گذاشتش و اومد ییچا ینیس  

د؟یبد رو لباسام شهیم-  

:گفتم و انداختم بهش ینگاه مین  

شده؟ تموم هتیتنب گفتم من مگه-  
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:گفت آروم  

!بده رو لباسام خدا رو تو د،یببخش گفتم که من-  

:کرد اضافه دمینم جواب دید یوقت  

!کردم خی نامرد خب خودم، اتاق برم بذار حداقل-  

 بودم گفته بهش قبال   دادم، تکون نه یمعن به رو سرم و کردم نگاهش یکم

 دونستمیم خودش؛ اتاق یتو بره دارمیب هنوز من یوقت نداره حق که

:گفتم و خودم بغل مبل یرو زدم دست با پس دشه،سر  

!نجایا ایب-  

 گذاشتم رو دستم نشست، مبل یرو و سمتم اومد مخالفت بدون بار نیا

 بود، کرده خی بدنش کردم؛ بغلش و خودم سمت دمشیکش و پهلوش یرو

 به چسبوندمش و آوردم در رو لباسم فکر یب یلیخ و کردم نگاهش یکم

!بشه مگر بدنش تا خودم بدن  
 یدیم زجر رو خودت هم یدار مرض مگه خب بگه من به ستین یکی

رو؟ بدبخت دختر نیا هم  

 دستم ده،یترس که بفهمم راحت تونستمیم د،یکشیم که یمنقطع ینفسا از

 حوصله یب کردم، عوض رو کاناال و دمیکش بازوش یرو آروم رو

.کردم نگاه دشیم پخش داشت که یلمیف به و بمونه شبکه هی یرو گذاشتم  

 رو دستم کردم، باز رو پسشیلیک و رفت موهاش یتو دستم اریاخت یب

 هی که کردمیم دنبال رو لمیف یهاصحنه و دمیکشیم موهاش یتو آروم

!دیبوس و وارید به بوندیچ رو دختره پسره، دفعه،  

 نیا با اریاخت یب چشمش، یرو گذاشت رو دستاش و گفت«عیه»هی نفس

 با کرد، نگاهم و کرد بلند رو سرش زده،خجالت که دمیخند بلند بلند کارش
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 نیا از بعد دونمینم که یطنتیش با بود، لبام یرو که یاخنده یمونده ته

:گفتم و شینیب نوک یرو زدم آروم بود، شده داشیپ کجا از سال همه  

!هیعاد زایچ نیا کوچولو، یشیپ-  

:گفتم تمام یبدجنس با و شدم خم صورتش یتو بعد  

!دار شوهر زن هی یبرا مخصوصا  -  

 چشمم یگوشه از کرد؛یم نگاهم و بود کرده گرد بامزه یلیخ رو چشماش

 دمیکش روش از دهیسف تیوضع دمید یوقت و انداختم لمیف اوضاع به نگاه هی

.کردم خاموش رو ونیتلوز برداشتم رو کنترل و کنار  

:تگف یلرزون یصدا با که دمیچیپ تر تنگ دورش رو دستم  

!برم؟ یبذار شهیم...شهیم-  

 یرو و دیچرخ صورتش یتو چشمام دور هی و کردم نگاه چشماش یتو

:گفت آروم و موند ثابت لباش  

!یبر کنمینم ولت یراحت نیا به نه،-  

:گفتم و انداختم باال ییابرو که کرد نگاهم ملتمس  

!داره شرط یول باشه،-  

 گشتیم چشماش و هابل نیب چشمام که همونجور که کرد نگاهم یسوال

:گفتم  

 با میتصم تو، اتاق امیم من ای ،یخوابیم من اتاق یتو شب، فردا از-

.خودته  

 سر آروم یلیخ لحظه، چند از بعد و گشت صورتم یتو چشماش یکم

:گفتم که داد تکون  
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خورده؟ موشه آقا رو زبونت-  

:گفت و داد قورت صدا با رو دهنش آب  

...یول باشه،-  

:گفتم و انداختم باال ییابرو که نگفت رو حرفش یهیبق  

؟...یول-  

 آروم و داد قلقلک رو صورتم پوست شیداغ که رونیب داد رو نفسش

:کرد زمزمه  

!یباش نداشته بهم یکار یداد قول یول-  

:گفتم شخندین با و شدم خم شتریب صورتش یتو کمی  

...یول ندارم باهات کارا اون از-  

:دادم ادامه که دوخت چشم هاملب به منتظر  

!هوم؟ نداره، یاشکال که یطونیش کمی یول-  

 محکم یصدا با بگه، یزیچ خواست تا و شد رهیخ بهم ناراحت یچشما با

:گفتم خودم یشگیهم  

 تو از ییحقوقا و حق یسر هی و شوهرتم من رفته ادتی که نیا مثل-

 وگرنه نداشتم، یکار باهات که کردم لطف بهت یلیخ االنشم تا دارم،

!منه کردن نیتمک فتیوظ  

 به و کنار دمیکش روش از و گفتم «خوبه» هی که داد تکون سر آروم

:گفتم و کردم اشاره لباساش  

!یبپوش رو لباسات یتونیم-  

:گفتم که بپوشه خواست و برداشت رو زشیبل  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 خودت ،یکن چیپ بقچه من یجلو ینجوریا رو خودت هم بعد به نیا از-

!یدونیم  

 راه بپوشه، رو لباساش نکهیا بدون و داد تکون دنیفهم یمعن به رو سرش

 بلند و دمیکش یقیعم نفس گفت؛ لب ریز یریخ به شب و اتاقش سمت افتاد

!شدم ولو تخت یرو و خودم اتاق سمت رفتم شدم،  

 هم که گذشت دینبا حق از یول ره؛یگیم خندم اد،یم ادمی افشیق هنوزم

!خوبه کلشیه هم و داره یقشنگ صورت  

 دارم، کار قلم کی و هزار فردا پتو، ریز رفتم و دمیکش موهام به یدست

!کنمیم فکر ییزایچ چه به نشستم  

!هه وا؛یش سمت رفت فکرم اریاخت یب و شدم جا به جا جام سر کمی  

!کنهیم ازدواج داره گفت و زد زنگ کردم، ازدواج من که یروز یفردا  

 آقا بهت لعنت کردم؛ زشونبا آروم و فشردم هم یرو درد با رو چشمام

 شد باعث که یکس همه و زیچ همه به لعنت کارات، و تو به لعنت بزرگ،

.بگذرم عشقم از  

:گفتم خودم شیپ و زدم یپوزخند اریاخت یب  

 یک یواقع سام که فهمهیم فردا از گرفتم، آسون نفس به یادیز االن تا-

!هست  

.دمیخواب و بستم فرداها به فکر با رو چشمام  

                         *******  

:نفس  
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 یقیعم نفس بود، صبح هفت ساعت کردم، باز رو چشمام یال یکرخت با

!ماه کی نیا تمام مثل برداشتم، شکمم یرو از رو سام دست و دمیکش  

 یرو از رو کشم و شونه کردم؛ تنم و برداشتم یصندل یرو از رو لباسام

 کردمیم شونه رو موهام که مونجوره رون،یب رفتم و برداشتم شیآرا زیم

 آشپزخونه زیم پشت کردم، روشن رو یکتر ریز و آشپزخونه سمت رفتم

!چونم ریز زدم رو دستم و بستم محکم باال از رو موهام و نشستم  

 اتاق یتو سام که یوقت چند نیا وقت، چند نیا یپ رفت فکرم اریاخت یب

 اولم شب از کنه،یم تیاذ که بس بخوابم ذارهینم شبا اکثر خوابه؛یم من

 خودم که کرد یکار آخرم و بخوابم لباس با ادینم خوشش که گفت بهم

!بخوابم لباس بدون شدم مجبور  

!خدا یا  

!زورگوئه؟ انقدر چرا نیا اخه  

 هم رو صبحانه لیوسا کردم، دم ییچا و شدم بلند ،یکتر صوت یصدا با

 رو پاشا حضرت تا قاتا سمت رفتم ساعت، دنید با و زیم یرو دمیچ

 دهیخواب تخت یرو دمرو داخل، رفتم و کردم باز رو اتاق در کنم؛ داریب

.متکا ریز بود گذاشته رو دستاش و بود  

 که کردم صداش دوباره نداد، جواب کردم، صداش و نشستم تخت یرو

 سرم به کجا از فکر نیا دونمینم د،یخواب دوباره و گفت «هوم» هی فقط

 آورد رو دستش ش،ینیب به دمیکش و گرفتم رو موهام از دسته هی که زد

!دیخواب دوباره و شینیب یرو دیکش و باال  

 رو کار همون دوباره که کردم تکرار رو کارم دوباره و دمیخند زیر

 کردم رو کار همون دوباره و بهش شدم ترکینزد کمی اندفعه کرد؛ تکرار

 پرت غیج با که دیکش گرفت رو دستم دفعه کی ش،ینیب یجا اندفعه که
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 روم بود گرفته رو دستم دو هر مچ که همونجور اونم و تخت یرو شدم

!زد مهیخ  

 با و صورتم یتو اومد ثانهیخب یلیخ که کردمیم نگاهش گرد یچشما با

:گفت طنتیش  

!کوچولو یافتاد راه نمیبیم به؛ به-  

:گفتم و کردم اخم  

 یدیجد یروشا شمیم مجبور ،یشینم داریب و کنمیم صدات دفعه ده یوقت-

!کنم دایپ کردنت داریب یبرا  

:گفت و میشونیپ به چسبوند رو شیشونیپ  

!شده رمید االن دم،یم بهت شب رو طنتتیش نیا جواب-  

 یوقت و کنار رفت روم از آورد؛ در رو غمیج که گرفت گاز رو گونم و

 نکرد مرتب از بعد و کردم نثارش «یروان یوحش» هی شد خارج اتاق از

 گذاشتم و ختمیر ییچا و آشپزخونه یتو رفتم رون،یب اومدم اتاق از تخت،

 لخت یتنه باال و بود گردنش یرو معمول طبق که یاحوله با ز،یم یرو

!آشپزخونه یتو اومد  

 کاراش به اریاخت یب که خوردن صبحانه کرد شروع و زیم پشت نشست

 یمعن به رو سرش و کرد نگاهم و باال آورد رو سرش شدم، رهیخ

 حس که خوردم لقمه چند خودمم و دادم تکون یسر داد، تکون «ه؟یچ»

 بخورم ییچا کمی خواستم و ندادم تیاهم خوره،یم هم به داره حالم کردم

!شد قبل یسر از بدتر اندفعه که  

!ییدستشو یتو بندازم رو خودم و بشم بلند عیسر شدم مجبور  
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 هیتک ییروشو نکیس به حال یب و شد خارج معدم از بودم خوره یهرچ

:اومد سام یصدا بعد و زدن در یصدا که زدم  

هو؟ی یشد یچ ؟یخوب نفس نفس؟-  

 نهییآ یتو خودم به و زدم صورتم به آب مشت چندتا و دمیکش نفس کمی

 مگه آخه یول ذهنمه، یتو که یزیچ از ترسمیم من ایخدا کردم، نگاه

!شه؟یم  

 وقته چند نیا خب و دفعه هی همون از ریغ مینداشت هم با یارابطه که ما

!آخه که مینکرد یکار کنه،یم طنتیش خودش قول به فقط سام هم  

 بعدش و سام بغل افتادم و رفت جیگ سرم که کردم باز رو در یبد حال با

...دمینفهم رو  

                       ******  

!مبود خودم اتاق یتو کردم، باز رو چشمام یبد درد سر حس با  

 یبد درد و سوزش که دادم تکون رو دستم اومد،یم سام صحبت یصدا

:شد پرت سام حرف به حواسم و رفت ادمی عیسر یول دیچیپ توش  

!سالشه چهارده فقط بچس، یلیخ اون آخه هست؟ احتمالش نیگیم یعنی-  

:خودش یصدا دوباره دم،یشنینم رو مخاطبش یصدا  

ممکنه؟ چطور م،یداشت کامل یرابطه بار هی فقط ما فهمم،ینم من آخه-  

 زنه،یم حرف تلفن با داره دمید تازه که داخل اومد و کرد باز رو در

 کرد بهم یقیعم نگاه داخل، اومد و بست رو در د،ید که رو بازم یچشما

 دشت به و دیکش دست موهاش یتو یکالفگ با و تخت سمت اومد و

:گفت شیخط  

.بپرسم ازش کن صبر-  
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 تنش حائل رو دستش و نذاشت بشم، بلند خواستم تا و تتخ کنار نشست

:دیپرس یجد یلیخ و شد رهیخ صورتم یتو و کرد  

؟یانداخت عقب ماه نیا-  

:گفت یکالفگ با که کردم نگاهش جیگ  

؟یشیم انهیماه عادت تو اصال-  

 و دندونم ریز دمیکش رو لبم شه،ینم ترسرخ نیا از صورتم کردم حس

:گفت دوباره که دادم تکون «آره» یمعن به و سرور  

نه؟ ای یشد عادت شب، اون از بعد از ؟یشد ماه نیا خب-  

 نشده کردم؛ فکر و شدم رهیخ چشماش به اریاخت یب و کردم نگاهش کمی

 به دستش تکون با بود، گذشته که بود شتریب هفته دو هم زمانش از بودم،

:گفتم خجالت با و اومدم خودم  

.شدمیم شیپ هفته دو دیبا نشدم، نه،-  

 پس:»هی با آخر و گفت براش رو حرفام. و رونیب داد کالفه رو نفسش

 بغض با نگفت، یزیچ و شد رهیخ صورتم یتو کرد، قطع.« نمتیبیم

:گفتم و دیلرز چونم اریاخت یب و کردم نگاه بهش  

 بگو خدا رو تو خوام،ینم بچه بچم، خودم من سام، خوامینم بچه من-

!ستین  

 یکم از بعد کرد؛ بغلم حرف یب و دیکش دراز کنارم و زد پلک بار چند

:گفت  

.مینکن فکر بهش ایب-  

:گفتم و باال دمیکش رو مینیب  
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.شهینم عوض یزیچ بهش نکردن فکر با-  

:گفت و کرد نگاهم طنتیش با و داد فاصله خودش از کمی  

 بهش که کنم یکار به مجبورم ،ینکن فکر بهش یخواینم تو اگه خب-

!ینکن فکر  

:گفتم و زدم شیاعضله ینهیس به یمشت جون یب  

!کن استفاده سوئ فقط یفرست هر از هم تو-  

:گفت و شد جدا ازم و دیکش رو مینیب نوک و دیخند  

!باز ومدمین تا کوچولو پاشو-  

 دستم سرم به رون،یب زد در از خنده با که کردم نگاهش گرد یچشما با

 و داخل آورد در یال از رو سرش زدم، صدا رو سام دوباره و کردم نگاه

:گفت  

!کرد؟ هوس دلت ه؟یچ-  

:گفتم حرص با  

!لطفا اریب در رو سرم نیا ر،ینخ-  

:گفت اوردیم در دستم از رو سوزن که همونجور اخم، با و سمتم اومد  

!یباش من با بخواد دلتم گه،ید یاقتیل یب-  
 دیکشیم لختم یبازو یرو رو دستش که همونجور و شد خم گوشم دم بعد

:گفت  

...چطور شبید ادمهی هنوز-  

 اره،یب روم به رو یزیچ نبود قرار بود، ینامرد شد، قطع نفسم کردم حس

 یرو ناراحت رون؛یب رفت اتاق از پوزخند با که کردم نگاهش بغض با
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 فکر بهش تونستمینم درسته، یکار چه دونستمینم دم،یکش دراز تخت

...که ممکنه االن که نکنم  

 ساعت به و شدم بلند تخت یرو از و دمیکش فکر از دست شکمم یداص با

 داره حال یک حاال ،یوا داد؛یم نشون رو ظهر کی کینزد که کردم نگاه

!کنه؟ درست ناهار  

 نبود مناسب لباسم شد، بلند در زنگ یصدا که رفتم آشپزخونه تا زور به

 رفت و رونیب اومد کارش اتاق از سام کنم، باز رو در و برم بخوام که

:کفت بهم اخم با و در سمت  

!شکل و سر نیا با نباش دید یجلو آشپزخونه، یتو برو-  

 کردم، باز رو خچالی در اون، به توجه بدون و آشپزخونه یتو رفتم عیسر

 با م؛ینداشت بخواد دلم که یزیچ یول رفت،یم مالش یگرسنگ از دلم

.شد وارد تزایپ جعبه تا دو با سام که بستم رو خچالی در زونیآو یافهیق  

 یاخمو مرد نیا شد باعث که کردن روشن چلچراغ چشمام یتو کنم فکر

 نم؛یبش گفت و زیم یرو گذاشت رو غذا بزنه؛ یمحو لبخند روم، به رو

 اومد تهوع حالت بازم که خوردمیم تزامیپ برش از تمام یعالقه با داشتم

.برسونم ییدستشو به رو خودم عیسر کرد مجبورم و سراغم  

 دست که شدم رهیخ یسام به یاشک یچشما با رونیب اومد یخراب حال با

 خوام،ینم خوام،ینم من ایخدا بود؛ سادهیوا آشپزخونه یورود دم نهیس به

!کنمیم التماست خوام،ینم بچه من  

 سام یقو یدستا ریاس بازوم که اتاق سمت رفتم و گرفتم وارید به رو دستم

 هم دیشا و حرص با افتادم، بغلش یتو و سمتش شدم هدیکش شدت به شد،

 یال به ال از و شد رهیخ بهم چشماش، یتو بود یچ دونمینم نفرت،

:دیغر شدش دیکل یدندونا  
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!مرگته چه نمیبب دکتر، میبر بپوش لباس گمشو-  

 رفت هم خودش و اتاق در سمت داد هلم که کردم نگاهش سیخ یچشما با

 عیسر هم سام رون،یب رفتم و کردم عوض باسل هیگر با ؛ییرایپذ یتو

.رونیب میاومد در از و دیپوش لباس  

 یمعنا به که زد سرم یداد چنان آخر که ختمیر اشک رو ریمس طول تمام

.نکنم هیگر گهید کردم یسع و شدم جمع خودم یتو شدم، خفه یواقع  

 سام هم باشه اگر دونمیم ایخدا ندارم، یسن من کن، رحم بهم خودت ایخدا

 چقدر من مگه کن، رحم من به دارم، گناه من ایخدا دارمش، نگه ذارهینم

!دارم؟ تحمل  

 شدن ادهیپ از بعد و شدم رهیخ روم به رو ساختمون به ن،یماش ستادنیا با

 آسانسور سوار م؛یرفت ساختمون سمت به هم با و شدم ادهیپ هم من سام،

 ازش ستادنش،یا با دبع یکم زد، رو خودش نظر مورد یطبقه و میشد

 فوق ،یسیرئ مایس:»بود اونجا که یدکتر مطب سمت میرفت و میشد خارج

 در لکسیر یلیخ که شدم رهیخ سام به ترس با ،«مانیزا و زنان تخصص

 که قهیدق چند از بعدو گفت یزیچ یمنش به داخل، رفت و کرد باز رو

!داخل میرفت رون،یب ادیب ضیمر تا میموند منتظر  

 یکم کردم، اخم اریاخت یب که شکفت گلش از گل د،ید رو سام تا دکتر

:گفت یبد لحن با و کرد نگاهم  

!یداشت دوست پُر تو و بلند قد یدخترا قبال! سام؟ یشد باز بچه-  

 یبرا مگه یول زد، چنگ گلوم به بدتر بغض کردم حس حرفش نیا با

:گفت و کرد نگاهم تمسخر با دختره بود، مهم یکس  

!بچه؟ هیچ مشکلت خب-  

:داد جواب سام من یجا بکشم، تونمینم نفس کردمیم حس  
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نه؟ ای حاملس نمیبب خوامیم کن، چکش-  

:گفت پوزخند با و کرد نگاه رو من کمی  

؟...بود اگه و-  

:گفت یخونسرد کنال در و شد رهیخ دمیترس یچشما به سام  

!بده انجامش پس ،یبلد رو کارت-  

 بهش یاشک یچشما با سمتم، دیچرخ سام که عقب رفتن قدم هی اریاخت یب

 نیطرف به رو سرم و شکمم یرو گذاشتم و دستم اریاخت یب و شدم رهیخ

:گفتم و دادم تکون  

؟یباش رحم یب انقدر یتونیم چطور خودته، یبچه! یپست یلیخ...یلیخ-  

 از که ییموها پشت از که کردم بازش فکر یب و در سمت رفتم عیسر

:گفت و اتاق وسط کرد پرتم و دیکش رو رونیب بود زده شالم  

 به رو میزندگ یکاف یاندازه به نفس، ارین در یباز سر رهیخ من واسه-

.میزندگ به یبزن گند بدتر بچه، اون با ذارمینم ن،یدیکش گند  

 هلش و شدم بلند داشتم که یتوان نیآخر با و کردم نگاهش ترس و درد با

 یلیخ فقط برم، کجا دونستمینم رون،یب زدم در از عیسر و کنار دارم

 چرا ایخدا دم؛یشنیم سرم پشت از هم رو سام یصدا و دمیدویم عیسر

ستم؟ین بندت من مگه چرا؟ ؟یکنیم حقم در رو کار نیا  

 و نشستم خونه هی یجلو ست؛ین دمید که کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم

 یب بودم، حفظ رو امین یشمارها فقط نبود، همراهم یچیه کردم، هیگر

 جواب یوقت بده، جواب خانم هی کردم دعا و زدم رو خونه در زنگ فکر

:کفتم داد  
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 با تلفنتون از هست امکانش زدن، رو فمیک من شرمنده، خانم، سالم-

.ستین همراهم یچیه دنبالم، ادیب که رمیبگ تماس برادرم  

 هی که وندمم منتظر یکم ن؛ییپا ادیب تا کنم صبر گفت و کرد فکر یکم

 با و کردم تشکر ازش سمتم، گرفت رو تلفن و کرد باز رو در خانم

 جواب باالخره بوق چندتا از بعد گرفتم، رو ماین یشماره لرزون یدستا

:داد  

بله؟-  

ما؟ین-  

تو؟ ییکجا ه؟یک یشماره نیا ؟یخودت نفس؟-  

دنبالم؟ یایب یتونیم-  

؟ییکجا حتما، آره، آره-  

 گهید یقهیدق ستیب تا گفت که بهش دادم درسآ و کردم نگاه کمی-

 اد،یب ماین تا موندم منتظر همونجا و کردم تشکر خانم اون از رسه،یم

 باالخره دونستم؛یم خوب ذاره،ینم زندم برسه، بهم دستش سام دونستمیم

 سمت از که سمتش رفتم عیسر دم،ید رو ماین نیماش ساعت مین از بعد

 هقم هق شد باعث که کرد بغلم محکم سمتم، اومد و شد ادهیپ راننده کمک

.بشه گرفته سر از  

:گفت و سمتم برگشت مانینر که نیماش یتو نشستم کمکش با  

؟یکنیم کاریچ نجایا تو شده؟ یچ-  

:گفتم منقطع یهانفس و هیگر با  

م؟یبزن حرف و جا هی میبر شهیم-  
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 و نشست مکنار ماین کردن، روشن رو نیماش و دادن تکون سر جفتشون

 نیماش که بودم شده آروم یکم داشتمش، که بود خوب چقدر کرد، بغلم

 االن که شرکت ساختمون سمت میرفت و میشد ادهیپ هم با شد، متوقف

.بود لیتعط  

:گفت ماین که مینشست مانینر اتاق یتو هم دور و باال میرفت  

شده؟ یچ یبگ یخواینم  

 بتونم که نداشتم هم رو یاهگید کس یول دمیکشیم خجالت حرفم گفتن از

:کردم باز لب هیثان چند از بعد و دندونم ریز دمیکش رو لبم بگم، بهش  

...برگردوندم خوردم، یچ هر صبح از امروز...امروز دونم،ینم-  

 گفتمیم یچ بگم، تونستمینم خوردم، رو حرفم یهیبق و دیلرز چونم

 بهشون؟

:گفت و نشست شزانوها یرو پام یجلو ماین بعد لحظه چند  

.نفس کن نگاه رو من-  

:کفت ینگران با که باال آوردم رو سرم خجالت با  

؟یباردار یکنیم فکر...که یکنیم فکر ؟یچ یعنی حرفت نیا-  

 بغض از که ییصدا با و کردم یباز انگشتام با و نییپا انداختم رو سرم

:گفتم دیلرزیم  

...سام دونم،ینم من دونم،ینم-  

 رو دستش رفتم، فرو گرمش آغوش یتو که شد خفه هقم هق با حرفم

:گفت و دیکش کمرم یرو نوازشوار  

دکتر؟ ینرفت-  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

:گفتم و باال آوردم رو سرم وحشت با  

 بود اگه...بود اگه گفت دکتره به بعد...بعد بردم، خودش...خودش-

...بکشتش  

:گفتم هیگر با و شد سفت شکمم یرو دستم  

 کنم،ینم ول و بچم خودم مامان مثل من تم،سین یبد مامان من خوام،ینم-

.کنمینم  

:گفت آروم و کرد بغلم ترمحکم ماین  

.میکنارت ما شتم،یپ من آروم، باش، آروم ،یخواهر باشه باشه،-  

:زدم لب آروم  

!مطمئنم کشه،یم رو من سام-  

 حرف کرد شروع و کوشش دم گذاشت رو شیگوش و شد بلند مانینر

:زدن  

!؟یخوب سالم،-  

:گفت مانینر دوباره که دمینشن سمت اون از ییصدا  

آره؟ بود، زنان دکتر خواهرت یگفت داداش،-  

:داد رو خط سمت اون جواب و کرد نگاه من به کمی  

؟یکن لطف رو شمارش شهیم خوام،یم خواهرم یبرا-  

.کنمیم ادداشتی بگو، آره-  

 و مرد گاهن من به کمی کرد، قطع ،یخداحافظ از بعد و نوشت ییزایچ هی

 یصفحه یرو انگشتاش و کرد نگاه بود گرفته مه یاشماره به بعد
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 قشنگ یصدا که فونیآ یرو گذاشت رو یگوش اندفعه د،یچرخ شیگوش

:شد انداز نیطن اتاق یتو یدختر  

د؟ییبفرما-  

:گفت و کرد یاخم مانینر  

 شونیا از رو شمارتون برادرتون، دوست هستم، ینیام ،یاری خانم سالم-

.فتمگر  

بدم؟ انجام براتون تونمیم یکار چه ،ینیام یآقا خدمتم در بله،-  
:گفت و کرد نگاه و من کمی  

 امروز شما نمیبب خواستم اومده، شیپ براش یمشکل هی خواهرم راستش-

شتون؟یپ ارمشیب دیهست مطب  

:داد جواب و کرد مکث کمی  

 ساعت ات د،یکن ادداشتی رو آدرس لطفا هستم، مطب نه ساعت تا من-

.داخل بفرستنتون زود سپرمیم د،یباش نجایا مین و هشت  

 برداشت رو چیسو کرد، قطع و کرد تشکر هم مانینر و داد رو آدرس بعد

:گفت ما به رو و  

.میبرس رید که نهیا از بهتر میبرس زود م،یبر نشده رید تا دیپاش-  

 بحص از شدم، بلند حال یب و کردم نگاه بود شش یحوال که ساعت هی

 رو دستم بودم؛ کرده ضعف حاال و بودم نخورده یحساب و درست یچیه

 عیسر دید رو حالم یوقت و سمتم برگشت که و کردم حلقه ماین یبازو دور

:گفت و کرد صدا رو مانینر  

.کنم فکر کرده ضعف ،یندار اتاقت یتو یزیچ ،یآبنبات-  
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 ظرف هی زشیم یکشو یتو از و برگشت رو رفته راه عیسر هم مانینر

 رو شیکی و برداشتم دونه چندتا که سمتم گرفت و آورد در شکالت

 که کردم نگاهشون تعجب با نشست، جفتشون لب یرو یلبخند که خوردم

:گفت گردو نوازش رو صورتم لبخند، همون با مانینر  

.یشینم یراض هم دونه به به ،یشکالت عاشق ات،یکیکوچ مثل هنوزم-  

 که رهیبگ رو هاشکالت تا گرفتم جلوش رو دستم و گرفتم دندون به لب

:گفت و بست رو دستم  

.شد رید میبر بدو-  

 یمدت از بعد باالخره و میشد سوار ن،ییپا میرفت هم با و زدم یلبخند

 نیماش از خوردم؛ رو هاشکالت تمام راه، کل یتو که بماند البته م،یدیرس

 به توجه با ود،ب اونجا که یپزشکان ساختمان سمت میرفت و میشد ادهیپ

 ،یمنش به گفتن و دنیرس از بعد بود؛ یاری دکتر که یاطبقه میرفت تابلو،

 یکم بود، نشسته زیم پشت جوون، دختر به که میشد اتاق وارد بعد یکم

.داد رو مانینر سالم جواب لبخند با و کرد نگاه ما به  

 پنهان رو خودم ماین پشت اریاخت یب باشه، دختره اون مثل نمیا دمیترسیم

:گفت یقشنگ یصدا با که کردم  

ساختس؟ برات من از یکار چه جوان، خانم خب-  

 دیکش خودش پشت از رو من و کرد باز لباسش از رو دستم آروم ماین

.کردمیم سکته ترس از داشتم رون؛یب  

:گفت ترآروم و زد یلبخند  

 مکی هم ما باشن، منتظر رونیب بگم ،یستین راحت برادرات یجلو اگر-

چطوره؟ م،یبزن خانومانه گپ  
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:گفت آروم و دیبوس رو میشونیپ لبخند با که کردم نگاه ماین به  

.میمنتظرت رونیب-  

 یرو آروم رفتنشون از بعد رون؛یب بره کرد اشتاره مانینر به سر با و

:گفت که نشستم زشیم یرو به رو یصندل  

شده؟ یچ کن، فیتعر خب،-  

:گفتم آخر و کردم من و من کمی  

.حاملم کنمیم فکر-  

:گفت و کرد نگاهم اخم با بعد و متعجب اول  

دونن؟یم برادرات-  

:گفتم که کرده برداشت بد دمیفهم  

 بابام جز یمرد چیه با ازدواجمم از قبل تا کردم، ازدواج من دکتر، خانم-

.نداشتم زدن حرف یاجازه داداشات و  

!یمتأهل دونستمینم اوه،-  

:فتگ که زدم یجون یب لبخند  

؟یداد شیآزما ؟یکنیم یفکر نیهمچ چرا-  

:گفتم و دادم تکون نیطرف بهرو سرم  

.ندادم نه،-  

:گفت شدیم بلند که همونجور  

.بکش دراز نجایا ایب نداره، یاشکال باشه،-  

:گفت خنده با که دمیکش دراز و تخت سمت رفتم  
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.رو لباست اریب در کنم؟ نتیمعا یچجور االن من خب-  

 از بعد آوردم، در رو لباسم کردن عوض رنگ دفعه هزار و خجالت با

 رو هاشدستکش که همونجور داد، انجام که یداخل یسونوگراف و نشیمعا

:گفت اوردیم در  

.یبپوش رو لباست یتونیم-  

 و سمتش رفتم و دمیپوش لباس عیسر منم که زشیم پشت نشست هم خودش

:گفتم  

دکتر؟ خانم شد یچ-  

:تگف و کرد نگاهم قیعم  

باشه؟ یچ یدار دوست خودت  

:گفتم و کردم نگاهش یاشک یچشما با  

!بکشتش بخواد شوهرم و باشه تا نباشه دمیم حیترج-  

:گفت و کرد نگاهم  

...یول نداره، وجود یابچه ست،ین خب،-  

:داد ادامه و کرد نگاهم قیعم  

؟یشد انهیماه عادت ماه نیا نم،یبب ،یشد تیاذ یلیخ مشخصه-  

:گفت که دادم تکون نه ینمع به رو سرم  

.داخل انیب برادرات بگو-  

 هی و دارو یسر به برام دکتر کردم، صداشون و در سمت رفتم آروم

 و تشکر از بعد بخورم، درست رو داروهام گفت و نوشت شیآزما یسر

!سام ماجرا؛ وحشت بخش به میدیرسیم حاال ،یخداحافظ  
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:گفت ماین که رونیب دادم ترس با رو نفسم  

!سگه االن سام خونه، مشیبرسون ترسمیم-  

:گفت و ماین سمت گرفت رو شیگوش و زد یپوزخند مانینر  

!نیبب بدتره، سگ از-  

:گفت ماین بعد کمی  

!ذارهینم زندش خونه، برسه پاش االن خونه، برمشینم رمیبم-  

.میبزن حرف باهاش خودمون م،یبر هم با میتونیم بدتره، مشمینبر-  

.نبود بساطمون نیا که کنه گوش بود قرار گرا باشه، هه؛-  

 کشتم،یم امشب حتما که کردمیم فکر نیا به و کردمیم نگاه بهشون جیگ

 با سادن،یوا خونه در یجلو که شدم رهیخ رونیب به بغض با مطمئنم؛

 ماینر تا شدن، رهیخ بهم مستأصل جفتشون که کردم نگاهشون ترس

 یقو یدستا یتو بازوم و شد باز من تسم در افته،یب راه دوباره خواست

!شد ریاس سام  

 هی که دمیکش محکم و شد تریجر که عقب دمیکش رو خودم ترس با

 به صورتم ور هی اومدم، خودم به تا ابون،یخ وسط شدم پرت ییجورا

:انداخت بدنم کل به رعشه که سام یصدا و سوخت شدت  

 ؟یرفت یگور مکدو آره؟ ؟یعوض یدختره یکنیم فرار من دست از-

 هان؟

 ختم،یر اشک و گوشام یرو گذاشتم رو دستم اریاخت یب که زدیم داد چنان

 داد هلم و گرفت محکم رو بازوم و سمتم اومد کن؛ رحم بهم خودت ایخدا

 همونجور کرد، اعتراض بهش و شد بلند ماین یصدا که ساختمون سمت

:زد داد ساختمون یتو کردیم پرتم که  
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!نیریبگ لشیتحو زنده فردا کنمینم نیتضم وگرنه جفتتون، نیگمش-  

 دمیکشیم که همونجور و سمتم اومد بست، صورتشون یتو رو در و

:گفت آسانسور سمت  

 که بکنم ازت یپوست کی کن، صبر ،یشد هار گرفتم، آسون بهت یادیز-

.دایناپ سرش اون  

 ورز به سام که میدیرس زود یلیخ دم،یچسب آسانسور یبنده به ترس با

 که داخل کرد پرت رو من و داد هل رو باز مهین در و خونه سمت دمیکش

 دمید که سمتش برگشتم ن؛یزم خوردم محکم و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم

 با سمتم، ادیم و کنهیم نگاهم داره بود معلوم خشم ازشون که ییچشما با

:گفتم هیگر  

.نکردم یبد کار خدا به...خدا به سام،-  

 عقب نیزم یرو که کرد باز رو لباسش یدکمه و کرد نگاهم فقط همچنان

:گفتم یهمونجور و رفتم عقب  

 یداشت توقع...توقع ،یبکش رو خودت یبچه...و بچم یخواستیم تو...تو-

!ش؟یکشیم یچجور نمیبب سمیوا... سمیوا  

:گفت و گوشه هی انداخت رو لباسش و کرد نگاهم پوزخند با  

!یخواینم بچه یگفت خودت که تو ؟یچ که-  

:گفتم و وارید به دمیچسب هیگر با  

.بکشمش خوامیم باشه اگه نگفتم یول خوامینم گفتم-  

 کمکم خودت ایخدا دم،یلرز خودم به ترس از کرد، باز که رو کمربندش

 تنها که دیچیپ دستش دور رو کمربندش کردم؛ غلط ایخدا کن،
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 دستام با رو صورتم و سر که بود نیا بدم نشون تونستم که یالعملعکس

!شکست استخونم کردم حس خورد، پهلوان به که ضربش نیاول بپوشونم،  

 آخر که کرد ینقاش تنم یرو و نییپا اومد و باال رفت کمربندش انقدر

 دستم شده، تموم باهام کارش که نیا الیخ به کنار، کرد پرتش و شد خسته

!شهیم لخت کامل داره دمید که برداشتم صورتم یرو از رو  

 ادمیفر به خودت خدا کردم، غلط ایخدا کردم،یم نگاه بهش وحشت با

 با و کردم جمع رو خودم وارید قسمت نیترگوشه ندارم، تحمل من برس،

 یول باشه، نداشته باهام یکار و کنه ولم کردمیم التماس بهش هق هق

.دیشنینم کال انگار  

 صورتش مماس ور صورتم و کرد بلندم و موهام یتو انداخت دست

:گفت تمام نفرت با و گرفت  
 یبود بچه چون هم تو به گذرم،ینم ساده کنن ینافرمان ازم که ییکسا از-

 شرمنده اما داشته، برت دور ه،یخبر یکرد فکر گرفتم، آسون یادیز

!یشیم آشنا یواقع سام با امشب از جوجه،  

 پرت و کرد باز رو در و اتاق سمت بردم کشون کشون یهمونجور و

 نداشتم؛ هم شدن بلند جون یحت ن،یزم خوردم شدت به که داخل کرد

 کردمیم هیگر فقط آورد، در تنم از رو لباسام زور به و کرد بلندم دوباره

 یزیچ چیه به کال یول باشه، نداشته باهام یکار کردمیم التماس بهش و

 وشهیب درد شدت از شد باعث کرد، که یکار با آخر و دادینم تیاهم

...بشم  

                        ******  

:سام  
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 یهاکهیت و هاغره چشم به و رفتمیم راه رو اتاق عرض و طول کالفه

 خوب خودش، فقط بود، خودش ریتقص دادم؛ینم تیاهم باران و انیک

 کرد، رو خودش کار بازم یول اعصابم، یرو ذارهیم پا داره دونستیم

.شهیم بد خودش یبرا برم، در کوره از من دونستیم که نیا با  

 و سمتم برگشت تیعصبان با انیک که زدم زیم یهیپا به یلگد حرص با

:گفت  

 حاال ،یکرد الش و آش رو بدبخت دختر یزد گه،ید جات سر بتمرگ-

!؟یهست میعصبان من واسه  

:گفت و سمتم اومد و کرد ول رو زیچ همه دفعه هی بعد  

 یچ بود؟ کرده یگناه چه معصوم طفل نیا همگ ؟یکرد رو کار نیا چرا-

 هستم، یبگ تو یزیچ هر قتم،یرف من ن؟یا بشه حقش که بود کرده کار

 سرش رو بال نیا چرا داشت، گناه دختر نیا داداش دختر، نیا یول

؟یآورد  

 تکون تاسف از یسر و شد رهیخ بهم بار شماتت که شدم رهیخ بهش فقط

 چک از بعد و کرد تموم رو هلوشپ یهیبخ نفس، شیپ برگشت و داد

 برن، که کرد اشاره باران به و کرد مرتب روش رو پتو سرمش، کردن

:گفت یجد یلیخ باران یول  

 طفل نیا ترسمیم رون،یب ببر نجایا از بردار رو تیوحش دوست نظرم به-

!کنه سکته نه،یبب رو یسمیساد یوانهید نیا بشه، داریب معصوم  

 تمام یگستاخ با که سمتش رفتم آوردم، جوش زدنش حرف مدل نیا از

:گفت و سادیوا روم به رو و شد بلند  

 خدا رو تو بزن، منم ایب ا،یب برخورد؟ بهت گفتم رو قتیحق چون ه؟یچ-

!نکن تعارف  
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:کرد زمزمه آروم و گرفت ازم رو روش بعد  

.اقتیلیب یروان یکهیمرت-  

 زدم خونه از و مزد چنگ مبل یرو از رو کاپشنم بهشون، توجه بدون

 رو نیماش شدن، سوار از بعد و نگیپارک یتو رفتم هاپله از رون،یب

.دادم فشار گاز پدال یرو آخر تا رو پام و کردم روشن  

!؟یچ یبرا دونستمینم و بودم کالفه  

 ادهیپ نیماش از بودم، سادهیوا تهران بام یرو به رو اومدم، که خودم به

 دادم، هیتک نیماش کاپوت به شهر، روشن یهاچراغ یرو به رو و شدم

 هم با رو حس چندتا که یروزید د،یکش پر روزید سمت فکرم اریاخت یب

!کردم تجربه  

 حس بار نیاول یبرا روزید دم،یترس نیزندگ طول یتو بار نیاول یبرا

 پاکت کاپشنم بیج یتو از و دمیکش موهام یتو یدست داشتم، یاگهید

 یپوزخند خودم شیپ و کردم جلدش به یهنگا آوردم، در رو یگاریس

!بود گارمیس «بِلَک تانیکاپ» یبو عاشق شهیهم وایش زدم؛  

 بود خودش یادگاری که ییپویز فندک با و آوردم در داخلش از یکی

 لحظه بود، خاطراتم از یلیخ یکننده یتداع برام بوش کردم، روشنش

 انقدر تونست چطور ن؛بودنامو هم با بود، بغلم تو بود، کنارم که یالحظه

بگذره؟ ازم راحت  

 خاموش رو میلعنت گاریس حرص با و دمیکش موهام یتو یدست کالفه

 با ،یحق چه با بودم، یحرص نفس از هنوز خونه، گشتمیبرم دیبا کردم،

!کرد؟ فرار من دست از یجرأت چه  
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 روشن رو نیماش خواستم تا ن،یماش یتو برگشتم و دمیکش یقیعم نفس

 و برداشتم داشبورد یرو از اخم با  رو میگوش خورد، زنگ میگوش کنم،

:دادم جواب عیسر ان،یک اسم دنید با  

بله؟-  

احمق؟ ییکجا-  

شده؟ یچ-  

 در پارک یتو از دست هی با و کردم روشن رو نیماش موقع همون و

:اومدم  

...نفس-  

:زدم داد دهینم جواب دمید یوقت و شدم حرفش یهیبق منتظر  

؟یچ نفس ؟یزنیم حرف هینس چرا احمق-  

 باشه، گفتم خر من کرد، لج شه،ینم شیبخ با گفتم حموم، بره خواست-

 شدم منتظر یچ هر حموم، رفت کرد،یم درست سوپ براش داشت باران

...رونیب ومدین  

:گفت و دیکش قیعم نفس هی  

.برسون رو خودت...  مارستانیب رمیم دارم-  

 با حرفش دنیفهم از بعد و کردم فکر حرفش به شکه! کرد قطع و

 مارستانیب سمت به و دادم فشار گاز پدال یرو رو پام تمام تیعصبان

!کنمیم رو گورت خودم یدستا با ،یرینم اگر...نفس...نفس رفتم؛  

 راهرو داره مستأصل که و دمید رو انیک موقع همون و مارستانیب دمیرس

 هوا یب یلیخ و دوخت بهم رو نگاهش که سمتش رفتم کنه؛یم یت رو

!اومد فرود صورتم یتو مشتش  
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:گفت که کردم نگاه بهش خورده جا  

 هی که یکرد یکار که ینامرد ،ینامرد تو نه، مرد؟ گنیم هم تو به-

 دلت چطور وون؛یح ،یوونیح برسه، یخودکش به ساله چهارده بچه دختر

 خورده، کتک ازت فقط کردم فکر من بهت لعنت اومد،

!ینامرد انقدر...که تمدونسینم...دونستمینم  

 بود، نشسته یصندل یرو ناراحت که باران سمت رفت و گرفت ازم رو

:گفت دوتا اون به رو و رونیب اومد دکتر موقع همون که سمتشون رفتم  

 معصوم طفل دختر نیا سر رو بال نیا یوحش کدوم نیبگ من به فقط-

 آورده؟

 و دکتره صورت تو رفتم اخم با که سمتم برگشتن تاسف با دوشون هر

:گفتم  

؟یچ که من، کن فرض-  

:گفت و داد تکون یسر برام تاسف با  

 شیزد کشت قصد به ،یبرد مرگ دم تا رو دختره ،یشعور یب که حقا-

.یپست انقدر که متاسفم برات واقعا... بهش تازه  

:گفت و باران به کرد رو بعد  

.دیبد انجام رو شیبستر یکارا بمونه، نجایا دیبا رو یروز چند-  

:گفتم و انیک سمت برگشتم حرص با رفت، من به توجه یب و  

 خواستیم یوقت ،یکرد غلط یلیخ مارستان،یب شیآورد یخورد گه تو-

.دستش از شدمیم راحت منم ره،یبم یذاشتیم ره،یبم  

 و سادیوا من یرو به رو شد، بلند و رفت در کوره از باران دفعه هی

:گفت و نمیس تخت دیکوب دستش با محکم  
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 تا ،یشدینم راحت تو باش مطمئن هم مردیم اگر ببند، رو فتیکث دهن-

 شماها دست از اون رم،یمیم اگر کرد،ینم ولت وجدان عذاب عمرت آخر

!کرده؟ کارتیچ مگه اون، دست از تو نه شدیم راحت  

 انیک به یکالفگ با نفس، اتاق سمت رفت و بهمون کرد رو پشتش بعد

 سمت رفتیم که همونجور و داد تکون تاسف زا یسر که شدم رهیخ

:گفت رشیپذ  

!که نداره دم و شاخ یاقتیل یب-  

!خدا یا  

!نفس ای منن یدوستا نایا دونمینم من  

 الزم رو تو یامضا شیبستر یکارا یبرا گفت و اومد انیک بعد یکم

 کردم امضا بودن گفته که رو ییجاها رفتم و شدم بلند رقبت یب که دارن

.اتاق سمت مبرگشت و  

 یب هنوز که یحال در رو نفس و اتاق یتو رفتن پرستار دوتا بعد یکم

 ش،ییجا به جا از بعد م؛یبود گرفته براش که یاتاق سمت بردن بود، هوش

 رو چشمم شدم، رهیخ بستش یچشما به و شدم تخت کینزد داخل، رفتم

 چند لبش یگوشه یکبود یرو و ترنییپا آوردم ابروش یباال یکبود از

 به دیرس و کرد دنبال رو یکبود رد چشمم دوباره کردم، مکث لحظه

!گردنش  

 یب خورد، شدش بسته دست مچ به چشمم که نییپا و آوردم رو سرم

 کرده یرو ادهیز دیشا دم؛یکش بانداژش یرو یدست و کردم اخم اریاخت

 چیه باشم، یعصبان یوقت من که دوننیم همه گهید رو نیا یول بودم

!ستین جلودارم یزیچ  

:گفتم و شدم رهیخ دشیپر رنگ صورت به و نشستم کنارش یصندل یرو  
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 یول دمم یرو یذاریم پا کار اون با یدونستیم خودت خودته، ریتقص-

 شهیم نیهم نکن، لج من با بودم گفته بهت بار هی ،یکرد رو کارت باز

!شهیم نیهم گه،ید  

:بدم جواب که کرد مجبورم آخر و شد بلند هزارم بار یبرا میگوش یصدا  

بله؟-  

ن؟ییکجا اصال کجاس؟ نفس-  

 یتو یدست! شد آراسته زین سبزه به بود، گل رون،یب دادم کالفه رو نفسم

:گفتم و دمیکش موهام  

چطور؟ م،یمارستانیب-  

:نشم کر تا دادم فاصله گوشم از رو یگوش که دیکش یاعربده چنان  

 کارشیچ ؟یآورد سرش ییبال چه لجن، کثافت ز،یچ همه یب یکهیمرت-

آره؟ ت،یدار امانت بود نیا ؟یکرد  

:گفتم و چرخوندم کاسه یتو رو چشمام  

 ماین مربوطه، خودم به باشم کرده که یکار هر شد؟ تموم زدنت هوار-

!زهیریم موهات نخور، حرص ادیز هم یعال جناب خان،  
 که نیک کردن فکر آوردن، در دم من واسه همه کردم؛ قطع رو یگوش و

!کنن؟یم رفتار یجور نیا  

 و شد باز در گه؛ید یجا هزار فکرم و بود نفس صورت یرو چشمم

 بهم غزه چشم هی دو هر که کردم نگاه بهشون داخل، اومدن باران و دکتر

 زایچ یسر هی و کرد چکش دکتر شدن؛ خودشون حرف مشغول و رفتن

.رونیب رفت من به توجه بدون و گفت باران به  

:گفت حس یب یلیخ که باران سمت برگشتم  
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 نهینب کنارش رو تو مراقبشم، رو روز چند نیا خودم خونه، برو پاشو-

!ببخشتت بتونه بعدا دیشا بهتره،  

 و باال آروم یلیخ که کردم نگاه نشیس قفسه به و باال دادمرو ابروم یتا هی

:گفتم و کردم جا به جا یکم رو یصندل شد،یم نییپا  

!شوهرت شیپ یبر یتونیم تو مونم،یم ششیپ خودم-  

:گفت کنه کنترلش کردیم یسع که ییصدا با و باال آورد رو سرش  

 بهت یفهمینم ست؟ین خوب حالش گمیم بهت یوقت یفهمینم برو، پاشو-

 یخودکش یفهمینم بشه؟ بد حالش دوباره نتتیبیم یوقت ممکنه گمیم

؟یچ یعنی  

:گفتم و شدم رهیخ صورتش به قیدق و کردم تر رو لبم  

!که نمرده کرد، یخودکش ؟یچ که خب-  

 یخوایم یغلط هر خونت برو پاشو هم، به زینر رو من اعصاب سام-

 بفهم ست،ین خوب حالش بفهم، کن، ول رو معصوم طفل نیا االن بکن،

.کنه تحمل رو زایچ یلیخ تونهینم سالشه، چهارده فقط اون  

:گفتم و دادم هیتک یصندل به الیخ یب  

...خورده باباشم یخونه رو کتک نیا برابر ده یروز-  

:گفت تیعصبان با و حرفم وسط دیپر بشه، تموم حرفم نکهیا از قبل  

 باشه،! نکرده تجاوز بهش...بهش...بهش وونیح هی یول خورده، آره،-

 یدراز دست دختر به به نامحرم پسر هی که نهیا به تجاوز مگه یول زنته،

 بدن، انجامش باهات زور به و ینخوا تو که یزیچ یعنی تجاوز! کنه؟

؟یدیفهم حاال  
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 از و دمیکش موهام نیب یدست کالفه داشتم، قبول کمی فقط کم،ی رو حرفش

 از رو شیمشک یموها و شدم خم نفس سمت اریاخت یب شدم، بلند جام

 یب حقش در کمی که داشتم قبول خودمم دادم، کنار دشیسف صورت یرو

 فاصله ازش بکنم، دارشیب کارام با که نیا از قبل بودم؛ کرده یانصاف

.رونیب زدم اتاق از باران، از یخداحافظ از بعد و گرفتم  

 بلند جاش از من اومدن رونیب با که بود نشسته اتاق در یرو به رو انیک

:گفت آروم و کرد نگاه صورتم به کمی شد،  

!زدمتیم دینبا بود، خورد اعصابم داداش، دیببخش-  

:گفتم و دمیکش کردیم درد که گونم هب یدست  

 کهیم باران خودتون؟ یخونه یریم ای ما یخونه یایم داداش، ستین مهم-

!نفس شیپ مونهیم  

.دارم کار کمی خودمون، یخونه رمیم نه،-  

 مارستان،یب از شدن خارج از بعد و دادم تکون باشه یمعن به یسر

...میافتاد راه و میشد ونخودم نیماش سوار کدوم هر و میکرد یخداحافظ  

                  *****  

:نفس  

 

 تمام مثل و مارستانمیب یتو روزه دو گذره،یم نحس روز اون از روز دو

 حال در ینایماش و آدما به و نشستم پنجره کنار یصندل یرو مدت، نیا

 که خدا یبنده باران یحت زنمینم حرف یکس با کنم،یم نگاه آمد و رفت

!ارتمیب حرف به کنهیم یسع و کنارم رو روز کل  
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 مچ بانداژ به یدست! زندم؟ ای مردم من نهیبب ومدین هم بار هی یحت سام

 دلم اومد،یم ماین حداقل کاش رون،یب دمیم درد با رو نفسم و کشمیم دستم

 رفتار یاونجور خواهرش با نذاره که بود کاش بود، شده تنگ براشون

.کنن  

:گفتم و زدم افکارم و خودم به یپوزخند  
 بتونه حاال که گرفتیم رو کتکاش یجلو ،یبود بابا یخونه یوقت مگه-

!ره؟یبگ رو یوحش نیا یجلو  

 اومد باران روز دو نیا مثل و شد باز در که رونیب دادم درد با رو نفسم

:گفت یجد یلیخ اندفعه و سمتم اومد داخل،  

 خوامیم ،یریبگ رو حقت تا کنم کمکت خوامیم من بزن، حرف نفس،-

 ،یکن کمک دیبا هم خودت یول جات، سر یبشون رو سام کنم کمکت

؟یفهمیم  

:گفتم یارفته لیتحل یصدا با و دیچرخ شیاقهوه یچشما یتو نگاهم  

 یچ آخرش که یدید اد،ینم بر ازم یکار چیه من بکنم، تونمیم کاریچ-

!شه؟یم  

 مینشست هم با و تخت سمت رفت کرد، بلندم و گرفت رو دستم لبخند با

:گفت کرد،یم نوازش رو دستم که همونجور و روش  

 در یباش داشته آروم یزندگ هی یبتون که بلدم زایچ یلیخ من ن،یبب-

...کنارش  

:گفتم و زدم یپوزخند اریاخت یب بشه تموم حرفش نکهیا از قبل  

 خودیب تالش دیبا چرا گهید ده،یم طالقم کسالی از بعد گفته که سام-

!بکنم؟  
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:گفت یجد یلیخ و کرد نگاهم بکم  

 دلشون یکار خر که کنن نگاهت مطلقه زن هی چشم به همه یدار دوست-

 شناسنامت یجا به طالق مهر خوادیم دلت بکنن؟ باهات توانیم بخواد

 باشه مطلقه که یزن به ه،ینجوریا ما مملکت بفهم، ت؟یشونیپ یتو بخوره

.نکنیم نگاه یکاغذدستمال چشم به  

:گفتم و دادم قورت صدا با رو دهنم آب  

 رو من اصال نداره، دوست رو من سام...سام کنم؟ کاریچ یگیم خب-

.خوادینم رو من نه،یبینم  

:گفت و کرد پاکش اخم با که دیچک چشمم از یاشک قطره  

 نیا چون افته،ین راه اشکت خوره،یم یتوق به یتق تا که نهیا قدمت نیاول-

.گمیم بهت نجایا از رفتم از بعد رو قدم نیدوم ضعفته، ینشونه  

:گفت لبخند با داخل، اومد دکتر که دادم تکون باشه یمعن به رو سرم  

دخترم؟ چطوره حالت امروز-  

:گفتم باران دادن جواب از قبل و زدم یلبخند  

.زمیعز باران و شما لطف به دکتر، خوبم-  

 نهیمعا بعد و رفتگ جا فرمش خوش یهالب یرو زدنم حرف از یلبخند

 دلم دکتر، رفتن از بعد و میکرد تشکر خونه، برم تونمیم فردا که گفت

 از تا چند بهم تا خواستم باران از زحمت و زور هزار به و اوردین طاقت

.بگه رو هاشدهیا  

 انجام دیبا که ییکارا به راجع یکل م،یبخواب که شب آخر تا خالصه

.میکرد صحبت میدادیم  

                        ******  
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 باران با شیپ روز دو که ییحرفا به و بودم نشسته پنجره کنار اتاقم، یتو

 کردم، رو کارها نیا تمام من و میاومد خب کردم؛یم فکر میبود زده

!؟یچ آخرش  

!داره؟ من حال به یفرق چه بده، طالقم خوادیم سام که آخرش  

 یچ دونستمینم واقعا انوم،ز یرو گذاشتم رو سرم و دمیکش یقیعم نفس

 باز یصدا با بپرسم؛ ازش که داشتم رو یکی کاش! غلطه؟ یچ و درسته

 بودم رفته فکر یتو انقدر شدم، بلند جام از عیسر خونه، در شدن بسته و

.بودم نشده زمان گذر متوجه که  

 و بود شده دهیپر رنگ صورتم کردم، نگاه خودم به و سادمیوا نهییآ یجلو

 از کمی عیسر اتاق، یتو ادیب سام نکهیا از قبل بود، افتاده گود مچشما ریز

 چشمم یتو یمشک مداد هی یتند و زدم صورتم به زیم یرو یرژگونه

 بودنش، خوب از بودن مطمئن از بعد و دمیکش تنم لباس به یدست دم؛یکش

:کرد بازش موقع همون که اتاق در سمت رفتم  

...نفس-  
 رفتم که کرد بهم ینگاه گذاشت، تموم نا رو حرفش جلوش من دنید با

 قبل و داد تکون برام یسر که کردم سالم گرفتم، ازش رو کتش و سمتش

:گفت رونیب برم در از که نیا از  

 یلیخ امروز بده، ماساژم کمی ایب هم خودت کن، حاضر برام رو وان-

.شدم خسته  

 اول رون،یب اومدم اتاق در از سرم، دادن تکون با و زدم یجون یب لبخند

 آب ریش حموم، سمت برگشتم و کردم دم تازه ییچا و آشپزخونه یتو رفتم

 با و آب یتو ختمیر رو عالقش مورد یشامپو و کردم باز وان یتو رو

.کنه کف تا زدم هم رو آب دستم  
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 حوله تا دو و بود تنش ریز لباس فقط که یحال در و شد باز حموم در

 ستادم،یا و شدم بلند آروم و ردمک نگاهش یکم داخل؛ اومد دستش،

 و کرد زونیآو رختکن یتو رو هاحوله بود، من به نگاهش که همونجور

 انداختم رو سرم اریاخت یب که رشیز لباس سمت رفت دستش سمتم، اومد

.نییپا  

 یهمونجور داد، هیتک وان یلبه به رو سرش و وان یتو نشست باالخره

:گفت من هب کردن نگاه بدون که بودم سادهیوا  

.اریب در رو لباسات-  

 نگاهش یخاص العملعکس بدون نشست، تنم به یبد لرز حرفش نیا با

:گفت شیشگیهم یجد لحن با و کرد باز چشم که کردم  

!رو لباسات اریب در! ؟یبفهم تا بگم دفعه ده رو حرف به دیبا چرا نفس،-  

 لباس با فقط حاال آوردم، درش و سارافونم سمت رفت دستم یناراحت با

:گفت آروم و گشت تنم یرو چشمش بودم، سادهیوا جلوش ریز  

کنه؟یم درد هنوز-  

:گفتم و زدم پوزخند اریاخت یب  

!ستین مهم که کنهیم درد میاگهید یجا نه، نایا-  

 سمتش؛ برم کرد اشاره هیثان چند از بعد و کرد نگاهم یموشکاف با

.نمیبش وان یلبه سرش، پشت برم گفت که شدم کشینزد  

.بدم ماساژش گفت که دادم انجام بود خواسته که رو یکار  

 دادن ماساژ به کردم شروع آروم و نشست هاششونه سر یرو دستم 

 ماساژش گهید که دستم یرو گذاشت رو دستش گذشت که یکم کتفش،
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 نگاهش کمی وان، سمت دیکش و نکرد ول رو دستم که برم خواستم ندم،

:گفت که کردم  

.آب یتو ایب ار،یب در ور لباسات-  

.حموم رمیم بعدا خودم کنم، درست شام دیبا-  

!آب یتو ایب و اریب در زنن،یم بار هی رو حرف-  

 پس نداشتم، کتک اعصاب یول کنه لمسم باز خواستمینم خواست،ینم دلم

 آب؛ یتو رفتم و آوردم در هم رو لباسام یمونده یباق آروم یلیخ

 پشت از رو من و خودش سمت دمیکش که و منیبش روش به رو خواستمیم

.چسبوند نشیس به  

 انجام رو کارها نیا دیبا دیشا افتادم، باران یحرفا ادی یول بودم معذب کمی

 رو انگشتم آروم کنم، جا بغلش یتو رو خودم کردم یسع دادم؛یم

 از رو دستش لحظه چند از بعد که دمیکش دستش ساعد یرو وارنوازش

 خودش به رو من یکم و شکمم دور دیچیپ و برداشت نوا یکناره یرو

 رو خودش داره که بود مشخص و بود شده نیسنگ نفساش داد، فشار

.کنهیم کنترل  

 و دیکش موهام یال رو هاشانگشت آروم که دادم هیتک نشیس به رو سرم

:زد لب گوشم دم خمار و کنار زدشون گردنم یرو از  

 کنم، کنترل رو خودم تونمینم من کوچولو، دختر نکن یطونیش انقدر-

.کنمیم تتیاذ  

 داد ادامه آروم رو هاشبوسه دم،یلرز که زد یابوسه گردنم یرو آروم و

 رو خونه زنگ که بود خودش حال یتو د؛یچرخ بدنم یرو دستش و

 و نذاشت که رونیب امیب بغلش از خواستم و کردم باز رو چشمام زدن؛

.گفت بود در پشت که یکس به هم «باباش گور»هی  
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:گفت و شد جدا ازم حرص با که اومد زنگ یصدا دوباره  

!لعنت معرکه خرمگس بر-  

:گفت من به رو و گرفت دوش عیسر شد، بلند جاش سر از و  

.رونیب ایب زود و بکن رو کارات-  

 دادم رو لرزونم نفس رون؛یب رفت حولش بستن از بعد هم خودش و

 من ای کنهیم جادو دستاش لمس عا  واق که کردم فکر نیا به و رونیب

!جنبم؟ یب یادیز  

 خارج آب گذاشتم و کردم باز رو وان یچهیدر و دادم تکون رو سرم

 یتو از صحبت یصدا رون،یب رفتم عیسر و شستم هم رو خودم بشه،

.بپوشم لباس تا اتاق سمت رفتم و نکردم توجه اومد،یم ییرایپذ  

                        ******  

:امس  

 

 ،یکنیم پنبه یدار رشتم یچ هر ؟یکنیم کاریچ من با یدار نفس

!بگذرم ازت یکنیم شروع خودت یوقت تونمینم  

 بودم داغ تنش لمس از هنوز در، سمت رفتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم

!دمید رو عمو فونیآ پشت از کرد،یم کالفم نیا و  

 عیسر و زدم رو در کرد؟یم کاریچ نجایا عمو بود، سخت باورش واقعا

 و در سمت رفتم و رونیب اومدم کارام انجام از بعد بپوشم؛ لباس تا رفتم

!داره؟ کار یچ نجایا روز، وقت نیا که کردم تعجب کردم، بازش  
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 و سالم بستم، رو در شدنش، داخل از بعد و کردم باز کامل رو در

 یب با و مبل یرو نشست راحت یلیخ که میکرد یمعمول یاحوالپرس

:گفت یتفاوت  

مهمونش؟ شوازیپ ادیب نداره شعور کجاس؟ دختره نیا-  

:گفتم اریاخت یب و باال رفت شیپرروگ از ابروهام  

.میباش داشته سرزده مهمون قراره که مینداشت اطالع واال-  

:کردم اضافه یشخندین با و  

!ادیم االن م،یبود حموم-  

 کردم یخواه عذر عمو از اومد، در شدن بسته و باز یصدا موقع همون

 یتو رفت عیسر حوله، وجب دو اون با نفس دمید که راهرو سمت رفتم و

 کردم باز هوا یب رو در اتاق؛ سمت رفتم و انداختم عمو به نگاه هی اتاق،

!خودش یجلو گرفت رو حوله عیسر و زد آروم غیج هی که  

:گفتم و انداختم بهش یکامل نگاه بود، گرفته خندم  

!اومده بابات بپوش، زود-  

 تب نگاه ن،یزم افتاد دستش از حوله دفعه کی که شد شکه حرفم از انگار

 یجلو از رو حوله و شدم خم سمتش، رفتم آروم و دوختم بهش رو دارم

 رو خودش که شدم یچ دونمینم و اومد خودش به تازه که برداشتم پاش

:گفت آروم و کرد جا بغلم یتو  

!ترسمیم من-  

 از حاال و آوردم سرش رو بال اون شیپ روز چند نیهم م،بود کرده تعجب

:گفتم و شد حلقه دورش اراده یب دستم! بود آورده پناه من به باباش،  

.کنه تتیاذ خودم ریغ یکسچیه نذارم دمیم قول نترس،-  
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:گفت آروم و باال آورد رو سرش  

 کتک که بود خودم ریتقص ،یسر اون یول کنمینم تیاذ رو هیبق من-

.ردمخو  

 از شه،یم شیزیچ هی دختره نیا! خدا ای بود، شده گرد چشمام واقعا گهید

 و زیبل دست هی براش و لباساش یکشو سمت رفتم و کردم جداش خودم

 از و رونیب دیکش رو کشوها از گهید یکی خودش که رونیب گذاشتم شلوار

.شد دنشیپوش مشغول و برداشت لباس توش  

 یتو برگشتم و رونیب زدم اتاق از پس تم،نداش یکار جا اون گهید منم

 سکوتش از اد،یب نفس شدم منتظر و نشستم عمو یرو به رو ،ییرایپذ

:کردم باز رو بحث سر خودم پس اومد،ینم خوشم  

کجان؟ پسرا خبر؟ چه-  

:داد جواب و دیکش وارید و در به کردن نگاه از دست  

.نشرکت یکارا ریدرگ هم پسرا فعال، میندار یخبر چیه-  

.باشن موفق خوبه،-  

چطوره؟ یکاسب و کار خبر؟ چه تو-  

 و کار نه،یولنتا و دیع کینزد باالخره که االن مخصوصا خوبه، شکر،-

.بهتره بارمون  

:گفت و داد تکون رو سرش و دیکش صورتش به یدست  

.بشه هم بهتر شاالیا خوبه،-  

!شاالیا شاال،یا-  
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 سمت رفت و کرد سالم رومآ یلیخ و ییرایپذ یتو اومد نفس موقع همون

:گفتم عمو بهرو آشپزخونه،  

د؟یافتاد ما ادی شد یچ-  

 باهات داشت شرکت یتو پدرت که یسهام مقدار اون مورد در اومدم-

.بخرمش ازت خوامیم راستش کنم، صحبت  

 ینیس هی با نفس وقت کمی از بعد نگفتم، یزیچ و کردم نگاه بهش تعجب با

 لب کردم، اشاره باباش به سر با که من سمت داوم اول رون،یب اومد ییچا

 یصدا با و برداشت رو شییچا عمو سمت، اون رفت و گرفت دندون به

:گفت یعصبان  

!هست؟ هم یاگهید کس شوهرت و من از ریغ مگه ؟یختیر تا سه چرا-  

:گفتم اخم با اریاخت یب و خورد ناراحتش صورت به نگاهم  

.حاضر حال در البته ست،خون نیا یتو آدم نفر سه کنم فکر-  

:گفت و کرد نگاهم یظیغل اخم با عمو  

!بخوره؟ ییچا جا هی یتو من با و نهیبش هم نیا قراره نکنه-  

 دمیکش و گرفتم رو دستش بره، بخواد نفس نکهیا از قبل و کردم یاخم

 بذاره رو ینیس کردم اشاره نشوندمش، میبغل مبل یرو و خودم سمت

:گفتم عمو به رو و گرفتم رو دستش ز،یم یرو  

 گهید یکس ضمن، در عمو، کنهیم فرق زایچ یلیخ من، یخونه یتو-

.کنه فیتکل نییتع نفس یبرا من از ریغ نداره حق  

:گفت بود صداش یتو که یبغض با نفس که شد رهیخ بهم خشم با  

 کنم درک نتونستم هنوز ،یمتنفر من از انقدر چرا بفهمم نتونستم هنوزم-

.بکنه رو کار نیا دخترش با تونهیم ورچط پدر هی که  
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:گفت و کرد نگاهش نفرت با  

.گمیم بهت باشه، ؟یبدون یخوایم-  

:رفتن راه کرد شروع و شد بلند  

 بایز زن هی شدم، آشنا تو مادر با اولم زن فوت از بعد ش،یپ سال شونزده-

.بود باوقار و  

:گفت و زد یپوزخند  

 داداش و من یول داد، رو دیبان جماعت زن به گفتیم شهیهم بابام-

 دش،یکش یزجر چه مادرمون میبود دهید چون م،ینداشت قبول رو حرفش

 اون یتو هیآس فوت از بعد م،یگرفتینم سخت زنامون به نیهم یبرا

 همه اون از بعد که شد یچ دونمینم اما کنم، ازدواج خواستمینم تصادف،

.رفت تو صفتیب مادر یپ دلم وقت،  

 در داره عمو دمیدیم که بود یبار نیاول کرد،یم نگاهش کاش با نفس

:داد ادامه و کرد مکث یکم کنه؛یم صحبت نفس مادر مورد  

 از بعد داره، دوستم کردمیم فکر و داشتم دوستش کردم، ازدواج باهاش-

.نمیزم یرو مرد نیترخوشبخت کردمیم فکر تو، سر شیباردار  

:کرد زمزمه آروم و گرفت غم رنگ نگاهش  

 سر ،یدختر تو میدیفهم یوقت و باشم داشته دختر هی داشتم دوست شهیهم-

 تیاهم یزیچ چیه به شد، سرد مادرت رفتار کم کم شناختم،ینم پا از

 خواستیم دلش یکار هر ،یبود بطنش یتو که ییتو به یحت داد،ینم

.عذاب بود شده برام نیا و کردیم  

:فتگ نفرت با و کرد نگاه نفس به یکم  
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 یدونیم بود، داده طالق درخواست قبلش روز آورد، ایدن به رو تو یوقت-

دم؟یفهم یچ قبلش  

:گفت که میکرد نگاهش تعجب با دومون هر  

 تو دارم شک یحت من! ؟یفهمیم داشت، رابطه کمیشر با ،یعوض اون-

!یباش من دختر  

 خاطر به فقط یعنی بودم، کرده تعجب شدم، نفس لرزش متوجه قشنگ

 از سیخ صورت به نگاهم! داده؟ عذاب اون یجا رو نفس مادرش، شتباها

:کرد اضافه عمو که افتاد اشکش  

 رو میزندگ که یکس افتم،یم یعوض اون ادی کنم،یم نگاهت که بار هر-

.رفت و گرفت یباز به  

:گفت و شد رهیخ من صورت یتو  

 و فیرظ ظاهر گول باش مراقب خطه، هفت مار هی مادرش یلنگه نمیا-

.ینخور رو بندشیفر  

:گفت اومدیم در چاه ته از که ییصدا با نفس که در سمت رفت بعد  

 گناه به رو من چرا نه؟ ای دخترتم من ینیبب که ینگرفت شیآزما چرا-

!چرا؟ ؟یکرد مجازاتم نکرده  

:گفت و کرد بهش ینگاه عمو  

.بشکنه نیا از شتریب باورام نخواستم-  

 بود رفته عمو که یراه به مات نفس ون؛ریب رفت در از حرف یب و

 آشپزخونه؛ سمت رفت و شد بلند آروم هیثان چند از بعد و شد رهیخ

 کردم یسع یول سخته براش تحملش دونستمیم نه،یسنگ براش دونستمیم

:دادم جواب کردن نگاه بدون که خورد زنگ میگوش ارم؛ین خودم یرو به  
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بله؟-  

؟ییکجا-  

:گفتم و نداختما پنجره به یقیعم نگاه  

چطور؟ خونم،-  

.دارم کارت رون،یب ایب-  

.تونمینم فعال-  

چرا؟ وقت اون-  

.بذارم تنهاش تونمینم ست،ین خوب نفس حال چون-  

!مهمه تو یبرا که هم چقدر-  

.نرو ورتمهی من اعصاب رو ماین-  

د؟ید رو ختتیر شهیم یک باشه،! هه-  

.کارخونه امیب شنبه دیشا-  

!خداحافظ باش، نفس مراقب باشه،-  

.خداحافظ باشه،-  

 بودم، شده نگران یکم و اومدینم نفس از ییصدا کردم، قطع رو یگوش

 ممکنه یزیچ هر و ستین خوب ادیز شیروح طیشرا بود گفته باران چون

 آشپزخونه سمت رفتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم باشه؛ یبد تلنگر براش

 داشت خودش عالم یتو که کردم نگاهش و دادم هیتک شیکنار وارید به و

.کردیم درست غذا  

 یب یلیخ دفعه هی که کردمیم نگاه آرومش حرکات به و گفتمینم یزیچ

 و گرفت رو بَدَنَش ره،یبگ رو تابه یماه یدسته که نیا یجا به حواس،
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 و سمتش رفتم عیسر یهاقدم با سوخت؛ حالش به دلم که زد یغیج چنان

:گفت آروم و کرد نگاهم یاشک یاچشم با گرفتم، رو دستش  

.کنهیم درد-  

 بغلم، یتو دمشیکش و شد باز اخمام اریاخت یب که گفت مظلوم انقدر

 کف و انگشتاش تمام ر،یش ریز گرفتم رو دستش و آب ریش سمت بردمش

 درمانش شدینم خونه یتو بود؛ شده درشت و زیر یهاتاول از پر دستش

.مارستانیب بردمشیم دیبا کرد،  

:گفتم و اتاق سمت دمشیکش بود، بغلم یتو که همونجور  

.بشه پانسمان دیبا دستت مارستان،یب میبر کن عوض رو لباست-  

:گفت و دیخند بغض با  

.میببند قرارداد مارستانیب با دیبا انگار-  

 لباس عیسر هم خودم بپوشه، لباس کردم کمکش و کردم اخم اریاخت یب

 یکارا و دنیرس از بعد باالخره رون؛یب میزد خونه از هم با و دمیپوش

 دستش به نخوره آب روز دو تا گفتن و کردن پانسمان رو دستش رش،یپذ

.گرفتم هم رو داروهاش راه سر و خونه میبرگشت حرفا؛ جورنیهم از و  

 و زدم براش بوق هی دم،ید رو مانینر نیماش که خونه در یجلو میدیرس

 شد، ادهیپ حرف یب نفس داخل، داوم من دنبال که نگیپارک سمت رفتم

 بازوش پشت از و سمتش رفت عیسر ماین د،یند رو داداشاش انگار اصال

 انگار د،ید رو ماین یوقت و سمتش برگشت حواس یب که گرفت رو

 کرد پرت رو خودش یاشک یچشما با باشه، دهید رو نجاتش یفرشته

.کردن هیگر کرد شروع و بغلش  

 آروم داشتن، حق هم ییجورا هی تشنن، خونم به جفتشون االن دونستمیم

:گفتم  
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.بده نجایا باال، میبر نیایب-  

 حرف یب نفرمون چهار هر که داد تکون سر و شد جدا ازش آروم نفس

 دورش اونم یدستا و بود داده هیتک ماین به نفس م،یشد آسانسور سوار

:تگف ماین که مینشست مبل هی یرو کدوم هر و میدیرس بود؛ شده حلقه  

شده؟ یچ دستت-  

:گفت بغض با  

.تابهیماه به گرفت نبود، حواسم-  

:گفتم نفس به رو که کرد نگاه بهم اخم با  

.بخور رو داروهات و کن عوض رو لباست میبر ایب-  

:گفت که کرد نگاه ماین به و داد تکون رو سرش  

.میهست یبش داریب تا-  

 رو دستم ماین که رفتم دنبالش اتاقش، سمت رفت و زد ینیغمگ لبخند

:گفتم و آوردم در دستش یتو از رو دستم و کردم نگاهش یخنث گرفت،  

.کنه عوض لباس تونهینم تنها سوخته، دستش-  
 داخل، رفت و کرد باز رو در رفتم، نفس دنبال نگاهش به توجه یب و

 رفتم یلبخند چهمین با که سمتم برگشت بستم، رو در و شدم وارد پشتش

 فقط آوردم، در تنش از آروم و کردم باز رو انتوشم یهادکمه طرفش،

.کردیم نگاهم رهیخ  

 دست، کی با یول اره،یب در رو شلوارش کرد یسع و تخت یرو نشست

 از رو نگاهم کردم، کمکش و نشستم پاش یجلو بود، سخت براش مسلما

 انگشت بود، شده سرخ شهیهم مثل شدم، رهیخ چشماش به و گرفتم بدنش

:گفتم و دمیکش پاش یرو وارزشنوا رو اشارم  
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ارم؟یب رو قرصات تا یبخواب یخوایم-  

 رفتم خودمم پتو، ریز بره کردم کمکش که داد تکون آروم رو سرش

 بلند اتاق، یتو برگشتم آب، و قرصاش یسهیک برداشتن از بعد و رونیب

:گفت آروم و خورد رو داروهاش و شد  

.دمشونیند بود، شده گتن براشون دلم من نرن؟ یبگ بهشون شهیم-  

 دمید نکهیا از بعد و موندم یکم بست، رو چشماش که دادم تکون یسر

.پسرا شیپ برگشتم و رونیب اومدم اتاق از دهیخواب  

 بخواد نکهیا از قبل سمتم، اومد و شد بلند جاش از مانینر داخل، رفتم تا

 گذاشتم سکوت یمعن به رو اشارم انگشت بگه، یزیچ و کنه باز دهن

:گفتم و مینیب یرو  

.دهیخواب ست،ین خوب حالش نشه، بلند صدات بهتره-  

:گفت حرص با و زد یپوزخند  

! مهمه؟ تو یبرا یلیخ که نه-  

 هر نکن، باز من یبرا رو گشادت دهن اون یندار خبر یزیچ از یوقت-

 اشتباه، دهیفهم هم خودش و دهیبخش نفس نهیا مهم باشم، کرده هم یکار

 زیچ خاطر به حالش بعدشم، دمم، یرو گذاشته پا که هبود اون از اول

.بده یاگهید  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس که دوختن چشم بهم منتظر جفتشون  

 لیدل گفتن کرد شروع که شد یچ دمینفهم نجا،یا اومد باباتون عصر-

 تابه،یماه یدسته یجا دینفهم که انقدر شد، بد حالش اونم نفس، از نفرتش

.سوخته افتضاح یلیخ دستش و تهگرف رو بدنش  

:گفت ماین که کردن نگاهم یناراحت با دوشون هر  
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!رفت و کرد ولش چرا مامانش دیفهم باالخره-  

 به ماین یعالقه شدت از چون نگفتم یزیچ اتاقش، سمت رفت و شد بلند

:گفت آروم و نشست جلوم مانینر داشتم، خبر نفس  

.بکنه یکار تونهینم که ینجوریا خب-  

 یتو یبدجور که دونستمیم االنم بود، یپوست ریز محبتاش شهیهم مانینر

:گفتم و کردم نگاهش آشوبه، دلش  

 دستش دینبا برسه، خونه به یروز چند اد،یب گمیم کارگر زنمیم زنگ-

.بخوره آب  

 نگاه وارید و در به کمی زد، هیتک یصندل یپشت به آروم و داد تکون یسر

:گفتم و کردم  

ن؟یخورد شام-  

:گفت و کرد بلند مبل یپشت از رو سرش  

.راستش نه-  

!رم؟یبگ یزیچ ،یکباب ای نیخوریم بود فست رم،یبگ یچ باشه،-  

.میدینم زحمتت ست،ین الزم-  

ن؟یخوریم یچ بابا، جات سر نیبش-  

:گفت و کرد نگاهم کمی برداشتم، رو تلفن یگوش و  

.ریبگ تزایپ-  

 ها،سفارش دادن از بعد گوشم؛ دم گذاشتم رو یگوش و دادم تکون یسر

:گفت که کردم نگاهش یسوال اومد، زده هل ماین که کردم قطع رو یگوش  
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 اشتباه من دیشا ن،یبب خودت ایب داره، تب کنمیم حس ست،ین خوب حالش-

.کنمیم  

 یرو عرق و بود انداخته گل لپاش اتاقش، یتو رفتم و دمیپر جام از عیسر

:گفت آروم و کرد نگاهش گرد یچشما با امین بود، معلوم شیشونیپ  

!نبود ینجوریا...ینجوریا اومدم، من...من-  

 بلند جیگ باالس، یلیخ تبش بود مشخص ش،یشونیپ یرو گذاشتم رو دستم

 شش؛یپ برگشتم عیسر و برداشتم رو سنج تب آشپزخونه، یتو رفتم و شدم

 رو انیک یشماره عیسر بودم، شده شکه خودم تبش یدرجه دنید از بعد

:داد جواب باالخره بوق چندتا از بعد گرفتم،  

...سال-  

:گفتم عیسر بکنه، سالم هی بدبخت نذاشتم  

 کارشیچ کرده، رد هم رو چهل د،یشد کرده، تب نفس ان،یک ندارم وقت-

 کنم؟

۳۵_پارت#  

 

:گفت هیثان چند از بعد بود، شده شکه انگار  

...کایچ باز-  

:گفتم و کردم قطع رو حرفش ادیفر با  

کنم؟ کاریچ باالتره، چهل از تبش گمیم-  

 تا بده بهش بر تب قرص هی حموم، ببرش یتونیم اگر کن، شیپاشو-

.برسم  
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.باشه-  

:گفت کنم قطع که نیا از قبل  

.امیب تا بکن رو کارا باشه، ولرم آبش سام، سام،-  

.باشه-  

 دستم م،یآورد شانس نکرده، تشنج سمتش، رفتم و کردم قطع رو یگوش

:گفتن که کردم نگاهشون اونجان، پسرا دمید که کشیتون سمت رفت  

؟یکن کاریچ یخوایم-  

.نییپا ادیب تبش زودتر که حموم ببرمش ای کنم شیپاشو گفت انیک-  

 نیب حموم؛ سمت رفتم کردم، بلندش و بدنش ریز انداختم دست بعد

:گفت و دوخت بهم رو تبش از خمار یچشما بود، خواب و یاریهوش  

!نه؟ مگه بابامم، دختر من-  

:گفتم و دمیکش شیمشک یموها به یدست آروم چشه، دمیفهم  

.باش آروم ،یهست که معلومه اره،-  

 رو داغش یهادست بغض با که آوردم درش و کشیتون سمت رفت دستم

:گفت و دستم یرو گذاشت  

نداشت؟ دوستم چرا پس-  

 کمکش که طورهمون و وان یلبه نشوندمش و کردم بغل رو فشینح تن

:گفتم ارهیب در رو شلوارش کردمیم  

.باش الیخیب تو باش، آروم جان، نفس کن ولش-  

 و دوخت بهم رو چشماش بشه، پر گذاشتم و کردم باز رو وان آب

:گفت آروم  
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؟یکن بغلم شهیم-  

 چسبوندمش، خودم به و کنارش نشستم کردم؛ یقاط رسما گهید من ا،یخدا

:گفت و شد مشت لباسم یرو دستش  

.ستمین بد من خدا به ستم،ین نجس من-  

 کردم نوازشش آروم باز، شد تر اشکاش از صورتش که دینکش هیثان به و

:گفتم و  

.ستین یزیچ باش، آروم ،یستین که معلومه-  

 آب دستم با خودمم و وان یتو نهیبش کردم کمکش بود، شده پر وان آب

 آروم بعد و تگرف لرزش اول صورتش؛ و شونش سر یرو ختمیریم

 اومدم حموم از عیسر خورد،یم آب دینبا که افتاد دستش به نگاهم شد،

 از از قبل برداشتم؛ یکیپالست یسهیک هی آشپزخونه، یتو رفتم و رونیب

 تا کردم صدا رو ماین اومد، خونه زنگ یصدا حموم، داخل برم که نیا

.داخل رفتم خودم و رهیبگ رو غذاها  

 بعد کمی ختن،یر آب تنش یرو کردم شروع و دمکر سهیک یتو رو دستش

:گفت و کرد نگاهم و کرد باز رو چشماش  

!یمرس-  

:داد ادامه که نگفتم یزیچ و زدم بهش یلبخند  

بغلت؟ امیب شهیم-  

 دلم یول گه،یم ونیهز داره دونستمیم دم،یکش ملتهبش یشونیپ به یدست

 دادم تکون سر شد،یم بدتر نیا از حالش نه، گفتمیم اگر نه، بگم ومدین

 رفتم و آوردم در رو لباسم خودم نشست؛ راهنمیپ یدکمه یرو دستش که

 نمیس یرو گذاشت رو سرش و من سمت برگشت کردم، بغلش و وان یتو
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 خب شد،یم آروم ینجوریا اگر نداشتم، شیکار منم خت،یر اشک آروم و

!کنه هیگر بذار باشه،  

 یداغ اون چون ن،ییپا اومده تبش بود مشخص ختم،یریم آب تنش یرو

 یا خوابه؛ بود مشخص و بود شده منظم نفساش بدنش، نداشت رو اول

!رون؟یب میایب نجایا از یچجور حاال بابا،  

:گفت و کرد نگاهم داخل، اومد انیک سر بعد و شد زده در موقع همون  

!؟یکنیم کاریچ اونجا تو-  

 امیب ار،یب خودمم مال ،ارهیب رو نفس یحوله ماین بگو اده،یز حشیتوض-

.دمیم حیتوض رونیب  

 کردم اشاره داخل، اومد هامونحوله با ماین بعد، کمی و داد تکون یسر

:کینزد ادیب  

.بپوشم حوله من تا دار نگه رو نفس سر-  

 حولم و رونیب اومدم عیسر منم کرد، خواستم که یکار و داد تکون یسر

 آوردم در از بعد منم و رونیب رفت ماین سمتش، رفتم و دمیچیپ دورم رو

 اتاق داخل رفتم رون،یب بردمش و کردم تنش رو حوله نفس، یلباسا کامل

.داخل اومد اجازه، کسب از بعد انیک که کردم تنش خنک راهنیپ هی و  

:گفت دستش به اشاره با و کرد نشیمعا  

باز؟ شده یچ-  

 وصل مسر براش و داد تکون یسر که گفتم رو اتفاقات از یکیکوچ شرح

 باران گهیم گفت بره که نیا از قبل و زد براش هم بر تب آمپول و کرد

 تکون سر موافقت ینشونه به منم بزنه، حرف نفس با تا جا نیا ادیب فردا

.دادم  
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 یب و دمیکش دراز نفس کنار تخت، یرو امروز، یهامکش کش از خسته

 امشآر بهم ییجورا هی کردن، یباز موهاش با کردم شروع اریاخت

 امکان کردم، نگاه مظلومش صورت به افتادم، عمو یهاحرف ادی داد؛یم

 چشم در، یصدا با باشه؛ حروم و ناپاک ،یمعصوم نیا به دختر نداشت

.داخل انیب دادم اجازه نشستم،یم تخت یرو که همونجور و گرفتم ازش  

:گفت ماین که کردم نگاهشون یکم آوردن، هم رو غذاها و اومدن دو هر  

.باشه بهش حواسمونم م،یبخور شام نجایا میایب میگفت خوابه، نفس میدید-  

 یجلو تونستهیم چطور ماین کردم فکر خودم شیپ و دادم تکون یسر

 عاشقانه انقدر یوقت باشه تفاوت یب انقدر دختر نیا به نسبت عمو یکارا

!داره؟ دوستش  

 نخورده مهلق دوتا هنوز شدم، خودم یغذا مشغول و گرفتم ازشون نگاه

 شده رهیذخ که یاسم دنید با و کردم ینگاه خورد، زنگ میگوش که بودم

!بود؟ وقتش یعنی دم،یپر جام از فنر مثل ،«یجمال.اس»بود  

 من که نیا از قبل دادم، جواب عیسر و دادم قورت رو بود دهنم که یالقمه

:گفت بگم، یزیچ  

!کن بلندمون سر وقتشه؛-  

شد؟یم یعنی! ؟یراحت نیهم به! کرد قطع و  

:گفتن که شدم رهیخ پسرا به  

گفت؟ یچ شد؟ یچ-  

:گفتم آروم و نفس سمت برگشت نگاهم  

!وقتشه-  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 اون زیچ همه دوارمیام دادن، تکون سر فقط و شدن رهیخ هم به دو هر

!دوارمیام بره، شیپ خوامیم که یجور  

                        *****  

:نفس  

 باز مهین یچشما با کردم، باز رو امچشم شکمم، یرو ینیسنگ حس با

 یکثر در که کردم نگاه بود شکمم یرو که یزیچ به و شدم زیخ مین یکم

 دستش و شکمم یرو بود گذاشته رو سرش سام شد؛ گرد چشمام هیثان از

 خوش و یمشک یموها یال به ال رو دستم اریاخت یب بود؛ شده حلقه دورم

 یول شد،یم اریع تمام به یضعو هی وقتا یلیخ درسته دم،یکش حالتش

.شدیم مهربون هم وقتا یبعض  

 کردم؛ فکر حرفاش و بابا به اریاخت یب و دادم هیتک بالشت به رو سرم

 ایخدا! ستم؟ین دخترش واقعا من یعنی کرده؟ انتیخ بهش مامانم واقعا یعنی

!من؟ یزندگ با یکنیم یجورنیا چرا گه،ید ندارم تحمل من  

 آشپزخونه از که یظرف شکستم یصدا با که دیچک مچشم از یاشک قطره

 رو بدنم لرزش نشست، عیسر هم سام که دمیپر جام از ترس با اومد،

 دستم و انداختم سام بغل یتو رو خودم اریاخت یب کنم، کنترل تونستمینم

:گفت و کمرم یرو دیکش رو دستش آروم که کردم حلقه کمرش در رو  

؟یزلریم یجورنیا چرا شده؟ یچ-  

!ترسمیم من اومد، ظرف شکستن یصدا آشپزخونه از-  

 رون؛یب رفت شیرکاب دنیپوش با و کرد جدا خودش از رو من زور به

 اومد ماین و شد باز ییرو به رو اتاق در که رونیب رفتم دنبالش اروم

 که جلوتر رفتم گرفت، رو دستمو سمتم اومد عیسر د،ید که رو من رون،یب

:گفت و کرد بغلم  
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؟یشد بهتر ؟یخوب ؟یخواهر شده یچ-  

.ادیم صدا-  

.بوده آشپزخونه یتو مانینر حتما ست،ین یزیچ-  

 تا اونجا، سمت میرفت هم با و دادم تکون سر آروم و کردم نگاهش َشک با

 من به سام دنید که رو ما رون،یب اومدن در از سام و مانینر میدیرس

:گفت و کرد اشاره  

!لرزهیم داره هنوز ،ریبگ لیتحو شازده، بفرما-  

:گفت و خاروند رو سرش یشینما مانینر  

 برات رو دستش هی اصال گه،ید بود یدستشیپ هی حاال، باشه خب-

.خرمیم  

:گفتم و زدم یجون یب لبخند  

.کنمیم جمع خودم نداره، یاشکال-  

:گفتم و آشپزخونه سمت رفتم  

.حاضره صبحانه ن،یبشور رو صورتشون و دست تا-  

:گفت و گرفت رو بازوم سام که داخل برم خواستم  

.یکن کار ستین الزم دستت اون با برو، ایب شما-  

.کنم دم ییچا خوامیم که، رمیمینم! وا-  

:گفت یمهربون با مانینر  

.بکش موهات به یدست هی کن، عوض رو لباست برو ایب کردم، دم من-  

:گفت سام به خنده با بعد  
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!صبحا؟ ینکیم تحملش ختیر نیا با یچجور-  

:گفتم قهر حالت با و سادمیوا کمر به دست  

!بخواد دلش هم یلیخ-  

 رو تاشونسه یخنده یصدا اتاقم، سمت رفتم و بهشون کردم پشت و

 دنید با و انداختم نهییآ یتو خودم به نگاه هی اتاق، یتو رفتم و دمیشن

 و بودن خورده گره هم یتو یحساب موهام گرفت؛ خندم خودم تم،یوضع

!واقعا داشت یجالب تیوضع ورتممص  

 سرم یباال شدنش تموم از بعد و موهام کردن شونه به کردم شروع عیسر

 وارد رون،یب اومدم اتاق از و کردم عوض رو لباسم و کردم جمعش

 حاال خب، رون؛یب اومدم صورتم، شستن از بعد و شدم یبهداشت سیسرو

.شدم خانما مثل بزرگ، خانم قول به  

 نگاه تا سه اون به تعجب با شده، دهیچ زیم دنید با و شپزخونهآ داخل رفتم

!دم؟ینفهم من که بکنن کارا نیا از گرفتن ادی یک! کردم  

 که همونجور که دادن تکون یسر دن،ید که رو من متعجب یافهیق

:گفتم یصندل یرو نشستمیم  
 و سیسوس و مروین و املت! ن؟یبکن کارا نیا از نیگرفت ادی شماها یک-

!خبره؟ چه  

:گفت ماین که دنیخند  

!نزن حرف انقدر بخور،-  

 گفته دکتر چون خوردن، کردم شروع اطیاحت با و کردم نگاهشون یکم

 یلیخ بود گفته و زنهیم پس رو زیچ همه که شده حساس معدم احتماال بود
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 شیپ اتفاقات با نشد وقت خب که برم دکتر حتما و بخورم غذا دیبا آروم

.برم اومده  

:گفت مانینر که بودم فکرت نیهم یتو  

.گرفتم وقت دوستم از برات یراست-  

:داد ادامه که کردم نگاهش یسوال  

.یبر دیبا گفت دکتر که معدت یبرا-  

:گفت سام که دادم تکون یسر  

؟یگرفت وقت یک شیپ-  

.که شیشناسیم سجاد، شیپ-  

.هیآندسکوپ دهیم که یزیچ نیاول یلعنت یول آره،-  

 به و شدم الیخیب نیهم یبرا اوردم،ین در سر حرفاشون زا یزیچ که من

 ظرفا نذاشتن پسرا ز،یم یرو یالیوسا کردن جمع از بعد دم؛یرس صبحانم

 هم و شدم خوشحال هم اد،یب باران قراره که گفت هم سام و بشورم رو

کار؟یچ جا نیا ادیم کردم، تعجب  

 نیا یتو چرا مدونینم کال دم،یرس میشگیهم یکارا به و شدم الیخیب

 که من واال کنن،یم پال و پخش جا همه رو زیچ همه که هیارث خاندان

!ن؟ینوریا چرا نایا دونمینم ستم،ین ینجوریا  

 نگه رو خودم مبل یدسته کمک با و گرفت نفسم بهش فکر از لحظه به

 هشونهیشب افمیق نه نبردم، خاندان نیا از یارث چیه من و هیارث آره، داشتم؛

 ییرایپذ داخل اومدن پسرا که نشستم مبل همون یرو بغض با خالقام؛ا نه

:دیپرس و نشست کنارم ماین سمتم، اومدن عیسر من حال دنید با که  

!شده؟ یچ-  
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:گفتم اریاخت یب و شدم رهیخ بهش یاشک یچشما با  

!ست؟ین شما هیشب میزیچ چیه من چرا-  

 ماین که کردن نگاهم اخم با لحظه چند از بعد و خوردن جا تاسونسه هر

:گفت  

 به یلیخ تو مامان از بعد تون نکن، توجه بابا یحرفا به جان، نفس نفس،-

 یکی خواهر تو شد، تموم نیسنگ براش گفتن بهش که ییزایچ خت،یر هم

 یول بکنم، برات نتونستم یکار چیه امروز تا درسته ،یمن یدونه هی

 خواهر کردم،یم بحث تو سر بابا با چقدر که شاهده سرمون یباال یخدا

.گذرهیم نمیا باشه، یقو شهیهم مثل دیبا من  

:گفتم و دادم تکون نیطرف به رو سرم  

 یکن شک نکهیا نه،یسنگ نیا سخته، نیا یول کردم تحمل رو زیچ همه-

.یفهمینم گم،یم یچ من یفهمینم تو! ؟یهست یک یبچه  

 داشت نگهم کمی شدم، دهیکش آغوشش یتو که اومدیم باال یسخت به نفسم

:گفت و  

 مجبور رو بابا کنم،یم ثابت رو نیا من ،یمن خواهر تو کنمیم ثابت من-

 دم،یم شیآزما باهات خودم نکرد، قبول هم اگر بده، شیآزما کنمیم

.یکن هیگر شهیم درست که یزیچ سر و یخودیب نمینب گهید! ؟یدیفهم  

:گفتم دلم یتو و زدم یبغض پر لبخند  

!ندارم یدلخوش گهید من نینباش داداشام اهاشم اگه-  

 یهیبق و شدم بلند یاگهید حرف یب نگفتم، یزیچ و نییپا انداختم رو سرم

.گذاشتم جاهاشون سر بردم و کردم جمع رو لیوسا و لباسا  
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 دراز تخت یرو و اتاقم یتو رفتم گرفتن، رونیب از که یناهار از بعد

 و شدم بلند پس بارانه، حتما ردمک فکر اومد، در زنگ یصدا که دمیکش

 لحظه هی داخل، اومدیم داشت که انسالیم خانم هی دنید با که رونیب رفتم

 و داد نشون خانم اون به رو من سام که کردم نگاه پسرا به و کردم مکث

:گفت  

 کار یوقت چند توننینم و دهید بیآس دستشون هستن، همسرم هم شونیا-

.بکنن  

 که دادم دست و زدم یلبخند بهش که سمتم اومد و زد یلبخند هم خانم اون

 و داد نشون رو خونه بهش سام خالصه کرد، یمعرف هیمرض رو خودش

 ادیب خانم نیا خونه، ادیم سام که عصر تا صبح که بود نیا هم قرارشان

 از بعد هم خانم اون بودم، ممنون ازش واقعا کارا؛ یبرا کنه من کمکو

.رفت قتش،و چند داد قرار بستن  

 و باران اندفعه خورد، خونه زنگ دوباره که کردم سام به ینگاه لبخند با

 و گرفت رو دستم باران که کردم یاحوالپرس و سالم دو هر با بودن، انیک

:گفت باران که میبود نشسته تخت یرو هم یرو به رو اتاقم؛ سمت رفت  

شده؟ چطور رابطتون-  

 روزه چند نیا که یزیچ هر اریاخت یب و کردم یباز دستم یانگشتا با

 یوقت کردم؛ نسوراس هم رو کمشی البته گفتم، براش رو بود افتاده اتفاق

:گفت بعد و کرد تعجب اول گفتم، براش رو بابا یحرفا  
 اون نفس، ،یبباز رو خودت دینبا که تو گفته، یزیچ هی بوده یعصب اون-

 از یبتون دیبا شکننت،یم ینباش اگر ،یباش یقو دیبا گفتم، بهت هم یسر

.یهست ییقو دختر تو ؛یایب بر خودت پس  

:گفتم بغض با  
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 نباشم دخترش واقعا...واقعا من...من اگه ؟یچ باشه راست حرفاش اگه-

؟یچ  

:گفت و آغوشش یتو دیکش رو من  

 حرف یخواست وقت هر شتم،یپ من نیبب ست؛ین یزیچ نیهمچ باش، آروم-

.یریگب تماس باهام هیکاف فقط ،یبزن  

:داد ادامه و کرد مکث کمی بعد  

مدرسه؟ یرینم چرا تو اصال-  

:گفتم و انداختم باال یاشونه  

.بذاره نکنم فکر سام دونم،ینم-  

.بزنه حرف باهاش انیک گمیم کرده، غلط-  

 اتاق از هم با زدن حرف کمی از بعد و دیخند که شدم رهیخ بهش دواریام

.رونیب میاومد  

                       ******  

م:سا  
 که یزیچ بود، یاگهید یجا فکرم یول بود ونیزیتلو یصفحه به چشمم

 فکر که یزیچ اگر بودم، دهیکش زحمت یکل خاطرش به سال چند نیا

.بکشم راحت نفس هی تونستمیم سال چند از بعد افتاد،یم اتفاق کردمیم  

 که کردم نگاه نفس به شد، پرت فکرم از حواسم مبل، خوردن تکون با

 یفردا بود، گذشته هیقض اون از یروز چند بود؛ نشسته کنارم آروم یلیخ

 که اومدم ادمی تازه من و مدرسه رهینم نفس چرا گفت انیک روز همون

 بودم خوب یمدرسه هی دنبال هم روز چند نیا مدرسه، بره دیبا نفس
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 دایپ خونه کینزد شبانه مدرسه هی تونستم باالخره شکر رو خدا و براش

.کنم  

 رو زانوهاش و بود نشسته آروم وقته چند نیا مثل که کردم نگاه نفس به

 باز پاش دور از رو دستش و کردم کشینزد رو خودم بود، کرده بغل

 جا بغلم یتو رو خودش و نکرد یمقاومت خودم، سمت دمشیکش و کردم

:گفتم و دمیکش موهاش به یدست کرد،  

؟یخودت یتو انقدر چرا-  

:گفت کنه نگاهم هنکیا بدون  

!ساکتم؟ یگیم حاال که یدیشن من از ییصدا و سر یک-  

:گفتم و کردم اشاره دستش به! گفتیم راست ییجورا هی رو نیا خب  

؟یکرد عوضش یک-  

 ذاشتیم رو سرش که همونجور و انداخت دستش پانسمان به ینگاه

:گفت پام یرو  

.کرد عوضش برام خانم هیمرض روزید-  

 رو چشماش لذت با که دمیکش نشونیب یدست و کردم ازب رو موهاش کش

 سرش کنم، نوازش رو موهاش ادیم خوشش که بودم دهیفهم ایتازگ بست،

 و کردم نگاه بهش شد، جمع خودش یتو شتریب و داد فشار یکم پام به رو

 کرده هشیتنب لباساش سر که یروز اون از زدم؛ لبخند لباساش دنید با

 که دمیکش لختش یشونه سر به یدست د؛یپوشیمن بسته لباس گهید بودم

:گفت آروم کرد، نگاهم و کرد باز چشم  

!سردمه-  
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 و گرفتم رو دستش کردم، بلندش پام یرو از و کردم خاموش رو ونیتلوز

 دمیکش رو نفس و روش نشستم و تخت سمت رفتم خواب، اتاق سمت میرفت

:گفتم و زدم یلبخند که کرد نگاهم شیشگیهم خجالت با خودم، یجلو  

!؟یبردار دناتیکش خجالت از دست یخوایم یک-  

:گفت آروم شده، سرخ صورت با  

!یبکش دست کردنت نگاه مدل نیا از تو وقت هر-  

:گفتم طنتیش با و باال دادم رو ابروم هی  

کنم؟یم نگاهت یچجور مگه-  

 سمت دمشیکش و زدم یلبخند نگفت، یزیچ و دندونش ریز دیکش رو لبش

 سمت رفتم آوردمیم در رو لباسم که همونجور شدم، بلند ودمخ و تخت

 روشن رو خواب چراغ نفس که کردم خاموش رو چراغ و برق زیپر

 بهش خواستمیم تخت، سمت رفتم و یصندل یرو انداختم رو لباسم کرد،

 هی اومد سرم یتو که یفکر از یول نامش ثبت یبرا میبر دیبا فردا بگم

.نشستم تخت یرو و زدم ثیخب لبخند  

 بدون اونم بغلم، ادیب کردم اشاره بهش و کردم باز رو دستم و دمیکش دراز

.کرد جا بغلم یتو رو خودش ،یمخالفت چیه  

:گفتم مقدمه یب یلیخ و کردم نوازش رو موهاش آروم  

؟یبخون درس یدار دوست-  

:گفت و کرد نگاهم قیدق و برداشت نمیس یرو از رو سرش  

.دارم دوست رو وندنخ درس آره، خب...خب-  

:گفتم و زدم یلبخند  
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بخونه؟ داره دوست یچ کوچولو خانم اونوقت-  

:گفت و هم به دیکوب رو دستاش و تخت یرو نشست ذوق با  

!کیگراف و ینقاش-  

:گفتم بهش رو و زدم فکرم از یلبخند  

...یول یبخون رو درست ذارمیم-  

 و خودم سمت دمشیکش و گرفتم رو دستش که کرد نگاهم یکنجکاو با

:گفتم  

؟یتونیم ،یدار نگه یراض منم دیبا یول-  

:گفت و کرد نگاهم مردد  

!کنم؟ کاریچ یعنی-  

:گفتم سمتش رفتمیم که همونجور و دمیکش لبم یرو رو زبونم  

!یبد انجام رو فتیوظا یعنی-  

:زدم لب لبش، کینزد جلو بردم رو سرم که کرد نگاه بهم جیگ  

!نیا یعنی-  

 آروم یلیخ بعدش یول بود شده شکه اول لباش، یرو ذاشتمگ رو لبام و

 نفس کردم حس کردم، ترقیعم رو بوسمون که نشست موهام یتو دستش

 دادم، ادامه نشیس یقفسه تا رو هامبوسه و شدم جدا ازش که آورده کم

 آروم و کرد جدا خودش از رو سرم و شد چنگ موهام یتو انگشتاش

:گفت  

...یخوایم یعنی-  
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 یرو وارنوازش رو دستم که همونجور کرد، ول نصفه رو فشحر

:گفتم دم،یکشیم بدنش لخت یهاقسمت  

.کنه میراض که یزیچ خوام،یم رابطه آره،-  

 حاال یول کنه قبول کردمینم فکر داد؛ تکون سر فقط و کرد نگاهم یکم

!رم؟یبگ رو خودم یجلو چرا من بود، شده یراض خودش که  

 فشار بالشت به رو سرش کردم، نگاهش و موند بتثا رونش یرو دستم

 بودم، آروم انقدر که بود بار نیاول گرفت،یم گاز رو لبش و بود داده

 لذت االن، انگار یول کنمیم کاریچ دارم دمیفهمینم رابطه موقع معموال

 فکرم شدیم باعث و دادیم لذت خودمم به کوچولو، دختر نیا به دادن

!باشه مشغول کمتر  

 و خواستمیم که یاونجور نتونستم بازم دمیفهم کتفم، یتو سوزش حس با

 رو چشماش که کردم نگاه نفس به کنم، کنترل رو خودم کردمیم فکر

 مطمئن که بود گرفته گاز یجور رو لبش و بود داده فشار هم به محکم

 رونیب دمیکش دندونش ریز از رو لبش و شدم خم روش شه،یم زخم بودم

.کردم نشیگزیجا رو ودمخ یلبا و  

 از رو نفس ق،یعم نفس چندتا از بعد و دمیکش کنار رو خودم یخستگ با

:گفت گرفته یصدا با و حال یب که دمیبوس رو گردنش و کردم بغل پشت  

!م؟یبخواب شهیم-  

 دم،یکش رومون رو پتو و دادم تکون یسر بود، بغلم یتو که همونجور

:گفتم و دمیکش موهاش یرو رو دستم  

.نام ثبت یبرا میریم فردا-  

 یدست آروم شد؛ آروم دناشیکش نفس ق،یدق چند از بعد و داد تکون یسر

 دختر نیا کردمیم فکر زدم، پوزخند خودم افکار به و دمیکش شکمش به
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 یول نداشتم، باهاش یکار وقته چند نیا که کنه تحمل تونهینم کوچولو

.برد خوابم و شد گرم منم یچشما کم کم! کردمیم اشتباه نمیبیم حاال  

                   ******  

 نفس:

 انداختم خودمون تیوضع به ینگاه شدم، داریب خواب از یبدبخت با صبح

 باهاش که یدرد و لذت نوازشاش، اومد؛ چشمم یجلو شبید تمام و

 شد باعث حداقل هست، یزیچ هر یول نه، ای خوبه دونمینم کردم، تجربه

.بخوابم مزخرف یرافک اون بدون شبید  

 شدم، بلند تخت یرو از آروم یلیخ و کردم باز کمرم دور از رو دستش

 یتو رفتم اول رون،یب اومدم اتاق از حولم، و لباسام برداشتن از بعد

 دستم باند حموم، یتو رفتم بعد و کردم روشن رو یکتر ریز و آشپزخونه

 تا دکتر برم دیبا امروز کنم فکر شدم، رهیخ تشیوضع به و کردم باز رو

.نتشیبب  

 مثل موقع همون که دمیپوش لباس و رونیب اومدم گرفتم، که یدوش از بعد

 و کردم باز خانم هیمرض یبرا رو در خورد، خونه زنگ وقته چند نیا

 رهیخ بدنش به اریاخت یب تخت، یرو نشسته سام دمید که اتاق یتو رفتم

 ازش چشم خجالت با و ماومد خودم به آرومش یخنده یصدا با که شدم

 بلند د،یپوش و برداشتم نیزم یرو از رو شلوارکش کردم، سالم و گرفتم

:گفت و دیکش سمیخ یموها به یدست و سمتم اومد شد  

!بانو ریخ به هم شما صبح-  

 رونیب بره خواست و دیخند انداخته، گل هامگونه کردم حس و زدم یلبخند

 لختش یباالتنه به سر با تم،سم برگشت که گرفتم رو بازوش عیسر که

:گفتم و کردم اشاره  
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.اومده خانم هیمرض زشته،-  

 در از بعد و دشیپوش و زشیبل سمت رفت و دیکش موهاش یتو یدست

 دمید که آشپزخونه یتو رفتم و رونیب رفتم دنبالش منم رون،یب رفت

 و زدم یلبخند کنه،یم حاضر رو ناهار مقدمات داره خانم هیمرض

 رو صبحانم گفت و داد نشونم رو زیم و نذاشت که کنم مکشک خواستم

 اومد هم سام موقع همون که زیم پشت نشستم و دادم تکون یسر بخورم،

 بعد خوردن؛ صبحانه کرد شروع و نشست ،یاحوالپرس و سالم از بعد و

 ذوق انقدر نام، ثبت یبرا میبر که بشم حاضر گفت صبحانه شدن تموم از

 کردم بوسش تند تند و بغلش دمیپر کنم؛یم کاریچ دارم دمینفهم که کردم

.کرد بغلم یامردونه یخنده با بعدو تعجب با اولش که  

 یکثر و کردم درک رو تیموقع تازه خانم، هیمرض آروم یخنده یصدا با

 بودم، شده سرخ یحساب خجالت از اتاق، به رسوندم رو خودم هیثان از

 سام، دنیپوش لباس از بعد و شدم حاضر عیسر و دمیکش قیعم نفس چندتا

 گذشت کمی م،یافتاد راه و میشد نیماش سوار رون،یب میرفت خونه از هم با

:گفتم و سام سمت برگشتم مونده، میقبل یمدرسه یتو پروندم اومد ادمی که  

؟یچ پروندم-  

:گفت کرد،یم نگاه رو جلو که همونجور و انداخت بهم ینگاه مین  

.بنداز نگاه هی قبه،ع یصندل یرو-  

 و داشتم برش پروندم، دنید از بعد و کردم نگاه یصندل دوتا نیب از

 مدرسه هی یجلو باالخره م؛ینکرد یصحبت میبرس تا انداختم، بهش ینگاه

.میشد ادهیپ و داشت نگه  
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 از شد قرار و شد انجام کارام کردم،یم فکر که یزیچ از زودتر یلیخ

.کالس سر امیب هفته اول  

 و رونیب میاومد مدرسه در از بود، صورتم یرو که یبزرگ لبخند با

:گفتم سام به که میخورد رو ناهار خونه، میبرگشت  

!باباس یخونه همه! ؟یچ کتبام-  

.یبردار رو لتیوسا اونجا، میریم هم سر هی د،یخر میریم عصر-  

:گفت تمام خباثت با که کردم نگاهش ذوق با  

!داره خرج یول-  

:گفتم و بازوش یتو دمیکوب آروم مشت با و کردم نگاهش گرد یاچشم با  

!گهید یگرفت شبید رو هفته هی یخرج نامرد-  

:گفت خودش خاص لحن با و باال داد رو ابروش هی  

!هفته هی به برسه چه نبود، روزمم هی خرج اون-  

:گفتم و کردم نگاهش حرص با  

!آقا باالس خرجتون شما-  

 که یطنتیش با و کرد بغلم د،یخند و کنه ترلکن رو خودش نتونست گهید

:گفت دیباریم ازش  

!؟یشد جواب حاضر انقدر یک تو-  

 گرد چشمام که نشست پهلوم یرو دستش نگفتم، یزیچ و دیخند زیر زیر

 دهیخند انقدر دادنم؛ قلقلک کرد شروع بجنبم، خودم به که نیا از قبل و شد

 داده موضع رییتغ فرش یرو به مبل یرو از که بودم خورده وول و بودم

:گفتم غیج و خنده با نبود، بردار دست المصب یول م،یبود  
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 بهت یبخوا یهرچ اصال...اصال کن، ولم خدا رو تو سام، من جان-

.نامرد...مردم...کن ولم فقط...فقط...دمیم  

:گفت ثانهیخب یلیخ و دیکش دادنم قلقلک از دست  

!؟یچ هر-  

 پوست که زمیبل ریز رفت دستش که دادم تکون سر خندم یمونده ته با

 یصدا که بودم شیطوس یچشما یرهیخ ینجوریهم شد، مور مور بدنم

 رو خودش یکم بود، خم من صورت یتو که همونجور شد، بلند شیگوش

:داد جواب و آورد در بشیج یتو از رو شیگوش و دیکش باال  

بله؟-  

 آروم نمم که دنیکش خط شکمم یرو انگشتش با کرد شروع آروم

 کنار دیکش رو خودش کمی روم از خورم،یم وول دستش ریز و دمیخندیم

 قائم رو دستش کرد،یم گوش خط سمت اون یحرفا به که همونجور و

:کرد نگاه من به و سرش ریز گذاشت  

.چشم بله،-  

:دیکش موهام یتو یدست  

.ستین ازین یاگهید زیچ دادم، انجام رو کارها یهمه نه،-  

 قلقلکم هم داد،یم بهم یخوب حس یلیخ دیکشیم بدنم یرو که ییهاخط

 کرد قطع رو شیگوش زدن، حرف کمی از بعد بود، بخش لذت هم اومدیم

:گفت و شیقبل یجا سر برگشت و  

!م؟یبود کجا خب،-  

:گفتم و دمیخند  

!آقا هینامرد کن، ولم خدا رو تو-  
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:گفت و انداخت باال برام ییابرو و دیخند  

!شهیمن نچ،-  

:گفت که میکرد نگاهش مظلوم  

.دهینم جواب اصال که نکن یاونجور رو خودت-  

:گفتم آروم دکتر، میرفتیم دیبا افتاد ادمی دفعهی که باال آوردم رو دستم  

.دکتر امروز میرفتیم دیبا رو، دستم نیبب-  

:گفت و شد بلند عیسر باشه، اومده ادشی تازه انگار  

.شد رید پاشو پاشو،-  

:گفت و مینیب یرو زد اخم با که شدم بلند  

!یرفت در نکن فکر-  
 رو دستم باند که دکتر شیپ میرفت هم با و شدم حاضر عیسر و دمیخند

 یهماهنگ از بعد و دیخر میرفت رون،یب میاومد هم ما و داد پماد و برداشت

 ماین فقط نرفتم، داخل البته برداشتم، خونه از رو لمیوسا میرفت ما،ین با

 در داشتم یاعالقه نه خونه؛ میبرگشت هم ما و آورد برام رو لمیوسا

 چمیپ پا ادیز هم سام شکر رو خدا داشتم؛ حوصله نه و کنم بحث موردش

.نشد  

 یپا رفتم منم و خودش اتاق یتو رفت و داره کار گفت سام شام، از بعد

 کتابام غرق انقدر نبودم، که ییهاقسمت کردن دوره کردم شروع و کتابام

!برد خوابم روشون یک دمینفهم که شدم  

                      **  
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 چون شکر رو خدا اومدم،یم و مدرسه رفتمیم که شدیم یماه کی

 یتو من که داشت عصر و صبح نوبت بود، بزرگساالن مال کال مدرسه

 عصرا و مدرسه رسوندمیم سام هاصبح کردم؛ نام ثبت صبحش نوبت

.گشتمیبرم خودم  

 ریمد با ادیب بود قرار مدرسه، رفتم سام با شهیهم مثل هم روز اون

 یکارا یسر هی و مدرسه نرم رو سال آخر یهفته دو من که کنه صحبت

 یافهیق لطف به در، سمت میافتاد راه و میشد ادهیپ هم با داشت؛ هم گهید

 باعث نیا و بود زوم روش نگاهشون همه ش،یذات یپیت خوش و جذاب

.هم به زهیبر بماعصا شدیم  

 هم با و کرد قفل دستم یتو رو دستش آروم که بود شده متوجه انگار سام

 گفتن من به که کنه صحبت باهاشون نشست سام ر،یمد دفتر سمت میرفت

 زد چشمک هی بهم طونیش که رونیب رفتمیم در از داشتم کالس؛ سر برم

 رون؛یب اومدم در از شده، سرخ بودم مطمئن که یصورت و لبخند با منم و

 و آب با داره اونم و شدن جمع فاطمه دور همه دمید شدم، که کالس وارد

 اون زیم کینزد که خودم یجا سر نشستم کنه،یم فیتعر یزیچ هی تاب

:دمیشن رو صداش و بود  

 یلیخ بگو، رو پشیت یوا بود، گریج یلیخ که، نیدونینم هابچه یوا-

! کنن؟یم دایپ شوهرا نیا از یچجور ملت شانس، بده خدا بود، خوب

 گمیم شه،یم آب دلش آدم واال کل،یه خوش افه،یق خوش روشن، یچشما

؟!بزنم رو مخش برم  

!زد؟یم حرف سام مورد در داشت کردم، اخم اریاخت یب  

 بود اومده تازه شهرستان از بود، مطلقه و بود سالش دو و ستیب فاطمه

 اال کردیم یکار هر چون ،مثال البته خوند،یم درس داشت و تهران

!نداشت هم افهیق شکر رو خدا خوندن، درس  
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:گفتم اخم همون با و سادمیوا روش به رو و شدم بلند جام از  

؟یزنیم حرف یدار یک مورد در-  

:گفت تمام ییپررو با و زد پوزخند هی  

؟یکن کاریچ یخوایم مثال ؟یچ که! تو شوهر مورد در کن فرض-  

 و مقنعش به انداختم اریاخت یب رو دستم افتاده، غلغل به خونم کردم حس

:گفتم و خودم سمت دمشیکش  

 هستن پَخمه و پَپه انقدر اگر البته بکش، نقشه هیبق یشوهرها واسه برو-

!یکن مخ رو شوهرشون تو بذارن که  
 هر کرد شروع و سمتم اومد و شد بلند یعصب که کردم ولش ضرب با

 نذاشتم کم واسش منم و کردن من بار ،بود خانوادش و خودش قیال یچ

 نیا گفتم خودم شیپ یول گرفت بغضم اولش صورتم، یتو خوابوند که

!یبخور یبخوا نمیا از یکنیم خودیب ،یخورد کتک همه از همه  

 جدامون زور به و اومد رمونیمد اون، یکارا و ما و داد و غیج یصدا با

 بازم داشتم، راه اگه یول کردیم درد یبدجور لبم یگوشه کرد؛

 در از سام موقع همون که دفتر سمت بردمون ریمد زور به زدمش؛یم

 رو صورتم و سمتم اومد عیسر من، اوضاع دنید با و رونیب اومد دفتر

 از که لبم بغل دیکش رو دستش کردم، نگاهش بغض با که باال گرفت

:گفت و ریمد سمت برگشت یعصب شد؛ جمع صورتم دردش  

 من زن واسه هیوضع چه نیا جنگه؟ دونیم نجایا مگه وضعشه؟ چه نیا-

!ن؟یکرد درست  

:گفت و انداخت من به یتفاوت یب نگاه ریمد  

!کرده شروع رو دعوا خودش که نهیا مثل-  
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:گفتم بغض با که کرد نگاهم تعجب با سام  

.گفتیم داشت یچ شاهدن همه کرد، شروع نیا-  

!؟یبلد هم راکا نیا از تو مگه نفس! مگه؟ گفت یچ-  

:گفتم اریاخت یب-  

!بلدم آره، باشه، وسط میزندگ یپا یوقت-  

 کرد، بغلم و خودش سمت دمیکش آروم بعد و کرد نگاهم گرد یچشما با

:گفت و پشتم دیکش رو دستش آروم  

 فکر کال ،یآروم شهیهم تو ؟یآورد جوش انقدر که گفت یچ مگه-

.یبش هم یعصبان یروز هی کردمینم  

:گفتم و کردم اشاره بهش کردم نگاهش یاشک یچشما با  

 ،یچشم یتو کم! گهید شهیم نمیهم نجا،یا یایم یشیم پا یختیر نیا یوقت-

!ایب بزن پمیت  

!؟یکرد دعوا من سر-  

 عجب شوهرت گهیم و سادهیوا من یرو یتو راست راست چون بله،-

 سمیوا یدار توقع! کرد هوس دلم بزنم، رو مخش خوامیم ه،یگریج

!؟یکنیم کارشیچ بزنه حرف ینجوریا من مورد در یکی کنم؟ هشنگا  

:گفت و کمرم یرو دیکش رو دستش و داد فشارم خودش به آروم  

 یکس بعدشم گه،ید یکی کاریچ خوامیم ،یادیز من واسه هم تو نیهم-

 یتو رو دندوناش دونهیم چون بزنه حرف من زن درمورد نداره جرأت

.کنمیم خورد دهنش  
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 یخواه عذر سام از اول شده، یچ بودن دهیشن که هم ناظممون و ریمد

 گفتن منم به و کردن موقت اخراج دیع از بعد تا رو فاطمه بعد و کردن

:گفت که کردم نگاه سام به خونه؛ برم تونمیم  

.میزنیم حرف خونه بردار، رو لتیوسا میبر ایب-  

 از هم با و برداشتم رو لمیوسا کالس، سمت رفتم و دادم تکون یسر

 قیدق سام یلباسا به تازه م،ینشست نیماش یتو یوقت رون،یب میاومد مدرسه

 ،یمشک شلوار و کت هی با بود تنش روشن یخاکستر راهنیپ هی شدم،

 کرده درست شلوغ حالت رو موهاش و بود باز راهنشیپ یباال یهادکمه

!دخترونه؟ یمدرسه ادیم لباسا نیا با آدم آخه! بود  
 وقت کمی از بعد جام، سر نشستم آروم و دمیکش کردنش نگاه از دست

:داد جواب عیسر خورد، زنگ شیگوش  

بله؟-  

!بگو فرمونم، پشت-  

!خونه بذارم دیبا رو نفس نه،-  

:گفت و کرد نگاهم کمی  

.ارمشیب خودم با که ستین مناسب تشیوضع-  

.شهیم یچ نمیبب بذار باشه،-  

 خونه یجلو که کردم نگاهش د،کر قطعرو یگوش ،یخداحافظ هی با و

:گفت و ستادیا  

 برم دیبا ؟یکن درست رو وضعت و سر و یبش حاضر زود یتونیم-

.ببرم دیبا خودم با هم رو تو گردم،ینم بر شب چون ،ییجا  
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 رفتم عیسر باال، میرفت هم با و کرد پارک همونجا که دادم تکون یسر

 کردم، پاک رو لبم یگوشه خونو زدم آب صورتم به و ییدستشو یتو

 رفتم و رونیب اومدم بود؛ شده قرمز کمی فقط بود، نشده کبود شکر رو خدا

 و برداشتم رو یکبود ضد پماد داروها، یجعبه یتو از و آشپزخونه سمت

 عیسر د،ید که رو من کنه،یم جمع لهیوس داره سام دمید که اتاق یتو رفتم

:گفت  

.شد رید نفس، بدو-  

 و کردم شیآرا کمی بعد و زدم پماد اون از اول نشستم، و دادم تکون یسر

 که ییلباسا زود یلیخ و کردم باز وسط از فرق و کردم مرتب رو موهام

 میشد نیماش سوار هم با رون،یب زدم در از و دمیپوش رو بود گذاشته سام

گفت؛ و انداخت بهم یاخم با نگاه کرد، حرکت و  

؟یعروس یریم یدار مگه کن، کم رژتم اون تو، بکن رو موهات اون-  

 رو موهام کنم، گوش حرفش به دادم حیترج یول کردم نگاهش ناراحت

 زونیآو یلوچه و لب با داشتم؛ دوستش کردم، نگاه رژم به و داخل کردم

 که لبم یرو بکشم خواستم کندم، یکاغذ دستمال برگ هی و کردم نگاهش

:گفت  

 ازت یسرسبک ،یکنیم جمع اونجا رو حواست نفس فقط خواد،ینم-

.یدونیم خودت نمیبب  

 یهوا سال موقع نیا روند، دماوند سمت به که دادم تکون رو سرم تند تند

 از بعد باالخره پالتوم؛ ریز دمیپوش بافت شد خوب بود، سرد یلیخ جااون

 ییالیو هی سمت افتاد راه داد، انجام یکی با که یهماهنگ با و میدیرس یمدت

 ریش دوتا که یمشک یآهن در با داشت یدیسف ینما و بود کمونینزد که

 ادهیپ از قبل و داخل میرفت نیماش با بود؛ شده کار در یبغال ،یسنگ

.باشه جمع حواسم که کرد گوشزد سام دوباره شدنمون  
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 اره؛یب رو بود برداشته که یکیکوچ ساک سام تا موندم منتظر و میشد ادهیپ

 سمت میرفت هم با و گرفت رو دستم و سمتم اومد و بست رو نیماش در

 م،یکن باز رو در که نیا از قبل و باال میرفت هاپله از ساختمون، یورود

 شدن، ظاهر در دم افتاده، جا بایتقر مرد هی و زن هی و شد باز خودش

 کردم نگاهش تعجب با شد، شتریب دستم یرو سام دست فشار کردم حس

 که یدختر به و کرده خوش جا شیشونیپ یرو یوحشتناک اخم دمید که

 نگاه بود، شده حلقه مرد اون یبازو دور دستش و بود رومون بهرو

!کردیم  

 و داد دست باهام دختره ،یاحوالپرس و سالم از بعد و بهشون میدیرس

:گفت  

!باشه داشته خواهر سام، کردمینم فکر هستم، دایش من-  

:داد رو ابشجو و زد یشخندین سام که کردم اخم اریاخت یب  

!هستن من همسر جان نفس ندارم، خواهر من یدونیم که تو-  

 یمعرف دیجاو رو خودش که مرد اون انداخت، شونم دور رو دستش و

 کرد؛ ییراهنما الیو داخل به رو ما هست، دایش همسر که دمیفهم و کرد

 لحظه هی آدم، همه اون دنید از م،یدیرس مجللش و بزرگ ییرایپذ به یوقت

 بودن، که هم یخانم چندتا و بودن جوون یمردا اکثرشون! شدم شکه

!بود افتضاح واقعا پوششاشون  

 به رو به داره و شده منقبض فکش دمید که کردم نگاه سام به اریاخت یب

:گفت دیجاو یآقا به رو لحظه چند از بعد کنه؛یم نگاه اونا  

 ارازل مشت به دینگفت م،یبش جمع هم دور قراره دوستانه دیگفت کردم فکر-

!آوردمینم رو نفس وگرنه باشن، قراره هم  

:گفت و زد سام یشونه به یدست خنده با دیجاو  
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...و نکن یبیغر پسر، هستن یخود همه-  

:داد ادامه و شد گرد چشمام که زد من به چشمک هی  

!باشه راحت بذار نده، ریگ زنتم به-  

 تنها دادمیم حیترج م،ستین راحت هاوونهید نیا وسط من! باشم؟ راحت

 وقت چیه متاسفانه یول! یالابال آدم مشت هی وسط امیب نکهیا تا خونه بمونم

.ستین مهم یکس یبرا من نظر  

 موند، ثابت لبم یرو چشمش دوباره و سمتم برگشت که شدم رهیخ سام به

 کردم رو لبام زدم، رو رنگ پر رژ نیا چرا که کردم لعنت رو خودم

 که نیا مثل یول کنم، کم رنگش از کمی ینجوریا کردم یسع و دهنم یتو

 یتو رفت قبل از شتریب سام یاخما چون زدم، گند یبدجور و نبودم موفق

!هم  

 حس بودن، داده بهمون که یاتاق سمت میرفت خدمه، از یکی ییراهنما با

 تخت یرو انداختم و آوردم در رو پالتوم نبودم، راحت اصال و داشتم یبد

:گفتم آروم و کردم نگاه مسا به و  

!کنهیم نگام داره یکی کنمیم حس همش دارم، یبد حس-  

 و گشتن رو جا همه کرد شروع ،ییهوی یلیخ بعد و کرد نگاهم تعجب با

 اُ،» هیمخف اتیعمل مگه! خوردم جا یحساب کرد، دایپ که ییزایچ با آخر

 گذاشته کار نجایا یتو شنود دستگاه و نیدورب همه نیا که بود «اس اس،

!بودن؟  

 بعد و رونیب رفت اتاق از تمام تیعصبان با که کردم نگاه سام به تعجب با

 سام که بودم متعجب همچنان برگشتن، دختره اون و دیجاو با قهیدق چند از

:گفت تیعصبان با  
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 منظورتون! دیندار ای من به دیدار اعتماد ای د؟یجاو جناب یچ یعنی نیا-

 نیدورب همسرم و من یخصوص اتاق یتو یچ یبرا ه؟یچ کار نیا از

د؟یبرس دیخوایم یچ به بشه؟ یچ که د؟یکرد نصب  

 رو پالتوم و گرفت رو من دست بدن، یجواب بشه منتظر که نیا بدون بعد

.بپوشم کرد کمک و برداشت هم  

:گفت مونیدست ساک برداشتن با  

!مونمینم هم لحظه کی بشه، یاحترام یب بهم که ییجا من یول شرمنده،-  

 و بهش رسوند رو خودش دیجاو که هاپله سمت رفت و دیکش رو دستم بعد

:گفت  

 از زود انقدر دینبا که تو! خوبه؟ کردم، اشتباه مرد، هیکاف باشه، باشه،-

!یبر در کوره  

:گفت و زد یپوزخند سام  

 کنم دعوتت من که درسته نشده؟ یزیچ نظرت به! برم؟ در کوره از-

 به! بذارم؟ شنود و نیدورب اتاقتون یتو و یهمسرت با بدونم و ییجا

!ه؟یاخالق کار نیا نظرت  

!کردم یخواه عذر که من مرد، باشه-  

 االن ،یکن درست رو رفتارت بهتره ندارم، یازین تو یخواه عذر به من-

.میکنیم زحمت رفع ما اجازتون با هم  

 حرف با که دیچرخیم دوتا نیا زدن حرف با سرم خنگا مثل ینجوریهم

:گفت دیجاو که نییپا سمت رفت و دیکش رو دستم زد، سام که یآخر  

!نکن ناز ا،یب! کردما یریگ عجب باشه، بابا-  
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 از یخواه عذر هی با و گرفت رو سام یبازو و نییپا اومد هاپله از بعد و

 اومد دایش که بودم سادهیوا همونجا منم خلوت، یجا هی سمت بردش من،

:گفت نفرت با و سمتم  

 یبکن هم رو فکرش یتونینم تو منه، مال آخرش و اول سام جوجه، نیبب-

 هر منه، مال منه، عاشق سام! میداشت هم با یخوب یشبا و روزا چه ما که

!بدزدنش ازم تو امثال و تو ذارمینم ارم،یم دستش به باز شده یجور  

:گفت گوشم دم و صورتم یتو شد خم که کردمیم نگاهش شکه  

!یکن شیراض یبتون تو کردم،یم شیراض من که یجور اون کنمن فکر-  

 قبال یعنی...یعنی د،یلرز تنم تمام بهش فکر از! رفت و زد بهم یاتنه و

!داشته؟ رابطه دختره نیا با سام...سام  

 و گرفتم هانرده به رو دستم که نیزم خوردمیم داشتم و رفت جیگ سرم

 به توجه بدون و سمتم اومد سام وقت یکم از بعد ها؛پله یرو نشستم آروم

 یحرفا و بودم نشسته اونجا همچنان من یول باال، سمت رفت من حال

 یتو ادیب شوهرت یمعشوقه سخته یلیخ ایخدا د؛یچرخیم سرم یتو دایش

.بزنه رو حرفا نیا و روت  

 یچشما با که سمتش برگشتم حواس یب شونم، یرو یدست نشستن با

 یب و کرد بلندم و نشست بازوم یرو دستش ،شدم مواجه رنگش یطوس

 در تنم از رو پالتوم اتاق، همون سمت برد و دیکش خودش دنبال حرف

:گفت و آورد  

کرده؟ یکار یکس شده؟ چت-  

 گرفت رو بازوم و سمتم اومد ضیغ با کنمیم نگاهش تفاوت یب دید یوقت

:گفت و داد بهش یکیکوچ فشار و  

!بده رو من جواب نفس-  
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 اخم چطور د،یجاو یبازو دور دایش یدستا دنید با که افتادم نیا ادی تازه

 نگاهش و شد اشک پر چشمام اریاخت یب داد، فشار رو من دست و کرد

 یکالفگ با دونستم؛یم مقصر رو اون یول چرا دونستمینم یحت کردم؛

:گفت و کرد نگاهم  

!هو؟ی شد یچ آخه بگو، یزیچ هی نفس،-  

 کامال دایش یحرفا یول دم،یشنیم دور یصلهفا از رو حرفاش انگار

.شدیم پخش سرم یتو واضح  

 سام یچشما به! اره؟یم دستش به باز گفت! مونه؟یم و بوده اون مال گفت

 بد تمام با دارم، دوست رو سام من یول ه،یچ عشق نفهمم دیشا کردم، نگاه

 ازم یکس مذارینم من امن، پناه هی شه،یهم بود گاههیتک واسم اشیاخالق

!ذارمینم رتش،یبگ  

 نکهیا از قبل و کردم حلقه گردنش دور رو دستم و سمتش رفتم فکر یب

 که نشمیهم یول نباشم وارد دیشا چسبوندم، لباش به رو لبام بزنه، یحرف

 دستش و اومد خودش به یول بود، سادهیوا شکه لحظه چند خوبه؛ بلدم

 یمشک یموها یتو رو دستم داد، ادامه رو بوسمون و شد حلقه کمرم دور

 خواستینم دلم کردم، شتریب رو بوسمون شدت و کردم فرو حالتش خوش

!من فقط منه، مال سام که کنم ثابت همه به خواستیم دلم بشم، جدا ازش  

 راهنشیپ یدکمه یرو و نییپا اومد و خورد ُسر موهاش یتو از دستم

 نیاول نیا داشت، حق !کرد نگاهم تعجب با و شد جدا ازم آروم که نشست

...و کرد نگاهم یکم شدم،یم قدم شیپ رابطه یبرا من که بود یبار  

                    ******  

:سام  
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 یتو وقت همه نیا دم؛ید حاال تا که هیدختر نیترینیب شیپ قابل ریغ نفس

 همه از من یبرا که ییجا میاومد که حاال و بشم قدم شیپ من دیبا خونه،

 من و بشه قدم شیپ رابطه یبرا تونهیم اونم که افتاده ادشی ه،ترمهم زیچ

!بزنم پسش نه بدم ادامه کارم به تونمیم نه واقعا االن  

 نگاهش یکم شدم، شکه واقعا نشست، راهنمیپ یدکمه یرو که دستش

 و کنار دیکش رو خودش یناراحت با که ندادم نشون یالعملعکس و کردم

:گفت لب ریز  

.یزنیم پسم که ستمین خوب برات واقعا دیشا-  

 با لب ریز و بود بهم پشتش سمتش، رفتم و گردوندم کاسه یتو رو چشمام

 آورد؛یم در رو لباساش داشت حالتم همون یتو کرد،یم غر غر خودش

 نبود خوب اگر! باشه؟ خوب من یبرا تونهینم کوچولو دختر نیا گفته یک

!نبود نیا من تیوضع االن  

 کامل که یجور بهش، دمیچسب پشت از بپوشه، رو زشیبل هنکیا از قبل

 با و دمیکش لختش و تخت شکم یرو رو دستم و کنه حسم تونستیم

:زدم لب کوشش ریز یبم یصدا  

 بوده نیا واسه گفته، یکس هر ؟یستین خوب من یبرا تو گفته یخر کدوم-

 نم بدنت، حرکات با تو، یبوسه هی با که دهیند رو من حال نیا که

.شمیم کیتحر یچجور  

 رو میشونیپ و خودم سمت گردوندم برش و دمیبوس رو گوشش ریز

:گفتم و شیشونیپ به چسبوندم  

 ینجوریا من ،یکنیم درستش خودتم ،یآورد سرم رو بال نیا خودت-

!رهیم آبروم رون،یب برم  

:گفت آروم و کرد ول و دندونش ریز دیکش رو لبش  
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...من...من یعنی-  

 سمت رفتمیم که همونجور و باال آوردم رو سرش و تمگرف رو چونش

:گفتم لبش  

 خوب حالم که یکن یکار چطور یبلد خوب تو ،یکنیم کمیتحر تو آره،-

.یکن تموم خودت رو یکرد شروع که رو یکار بهتره هم حاال بشه،  

:دادم ادامه و نشوندم چونش ریز یآروم یبوسه  

!بشه یچ نمک تمومش خودم اگر کنمینم نیتضم چون-  

 که دنمیبوس کرد شروع دوباره گرفت، رنگ صورتش و زد یکم لبخند

 راهنم؛یپ یهادکمه کردن باز کرد شروع که موهاش یال به ال رفت دستم

 ازش که یلذت فقط و بود نمونده یباق لباسامون از یزیچ قهیدق چند از بعد

!بود مونده بردمیم  

 گردن از یمحکم بایتقر ازگ و گردنش یتو کردم رو سرم آخر یلحظه

 جدا ازش که زد یآروم غیج شه،یم کبود بودم مطمئن که گرفتم دشیسف

 موهاش آروم کنه، دایپ یعاد حالت نفسامون تا گرفتمش بغلم یتو شدم؛

 و باال آورد رو سرش که دمیکش دست بدنش یرو و کردم نوازش رو

:گفتم و زدم یکج لبخند کرد، نگاهم  

؟یکن میراض راحت یلیخ یتونیم نکهیا از یشد یراض! ه؟یچ-  

 هی داد، هیتک نمیس بهرو سرش و داد تکون سر آروم و گرفت دندون به لب

 جمع بغلم یتو هل با رو خودش نفس که نییپا اومد در یرهیدستگ دفعه

 کرده قفل پشتمون رو در اتاق، یتو آوردمش یوقت شکر رو خدا کرد،

 اعصابم یرو دایش یصدا داخل؛ ادیب تونستینم بود یکس هر پس بودم،

:بود  

.حاضره ناهار ن،ییپا دیاریب فیتشر شده تموم کارتون اگه-  
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 چشمام لحظه چند شد،یم دور داشت که اومد کفشش تق تق یصدا بعد و

 کردم، بلند هم رو نفس و شدم بلند جام از آروم و دادم فشار هم به رو

 هی خاطر به رو داشتم ولوکوچ دختر نیا با که یخوب حال خواستمینم

 هزار با من ریغ دمیفهم که حاال یول بود عشقم دایش کنم، خراب یعوض

.بود افتاده چشمم از یبدجور داشته، رابطه هم گهید نفر  

 یواقع تیهو وقت چیه تم،یموقع خاطر به که کردمیم شکر رو خدا فقط

 سمت رفتم و دادم تکون یسر کردم؛ینم بازگو یکس یبرا رو خودم

 اومدن و لباسم دنیپوش از بعد و رونیب اومدم عیسر و اتاق یتو سیسرو

 کنار زیم سر و نییپا میرفت هم دست در دست شدنش، حاضر و نفس

.میشد ریگ جا دیجاو  

 ه،یبق گاهیب و گاه یهانگاه دست از شد کوفتمون بایتقر که یناهار از بعد

 اجیاحت و شده خسته یابحس نفس دونستمیم شدن، جمع ییرایپذ یتو همه

 خودم به نداشتم، رو هیبق از کهیت دنیشن یحوصله یول داره، استراحت به

 حس لحظه چند از بعد کردم؛ صحبت به شروع دیمج با و دادم شیتک

 دمید که کردم نگاهش تعجب با کنه،یم جمع داره رو خودش نفس کردم

 دمید یوقت و کردم دقت کاراش به یکم کنه،یم نگاه رو لباسش داره

 دوتا اوش،یس و دیام دمید که کردم نگاه اطراف به کمی رم،یگینم یجواب

!نفسه به نگاهشون د،یجاو یشرکا از  

 نفس که شدم بلند و کردم یخواه عذر دیمج از و هم یتو دمیکش رو اخمام

 بود شده سرخ یحساب حاال که صورتش به یدست کرد، نگاهم تعجب با

.برن رو از نبود قرار انگار که دوتا ونا سمت برگشتم و دمیکش  

 با سمتشون، ادیب نداره حق یکس و منن قرمز خط خانوادم دونستنیم همه

:دمیشن رو دخترا از یکی یصدا که سمتشون رفتم آروم یهاقدم  

!ادیم دردسر یبو اوه، اوه-  
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 با و بمیج یتو کردم رو دستم هی و سادمیوا کشونینزد و زدم یشخندین

:گفتم و جلوشون سادمیوا خودم صوصمخ حالت  

 پسندتون مورد دیشا دیکن نگاه شتریب کمی د،ینکش خجالت کنمیم خواهش-

!شد واقع  

 ذارم،ینم زنده رو کرده میعصب که یکس بشم، یعصب دونستنیم همه

:گفت تمام ییپررو با اوشیس که ترکینزد رفتم  

.آدینم خوشم هاخورده دست از اصوال یول خوشگله-  

 شد، بلند دخترا غیج یصدا که اومد فرود صورتش یتو مشتم هوا یب

:دمیغر صورتش یتو و کردم بلندش دوباره و شدم خم که نیزم افتاد  

!یعوض بفهمونم بهت تا کن تکرار دوباره رو یزد که یزر-  

 کردم نگاهش یجور که کنه جدام ازش خواست و گرفت رو بازوم دیام

 یدستا بکنم یاگهید کار که نیا زا قبل عقب، دیکش رو خودش که

:گفت یدار بغض یصدا با و شد حلقه دورم یکیکوچ  

!خدا رو تو ترسم،یم من سام، خدا رو تو-  

 و سمت اون کردم پرتش شتاب با و کردم نگاه کثافت اون به حرص با

:گفتم همه به رو و شد حلقه دورش دستم نفس، سمت برگشتم  

 بندازه، بهش یبد نگاه ای بشه من نز کینزد نفر کی دارم دوست فقط-

!خودشه با موندنش زنده وقت اون  

:گفت آروم که اتاق یتو میرفت ها؛پله سمت بردمش و گرفتم رو دستش و  

.دیببخش-  

:گفتم تخت یرو نشستمیم که جورهمون و کردم نگاهش تعجب با  
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.یکن یخواه معذرت یبخوا که ینکرد یکار تو-  

 رو دستش نشست، پام یرو و سمتم اومد و گوشش پشت زد رو موهاش

 یلبخند کارش نیا از داد، هیتک شونم به رو سرش و نمیس یرو گذاشت

:گفتم و زدم  

!ایشد طونیش امروز-  

:گفتم و کردم بلندش که میموند یجورهمون کمی نگفت؛ یزیچ و دیخند  

.میکن استراحت کمی ایب الشون،یخیب-  

 که دمیکش دراز منم پتو، ریز ترف و کرد عوض رو لباساش و زد یلبخند

 بیعج شدت به نفس امروز کرد، جا بغلم یتو رو خودش و سمتم اومد

 یول داد،ینم انجام یعاد حالت یتو که کردیم رو ییکارا بود، شده

 وگرنه باشم، ترآروم امروز بود شده باعث کاراش نیهم که بود جالب

.رونیب بردنیم خونه از رو اوشیس یجنازه دیبا االن  

 خوابش غرق صورت به و دمیکش موهاش نیب یدست و دمیکش یقیعم نفس

 چشمام، شدن گرم با و بستم رو چشمام و زدم بهش یلبخند شدم، رهیخ

.برد خوابم  

                     *****  

:نفس  

 

 با و سام یریدرگ از بعد م،یگذروند الیو اون یتو رو مسخره روز دو

 پر یهانگاه هاوقت یبعض فقط نداشت، یکار نم با یکس گهید دوتا، اون

.ترسوندیم رو من نیا و دمیدیم خودم یرو رو، دایش و اوشیس خشم  
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 رو ساک خنده با سام که کردم پرت تخت یرو رو خودم یخستگ با

:گفت و سمتم اومد و کمد کنار گذاشت  

.کن عوض رو لباسات پاشو بچه، پاشو-  

 ،یخودت بچه:»که نهیا منظورم دیمفه خودش که کردم نگاهش یجور هی

 به دست با و!« باشه اومده گردنم سر بال نیا اصوال دینبا االن بچم من اگه

 آروم و کنار زد گردنم یرو از رو موهام و دیخند که کردم اشاره گردنم

 رو گردنم اومد، قلقلکم که دیبوس رو بود کرده درست که ییایکبود یرو

 قهقهم یصدا و بهم دیچسب بدتر که عقب دمدا هلش دستم با و کردم و کج

!هوا رفت  

:گفت و مینیب نوک زد خنده با و شد جدا ازم آروم  

.نکردم بدترش نیا از تا پاشو-  

:گفتم و کردم نگاهش گرد یچشما با  

 خدا رو تو کردن، اهیس واکس با رو گردنم دور انگار شینجوریهم-

 سر یریکبیا یدختره اون از دمیشن کهیت کم ن،یبکن بدترشم نییبفرما

!اونه واسه ن،یهم  

:گفت و کرد نگاهم اخم با  

؟یک-  

:گفتم و گردوندم یامسخره حالت به رو و گردنم و سر  

!جون دایش-  

:دیپرس دوباره و کرد مکث صورتم یرو یکم  

گفت؟ یچ-  
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:زدم لب و کردم نگاهش مردد  

.یچیه-  

 شمرده و کرد وارد چونم به یفیخف فشار و گرفت رو صورتم دستش هی با

:گفت شمرده  

!گفت؟...یچ...گفتم-  

:گفتم و رونیب آوردم دستش از زور به رو سرم  

 یبگ یخوایم بشه؟ یچ که یگردیم ینجوریا مثال گفت...گفت-

؟یچ ای هیوحش شوهرت  

 رو لباسش که جورهمون و هم یتو دیکش رو اخماش و کرد نگاهم قیدق

:گفت آوردیم در  

؟ینگفت جاهمون چرا-  

:دادم جواب و کردم یباز دستم یانگشتا با  

!برات باشه مهم کردمینم فکر...کردمینم فکر آخه...آخه-  

 پشت از شدم مجبور که یجور شد، خم روم و سمتم اومد لخت یتنه مین با

:گفت و کنم خم تخت یرو رو خودم  

 مربوط منم به مربوطه، تو به که یزیچ هر کن، گوش خوب ،یزیچ هر-

!؟یدیفهم شه،یم  

 تخت یرو کارش نیا با منم و ترکینزد اومد که دادم تکون سر تند تند

:گفت و دیکش مینیب به رو شینیب دم،یکش دراز  

جوجه؟ بود مفهوم حرفم-  

:دادم رو جوابش یلرزون یصدا با  
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!بله...ب-  

!خوبه-  

 زد لبام به یابوسه هوا یب و گشت صورتم یرو چشماش و گفت رو نیا

:گفت که رونیب دادم رو نفسم ده،یترس هم یکم و شکه د،ش جدا ازم و  

!بخواب ریبگ ایب بعد نفس، رو لباسات کن عوض پاشو-  

 تخت یرو ریز لباس با و آوردم در رو لباسام فقط و شدم بلند یکرخت با

!بپوشه؟ لباس و بشه بلند داشت حس یک واقعا   شدم، ولو  

 از رفتم، فرو یگرم آغوش یتو کردم حس که شدیم گرم داشت چشمام

 و دادم فشار نشیس به رو سرم سامه؛ که زد حدس شدیم هم تنش یبو

 یجور آروم، یلیخ و زد موهام به یآروم یبوسه شدم، جمع بغلش یتو

:گفت دمیشنیم رو صداش یسخت به که  

 تمام بابت رو من ترسم،ینم وسط نیا ینیبب بیآس تو کهنیا جز یچیه از-

 رو نایا تیداریب یتو تونستمیم کاش! نفس ببخش افتهیب هقرار که ییاتفاقا

!شدیم کاش بهت، بگم  

 ریدرگ رو فکرم حرفاش کهنیا با برام، بود ییالال هیشب شتریب صداش

 چند از بعد و کنم فکر نوازشش به حرفاش یجا دادم حیترج اما بود، کرده

.برد خوابم قهیدق  

                      ******  

 و بود مونده دیع به هفته دو بایتقر و بود گذشته اومدنمون از یزرو چند

 رفتمیم یوقت از کردم؛یم یتکون خونه داشتم خانم، هیمرض کمک با منم

 خونه یکارا به و ادیب که بود کرده صحبت خانم هیمرض با سام مدرسه،

 یدعوا دفعه، اون از بعد شکر رو خدا بخونم، رو درسم بتونم من تا برسه
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 حرف سر آخر یول شدیم بحثمون اوقات یبعض م،ینداشت هم با یدیدش

!نشوندیم یکرس به رو خودش  

 اومد، در زنگ یصدا که آوردمیم در رو هانتیکاب یباال یلوازما داشتم

 و ماین یچهره دنید با در، سمت رفتم و نییپا اومدم هیپا چهار یرو از

 و دمیکش یقیعم نفس شدم، شکه لحظه هی بابام؛ سرشون، پشت و مانینر

 از انقدر چرا دونمینم بود، ومدهین هنوز سام باال؛ انیب تا زدم رو در

!دمیترسیم خونه نیا یتو بابا بودن  

 زنگ بده، جواب سام تا گرفتم، تماس باهاش و تلفن سمت رفتم عیسر

 که کردم تعارف و کردم باز رو در در، سمت رفتم و خورد واحدمون

 که داد جواب سام موقع همون بهشون، کردن نگاه بدون بتهال داخل، انیب

 یچجور دونمینم که ییصدا با و آشپزخونه یتو انداختم رو خودم منم

:گفتم بود شده دار بغض  

پس؟ یایم یک ؟ییکجا سام! الو-  

شده؟ یچ رسم،یم گهید کمی راهم، یتو سالم،-  

:گفتم و دیلرز بغض از لبام  

!ترسمیم من سام اومده، بابام-  

اومده؟ یک با ؟ییتنها کنه؟یم کاریچ اونجا بابات! بابات؟-  

 یارفته لیتحل یصدا با و آروم گفت، هم پشت و تند تند رو هانیا یهمه

:گفتم  

 داره، کاریچ دونمینم اومده، مانینر و ماین با هست، خانم هیمرض-

!ششیپ برم تو بدون خوامینم ؟یایب زودتر شهینم  
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 تا ببره یزیچ ،یشربت ای ییچا براشون خانم هیمرض بگو رسم،یم دارم-

.امیب من  

.فعال ا،یب زود باشه،-  

!فعال-  

:گفتم خانم هیمرض به رو و کردم قطع رو یگوش  

براشون؟ نیببر ییچا تا سه شهیم-  

 یتو ختمیر شکالت و نقل و تیسکویب کمی منم و داد تکون یسر اونم

 نشستم یبد حال با برد، هم خانم هیمرض و ینیس یتو گذاشتم و ظرف

 جانیا اومد که یبار نیآخر گرفتم؛ دستان نیب رو سرم و یصندل یرو

!مارستانیب برم شد باعث  

 ترس با دم،ید روم یجلو پا جفت دو دفعهکی که بودم فکرا نیهم یتو

 یرو جلوم که کردم نگاه بهش بغض با ماس،ین دمید که کردم بلند رو سرم

:گفت و گرفت رو شدم مشت دست و نشست پاهاش  

شمون؟یپ یومدین یچ یبرا شده؟ چت خواهرم-  

:گفتم اریاخت یب و نییپا انداختم رو سرم  

!ترسمیم بابا از-  

:گفت و شد رهیخ چشمام یتو قیعم و باال آورد رو سرم  

!؟یترسیم ازش که میستین ما مگه-  

 اون مگه بگم، بهش خواستیم دلم کردم، نگاهش یاشک یچشما با

 داشته نیبخوا جانیا که دیداشت رو هوام د،یبود و بودم خونه که ییهاموقع

.کنم ناراحتش خواستمینم نگفتم، یزیچ و بستم رو دهنم یول! ن؟یباش  
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 قفل یتو د،یکل چرخش یصدا موقع همون که رونیب داد رو نفسش کالفه

 سام ات و در سمت رفتم و شدم بلند عیسر! گرفتم جون انگار من و اومد

 هیثان چند از بعد شد، شکه بدبخت که بغلش یتو رفتم هوا یب دم،ید رو

:گفت و پشتم دیکش آروم رو دستش و کرد بغلم هم اون  

نبودن؟ داداشات مگه ؟یمضطرب انقدر چرا شده؟ یچ-  

:گفتم و کردم نگاهش بغض با  

.دمیترس بودمه، خونه که وقتا همون مثل یول بودن-  

:گفت و دچسبون سرم به رو سرش  

!گهید جامنیا نترس، باشه،-  

 سالم ،ییرایپذ سمت میرفت هم با و گرفت رو دستم که شدم جدا ازش

 هم مانینر و ماین با و داد دست باهاش و بابا سمت رفت و کرد یبلند

 رفتم و گرفتم رو فشیک و کت که نهیبش خواست و کرد یاحوالپرس و سالم

!زد؟یم محکم مقلب انقدر چرا دونمینم اتاق، سمت  

 برگشتم کارش، اتاق یتو فشیک گذاشتن و کتش کردن زونیآو از بعد

 نفس آخر و کرد نگاهمون کمی ماین نشستم، سام کنار آروم و ییرایپذ سمت

:گفت و دیکش یقیعم  

.گرفتم شگاهیآزما وقت فردا-  

:داد ادامه که کردم نگاهش یجیگ با  

.یا ان ید تست یبرا-  

 حالم و سمتم برگشت سام بود؟ رفته ادمی یچجور د،کر خی بدنم کردم حس

:گفت و داد فشار رو دستم د،ید که رو  

نفس؟ ؟یخوب نفس،-  
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 رو سرم و زدم چنگ دستش به اریاخت یب کنم،یم غش االن کردمیم حس

 آورده حجوم بهم بودم کرده تجربه االن تا که یبد یحسا تمام دادم، تکون

 فقط کم،ی من چرا کردم؛ نگاهش مسملت و زدم چنگ رو سام دست بود،

!ندارم؟ آرامش میزندگ یتو کمی  

 دراز تخت یرو کرد کمک و اتاق سمت برد و گرد بلندم تیعصبان باسام

 شونیخداحافظ یصدا قهیدق چند از بعد رون،یب رفت حرف یب و بکشم

 واقعا بره؛ تونهیم گفتیم خانم هیمرض به که سام یصدا بعد و دمیشن رو

 یبالها وقته چند نیا انقدر نداشتم، هم رو چشمام داشتن نگه باز ینا یحت

!نداشتم کشش گهید که بود اومده سرم مختلف  

:گفت و نشست کنارم داخل، اومد سام و شد بسته و باز اتاق در  

؟یشد یچ نفس؟ خوبه؟ حالت-  

:گفتم بغض با  

!افته؟یم دیجد اتفاق هی روز هر چرا نبود؟ ادمی چرا چرا؟-  

:گفت آروم و کرد آغوشش مهمون رو من و دیکش دراز رمکنا  

!رو من نیبب ؟یاریم کم یدار االن چرا! یبود یقو که تو-  

:گفت یجذاب لبخند با که باال گرفتم رو سرم  

؟یایبرنم شیآزما هی پس از بعد یایبرم من پس از تو-  

:گفتم و نشیس به دمیکوب آروم مشت، با  

!یگر دهاستفا سوئ گمیم بهت یدید-  

:گفت و گرفت فاصله ازم و دیخند  

.یریگیم آرامش کمی ر،یبگ دوش هی برو ایب-  
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:گفت خباثت با که دادم تکون سر  

!بشه شتریب آرامشت امیم منم البته-  

 وقتچیه! یلعنت شدم، سرخ باز کردم حس که زد بهم یجذاب شخندین بعد

 برداشتم رو حولم و شدم بلند کنم؛ عادت هاشنگاه مدل نیا به ستین قرار

:گفتم بهش رو و  

!رمیم ییتنها خودم رم،ینخ-  

:گفت و آورد در رو شلوارش بهم رهیخ  

.امیم خودمم! نچ-  

 از بعد اونم و دادم تکون یسر فقط پس شم،ینم فشیحر دونستمیم

 حق از حموم، میرفت هم با و رونیب اومد من دنبال حولش، برداشتن

!بود خوب کردن حموم یلیخ سام با که گذشت شهینم  

 دمیپوش لباس رون،یب میاومد یباز آب یکل و سام کردن تیاذ یکل از بعد

:گفت اعتراض حالت با که شدم ولو مبل یرو کنارش و  

م؟یبخور یبد یخواینم شام احتماال-  

:گفتم و دستم یرو دمیکوب  

!سوخت امیالزان صد در صد-  

 که کردم نگاه رو فر یتو! ادینم ییبو دمید که آشپزخونه سمت دمیدو و

 یتو گذاشتم و آوردم در فر یتو از آمادست، غذام و خاموشه دمید

 اومد هم سام دستگاه، بوق یصدا با دم؛یچ رو زیم و بشه گرم تا ماکروفر

.میخورد رو شاممون حرف یب و زیم پشت نشست و  

:گفتم دمیکشیم خودم یرو رو پتو که جورهمون خواب، موقع  
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چند؟ اعتس نگفت ماین-  

:داد جواب و کرد نگاهم کمی  

!میباش اونجا دیبا نُه-  

 دمیخواب بهش پشت و چپم یپهلو یرو عادتم، طبق و دادم تکون رو سرم

 کردم یسع و دمیچسب بهش پشت از کرد، بغلم و شد حلقه دورم دستش که

 کردمیم فکر نیا به همش شد،ینم یول بخوابم، و نکنم ریدرگ رو فکرم

 رفتار باهام یچجور ؟یچ سام شه؟یم یچ نباشم بابا دختر عاواق اگه که

!ندارم؟ داداشامم گهید یعنی! کنه؟یم  

 باز رو چشمش هی که کردم جا بغلش یتو رو خودم و سام سمت برگشتم

:گفت  و کرد نگاهم و کرد  

ه؟یچ-  

!بدن؟ جواب تا کشهیم طول روز چند گمیم...گمیم-  

:گفت و کنار زد رو صورتم یتو شده پخش یموها  

.کشهیم طول ماه کی تا روز ستیب کنم فکر-  

 که دمیکش بو قیعم و گردنش یتو گذاشتم رو مینیب و دادم تکون رو سرم

 چندتا! حساسه گردنش به نبود حواصم اصال! اوه شد، محکم دورم دستش

 اریاخت یب اومد، در حرکت به کمرم پشت دستش و دیکش قیعم نفس

:گفت کالفه که دمیچسب بهش شتریب  

.نکن بدترم تو سخته، کنترلم شیجورنیهم نکن، نفس-  

:گفت و دمیبوس آروم و شد خم که کردم نگاهش  

 ازت که یدونیم وگرنه ،یدار الزم فردا واسه تویانرژ بخواب، من جان-

!گذرمینم  
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 دلم چرا؟ دروغ رون،یب نرفتم بغلش از یول دادم تکون آروم رو سرم

 بخوابم، فکر بدون ه،یقض نیا به کردن فکر یجا به هکن یکار خواستیم

!فردا یبرا کردمیم حفظ رو میانرژ دیبا بود، اون با حق اما  

 بود دهیفهم انگار. نشست موهام یتو سام یدستا که بستم رو چشمام

 خوابم نوازشاش با کم کم کرد،یم رو کار نیا که شمیم آروم ینجوریا

...کابوس بهتره، یلیخ کابوس بگم اگر البته برد،  

                      *******  

:سام  

 

 یب و بودم داریب بودم، داریب من و کرد هیگر خواب یتو نفس شب تمام

 ییکارا وقت، چند نیا اتفاقات سمت رفت فکرم دم،یدیم رو هاشیقرار

 اعتماد من به شمس، دیجاو د،یجاو تا برسم، نجایا به تا بودم داده انجام که

!بردمیم جلو رو کارهام دیبا حاال و کنه  

 فکر ماجرا نیا آخر به و دمیکشیم نفس یموها یتو اریاخت یب رو دستم

 از بعد گفتم بهش چرا انداختم، بشیترک خوش صورت به ینگاه کردم،یم

 بذارم تونمیم! بگذرم؟ ازش االن تونمیم اصال! دم؟یم طالقش یمدت

 دلم اوش،یس نگاه هی با که یمن باشه؟ یاگهید کس مال بذارم تونمیم! بره؟

 بکر نیا گهید یکی بذارم تونمیم حاال بشکنم، رو گردنش خواستیم

!بشه؟ جدا ازم بذارم تونمیم کنه؟ لمس رو بودن  

 جام از هوا شد روشن با نکنم؛ فکر بهش کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 رفتم و شدم بلند ،خانم هیمرض اومدن با آشپزخونه؛ سمت رفتم و شدم بلند

 و میشد حاضر نفس، به صبحانه خوروندن از بعد کنم؛ داریب رو نفس تا

 و منتظرمونن که گفت و زد زنگ راه نیب ماین شگاه،یآزما سمت میرفت
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 قهیدق چند از بعد و دادم فشار گاز یرو ته تا رو پام منم م،یبر زودتر

.میدیرس  

 حلقه دورش رو دستم ،نداشت تعادل اصال و دیلرزیم وضوح به نفس

 بردن رو نفس هم و عمو هم دنمون،یرس با نا،یا ماین سمت میرفت و کردم

 چه ایخدا د،یلرز دلم لحظه هی که کرد نگاهم مظلوم انقدر ش،یآزما یبرا

!؟یاریب من سر یخوایم ییبال  

 اسم دنید با و کردم نگاه خورد، زنگ میگوش که یصندل یرو مینشست

:گفت خنده با دادم، جواب عیسر و زدم یلبخند ،«ادوارد»  

!مرد؟ ییکجا ساموئل، یه-  

:دادم رو جوابش و دمیخند  

!؟ینشد آدم هنوز تو اِد، یه-  

:گفت و یگوش یتو دیچیپ قهقهش یصدا  

.دارم دوست رو خودم یجورنیهم نه،-  

حاال؟ یهست کجا ،یراض خود از آدم یا-  

!؟یگردیبرم یک تو ،یشگیهم بار میاومد هابچه با یخال جات-  

:گفتم آروم و بودن برده رو نفس که یدر به دوختم رو نگاهم  

.ستین مشخص فمیتکل هنوز دونم،ینم-  

!اره؟ ،یکرد ازدواج دهیچیپ اداره یتو یراست اوه،-  

.کردم ازدواج اره،-  

 دوباره اِد که بزنم لبخند شد باعث دمیشنیم اونور از که ییکایتبر یصدا

:گفت  
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 برات دلمون ،یایب و بشه تموم زودتر کارت دوارمیام ،خوب هم یلیخ-

!مرد شده تنگ  

:گفتم و شدم بلند جام از نفس اومدن با و زدم یکج لبخند  

.منم منم،-  

 که سمتش رفتم بود، دهیپر کل به رنگش نفس م،یکرد یخداحافظ بعد و

:گفت آروم و کرد جا بغلم یتو رو خودش  

!ونهخ میبر م،یبر کنمیم خواهش م،یبر-  

 خونه، میرفت پسرا، با یسرسر یخداحافظ هی با و کردم نوازش رو شونش

 حالش دونستمیم ببرمش، اتاق تا شدم مجبور و برد خوابش نفس راه یتو

 کارم، اتاق یتو رفتم خودمم و کنه استراحت گذاشتم فقط پس ست،ین خوب

.کارام یهماهنگ یبرا گرفتمیم تماس چندتا دیبا  

 یازده خواب یافهیق با نفس و شد باز اتاق در که مبود مشغول یحساب

 و بودم خسته یحساب کرد، بغلم و پام یرو نشست حرف یب و داخل اومد

 نگاهم و باال آورد رو سرش کنه؛ در رو میخستگ بود بلند خوب دختر نیا

:گفت آروم کرد،  

!م؟یندار چرا خواد،یم تُست نون با صبحانه شکالت دلم-  

:گفتم کردمیم بلندش که جورهمون و دمیخند  

.خرمیم برات رمیم ،یباش یخوب دختر اکه-  

 با و دمیخند که شد سرخ باز زدم، بهش چشمک هی که کرد نگاهم جیگ

 مهیخ روش خودمم و تخت یرو گذاشتمش آروم اتاق، سمت بردمش خودم

 رو سرش دستم با ن،ییپا انداخت رو سرش و گرفت گاز رو لبش زدم،

 بهم یخوب آرامش لباش کردم، شروع رو دنشیبوس آروم و باال آوردم
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 حمل خودم با رو یوحش یخو هی عمر تمام که یمن یبرا نیا و دادیم

.بود ندیآخوش ییجورا هی برام رابطه، یتو آرامش نیا کردم،یم  

 هر که کردیم نگاه یجور هی شدم، رهیخ چشماش به و شدم جدا لباش از

 یهابوسه و گردنش یتو کردم رو سرم رد،کیم ترکم رو طاقتم لحظه

 یب اونم که البته و آوردم در رو لباساش آروم و زدم گردنش یرو سیخ

 و نوریا لباسامون داشتم سراغ ازش که یحالت نیترعیسر با و نموند کار

...شد پخش اتاق اونور  

 یرو و بود چسبونده نمیس به رو سرش اونم و بودم دهیکش دراز کنارش

:گفتم و گرفتم رو دستش د،یکشیم یفرض یخطا ناخون، با نمیس  

!نفس؟-  

:گفتم و گوشش پشت زدم رو موهاش کرد، نگاهم و باال آورد رو سرش  

!؟یخوب-  

:گفت و زد یجون یب لبخند  

.خوبم اره،-  

 یول بود گرفته خندم کردن، یطونیش کرد شروع که چسبوندمش خودم به

 رو وقتا یبعض که کجاشه قایقد نفس یرو نیا دونمینم کردم،ینم رو

 یرو انداختمش و شد تموم طاقتم گهید که کرد یطونیش انقدر! شه؟یم

:گفتم گوشش دم و تخت  

.کوچولو دختر باشم آروم یذارینم خودت-  

!کردم شروع رو کارم متیمال بدون و  

                     ******  

:نفس  
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 که یروز انقدر بود، تهگرف برام سام که یگل یبوته یتو کردم رو سرم

 گلدون بود؛ گرفته خندش خودشم که کردم ذوق د،یخر برام رو گلدون نیا

 آفتاب بهش صبح اول شه،یهم مثل تا ویپاس دم گذاشتم اطیاحت با رو

 بزنم، سر دمیع شب یغذا به تا رفتم جاش، از شدم مطمئن از بعد بخوره،

 اد،یب سام بودم منتظر حاال و بودم گذاشته یماه با پلو یسبز رسوم، طبق

 سام و دیچرخ قفل یتو دیکل موقع همون که شام زیم دنیچ به کردم شروع

 ییزایچ و سمتش رفتم عیسر بود، معلوم جاش همه از یخستگ شد؛ وارد

 یتو برم خواستم و دمیبوس رو گونش و گرفتم ازش رو بود دهیخر که

:گفت که آشپزخونه  

انصافه؟ نیا آخه! گونمه؟ یرو بوس هی فقط حقم شدم، خسته همه نیا من-  

 چند از بعد و آشپزخونه یتو رفتم غرش غر به توجه بدون و دمیخند

 سیسرو از هم سام که ییرایپذ یتو برگشتم غذاها برداشتن با لحظه

 که سمتش رفتم منم ز،یم سر رفت راست هی و رونیب اومد یبهداشت

 نیآست قرمزِ  کوتاه راهنیپ هی کردم، نگاه خودم به کمی کرد، نگاهم دلخور

 کرد؛یم نظر جلب یبدجور پوششم بدون و دیسف یپاها و بود تنم یاحلقه

 مکی سمتش، رفتم و شدم بلند براش، غذا دنیکش از بعد و زدم یثیخب لبخند

 و گردنش دور انداختم رو دستم و نشستم پاش یرو ناز با که کرد نگاهم

:گفتم  

!هاهکنینم قهر زنش با دیع شب آدم-  

:گفت و زد لبخند  

!نباشم قهر دمیم قول ،ینیبش جانیهم غذا آخر تا اگه-  

:گفتم و دادم تکون براش تاسف از یسر و دمیخند  
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!ییزورگو که حقا-  

 خوردن؛ غذا میکرد شروع هم با و شد نییپا و باال پهلوم یرو دستش

 ،میشد خسته یجفت که میگذاشت هم سر به سر و میدیخند شب اون انقدر

 شناختمیم که یسام اون اصال سام، نیا که کردمیم فکر وقتا یبعض

 هم سام اون یول بود ترنیریش و ترجذاب برام سام نیا که البته ست،ین

!داشت جذبه برام  

 داریب که میگرفت میتصم هم با بود، دیع وقت صبح چهار ساعت چون

 یهیگوش گرد زیم یرو قهیسل با یلیخ رو نمیس هفت یسفره م؛یبمون

 جاهاشون؛ سر میگذاشت هم کمک با رو الشیوسا یهمه و دمیچ ییرایپذ

 یب رو ونیتلوز یکاناال داشت اونم و بودم داده لم بغلش یتو مبل، یرو

 و دمیکش دستش از رو کنترل و گرفت لجم آخر کرد،یم نییپا و باال هدف

:گفتم  

!شدم خل گه،ید بمونه جا هی بذار! اه-  

 دیع یژهیو یبرنامه که شبکه هی یرو گذاشتم نگفت، یزیچ و دیخند

 که سام سمت برگشتم شد، لیتحو سال توپ، یصدا با باالخره داشت،

:گفت و زد یطونیش لبخند  

!بده بوس دیبا اول خوادیم یدیع یهرک-  

:گفتم و باال انداختم رو ابروم هی  

!رفتهگ مخلفات با بوساشو قبال بده، یدیع خوادیم که یاون ر،ینخ-  

:روم شد خم و دیخند  

!داره فرق نیا ر،ینخ-  
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 مبل یرو بایتقر و اومد باهام که کردم خم عقب به رو خودم خنده با

:گفتم خنده با که خوابوندم  

!سام ادیم خوابم خوام،ینم یدیع اصال من آقا گه،ید نکن تیاذ-  

 که کرد یخال گردنم یتو داغ رو نفسش و گردنم ریز دیکش رو شینیب

 یابامزه لحن با و شد جدا ازم کنم، کج سمتش به رو گردنم شد عثبا

:گفت  

!کنمیم ارفاق بهت یبود یخوب دختر چون باشه،-  

 یجعبه هی رون،یب اومد قهیدق چند از بعد و کارش اتاق سمت رفت بعد

 بهم دادش و کنارم نشست بود، دستش یمخمل یمشک و قرمز شکل یمربع

:گفت و دیبوس رو گونم و  

!کوچولو مبارک دتیع-  

 و کیکوچ یعروسکا از بود پر توش کردم، بازش ذوق با و زدم لبخند

 بود جعبه نیهم مثل که جعبه به و بود توش شکالت هم یکل قشنگ، یلیخ

 بازش و برداشتم توش از رو جعبه تر،کیکوچ یلیخ یاندازه یتو یوا

 نینگ تک گردنبند هی با نینگ تک یخیم یگوشواره جفت به که کردم

 برق مطمئنم که ییچشما با و سام سمت برگشتم ذوق با بود؛ توش قشنگ

:گفتم و کردم نگاهش زدیم  

!یخوب یلیخ! یمرس قشنگن، یلیخ نایا...نایا-  

:گفت و دیخند کردم، بوسش و انداختم گردنش دور رو دستمو  

.ببندمش برات بذار-  
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 موهام و بهش کردم پشت منم و گرفت ازم رو ریزنج که دادم تکون یسر

 و شد تموم سام کار که انداختم رو هامگوشواره شونم، سمت به ختمیر رو

:گفت طنتیش با که سمتش برگشتم زد، یزیر یبوسه گردنم یرو  

!کنمیم انتخاب شویدیا خودم ندارم، یدیع من که ییجااون از-  

:گفتم و کمرم به زدم رو دستم  

؟یندار یدیع گهیم یک-  

 کشو، داخل از آشپزخونه، سمت رفتم و شدم بلند که کرد اهمنگ تعجب با

 کمک با شیپ روز چند رون،یب رفتم و آوردم در رو کادوش یجعبه

 سر یهادکمه همراه به رنگ ییطال کراوات سنجاق هی براش باران،

 یلیخ خودم نظر به بودم، دهیخر شدیم عوض نور یتو رنگش که ینیآست

!هیچ دمیدیم رو امس نظر دیبا یول بود قشنگ  

 رفته باال یابروها با که سمتش گرفتم رو کادو یجعبه و سمتش رفتم

:گفت و کرد نگاهم  

!اومد؟ کجا از نیا-  

 و زد یقشنگ لبخند کرد، بازش و گرفت ازم نگفت، یزیچ و زدم یلبخند

:گفت  

.نکنه درد دستت قشنگن، یلیخ-  

:گفتم و دمیکش موهام به یدست د،یبوس رو گونم و کرد بغلم بعد  

.دونستمینم رو تو یقهیسل کهنیا نه ادیز پولم نه گه،ید دیببخش-  

:گفت گرفت رو دستم و شد بلند لحظه چند از بعد و نگفت یزیچ  

.بزرگ آقا یخونه میبر دیبا صبح که میبخواب میبر-  
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:گفت و زد یلبخند که کردم نگاهش یناراحت با  

!کنه تتیاذ یکس ذارمینم ؟یشیم ناراحت یچ یبرا شتم،یپ من-  

 هم کنار و میکرد عوض لباس رفتم، همراهش و دادم تکون آروم رو سرم

:گفتم که میدیکش دراز  

!یچ همه بابت یمرس-  

:گفت دیکشیم موهام یرو رو دستش که جورهمون و کرد بغلم  

!نکنم تتیاذ حداقل کنمیم یسع یول نکردم، برات یکار من-  

 یوقت تا البته نبود، بد سام نگفتم، یزیچ و ادمد فشار نشیس به رو سرم

 روز اون از بعد رو نیا من و یدادینم انجام خواستش خالف بر یکار

 خوابم موهام یرو دستاش نوازش با کم کم و دمیکش یقیعم نفس دم؛یفهم

.برد  

                     *******  

:سام  

 

 یچیه کردم، شل ور کراواتم و زیم یرو کردم پرت رو فمیک یکالفگ با

 لعنت کرد،یم میعصبان نیا و رفتینم شیپ خواستمیم که یجور اون

!لعنت شمس، دیجاو بهت  

 اومدن از خبر که بود یمنش دادم، جواب عیسر که خورد زنگ اتاق تلفن

 اعصابم ز،یم پشت نشستم و کنه شونییراهنما گفتم داد،یم مانینر و ماین

 بشکنم، و بزنم رو اتاقه تو یچ هر استخویم دلم که بود خراب یحد به

!یلعنت  
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 ماین و دیچرخ صورتشون یتو نگاهم داخل، اومدن دو هر و شد باز در

:گفتم که سمتم اومد  

نه؟ ای نیکرد دایپ یزیچ-  

:گفت اخم با مانینر که کردن نگاه هم به کمی  

.بخوره دردت به دیشا یول ست،ین ادیز کم،ی-  

 برگه که جورهمون ز،یم یرو گذاشت و دآور در بشیج یتو از برگه هی

 چون دادم، قهوه تا سه سفارش یمنش به و ننیبش گفتم داشتمیم بر رو

 یزیچ تنها یول خوندمیم رو برگه تند تند! دیترکیم درد از داشت سرم

 کاراشون انقدر که دارن آدم جاها یلیخ اونا که بود نیا شد رمیدستگ که

 با رو نفسم افتادن،ین ریگ وقت چیه و شهیم انجام انداز دست بدون

:گفتم بهشون رو و رونیب دادم یکالفگ  

 ادیپ شهینم سگا پدر نیا از یچیه یعنی بابا ان؟یک رابطاشون نیا یدینفهم-

 که میخودمون زود ای رید میبر شیپ ینجوریا! هواس یرو یچ همه! کرد؟

.میافتیم ریگ  

 رو سرم ز،یم یرو دمیکوب حرص با که دادن تکون سر تاسف با جفتشون

 آخرش که دمینکش یبدبخت همه نیا شدم؛ رهیخ برگه به و گرفتم دستام نیب

 برام راه هی فقط ؛یچیه واسه ومدمین ایدن سر اپن ار ،یچیه به یچیه

...!دایش بود؛ مونده  

                    ******  

 زدم،یم رممیت نیآخر دیبا بودم، نشسته منتظر کافه یتو یصندل یرو

 اصال خواستینم دلم شه،یم بد یلیخ بفهمه، نفس اگر دونمیم یول

 هر که یاوضاع خودش، یآشفته اوضاع نیا یتو اونم کنم، ناراحتش

.براش ادینم بر ازم یکار من و شهیم ترخراب داره روز  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 اومدم، خودم به کافه، در سر زیآو یصدا با که بودم خودم یفکرا یتو

 براش رو زیچ همه یروز که یدختر دمش،ید و باال گرفتم رو سرم

 یول بگذرم شغلم از شدم حاضر خاطرش به که یکس کنم، فدا بودم حاضر

!دمیفهمینم من و کردیم انتیخ بهم راحت یلیخ  

 بار کی چرا گفتم خودم به لحظهکی یبرا و گشت صورتش یتو چشمم

!اوردم؟ین ییجا نیهمچ خودم با رو نفس  

 یکم نشست، تعارف بدون و داد دست باهام راحت یلیخ و شد کمینزد

 رو ویمن کردم، اشغال رو شییرو به رو یصندل منم و کردم نگاهش

 حرکاتش تمام یتو شهیهم که یناز با کنه، انتخاب گفتم و جلوش گذاشتم

 نگاه بدون داد، سفارش اسپرسو هی شهیهم مثل و گرفت دستم از بود،

.دادم اسپرسو دوتا سفارش و کردم صدا رو خدمتشیپ ست،یل به کردن  

:گفت لبخند با که میکرد نگاه هم به حرف یب و مینشست کمی  

!من سراغ یایم باالخره دونستمیم-  

:گفتم و زدم یپوزخند دلم یتو  

؟یدونستیم کجا از-  

 رفتن، س،یسرو گذاشتن از بعد و آوردن رو هامونقهوه موقع همون

:گفت عشوه با و دیشک فنجون یلبه یرو رو اشارش انگشت  

 تو بود، مشخص هم اول از! کنهینم رتیس دختره اون بودم مطمئن چون-

...و شهیم یراض سخت یلیخ رابطه هی یتو که یکس! یسام  

:داد ادامه یفاتح و مغرور نگاه با و یصندل به داد رو شیتک  

!نه؟ مگه کردم،یم تیراض راحت که بودم من فقط دونم،یم که ییجا تا-  

:گفتم و کردم نگاهش پوزخند با اندفعه انداختم باال ییوابر  
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 که نفس به اعتماد زمیعز بشه، خراب سرمون یرو کافه سقف ترسمیم-

ن؟یآورد کجاتون از رو سقف به اعتماد همه نیا شما نه،  

:گفت و کرد نگاهم حرص با  

!کارم و کس یب یدختره اون از بهتر هستم یهرچ-  

:گفت یمشابه پوزخند با که هم یتو دمیکش رو اخمام  

 آورده شانس بابا از نه چارهیب طفلک ندارم؟ رو آمارش یکرد فکر ه؟یچ-

!شوهر از نه  

 کردم حفظ رو ظاهرم یبدبخت با یول کنم کنترل رو تمیعصبان تونستمینم

:کفتم و  

 گفتم م،یبزن حرف من یخصوص یزندگ مورد در که نجایا یایب نگفتم-

!میبزن حرف نخودمو مورد در تا یایب  

:گفت و کرد کینزد لبش به رو فنجونش و انداخت بهم ینگاه  

!؟یحرف چه-  

:گفتم و گرفتم رو بود گذاشته زیم یرو که رو دستش رقبت یب  

 رو روزها اون هنوزم ،یداشت فرق من یبرا که یدونیم خوب خودت-

 ملکه خودت واسه اونجا که تو ران؟یا یاومد چرا تو ،یراست! ادمهی خوب

!یبود  

:گفت یناراحت صورت با و کرد نگاهم یکم  

 امیب گفتم منم کارا، یسر هی دنبال و رانیا یبر یمجبور یگفت تو یوقت-

...یول ،ینباش تنها که شتیپ  

:گفت یناراحت با باال آورد رو سرش  
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 دیجاو با تو لج از راستش راستش، منم ،یکرد ازدواج دمیفهم یول-

!کردم ازدواج  

:گفتم و دمدا باال ییابرو  

!یگرد ازدواج هم عیسر که یداشت نجایا خاستگار هی راحت چه-  

:گفت و کرد نگاهم دستپاچه  

!گهید اومد شیپ خب...خب-  

 نیا با اونجا از هم اصال خرم، که منم:»گفتم دلم یتو و زدم یپوزخند

 که شرمندتم اصال! ینکرد انتیخ من به هم اصال و ینبود آشنا کهیمرت

!«شمس دیجاو خاطر به نه رانیا یاومد من خاطر به فقط و فقط  

:گفت خودش که نگفتم یزیچ و دادم تکون رو سرم  

 یول یدار زن هم تو و دارم شوهر من! سام؟ یکن کاریچ یخوایم االن-

!دارم دوستت هنوزم من ،یدونیم  

:گفتم نقشم طبق و کردم نگاهش  

؟یچ تو بده، ریگ من به بخواد که ستین یکس ست،ین مهم که من زن-  

:گفت و زد یجذاب لبخند  

 دست ریز کاراش نصف که داره اعتماد بهم انقدر دیجاو! ینیبیم که منم-

!شهیم انجام من  

 دادم،یم انجام دیبا رو کارم ماهرانه یلیخ پس هدف، به بودم زده! اوه

:گفتم و زدم بهش یچشمک نکنه؛ شک که یجور  

م؟ینیبب رو هم یک-  
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 دیجاو:»بود یزیچ هی فقط سرم یتو من و کرد یبلند ابیتقر یخنده دایش

.«شهیم رو دستت یزود به شمس،  

                     ******  

:نفس  

 

 که رو خرابم حال سمتم، برگشت که دادم فشار رو ماین دست استرس با

 دلم واقعا و شدمیم سرد و گرم درون از همش کرد، بغلم و ستادیا د،ید

 و شدم همراهش یبدبخت با کنم؛ هیگر خودم حال به و نمیبش خواستیم

 شد؛ منتظر اسممون، گفتن از بعد و رشیپذ سمت رفت داخل، میرفت

 کرده برابر نیچند رو استرسم نیا و گذشتنیم داشتن سخت یلیخ هالحظه

!بود  

 تفاوت یب بابا سمتمون، اومد بود دستش که یپاکت با ماین ،یمدت از بعد

 در کردم،یم نگاهش استرس با من یول فت،نگ یزیچ و کرد نگاهش

 بود، مشهود کامال بدنم لرزش شدم، بلند اریاخت یب که کرد باز رو پاکت

 نفس نفس با سام و شد باز در کنه، باز رو برگه یتا ماین که نیا از قبل

 رفتم عیسر گرفتم، جون کردمیم احساس شد، انینما در چهارچوب یتو

 نیا اتفاقات به توجه یب هم من و کرد ازب هم از رو دستاش که سمتش

 بغض با که دیکش سرم یرو یدست رسوندم، آغوشش به رو خودم مدت،

:گفتم  

!یاینم کردم فکر-  

:گفت و دیبوس رو موهام شال، یرو از  

.دیببخش زم،یعز شد رید-  
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 باز کاغذ اون یال باالخره ما،ین سمت میرفت هم با و دمیکش یقیعم نفس

.موند ماین یهالب یرو هممون نگاه و شد  

 و زد یلبخند گذشت، قرن چند من یبرا کردم حس که لحظه چند از بعد

:گفت و سمتم گرفت رو برگه  

 نیبب نجایا ،یخودم یکوچولو خواهر تو مطمئنم من گفتم یدید ن،ییبفرما-

!نوشته یچ  

:خوند خودش و داد نشون رو خط هی دست با و  

 دختر تو یعنی خوره،یم هم به هاتونیا ان ید درصد دهم نه و نه و نود-

!ییبابا  

 پاکم، من دادیم نشون که یابرگه شدم، رهیخ برگه به سیخ یچشما با

 یب انقدر که بود دستم یتو شیپ سال پونزده برگه، نیا کاش یول...یول

 که کردیم رو کار نیا داشت شک که موقع همون بابا کاش نکشم، یمهر

!نده عذاب انقدر ده،ناکر گناه به رو من گهید  

 کنه؟ باز روم به رو پدرانش آغوش االن شدیم یعنی سمتش، برگشتم

 و گردوند رو اخم با که سمتش رفتم قدم هی باشه؟ داشته دوستم شدیم

:گفت  

!یزن همون دختر تو هنوزم نشده، عوض یزیچ هنوزم-  

 هب و نشستم راهرو یتو یصندل یرو آروم! رفتم وا رون،یب رفت در از و

 که بگو رو ساده منه باطل، الیخ یزه! هه شدم، رهیخ دستم یتو یهگبر

 تونمیم بشم، دار بابا تونمیم دستم، یتو یهابرگ نیا با کردمیم فکر

!بکنم خودم عاشق شبه هی رو متنفره ازم ساله پونزده که رو یمرد  

 کرد کمکم و کرد بغلم نشست، کنارم سام که دیچک چشمم از یاشک قطره

 اعصاب وقت چند نیا انقدر بزنم، حرف نداشتم دوست برم، نیماش ات
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 یب و خونه میدیرس بود؛ نمونده برام یاعصاب گهید که بودم دهیکش یخورد

 رفتار ینجوریا باهام هم بفهمه یوقت بابا کردمینم فکر باال، میرفت حرف

 تخت یرو و آوردم در رو لباسام و اتاق سمت رفتم یخراب حال با کنه،

!شدم ولو  

 نگفتم، یزیچ و کردم نگاهشون یچشم ریز داخل، اومدن هم با ماین و سام

 شبا که سام از اون زد،یم مشکوک شدت به بود اطرافم و دور یکس هر

 ث بود شیگوش یتو سرش اومدیم هم یوقت و بود رونیب وقت رید تا

!زمیعز یداداشا از نمیا نداشت؛ توجه من به اصال  

 چقدر بستم، رو چشمام و شدم جمع خودم یتو وقت، ندچ نیا تمام مثل

 گه یمحبتا یبرا دلم شد،یم رفتار ینجوریا باهام که بود سخت برام

 کرد،ینم توجه بهم چون بودم شده ریگ بهونه بود، شده تنگ سام یگدار

 و زدیم پسم ل،یم یب هم شدمیم قدم شیپ رابطه یبرا خودم یوقت یحت

.داشت تعجب یجا م،سا مثل یمرد یبرا نیا  

 دیکش موهام به یدست و نشست کنارم سام که شد خارج نمیس از یظیغل آه

:گفت و  

؟یخواستینم رو نیهم مگه نفس؟ شده یچ-  

:گفتم اریاخت یب و رونیب دمیکش دستش ریز از رو خودم  

 ستین مهم براتم و یریم وقت چند نیا تمام که ییجا یرینم یچ یبرا-

 اون خودت مگه ؟یدارینم بر سرم از دست چرا! تنهام خونه یتو من

بردارم؟ سرت از دست ینگفت شب  

:زدم داد اریاخت یب بزنه یحرف که نیا از قبل و کرد نگاهم تعجب با  

 دیبر د،یبر نم،یبب رو یکسچیه خوامینم اصال د،یبر رون،یب دیبر جفتتون-

.دیبود االن تا که ییجاهمون  
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:گفتم بغض به و نشستم تخت یرو یبد حال با  

 به دلتون که ممنونم یلیخ! باشه! کنم؟ تشکر ازتون نیمنتظر االن ه؟یچ-

 دیبر دیتونیم االن د،یآورد فیتشر و سوخت ریحق یبنده نیا حال

!دیریم شهیهم که ییجاهمون  

:گفتم لب ریز و پنجره سمت برگردوندم رو روم  

!دارم عادت من ش،رو نمیا تنهام، شهیهم طامیشرا نیبدتر یتو درست-  

 و شدم بلند بهشون توجه یب و کردم پاک رو دیچک چشمم از که یاشک

 که آوردم در رو لباسم الیخ یب کشو یتو کردم پرت رو شیآزما یبرگه

 دراز تختم یرو کردم، عوض رو لباسم و زدم یپوزخند اومد، در یصدا

 به نکنم فکر سام، یرفتارا به نکنم فکر نکنم، فکر کردم یسع و دمیکش

 از رو مدت نیا تمام و ادیب یکی خواستیم دلم ،یچیه به بابام، رفتار

.برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم کنه، پاک خاطراتم  

                    ******  

:سام  

 

:گفت که رونیب میاومد اتاق از ماین با  

دستت؟ از شکاره انقدر که یکرد کاریچ-  

 کار انقدر مدت نیا گرفتم، دستام نیب رو سرم و نشستم مبل یرو کالفه

 یجسم و یفکر نظر از انقدر کردم،ینم توجه نفس به که بود ختهیر سرم

  زدم،یم پسش اریاخت یب سمتم، اومدیم هم خودش یوقت که بودم خسته

 ماین به کنه؛ تحمل تونهینم نفس بکنم، یکار بخوام اگر دونستمیم چون

:گفتم و کردم نگاه  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 ازش یحساب که دارم یریدرگ و هم به ختهیر اوضاع انقدر وقته دچن نیا-

 وقته چند نیا چون داره، حق باشه، دلخور دستم از داره حق شدم، غافل

!شده تیاذ مونده، تنها خونه، اومدم رید یلیخ شبا  

:گفت و داد تکون تاسف از یسر ماین  

ن؟یدیرس کجا به شد؟ یچ دایش-  

:گفتم و کردم نگاهش  

!فعال البته خوبه، وضاعا فعال-  

:گفتم یکالفگ با که کرد نگاهم کنجکاو  

.تونمینم من که خوادیم رو یزیچ-  

 رفت اونم موندن، کمی از بعد نکرد، یبحث گهید که دیفهم خودش انگار

 دهیخواب و بود شده جمع خودش یتو نفس اتاق، یتو رفتم منم و خونه

 ناهار وقت از دمید و کردم نگاه ساعت به وقت؛ چند نیا تمام مثل بود،

.نخورده یزیچ صبح از بودم مطمئن و گذشته  

 دادن از بعد و گرفتم رو رستوران یشماره و برداشتم رو اتاق یگوش

 دم،یکش موهاش یرو رو دستم اریاخت یب تخت، کنار نشستم سفارش،

 از دونستمیم خوب آوردم؛یم در دلش از دیبا دلخوره، ازم دونستمیم

.کنم تیاذ رو نفس م،یروح اوضاع نیا با دمیترسیم یول ه،دلخور یچ  

 متوجه تازه و کردم نگاه ساعت به اومدم، خودم به در زنگ یصدا با

 غذا، گرفتن لیتحو از بعد و رونیب رفتم بودم، فکر یتو چقدر شدم

 منشست تخت کنار بخوره؛ یزیچ هی حداقل که کنم داریب رو نفس تا برگشتم

 یول خورد یآروم تکون کردم، صداش و دمیکش دست موهاش یرو و

 حس صورتش، دنیبوس زیر زیر کردم شروع و شدم خم روش نشد، داریب

!کار نیا از دادیم دست بهم یخوب  
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 شیمشک یموها نیب یدست که کرد نگاه بهم جیگ و کرد باز رو چشماش

:گفتم و دمیکش  

 از ،یکنیم فضع االن م،یبخور ناهار شو بلند کوچولو، خانم شو بلند-

!پاشو ،ینخورد یچیه مطمئنم هم صبح  

 دنبالش، منم و رونیب رفت حرف یب شد، بلند و دیکش موهاش به یدست

 کردم باز رو غذاها و آشپزخونه یتو رفتم منم و سیسرو سمت رفت اون

 و زیم پشت نشست حرف یب و اومد هم نفس گذاشتم، رو ناهار لیوسا و

 خودم به و بود آرومش حرکات به گاهمن خوردن، غذا کرد شروع آروم

!بشم؟ غافل ازش مدت نیا تونستم یچطور گفتمیم  

 گرفتم، رو دستش که اتاق سمت بره خواست نفس و میخورد رو غذامون

 رغبت یب که دمیکش رو دستش نگفت، یزیچ و کرد نگاهم یناراحت با

:گفتم و پام یرو نشوندمش و خودم سمت دمشیکش سمتم، اومد  

؟یکرد قهر اهامب چرا-  

:گفت و نییپا انداخت رو سرش  

.ستمین قهر-  

.کن نگاه رو من یستین قهر که حاال ،یستین قهر که مشخصه کامال-  

 نگاهش و چونش ریز انداختم دست گردوند، رو سرش و نکرد نگاهم

 اشکش که دمیکش گونش یرو شصتم انگشت با کرده، بغض دمید که کردم

 کشینزد خودم به آروم و نشست رشس پشت دستم خت،یر دستم یرو

:گفتم و کردم کینزد صورتش به رو صورتم و کردم  

 ازت دونمیم وقته، چند نیا کردم یکوتاه دونمیم ،یدلخور ازم دونمیم-

!یباش دلخور ازم خوادینم دلم نباش، ناراحت باشه؟ ببخش، شدم، غافل  
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:فتگ باالخره که کردم کینزد خودم به رو سرش که نگفت یچیه  

 دلم ،ینبود و اومدمیم مدرسه از یوقت گرفتیم دلم بودم، تنها شبا من-

 یوقت گرفتیم دلم ،یاومدینم تو و کردمیم درست شام یوقت گرفتیم

...خوابـیم اتاق یتو تنها  

 داشتم، بهش لحظه اون که یحس تمام با و کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 یتو دستش و گرفت آروم دبع یول کرد مقاومت کمی اولش! دمشیبوس

 براش دلم بود وقت یلیخ که یحس بود، یخوب یلیخ حس نشست، موهام

 جا خودم یرو کرد، یفیخف لرز که زشیبل ریز رفت دستم بود، شده تنگ

 و کردم بلندش همونجور کردم، حلقه دورم رو پاهاش و کردم جاش به

.کردم نگاهش و شدم جدا ازش ز،یم یرو گذاشتمش  

 و آوردم در رو زشیبل بود، انداخته گل هاشگونه و بود شده سرخ لباش

 راهنمیپ یرو دستش که سمتش رفتم دوباره د،یچرخ تنش یرو نگاهم

.آورد درش و نشست  

 گوشش ریز و دمیکش موهاش یتو یدست شد، سرخ دوباره که زدم یلبخند

:زدم لب گوشش دم و دمیبوس رو  

.کنم کنترل رو خودم تونمینم امروز ،یباش نداشته رو تحملم ترسمیم-  

 نفس کرد، بسته و باز بار، هی رو چشماش و دیچرخ صورتم یتو نگاهش

 رو خواستنم تونهیم کامل دونستمیم فشردمش، خودم به و دمیکش یقیعم

 دندونش ریز از رو لبش طاقت، یب که گرفت دندون به لب کنه، حس

 سشیخ و رخس یلبا یرو انگشتم با که همونجور و رونیب دمیکش

:گفتم دم،یکشیم  

!یلعنت نکن میروان نفس ،یبریم نیب از یدار رو طاقتم ،ینجوریا نکن-  

:گفت و دوخت بهم خمار رو چشماش  
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!بود شده تنگ برات دلم-  

 یرو رو دستش طنتیش با کوچولو خانم که گرفت شکل لبم یرو یلبخند

:گفت و دیکش تنم  

!گه؟ید میهست یخور ناهار زیم وسط یکرد توجه-  

:زدم لب لبش، یرو شدم، خم روش دوباره و دادم تکون یسر  

!خودته ریتقص افته،یب یاتفاق هر بعد، به لحظه نیا از-  

 چنگ موهام یتو دستش دنش،یبوس داغ کردم شروع و ندادم مهلت بهش

 سمت رفتم و کردم بلندش زیم یرو از کرد،یم عوض رو حالم و شدیم

 یخو اون باز نبود، خودم دست کارام گهید ،تخت یرو گذاشتمش و اتاق

...نداشتم حرکاتم یرو یکنترل گهید و بود شده رو میوحش  

                      ******  

 یلیخ دونمیم دم،یکش موهاش نیب یدست و کردم مرتب روش رو پتو

 کمر پوست و لباش جد هفت پدر فقط نگفت، یچیه یطفل یول کردم تشیاذ

!آورد در رو من  

 زدم؛ لبخند و شدم رهیخ بودم کاشته دشیسف تن یرو باز که یشاهکار به

 گونش و شدم خم آورد،یم کم مطمئنن وگرنه کنه استراحت ذاشتمیم دیبا

 از بعد و نییپا اومدم تخت از آروم خورد، یآروم تکون که دمیبوس رو

.رونیب اومدم اتاق از حالش، از شدن مطمئن و لباسم دنیپوش  

 مخاطبام یتو و آوردم در رو مخصوصم یگوش و کارم اتاق یتو رفتم

 منتظر و زدم ضربه روش کردنش، دایپ از بعد گشتم، یجمال اسم دنبال

:بده جواب موندم  

شده؟ یخبر پسرم، سالم-  
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.نمتونیبب دیبا اده،یز که خبرا سالم،-  

:گفت و کرد فکر کمی شدم، رهیخ دستم یهابرگه به و  

.هیطریق پارک یباال یخونه سفره ایب ،شش ساعت گه،ید روز دو-  

.نمتونیبیم پس باشه،-  

.یایب پر دست دوارمیام نمت،یبیم-  

:گفتم و زدم یشخندین  

 مراقب ام،یم پر دست نیباش مطمئن! قربان؟ نیگرفت کم دست رو من-

!خدانگهدارتون فعال ن،یباش خودتون  

!خدانگهدار باشه، یگیم که نطوریهم دوارمیام-  

 که ییکاغذا کردن جمع کردم شروع و جاش سر برگردوندم رو یگوش

! دیجاو زدن نیزم یبرا مدرک بود، مدرک از پر توشون  

                      *******  

:نفس  

 

 باالخره شدم، ولو روش خودمم و مبل یرو کردم پرت رو کولم خسته

 حاضر امتحانات یبرا دیبا حاال و شد تموم هم مدرسه روز نیآخر

 با دیبا کردم، فکر ممیتصم به بازم و دمیکش قیعم نفس چندتا دم،شیم

ه؟یچ نظرش اون نمیبب زدمیم حرف باران  

 و اتاق سمت رفتم اد؛یم شام یبرا بود گفته شبید یول نبود خونه سام بازم

 داخل زدم، صورتم و دست به یآب هی رفتم و کردم عوض لباس عیسر

 دادن، انجام رو شام یکارا کردم شروع تند تند و شدم آشپزخونه



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 بعد گرفتم، رو باران یشماره دادمیم انجام رو کارام داشتم که همونجور

:داد جواب بوق چندتا از  

؟یچطور کوچک، یبانو سالم-  

:گفتم و زدم حرفش به یلبخند  

رم؟یبگ یکمک هی ازت من یدار وقت جان باران خوبم،-  

:داد جواب که کردم نگاه بود دو یرو که آشپزخونه ساعت به استرس با  

اد؟یم بر ازم یکمک چه گلم، رهآ-  

:گفتم و زدم هم رو سوپ  

 ،یدار وقت اگر خواستمیم سامه، تولد امروز که دمیفهم روزید راستش-

.رمیبگ کیک و کادو تولدش یبرا برم که یایب باهام  

:گفت یدار کش لحن با  

!رو راه همه نیا رهیم یک! اوه-  

:گفتم و دنیجوش حال در آب یتو ختمیر رو برنج خنده با  

!من-  

؟یبر یخوایم یک باشه،! جان یا-  

.شهیم حاضر موقع اون تا غذام منم باش، نجایا لطفا گهید ساعت دو تا-  

غذا؟ واسه ستین زود باشه،-  

 از تولدش شب ندارم دوست م،یندار غذا اونوقت برسم، رید ترسمیم-

!رمیبگ غذا رونیب  

!نبودم مطب امروز یاورد شانس بشم، حاضر برم من خب، باشه! اهان-  
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 کارام عیسر یلیخ کردم، قطع رو تلفن ازش، تشکر از بعد و زدم یلبخند

 از شدم؛ حاضر و رفتم عیسر مرغام، کردن سرخ از بعد و دادم انجام رو

 رو بود داده بهم شیپ وقت چند سام که رو یکارت تختم، بغل یکشو یتو

 یتو پول یچجور دیفهم که دیع از بعد از فم؛یک یتو گذاشتم و برداشتم

 کادو براش و نکردم خرج رو دادیم بهم مدرسه یبرا که ییهایبیج

 بهم روز هر که پول اون از ریغ و داد یبانک کارت هی بهم دم،یخر

.ختیریم کارت نیا یتو هم مقدار هی داد،یم  

 ریز در، زنگ نخورد با و کردم مرتب رو مانتوم و دمیکش شالم به یدست

 نیماش دنید با و نییپا رفتم عیسر رون،یب رفتم و کردم خاموش رو برنج

 راه ،یاحوالپرس و سالم از بعد و شدم سوار عیسر در، یجلو باران

!میبود رفته هم با یسر اون که یدیخر مرکز سمت میافتاد  

 من و پاساژ سمت میافتاد راه هم با ن،یماش کردن پارک از بعد و میدیرس

 شدم، شکه بود داخلش که یمبلغ از واقعا که دمید رو حسابم یموجود اول

 که مغازه هی بغل از میداشت دن؛یچرخ هامغازه نیب میافتاد راه باران با

 خورد، نشیتریو به چشمم که میشدیم رد بود طال یهاقاب انواع داخلش

 قشنگ یلیخ نظرم به که داشت تولد ماه نماد با دستبند یکل نشیتریو یتو

.اومد  

.میشد وارد هم با دش،ییتا از بعد و دادم نشونش باران به عیسر  

 و مدل چند برام اونم و گفتم رو خواستمیم که یتولد ماه فروشنده به

 با و بود شکل یضیب مدالش که یاون همشون، نیب از که آورد رنگ

 ییجورا هی کردم، انتخاب رو بود شده نییتز یاسرمه و یآب یهامهره

 کردم؛ انتخاب رو رنگ نیا یوقت اومد چشمم یجلو سام یچشما رنگ

.میشد خارج مغازه از بسته، گرفتن و کردن حساب از بعد  
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 امشب یبرا خوب لباس هی منم داد شنهادیپ بهم باران که میگشت گهید کمی

 گشتن، کمی از بعد کردم، استقبال شنهادشیپ از و کردم فکر کمی رم،یبگ

 نییپا که دمید یزرشک رنگ به بلند نیآست کوتاه راهنیپ هی مغازه، هی یتو

 باران به بود؛ قشنگ یلیخ کل در داشت، یمشک یافق یهاراه دامنش

.کرد اعالم رو موافقتش سرش، دادن تکون با که دادم نشونش  

 در از و کردم حساب رو پولش دش،ییتا و لباس پرو از بعد و داخل میرفت

 که ساعت دنید با و میکرد دیخر کمی و میشتگ گهید کمی رون،یب میزد

 نیماش سمت میرفت عیسر م،یخورد جا دومون هر بود، شب هشت کینزد

 انقدر بخرم؛ کیک به که داره نگه یفروش یریش هی دم خواستم باران از و

 که خوب یقناد هی به میدیرس که بود نه بایتقر ساعت که بود کیتراف

 و بود شده نگرانش که بود انیک ،خورد زنگ باران یگوش موقع همون

.رسونهیم رو خودش که گفت هم اون  

 جا شمیآرا زیم یرو رو لمیموبا من که افتاد ادمی باران، یگوش دنید با

 به یبد یدلشوره کنه؛ دامیپ تونستینم هم زدیم زنگ سام اگر گذاشتم،

 بره گفتم بهش و کردم باران اضطراب و کیتراف به ینگاه افتاد، دلم

 هی عیسر خودمم بره، فرستادمش و دادم قسم آخر که آورد نه یه خونه،

 تولدت زم،یعز همسر:»سهیبنو گفتم هم روش و دمیخر یشکالت کیک

 دربست اونجا از رو یتاکس هی و کردم حساب رفتم عیسر و «مبارک

 رید وقته چند نیا مثل سام کردمیم دعا دعا فقط خونه، برسم تا کردم

!بود نیالکاتبکرام با سابمح وگرنه برسه،  

 به دمیرس خوردن حرص و بودن کیتراف پشت ساعت کی از بعد باالخره

 نیماش از ک،یک یجعبه برداشتن با و دادم رو هیکرا استرس با خونه،

 خودم به شدم، آسانسور سوار دلشوره با و داخل رفتم عیسر. شدم ادهیپ

 و شدم ادهیپ ازش آسانسور نستادیا با جلوتر، دمیکش رو شالم و کردم نگاه

 بچرخونمش، که نیا از قبل که در یتو انداختم رو دیکل صلوات و سالم با
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 انگار که شدم رهیخ سام یعصب صورت به مات من و شد باز شدت به در

 بازوم بگم، یزیچ که نیا از قبل رون؛یب کردنیم پرت شیآت چشماش از

!دیکوب هم به محکم ور در و داخل کرد پرتم ییجورا هی و گرفت رو  

:گفتم و کردم تر رو لبم جلو، اومد پوزخند با که عقب رفتم یقدم ترس با  

...ـیتوض...حیتوض...من...من-  

 دستم از جعبه اریاخت یب که دیکش یاعربده چنان و بشه تموم حرفم نذاشت

:گوشم یرو گذاشتم رو دستام و نیزم یرو شد ول  

 یعوض یتو از یحیتوض من ند،بب آشغال، یدخترها ببند رو دهنت-

!هان؟ ،یبود یقبرستون کدوم االن تا خوام،ینم  

 دست، پشت با چنان که بزنم حرف اومدم و شد جمع چشمام یتو اشک

 حس دهنم یتو رو خون یمزه و نیزم شدم پرت که دهنم یتو دیکوب

 حجوم هوا، یب که بدم حیتوض خواستم باز و کردم نگاهش درد با! کردم

 و گرفت هاشلبه از رو گردنم دور بود افتاده که رو شالم و تمسم آورد

 دستش یاو رو هاشاضافه و دیکش محکم سمت دو از و گردنم دور دیچیپ

 اریاخت یب داد، دست بهم یخفگ حس که دیکشیم محکم انقدر کرد، جمع

 بسته و باز ،یماه مثل رو دهنم هوا، یاذره یبرا و زدم چنگ دستش به

!نفس یاذره از غیرد یول کردم  

:زدم لب صدا یب و کردم نگاهش التماس با و شدن روونه اشکام  

!بدم حیتوض بذار-  

 صرفه به کردم شروع و نیزم افتادم که کرد شل گردنم دور از رو شالم

 افتاد راه و دیکش و گرفت رو موهام که بود اومدهین باال نفسم هنوز کردن؛

 شده، وونهید باز ایخدا شدم؛یم دهیکش داشتم نیزم یرو عمال اتاق، سمت

 من یشاهد گهید که تو ایخدا برس، دادم به خودت ایخدا شده، یروان باز
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 و درد با و اومدم خودم به تخت، یهیپا به سرم برخورد بابودم!  کجا

 یول کردم حس میشونیپ یرو رو یزیچ یسیخ کردم، نگاهش بغض

:گفتم هیگر با و شدم جمع خودم یتو ندادم، تیاهم  

!بدم حیتوض بذار خدا رو تو سام، خدا رو تو-  

:گفت و گرفت دستش یتو رو موهام و سمتم اومد یحرس  

 یکار بهت که یآدم کردم فکر من کثافت د! ببند نفس، رو دهنت ببند-

!ینکن استفاده سوئ تیآزاد از رسهیم شعورت کردم فکر نداشتم،  

 یرو انداختم و کرد لندمب یحد از شیب تیعصبان با و کرد ول رو موهام

 رو دستم دو هر و سمتم اومد بدم نشون یواکنش بتونم نکهیا از قبل تخت،

 از و گذاشت توپ هیشب یزیچ هی دهنم یتو و تخت تاج به بست دستبند با

.ختمیریم اشک فقط بزنم، حرف تونستمینم عمال کرد، محکمش پشت  

 با و آورد در رو لباساش طوفانه، از قبل آرامش دونستمیم که یآرامش با

 ظیغ با و لباسام کردن پاره کرد شروع دونه دونه سمتم، اومد یچیق هی

:گفت  

 ،ییجا یبر یبخوا یبخور ه*گ گهید که ارمیب سرت به ییبال امشب-

.شب وقت نیا تا اونم  

 حیتوض من ذارهینم چرا! ایخدا نداد، تیاهم که کردم نگاهش التماس با

 ترسم،یم من! ایخدا رم،ینم رونیب در نیا از زنده دونمیم من بدم؟

!یلعنت ترسمیم  

 لختم بدن به یدست و نییپا انداخت و کرد پاره هم رو لباسام آخر یکهیت

 زد یپوزخند بود؛ افتاده خراش یچیق زیت نوک با جاهاش یبعض که دیکش

 زدن دست یاجازه من که یکمد سمت رفت شد، بلند تخت یرو از و
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 دمیدیم توش که یزیچ از لحظه هی کرد؛ باز رو درش و شتمندا رو بهش

!شدم شکه  

 سمت برگشت و بودن شالق هیشب که ییزایچ یرو دیکش دست آرامش با

:گفت و کرد نگاهم کمی من،  

 من نظر به بندازم؟ قرمز یخطا دت،یسف تن یرو کمی چطوره نظرت به-

!کنهیم دایپ یقشنگ تضاد که  

 التماس با و دادم تکون یسر ترس با! باال انداخت برام رو ابروش و

 نشد؛ دهیشن ازم یاگهید زیچ نامفهموم، اصوات جز به یول!« نه:»گفتم

 رو نشونیترنازک و کرد نگاهشون دونه دونه و کمد سمت برگشت

:گفت و دستش کف یرو دشیکوب یخاص ژست با و آروم برداشت،  

!باشه بهتر برات نیا کنمیم فکر-  

 سوزش حس نم،یس یرو که نییپا اومد و باال رفت دستش و سمتم اومد

 جمع رو خودم اریاخت یب و دمیکش غیج کردم، احساس رو یوحشتناک

 از قفل و ریزنج هی کمد، سمت رفت و انداخت پاهام به ینگاه که کردم

 ببنده، رو پام نذارم نکهیا یبرا هامتالش رقمیعل و برداشت داخلش

 شدن نییپا و باال بار هر با کرد؛ شروع رو کارش دوباره و بستشون

!نبودم مستحقش واقعا که دادیم بهم رو یزجر دستش،  

 یحساب که بدنم به و نیزم یرو کرد پرت رو شالق و شد خسته باالخره

 یب کرد، نگاه داشت، یزیر خون هم جاهاش یبعض و بود شده سرخ

 یگو دوتا دمید ،آورد رو ییزایچ کمد تو از دوباره و شد بلند من به توجه

 با که کردم نگاه بهش ترس با! ه؟یچ یبرا دونستمینم که بود دستش یفلز

 که باال آوردم رو سرم نشست، پاهام نیب و تخت یرو اومد پوزخند

 یول کنم باز رو دستام کردمیم یسع کردم، حس پشتم رو یزیچ یسرد

:گفت و شد خم روم پوزخند همون با شد،ینم  
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!یدار تحمل رچقد نمیبب بذار-  

 یبد درد با کرد؟ینم باورم چرا! ایخدا کردم، نگاهش اشک و التماس با

 که دمیکش یغیج و کردم بلند تخت یرو از رو کمرم افتاد، جونم به که

 با کامال   سام که دمیکش رو درد همون هم گهید بار کی شد، خفه گلوم یتو

 دلم کرد، جا به جا پام نیب رو خودش و کرد نگاه بهم فاتحانه یاافهیق

 یوقت یول بده ادامه کارش به نذارم که داشتم قدرت انقدر خواستیم

 اصال بلکه ندارم یقدرت چیه من تنها نه که دمیفهم کرد، شروع رو کارش

!کنه گوش بهم بخواد که ندارم هم یارزش یکس یبرا  

 دنمیکش درد نیا از یبیعج لذت اون و دمیکش درد من رابطمون طول تمام

 که دمیفهم کرد، که یکار با اما بود شده تنگ یقبل سام یبرا دلم رد،ب

 دهیکش که یحد از شیب درد خاطر به کنم؛ فراموش دیبا رو سام اون گهید

 گهید ه،یثان چند از بعد و رفتیم یاهیس چشمام داشتم، که یضعف و بودم

!شد؟ یچ دمینفهم  

                      ********  

:سام  

 

 کادو و کیک یجعبه هی با دایش رون،یب زدم کارخونه از تمام یخستگ با

 فقط و بودم نکرده یکار چیه امروز من عمال و شرکت بود اومده

 یتو و کنم بغل رو نفس االن خواستیم دلم بودم، شده خسته یخودیب

 یکل و نفره دو حموم به فکر با بره، در میخستگ تا بکشم دراز وان

.دمیرس زود یلیخ و دادم فشار گاز یرو خرآ تا رو پام ،یطونیش  

 داد، دست بهم یبد حس نبود، گشتم دنبالش یچ هر و خونه دمیرس یوقت

 زه،یم یرو شیگوش دمید یوقت و گشتم رو اتاق عیسر بودن؛ یخال حس هی
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 کارت دمید یوقت و گشتم رو اتاق تمام هدف یب زد، شور لحظه هی دلم

!دمیترس ،ستین بودم داده بهش که هم یبانک  

 چقدر دونمینم نشستم، تخت یرو صالیاست با! ؟یچ بود کرده ترکم اگر

 به ینگاه ها،ممنوعه کمد سمت رفتم و شدم بلند اریاخت یب که بود گذشته

 اومده خوشم چون فقط بودم، نکرده استفاده اکثرشون از انداختم، لمیوسا

.بودم دهیخر بود  

 از رو رفتن فکر داره عمر تا که کنمیم یکار خونه، برگرده اگر امشب

 کرد، نگاه بهش و برداشتم رو عالقم مورد دستبند رون؛یب بندازه سرش

 عروس اومدن یبرا رو حجله دیبا تخت، سمت رفتم و زدم یپوزخند

 بود تخت پشت قبل از که یالهیم به بستم رو دستبند سر هی کردم؛یم آماده

 کمد سر برگشتم دوباره شدم، لندب و بودم پوشونده تخت با رو جاش االن و

 یالتماسا و هیگر یصدا اعصاب که ییاونجا از کردم، نگاه المیوسا به و

 کمربند هی به و بود قرمز توپ هی شکل که بند دهن هی نداشتم، رو مسخره

 فعال تخت، یرو گذاشتم و برداشتم رو بود شده وصل رنگ یمشک چرم

!رسه؟یم یک نمیبب تا بود، بس نایهم  

 ؟باشه رفته تونهیم کجا واقعا که کردم فکر نیا به و ییرایپذ یتو رگشتمب

 و دمیکش موهام نیب یدست کالفه! بود کرده درست غذا هم همه نیا تازه

 سابقه بود، شده ازدهی کینزد که کردم نگاه ساعت به موندم، منتظر

!یعصب هم و بودم نگران هم باشه، رونیب موقع نیا تا نداشت  

 که بود سرم یتو الیخ و فکر انقدر زدن، قدم کردم شروع و شدم بلند

 و اومد در قفل یتو دیکل یصدا باالخره گذشت، یچجور زمان دمینفهم

 که داخل دمشیکش و کردم باز رو در عیسر کنه، باز رو در نکهیا از قبل

 رفتارم واقعا کرد، نگاهم ترس با که سمتش رفتم داخل، شد پرت بهت با

 تخت به بستمش اتاق، یتو بردمش و دمیکش موهاش از د،نبو خودم دست
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 گهید یالیوسا و شالق انواع از پر توش که یکمد کمد، سمت رفتم و

.بود  

 خواستیم دلم بیعج امروز سمتش، رفتم و برداشتم رو نشونیترنازک

...کنم آروم رو اعصابم بتونم دیشا باشم، داشته رابطه باهاش ینجوریا  

                      *******  

 بود، صورتش یرو اشک رد هنوزم شدم، رهیخ خوابش غرق صورت به

 نفس هی آوردم، در دهنش یتو از رو توپ و کردم باز رو پاهاش و دست

 برداشتن با و شدم بلند بهش توجه یب شد، جمع خودش یتو و دیکش قیعم

 ستخوایم دلم! چرا؟ دمیفهمینم و بودم کالفه حموم؛ سمت رفتم حولم،

!خونه؟ برگشت رید انقدر چرا دونستمینم هنوز وار،ید به بکوبم رو سرم  

 بود دستش جعبه هی شب،ید شد؛ رد ذهنم یتو از برق مثل یزیچ به هوی

 هنوز جعبه رون،یب رفتم و گرفتم آب رو بدنم عیسر ه؟یچ نکردم نگاه که

 و نشستم پام یرو جلوش و سمتش رفتم بود، نیزم یرو ،ییرایپذ یتو

 گرفت؛ نفسم لحظه هی کردم حس دم،ید که یزیچ با کردم، باز رو درش

!«مبارک تولدت زم،یعز همسر:»بود نوشته روش که یکیک بود، کیک  

 بود، گرفته یبدجور نفسم کردم؟یم کاریچ دیبا االن دونستمینم واقعا

 ینجوریا خواسته فقط شه،یباز اهیس فقط نه، نه، ن؟یا دنبال بود رفته یعنی

 فش،یک سمت رفتم و دمیکش موهام به یدست کالفه کنه؛ هیتوج رو دشخو

 هی کردم، یخال نیزم یرو رو لشیوسا یهمه و کردم باز رو درش

 و دادم قورت رو دهنم آب یبد حال با بود، فشیک یتو ییکادو یجعبه

 دستبند دنید با و کردم باز رو درش یدل دو با داشتم، برش و بردم دست

!رفتم وا نیزم یرو همونجا خودم، تولد ماه و داخلش  

 به و کردم یقاط باز چرا کردم؟ رو کار نیا چرا بودم؟ کرده کاریچ

 االن دونستمینم بودم، کالفه بده؟ حیتوض نذاشتم چرا نکردم؟ توجه یچیه
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 دیبا حاال! بودم زده گند یواقع یمعنا به بودم، زده گند! کنم؟ کاریچ دیبا

!کردم؟یم کاریچ  

 تولدم واسه غذاها اون خدا، یوا بکن، یکار هی ایخدا کردم، غلط !ایخدا

 ره،یبگ کیک من یبرا بود رفته ره،یبگ کادو من یبرا بود رفته بود،

!کردم؟ بود یغلط چه نیا آخه ایخدا! خر منه یبرا  

 در دلش از یچجور ایخدا انداختم، بهش ینگاه اتاق، سمت رفتم کالفه

 کار در یبخشش گهید دفعه نیا دونمیم م؟بگ بهش دیبا یچ اصال ارم؟یب

 کرد حس که اومد کوتاه نیا یبرا فقط هم دفعه اون دونمیم ست،ین

!برسه دادم به خودش خدا مقصره، خودشم  

 کردن زیتم به کردم شروع خودمم و کنن مرتب رو خونه انیب زدم زنگ

 تباب کردم لعنت رو خودم بدنش به پنبه دنیکش بار هر با تنش، یزخما

! فش؟یظر تن با بودم کرده کاریچ خدا بودم، آورده سرش که ییبال

!هم به زهینر شیروح حال کنمیم آرزو فقط بخشتم،ینم دونمیم  

:گفتم و زدم خودم به یپوزخند  

!شهینم بد حالش حتما ،یزد تو که یگند با-  

 درستش دیبا د،ینبا بشه، یجور نیا دینبا کردم،یم حالش به یفکر هی دیبا

!دیبا کنم،  

                          *******  

:نفس  

 

 اتاق دنید با و کردم نگاه اطراف به جیگ کردم، باز رو چشمام یبد درد با

 کردم، بغض فقط گذشت، چشمم یجلو از لمیف مثل روزید تمام تخت، و
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 مگه شه؟یم درست یزیچ من کردن هیگر با مگه کنم، هیگر خواستمینم

بدم؟ حیتوض براش ذارهیم سام مگه عقب؟ گردهیبرم  

 اریاخت یب افتاد، بود تنم یرو که یبانداژ به نگاهم که بشم بلند اومدم

 تنم ینخ بلند راهنیپ هی و کشو سمت رفتم درد با شدم، بلند و زدم پوزخند

 و دمیکش یدست بود خورده چسب روش حاال که میشونیپ زخم به کردم،

 ذوق ذوق درد شدت از سرم وستپ برداشتم، زیم یرو از رو شونم

 که موهام دنیکش شونه به کردم شروع نداشت، یتیاهم یول کردیم

!بُرس یتو اومدن دسته دسته نصفشون،  

 سمت هی ختمشونیر اشغال، سطل ختمیر رو موهام و زدم ینیغمگ لبخند

 و انداختم خودم به ینگاه شد تموم که کارم بافتمش، آروم یلیخ و شونم

 قورت یبرا رو دهنم آب لبم؛ یگوشه زخم و گونه یکبود هب خورد چشمم

 و شدم بلند نهییآ یجلو از دم،یکش قیعم نفس هی و دادم فرو بغضم دادن

 باز در که بود دهینرس رهیدستگ به دستم رون،یب سمت رفتم لنگان لنگان

 رفتم قدم دو اریاخت یب داخل؛ اومد دستش یتو ینیس به با سام و شد

 به یقدم اریاخت یب قدمش، هر با جلوتر، اومد و انداخت همب ینگاه عقب،

:گفت و یپاتخت یرو گذاشت رو ینیس و کرد بهم ینگاه برداشتم، عقب  

؟یشد داریب یک-  

 نگاهش فقط بازم که کرد تکرار رو سوالش دوباره کردم، نگاهش فقط

 یتو یدست کالفه نگفتم، یچیه بود، شده زبونم قفل یکی انگار کردم،

 رهیخ بهش ترس با وار،ید به خوردم اندفعه که سمتم اومد و دیکش شموها

:گفت آروم و سادیوا جاش سر که شدم  

!نترس ندارم، تیکار-  

 اون باز بزنتم، باز خواستیم داشت، کار گفت،یم دروغ کردم، بغض

 عذاب باز بده، زجرم باز خواستیم گفت،یم دروغ کنه، تکرار رو کار



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 جلوم از و در سمت دمیدو اریاخت یب شم،یم خفه ارمد کردمیم حس بکشم؛

 نفس چندتا کردم، قفل رو در و سیسرو یتو انداختم رو خودم زدم، پسش

 رونیب اومدم و کردم رو کارم شد، بهتر حالم نکهیا از بعد و دمیکش قیعم

 رو من تا کنه،یم نگاه در به داره و رو به رو وارید به داده هیتک دمید که

:گفت و سمتم اومد دید  

چته؟ جان، نفس ندارم تیکار گفتم-  

 که سمتم اومد باز نگفتم، یزیچ و دادم هیتک در چهارچوب به اریاخت یب

 دستم و نیزم نشستم اریاخت یب شد، زنده چشمم یجلو شبید یهاصحنه

 و بود کرده تعجب مییهوی کار از دم،یکش غیج و گوشم یرو گذاشتم رو

:گفتم غیج با که سمتم اومد ازب کنه، کاریچ دونستینم  

 به بودم، رفته باران با خدا به رم،یبگ کادو تولدت واسه بودم رفته خدا به-

!خدا رو تو نزن، نزنم، د،یببخش بود، کیتراف خدا  

 دست شدم، جمع خودم یتو شتریب که نشست کنارم و کرد نگاهم ناراحت

 و زدن پا و دست کردم شروع هاوانهید مثل که کرد بغلم و دورم انداخت

 با اتاق، سمت رفت و کرد بلندم دستش یرو و گرفتم محکم دن،یکش غیج

 مشت کردم شروع و شد برابر نیچند اضطرابم انگار اتاق، در کردن باز

 اریاخت یب تخت، سمت رفت و داشت نگهم محکم سام، به انداختن لگد و

 نه نگارا یول کنم جدا خودم از رو سام کردمیم یسع و زدمیم غیج

.انگار  

 و کرد قفل بغلش یتو رو پام و دست ییجورا هی و تخت یرو گذاشتم

 ولم کردمیم التماسش و ختمیریم اشک کرد، موهام نوازش به شروع

:دمیشنیم رو زمزمش یصدا فقط یول کنه،  

 معذرت من د،یببخش دم،ینفهم کردم، اشتباه د،یببخش د،یببخش زم،یعز-

 آروم تو کردم، اشتباه ببخشم، نکردم، گوش که خوامیم معذرت خوام،یم
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 کوچولو، خانم دیببخش دم،یم قول کنم، جبران دمیم قول من باش،

.دیببخش  

 بعد وقت چند و کنه خرم باز خوادیم فقط کردمیم حس داشتم، یبد حس

 دفعه هی کنه، ولم کردمیم التماس و زدمیم پسش بکنه؛ رو کار نیهم باز

 سام که یراحت نفس یصدا داخل، اومدن باران و انیک و شد باز اتاق در

 یبد نگاه سام به سمتمون، اومد که دمید رو یانیک بعد و دمیشن رو دیکش

:گفت که دمیشن رو سام یصدا فقط که انداخت  

.دمیم حیتوض بزن، بهش رامبخشآ هی-  

:گفتم هیگر با اریاخت یب که سمتم اومد انیک  

.ستمین وونهید من خوام،ینم من م،خواینم ا،ین نکن، نه نه،-  

 از سام، به دوخت رو سرزنشگرش یچشما و کرد نگاهم یناراحت با انیک

:زدم غیج که سمتم اومد و آورد در سرنگ به شیدست فیک یتو  

!این نه، نه،-  

 و گرفت رو دستم سمتم، اومد و داره نگهم محکم کرد اشاره سام به

 یتو یبیعج آرامش لحظه چند از عدب کرد، قیتزر بهم رو آمپول باالخره

...دمینفهم یزیچ گهید و افتاد هم یرو چشمام اریاخت یب بعد و نشست تنم  

                      ******  

:سام  

 

 بود، خراب نفس حال بود، خراب اعصابم برد، خوابش بغلم یتو نفس

 بلند کنارش از آروم و تخت یرو گذاشتمش آروم بود؛ خراب مونمیزندگ

 و باران یعصب نگاه به نگاهم شدم، بلند و انداختم روش یامالفه م،شد
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 مجبور پس ام،یب بر نفس پس از راحت تونمینم دونستمیم خورد، انیک

 دوتا اون و در سمت افتادم راه و دمیکش گردنم پشت یدست ان؛یب بگم شدم

.اومدن پشتم هم  

 بود صداش یتو که یبغض با باران که مینشست هم یرو به رو مبل، یرو

:گفت و شد بلند  

 هی تو...تو ؟یپست انقدر چرا باهاش؟ یکرد کاریچ اومد؟ دلت یچطور-

!رسهیم بچه هی به فقط زورش که فیکث آدم هی ،یهست یوحش آدم  

 یتو و سادمیوا جفتشون یرو به رو شدم، بلند و کردم نگاهش حرص با

:دمیغر باران صورت  

 یکار هر! یگیم یک به یدار رو یچ بفهم اد،یم در دهنت از یچ بفهم-

!بود تمیعصبان یرو از فقط کردم، هم  

:گفتم و انیک به کردم رو  

 نه، ساعت کی گم،یم یچ من یفهمیم خودت ،یلعنت یمرد خودت تو-

 نگران مگه ینزن زنگم ؟یزنیم زنگ دفعه چند برسه رید باران قهیدق ده

 بفهمم بخوام که بود نبرده هم رو شیگوش یحت نفس یلعنت د! ؟یشینم

 ،یزندگ نیا یتو من یجا تو من، یجا تو بود، نداده خبر هی یحت کجاس،

؟یکنیم یفکر چه  

:گفت و کرد نگاهم یاشک یچشما با باران  

 بود نیا کنه، رتیغافلگ خوادیم گفت بخره، کادو تو واسه بود رفته-

!ینامرد که واقعا داشت؟ تو یبرا که یذوق جواب ش؟یخوب جواب  

:گفت کالفه انیک  
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 ترسه،یم زیچ همه از مشخصه نفسه، خود بحث ست،ین نیا بحث االن-

!برادراش یحت باباش، هم تو، هم همتونه، ریتقص نیا مردا، مخصوصا  

:گفت و داد تکون نیطرف به رو سرش  

 توقع ،یکردیم فرق براش تو چون خورده، ضربه اونا از شتریب تو از-

 یچ یکردیم گوش دیبا ،یبد یاعتماد یب با رو کاراش جواب نداشت

!یکن عمل و یریبگ میتصم خودت واسه که نه بگه، خوادیم  

 بودم، زده گند بود، من اشتباه گفت،یم راست ن،ییپا انداختم رو سرم

 کالفه کردم،یم یکار هی دیبا کردم،یم جبران دیبا بودم، زده گند بد یلیخ

:گفتم و کردم نگاهش  

کنم؟ کاریچ االن من بگو تو کردم، اشتباه من قبول،-  

:گفت و انداخت بهم ینگاه  

 باش مطمئن بده، انجام رو ادیبرم دستت از که یکار هر دونم،ینم واقعا-

.داره رو یگذشتگ خود از هر ارزش نفس  

 کردم یکار هر رن،یم که گفت و شدن بلند باران با که دادم تکون یسر

 حال نیا ار بتونه که یزیچ هر دم،کریم یفکر هی دیبا رفتن، و نموندن

 هماهنگ رو کارام دیبا باشه، خوب براش مسافرت هی دیشا اره،یب درش

 البته بشه، خوب حالش اونم بشه، عوض هواش و آب دیشا کنم،

...دوارمیام  

                               ***********  

:نفس  
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 بود گهید یجا رهزا فکرم و بودم نشسته امتحان یجلسه سر حوصله یب

 شد، جمع برگم به حواصم تازه مراقب، یصدا با برگم، یتو از ریغ به

!بودم ننوشته یچیه هنوز من و بود مونده ساعت مین فقط  

 نخونده درس اصال دادن، جواب به کردم شروع تند تند و خوندم رو سواال

 گرفته ادی کالس یتو که بود ییزایچ از تمتم نوشتم، که یهرچ و بودم

.بودم  

 خسته رو نفسم شد، تموم وقت موقع همون و نوشتم هم رو سوال نیآخر

 ماه، کی گذشت از بعد هنوزم، خونه، سمت افتادم راه و رونیب دادم

 شدیم کاش ام،یب کنار بود آورده سرم که ییبال و خودم با بودم نتونسته

 ییجا شدیم کاش بوده، کابوس همش بگه و کنه دارمیب خواب از یکی

.بشم آروم بتونم من که اشهب  

 و کزدم باز رو در خونه، دمیرس یک دمینفهم که بود ریدرگ فکرم انقدر

 به خونه اومدمیم یوقت مدت نیا که یادلشوره با و انداختم دیکل باال، رفتم

 رییتغ یلیخ سام اخالق بعد به روز اون از شدم؛ وارد افتاد،یم جونم

 شبا فقط هست، دمید یتو کمتر چه،یپیم پام و دست یتو کمتر کرده،

 یبعض فقط کارش، اتاق یتو رهیم و خورهیم شام هی اونم نمش،یبیم

 حس پشتم قیدق رو تنش یگرما چون اتاق، یتو ادیم که کنمیم حس شبا

!کنمیم  

 و زدم هم هی رو میسبزقرمه شدم، آشپزخونه وارد و دادم تکون رو سرم

 کردن جور و جمع کردم شروع و کردم عوض رو لباسم اتاقم، سمت رفتم

 ساالد و کردم دم هم رو برنجم شد، تموم کارم که بود ظهر کینزد خونه،

.بود امتحانم نیآخر که فردا امتحان سراغ رفتم و کردم درست هم  

 ومدهین هنوز سام اومد، در معدم یصدا که بود گذشته ظهر دو از ساعت

 جواب یول گرفتم رو شمارش دیترد با! نه؟ ای ادیم اصال دونستمینم بود،
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 یبرا و رونیب دادم رو نفسم کالفه نداد، جواب بازم که گرفتم دوباره نداد،

 رو ناهارم من نداد اگر داد، که داد جواب گرفتم، رو شمارش بار نیآخر

:داد جواب باالخره خورم؛یم  

نفس؟ جانم-  

:گفت باز که شدم ساکت اریاخت یب  

!الو؟ نفس؟ الو؟-  

:گفتم یادهیبر دهیبر و آروم یاصد با  

!م...سال... َسـ-  

:خورد گوشم به دیکش که یراحت نفس یصدا  

شده؟ یچ جان؟ ،ینگران از یکشت رو من که تو سالم،-  

؟یایم ناهار-  

:گفت بعد و شد سکوت کمی  

 بخور، تو که نه هم اگر خونم، گهید ساعت مین تا یکن صبر یتونیم اگر-

.خورمیم دمیرس منم  

:گفتم آروم یلیخ  

.منتظرتم-  

 هی و آشپزخونه سمت رفتم کردم، قطع رو یگوش یاگهید حرف چیه یب و

 یتو نفسم وقتا یبعض ز،یم دنیچ به کردم شروع و دهنم گذاشتم نون تکه

 بود کرده باهام رو کار اون که ییجا یوقت مخصوصا گرفت،یم خونه

.ستادمیمیوا  
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 بغض گرفتم، لباسم یقهی به رو مدست هی و زیم یرو گذاشتم رو دستم هی

 شد،ینم انگار یول بکشم، قیعم نفس کردم یسع و دادم قورت رو میلعنت

 صورتم به سرد آب مشت چندتا و رسوندم آب ریش به رو خودم زور به

 جمع شکمم یتو رو پاهام نشستم، ییظرفشو نکیس کنار همونجا، و زدم

 و داشتم کنپاک هی خواستیم دلم دادم، هیتک زانوهام به رو سرم و کردم

.کردمیم پاک ذهنم یتو از رو میزندگ تلخ اتفاقات تمام  

 یورود به حس یب اومدم، خودم به در شدن بسته و باز یصدا با

 د،ید حالت اون یتو که رو من شد، وارد سام که کردم نگاه آشپزخونه

 که ینگران با سمتم، اومد عیسر و کرد ول رو دشیخر یهاپاکت

 گرفت رو زدم خی دست و نشست پام یجلو نم،یبب حرکاتش یتو تونستمیم

:گفت و  

 دستات انقدر چرا شد؟ چت خهآ ؟یخوب نفس ؟یشد یچ جان نفس نفس؟-

کرده؟ خی  

 گوش حرفام به روز اون شدیم یچ کردم، نگاهش حس یب همچنان

کرد؟یم اعتماد بهم ذره هی شدیم یچ کرد؟یم  

 سرم پشت نتیکاب زا گرفتن کمک با و آوردم در دستش یتو از رو دستم

 رو روم که سمتم ادیب خواست شد، بلند من با آروم اونم شدم، بلند

:گفتم و برگردوندم  

.بکشم رو ناهار تا بشور رو صورتت و دست-  

 و دمیکش رو غذا حال همون با داشت، یمحسوس لرزش پام و دست

 و الیوسا کردن جا به جا از بعد هم سام نشستم، خودمم ز،یم سر گذاشتم

 رو درخواستم هشب که بود یوقت نیبهتر دیشا اومد، لباسش کردن عوض

 یصدا با که میبود خورده رو غذامون از از کمی کرد،یم قبول دیشا بگم،

:گفتم یآروم  
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بگم؟ یزیچ هی شهیم... شهیم-  

:گفتم و کردم دل دل کمی بگم، که داد اجازه سر با و کرد نگاهم  

!بخونم؟ یجهش شهیم...هشیم-  

:گفت و گشت صورتم یتو نگاهش  

؟یخوایم واقعا که هیزیچ نیا-  

:داد ادامه خودش که دادم تکون رو سرم  

.برات دمیم انجام رو الزم یکارا باشه،-  

 و مینگفت یزیچ غذا آخر تا گرفت، شکل لبم یرو یلبخند هامدت از بعد

 خوندن درس مشغول اتاقم یتو منم کارخونه، برنگشت روز اون هم سام

 درست شام دمیفهم تازه کرد، صدام شام یبرا سام یوقت که انقدر شدم،

:گفت سام که میبود شام سر نکردم؛  

 با که انیم سفرمون از بعد کردم، صحبت برات یخصوص معلم چندتا با-

.دیکن شروع هم  

:گفتم یکنجکاو با و کردم نگاهش  

مسافرت؟-  

 باهام هم تو کار، چندتا یبرا هیاروم و لیردبا سمت برم خوامیم اره،-

.یکن عوض ییهوا و آب هی هم و ینباش تنها هم که یایم  

:گفتم آروم  

ام؟ین من شهینم-  

!نه-  
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 رو لیوسا شام، از بعد نکنم، بحث دادم حیترج که گفت قاطع انقدر رو نه

 تازه چشمام رسوندم، رختخواب به رو خودم تمام یخستگ با و کردم جمع

 آغوش یتو بعد یکم و خورد تکون تخت کردم حس که بود شده نیگسن

 لیتحل و هیتجز یحوصله که بودم خواب جیگ انقدر یول رفتم، فرو یگرم

.برد خوابم عیسر یلیخ و شدم الیخیب پس نداشتم، رو اتفاقات  

                     *****  

 سام در، سمت رفتم خونه، کردن چک از بعد و گرفتم دستم رو چمدونم

 هفته کی ن؛ییپا میرفت هم با و آسانسور سمت رفت و برداشت رو چمدونم

 میبر که گرفته طیبل بعد روز دو یبرا که گفت امتحاناتم انیپا از بعد

 یتاکس یتو که االنم کردم، جمع لهیوس فقط عانه،یمط کامال که منم ل،یاردب

!فرودگاه میبر تا مینشست  

 مقصد سمت به و میشد سوار کارها، نجاما از بعد و میدیرس باالخره

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس م،یرفت  

م؟یمونیم کجا-  

:گفت و کرد نگاهم خنده با  

!میبزن چادر قراره کوه وسط-  

 انگشت با و کرد یبلند بایتقر یخنده که کردم نگاهش گرد یچشما با

:گفت و مینیب یرو زد اشاره  

!گهید هتل میبر قراره! م؟ینمویم کجا نظرت به خنگ، یجوجه اخه-  

 و میشد یتاکس سوار اونجا و میدیرس نگفتم؛ یزیچ گهید و گفتم هانآ هی

 اب اتاق، دیکل گرفتن و کارها انجام از بعد بود؛ گرفته که یهتل سمت میرفت

 یب کرد، باز که رو اتاق در نظرمون، مورد یطبقه سمت میرفت آسانسور
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 تمام روش، به رو یقد یپنجره از و ودب قشنگ فضاش زدم، لبخند اریاخت

!بود مشخص شهر  

 بغل رو خودم دستام با ستادم،یا جلوش و پنجره سمت رفتم اریاخت یب

 بعد لحظه چند ندادم، تیاهم اما دم،یشن رو در شدن بسته یصدا که کردم

 که انداخت کمرم دور رو دستش کردم، احساس سرم پشت رو حضورش

 کمینزد خواستینم دلم هنوز دم،یترسیم شاز هنوز کردم، یفیخف ارز

...اما بشه،  

:گفت آروم و چسبوند خودش به رو من و شد محکم کمرم دور دستش  

 یاشتباه هی کردم، یغلط هی من ؟یکن یدور ازم یخوایم یک تا نفس،-

کنم؟ یخواه معذرت ازت دیبا دفعه چند د؟یببخش بگم دیبا دفعه چند کردم،  

:گفت و خودش سمت گردوند بر رو من رزو به که نگفتم یزیچ  

 ازم رو خودت ماهه کی از شتریب یلعنت ندارم، طاقت گهید من نفس،-

.کنمیم جبران گفتم کردم، اشتباه من گفتم باشه، ،یکرد غیدر  

 یرو دیکش وار نوازش رو شصتش انگشت و گشت صورتم یتو چشماش

:گفت و لبم  

 کن باور کردم، کنترل رو خودم یهرچ بسه ،یشد دور ازم یهرچ بسه-

!تونمینم گهید  

 من زدن حرف داشت یفرق چه نگفتم، یچیه و کردم نگاهش بغض با

 درش سرم از و شالم سمت اومد دستش کرد،یم رو خودش کار اون یوقت

 درس تنم از و کرد باز رو مانتوم بند کرد، باز رو موهام کش و آورد

 کتک باز دمیترسیم نکردم، یمتمقاو چیه یول ختنیر آروم اشکام آورد،

 ژست با و تخت یرو گذاشتم اتاق، سمت رفت و کرد بلندم بخورم؛

 تمام لحظه کی سمتم، اومد و آورد در رو لباساش خودش مخصوص
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 پس به کردم شروع اریاخت یب شد، زنده چشمم یجلو شب اون اتفاقات

 یتو بود رفته بازم یول کنه ولم کردمیم التماسش کردن، هیگر و زندش

!خشن و خودخواه سام همون جلد  

 خم روم شدم، جمع خودم یتو اریاخت یب اومد، لباسم سمت به که دستش

:گفت کوشم دم و شد  

 جور وگرنه بکنم، رو کارم بذار آدم یبچه مثل نفس، گذرمینم ازت من-

!دمیم انجامش یاگهید  

:گفتم التماس با  

!دیببخش باشه، نزن، فقط باشه باشه،-  

 و آورد در رو لباسام دونه دونه ختم،یر اشک فقط نکردم، یکار گهید و

 رو شیآب یچشما و شد خم صورتم یتو کرد، پرت گوشه هی رو کدوم هر

 یحت نم،یبب تونستمیم رو یمونیپش چشماش ته دوخت، چشمام یتو

 جزء به جزء آروم آروم داد؛ینم نشون رو نیا کاراش با یول ،ینگران

 رو سرش گردوند، تنم یرو وارنوازش رو دستش و دیبوس رو صورتم

 یرو تر، نییپا اومد و کاشت یسیخ یبوسه گلوم ریز و نییپا برد

 گفتم، اخ هی اریاخت یب که گرفت یزیر گاز و دیبوس رو ترقوم استخون

 آروم و شد رهیخ چشمام یتو کرد، حلقه دورم رو دستش و کرد نگاهم

:گفت  

!لطفا ازم، نترس-  

 حلقه گردنش دور رو دستم اریاخت یب شد، جا به جا روم و گفت رو نیا

 کمرم زدم، غیج و کردم گردنش یتو رو سرم کرد، که یکار با و کردم

 روز همون فقط من یول زدیم حرف آروم گوشم دم و گرفت محکم رو

...همون فقط اومد،یم ادمی رو یلعنت  
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 دوخته چشم وارید یرو ممعلو نا ینقطه هی به و بودم شده جمع خودم یتو

 اصال من یول بود، خواب و بود شده حلقه دورم سام دست بودم،

 دیبا عمرم آخر تا یعنی ام،یب کنار خودم با تونستمینم بخوابم، تونستمینم

 از بترسم دیبا عمرم آخر تا بکشم؟ خودم دنبال رو یلعنت ترس اون

 یمن بترسم؟ ابطسر یهرچ از دیبا آخر تا بشه؟ یعصب سام که یالحظه

 ستین قرار یعنی! شدم قدم شیپ خودم رو وقتاش یلیخ وقته، چند نیا که

! کنم؟ احساس یلذت گهید  

:گفت و کرد یخال گردنم  یتو رو نفسش سام که خوردم یکیکوچ تکون  

؟یکنینم استراحت یچ یبرا-  

 بغلش یتو خواست لحظه کی فقط لحظه، کی دلم یول چرا دونمینم

 بغض با و گذاشتم نشیس یرو رو سرم و سمتش برگشتم فکر یب بخوابم،

:گفتم  

.ترسمیم بره،ینم خوابم ،یکن بغلم شهیم-  

:دادم ادامه ترآروم و  

!ارمیم پناه خودش به ترسم عامل از که مسخرس-  

 رو ضعفم نقطه! یلعنت موهام، نوازش کرد شروع و شد حلقه دورم دستش

...برد خوابم بغلش یتو آشفته، یفکر با بعد یکم بود، گرفته ادی خوب  

                        ******  

«بعد سال دو»  

 

:سام  
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 نیا ریگ در که مهین و سال دو کردم، یط رو اتاق عرض و طول کالفه

 نکرده، ولم وجدان عذاب رو سالش دو که یمین و سال دو هستم، پروژه

 ریدرگ رو ودشخ انقدر شد، آب چطور نفس دمید ذره ذره که یسال دو

 دیشا بود، نمونیب هم یارابطه اگر و برد ادی از هم رو من که کرد درسش

 لذت که بود مشخص و بود کردیم حس که یافهیوظ یرو از فقط

.برهینم  

 داشته رابطه باهاش خواستم موضوع اون از بعد که یبار نیاول ادی هنوز

 و کرد هیگر انقدر ؛وارید به بکوبم رو سرم خوادیم دلم افتم،یم باشم

 کرده گوش دکتر حرف به فقط من یول سوخت براش دلم که کرد التماس

 یحت کنم، تشیاذ خواستمینم بشه، رو به رو هیقض نیا با دیبا که بودم

 تنگ تنش لمس یبرا دلم فقط...فقط نداشتم، هم رو کامل یرابطه هی قصد

.بود شده  

 و زدمیم حرف یجمال یآقا اب دیبا امروز رون،یب دادم رو نفسم کالفه

 یتو رو اومدیم بر ازم یکار هر من کردم،یم واگذار بهشون رو پرونده

 فقط نبود، ساخته ازم یکار گهید واقعا و بودم داده انجام سال دو نیا

 قاچاق و یقانون ریغ ورود و خروج تا چند یجلو موقع به بودم تونسته

 نتونسته ارهیب در پا از رو دیاوج بتونه که یمحکم یضربه اما رم،یبگ رو

.بزنم بودم  

 ازش که یعکس و صفحه یرو نفس اسم افتادن با و خورد زنگ میگوش

 نیریش برام بیعج کوچولو دختر نیا زدم، لبخند اریاخت یب بودم، گذاشته

 ازش واقعا که یشاد یصدا با که کردم لمس رو اتصال یدکمه بود، شده

:گفت بود بعد  

!سالم-  

!؟یچطور وجه،ج سالم-  
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:گفت یشاک یصدا با  

!مرتبه هزار ده نیا ،یغول یادیز تو ستم،ین جوجه من-  

:گفت یادیز یشاد با که دادم تکون یشر و دمیخند  

!زهیانگ جانیه یلیخ خودم واسه البته! یعال برات، دارم خبر هی-  

:گفتم کنجکاو  

!؟یچ-  

:گفت بود معلوم هم خط پشت ار که یطنتیش با  

:گفتم و کردم فکر یکم!بزن چولوکو حدس هی-  

!بگو خودت کنه،ینم کار مغزم دونم،ینم-  

:گفت غر غر با لب ریز  

اخه؟ کنهیم کار مغزت یکتو-  

:گفتم و دمیخند  

شده؟ یچ نمیبب بگو ز،ینر زبون انقدر یفسقل-  

؟یدیم بهم یچ زهیجا-  

:گفتم و دمیکش صورتم به یدست کالف  

 دم،یم خواست دلت یچ هر اصال! گهید بگو! رو من یکشت نفس، یوا-

!بگو فقط  

:گفت و دیخند زیر زیر  

!کنمیم انتخاب خودم جون، اخ-  

:گفت خنده با که زدم صدا رو اسمش یشاک  
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 توش خواستمیم که یهمون اومده، دانشگاه جواب د،یببخش باشه، باشه-

.بشم هیبورس  

:گفت دهیبر دهیبر بعد  

!دم...ُشـ...بول...قَـ-  

 و کرد خوش جا صورتم یرو یپهن یلبخند بعد یول کردم جبتع اولش

:گفتم فکر یب یلیخ  

 رستوران همون من، مهمون شام، امشب، کوچولو، خانم گمیم کیتبر-

چطوره؟ عالقت، مورد  

:گفتم و دمیخند کرد؛ اعالم رو موافقتش ینجوریا و زد یخوشحال غیج  

!میبر که باش حاضر خونه، اومدم پس-  

!یمرس چشم،-  

 یکادو هی براش رفتمیم دیبا شد،ینم جمع لبخندم م،یکرد یخداحافظ بعد و

 یگوش عیسر بهش فکر با داشت؛ رو اقتشیل دختر نیا گرفتم،یم خوب

 بخش مسئول از و گرفتم رو دیتول مرکز یشماره و برداشتم رو زیم یرو

 هیخوب دفترم؛ بفرسته برام رنگ یصورت بزرگ خرس هی که خواستم

 دوباره گه،ید زاشهیچ نیا به بودن یساز عروسک یکارخونه صاحب

 گرفتم رو داره یفروش شکالت یمغازه که دوستام از یکی ،یعل یشماره

 دفتر، بفرسته برام داره که یشکالت نوع هر از بزرگ یجعبه هی گفتم و

!خرمیم کادو دارم منم و نهیولنتا کنهیم فکر ندونه یک هر  

 کردم، دایپ رو داوود یشماره هام،شماره یتو از و مزد خودم به یشخندین

 چند داشت؛ بزرگ یلیخ یفروش ساعت یمغازه هی و بود سالم چند قیرف

 سرش، خورد غصه یکل شکست، و افتاد دستش از نفس ساعت شیپ وقت

:گفت تعجب کمال در کن استفاده گهید یکی گفتم یوقت  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

!داشتم رو ساعت هی نیهم فقط-  

 قبال که رو یمدل! خاص ساعت هی بود، ساعت هی براش هیهد نیبهتر االن

 دو گفتم نکهیا از بعد نداره، گفت اول که گفتم داوود به رو بودم دهید

:گفت عیسر دم،یم رو برابرش  

.دمیم خبر بهت کنم، چک رو انبار یموجود بذار-  

 بود، خاص یادیز خواستمیم که یساعت موندم، منتظر و گفتم یابازه

 بند تا دو فقط طرف، دو از و داشت رنگ یمشک شکل یضیب یفحهص

 به بودم مطمئن و بود دخترونه و کیش العادهفوق خورد،یم یمشک چرم

 یکی که گفت و گرفت تماس داوود بعد یکم اد؛یم نفس فیظر یدستا

.بفرستتش برام گفتم و گرفتم کارت یشمارها مونده، براش  

 رفتم و رونیب زدم کارخونه از آوردن، برام رو الیوسا تمام نکهیا از بعد

 یصورت یهالبه که دیسف رز گل دسته هی و سادمیوا راه سر خونه، سمت

 گذاشتم رو شکالتا و ساعت و گرفتم هم جعبه به دم،یخر نفس یبرا داشت

 دواریام خودم به! بابا نه زدم؛ یلبخند و کردم بهشون ینگاه داخلش،

!ودم؟ب بلد هم کارا نیا از شدم،  

 فقط پس بود، خوب کردم، لباسام به ینگاه و خونه در یجلو دمیرس

 که داد جواب بوق چندتا از بعد گرفتم، رو شمارش و آوردم در رو میگوش

 نشوندم رو خرس و کردم باز رو عقب صندوق در منتظرم؛ نییپا گفتم

 نیماش به خودمم بغلش، یتو گذاشتم هم رو گل دسته و هاجعبه و داخلش

.نییپا ادیب تا موندم منتظر و دادم هیتک  

 که کردم نگاه لباساش به رون،یب اومدن ازش خانم و شد باز در باالخره

 تنش یمشک و یکاربن یآب یمانتو هی! بود شده یکی من با تعجب کمال در

 راهنیپ هی منم ؛یمشک شلوار و یاب کفش و فیک ،یمشک شال به با بود

.یمشک شلوار هی با دبو تنم یکاربن یآب یمردونه  
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 بود، باز که صندوق در به افتاد چشمش کنه سالم خواست تا و بهم دیرس

 رو دستاش و افتاد دستش از فشیک شکه کادوهاش، دنید با و سمتش رفت

 رهیخ بهم یاشک یچشما با که کردم نگاهش لبخند با دهنش؛ یرو گذاشت

:گفت و کرد اشاره خرسه به دست با و شد  

!منن؟ مال نایا! منه؟ مال نیا... نیا-  

:گفتم و بغلم یتو دمشیکش آروم و سمتش رفتم  

!شماست مال همشون نایا بله،-  

 نوک کردم، بغلش که گردنم دور انداخت رو دستش و باال دیپر ذوق از

:گفتم خنده با و دمیبوس رو شینیب  

!زمیعز میابونیخ وسط-  

:گفت و اومد خودش به عیسر  

!نکنه درد دستت خوبن، یلیخ نایا یوا-  

 شکالتا دنید با که دمید قشنگ کرد، باز رو جعبه در و سمتش رفت بعد

 با و کرد باز رو درش و برداشت رو ساعت یجعبه زد، برق چشماش

:گفت تمام یخوشحال  

!قشنگه یلیخ! یوا ه،یعال ساعت نیا! یوا یوا یوا-  

 مه رو گلش دسته نگفتم، یزیچ و دمیخند دستش، به بست عیسر و

:گفت و سمتم برگشت هیثان چند از بعد و کرد بو قیعم و برداشت  

 از یکی امروز! وقت چیه سام، کنمینم فراموش رو امروز وقت چیه-

!مهیزندگ یروزها نیبهتر  

:گفتم و زدم یلبخند  
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!اومدین خوشت اگه دیببخش نداره، رو تو قابل-  

:گفت و دیبوس رو گونم و سمتم اومد  

 شکالت همه اون و خرس اون و گال نیا از یکن رفک اگه یاوانهید-

!اومدهین خوشم  

:گفت یلوس لحن با که نیماش در سمت کردم شییراهنما و دمیخند  

!؟یچ خرسم-  

.باال میببر شب همونجا، ذارمشیم-  

 سمت افتادم راه و بستم رو صندوق در نشست، و نگفت یزیچ گهید

 بعدشم و میخورد خوب یلیخ جو هی یتو رو شام عالقش، مورد رستوران

 طونیش یلیخ که میشد نیماش سوار م؛یخورد یبستن میرفت نفس، اصرار به

:گفت و کرد نگاهم  

!بشه زیانگ خاطره کال امشب کن یکار به ایب-  

:گفت آروم که کردم نگاهش کنجکاو  

 قدم کمی داره، درخت یکل و خونست کینزد که ابونهیخ اون میبر ایب-

.میبزن  

 سر با پس نه، بگم بهش اومدین دلم یول بودم، خسته یلیخ که نیا با

 و گرفتم آروم رو دستش زد، لبخند خوشحال که کردم اعالم رو موافقتم

 یکم از بعد بردم، گفت نفس که یابونیخ همون سمت به رو نیماش

 دستاش زدن، قدم میکرد شروع رو ادهیپ یتو م،یشد ادهیپ هم با و میدیرس

 سنگ یرو از یجور هی ها،بچه مثل و بود هکرد مانتوش بیج یتو رو

!نره وسطش خط یرو پاش که شدیم رد هافرش  
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 آوردم در بشیج یتو از رو دستش کنارش، رفتم و دمیخند کارش نیا به

 راه کنارم آروم و نگفت یزیچ کردم، قفل انگشتام نیب رو انگشتاش و

:گفتم آروم که میبود رفته یکم افتاد،  

کارا؟ انجام یبرا یبر دیبا یک-  

:گفت و کرد نگاهم  

 به یمعرف یبرا یدب برم دیبا ای هیترک برم دیبا ای گهید یهفته دو تا-

.زایو یکارا و سفارت  

:گفتم و دادم تکون یسر  

 بعد یهفته دم،یم سامان و سر رو کارا هفته نیا نباش، نگران باشه،-

خوبه؟ ،یدب میریم  

 در انگشام یال به ال از رو انگشتاش داد، تکون رو سرش زد یلبخند

 دستش یرو رو گمید دست کرد، حلقه بازوم دور رو دستش و آورد

:گفتم و ایدر به زدم رو دلم کرد، نگاهم یخاص جور هی که دمیکش  

نفس؟-  

 لباس نیب از آروم «هوم» هی کردیم نگاه رو به رو به که همونجور

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس شد، خارج  

... یم ازم هنوز...هنوز ؟یدلخور من از... من از زهنو تو...تو-

؟یترسیم  

 و کرد باز بازوم دور از رو دستش سمتش، برگشتم که ستادیا دفعه هی

 هم یتو رو دستاش نشست، روش و بود کمونینزد که یمکتین سمت رفت

 کنارش یکم یفاصله با و سمتش رفتم شد، رهیخ بهشون و کرد قالب

 ییبایز نیا و بود ییبایز دختر واقعا نفس کردم، نگاه رخش مین به نشستم،
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 صورت نیا با نفس دیشا شد،یم دهید تررنگ پر روز هر که بود یزیچ

!نداشتم رو داشتنش اقتیل واقعا... من و بود ایلیخ یآرزو اخالق، و  

:اومدم خودم به صداش با  

 یقیعم رتنف هی بلکه دم،یترسیم تنها نه ازت اول یروزا سام، یدونیم-

!کردمیم حس بهت نسبت وجودم یتو  

:کرد شروع دوباره قهیدق چند از بعد و شد ساکت  

 بغلم ای یریگیم رو دستم یوقت حداقل ستم،ین متنفر ازت گهید االن-

 بهم گذرهیم نمونیب که یزیچ هر و تو و خودم از انزجار حس ،یکنیم

...یول دهینم دست  

:گفت و نییپا اختاند رو سرش و دیکش یقیعم نفس  

 لذت رابطه یتو تونمینم هنوزم ترسم،یم ازت سمتم یایم یوقت هنوزم-

 یلیخ ه،یبد حس کنم، هیگر یکنیم لمسم یوقت خوادیم دلم هنوز ببرم،

...کاش! هیبد حس  

:گفت یاشک یچشما با و کرد نگاهم  

 یآدم من... من وقت، چیه نبودم بد من ،یکردیم گوش حرفم به کاش-

.یکرد قضاوتم زود سام، یکرد اشتباه من به راجع کنم، انتیخ که تمسین  

 دختر نیا یچ به من داشت، حق گرفت، قلبم کردم حس دیچک که اشکش

 رو سرش چسبوندمش، خودم به و کردم حلقه دورش رو دستم کردم؟ شک

 دمیکش رو دستم کردن، سیخ رو راهنمیپ اشکاش و داد فشار نمیس یتو

:مگفت و کمرش یرو  
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 ،یول کردم اشتباه دونمیم کردم، تتیاذ دونمیم بگم، یچ دونمینم... من-

 زود دونمیم کردم، بد حقت در دونمیم کنم، جبران بذار ببخش، تو

.کردم قضاوت  

:گفتم و دادم فشارش خودم به محکم که زد یآروم هق  

 مونیزندگ خوامینم من نفس، کنمیم خواهش بده، بهم فرصت هی فقط-

.بشه ابخر  

:گفت و کرد جدا نمیس از رو سرش تعجب با  

...وقت چند یگفت خودت ؟یبد طالقم یخواینم یعنی-  

:گفتم و لبش یرو گذاشتم رو انگشتم  

 بود یوقت مال باشه، نمونیب یارابطه نبود قرار که بود یوقت مال اون-

...که  

:گفتم آروم یول بذارم یچ رو حس نیا اسم دونستمینم  

 بد دونمیم لطفا، نفس،! بودم نکرده عادت بودنت به که بود یوقت مال-

 جبران یبرا فرصت هی ببخشم، تو یول میعوض هی من دونمیم کردم،

.بده اشتباهم  

:اومد سرمون پشت از یکی یصدا بزنه، حرف اومد تا  

!یبرس جبرانات یهیبق به بعد کن جبران رو اشتباهت نیا ایب فعال شما-  

 خندم هم و شدم شکه هم سرم، پشت سیپل دوتا دنید با که برگشتم اخم با

 ور شدم، بلند و دمیکش شمیر ته به یدست! رنمیگیم زنم با االن! ایب گرفت،

:گفتم و ستادمیا روشون به  

!کنم؟ جبران دیبا رو یاشتباه چه سروان، جناب دییبفرما-  
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:گفت و کرد نگاهم یظیغل اخم با  

.یهست هم رو پر ماشاال-  

:گفت و داد نشونم رو فسن بعد  

!نسبت؟-  

:گفتم و کردم بمیج یتو رو دستم  

!هستن همسرم-  

:گفتم و صورتش یتو رفتم کردم، اخم شتریب که زد یاعصاب رو پوزخند  

؟یزنیم پوزخند یچ به-  

!تو نبود رو پر به-  

 بمیج یتو کردم دست زد،یم حرف داشت حدش از تریادیز گهید نیا نه،

 که سمتش گرفتم و رونیب دمیکش توش از رو کارتم ردم،آو در رو فمیک و

 رفتم، بهش یبد یغره چشم که چسبوند پا برام عیسر و افتاد پِته تِته به

:گفت و اومد خودش به عیسر  

...شما نداشتم اطالع قربان، دیببخش-  

 که کردم اشاره نفس به سر با و باال آوردم سکوت عالمت به رو دستم

:گفتم و کردم بمیج یتو رو دستم ارهدوب بست، رو دهنش  

براتون؟ ارمیب عقدنامه ای سروان جناب شد رفع مشکل-  

 تعجب با نفس برن، که کرد اشاره همراهش سرباز به و داد تکون یسر

 رو دستم و ستادمیا کنارش سمتش، رفتم و زدم یلبخند که کرد نگاهم

:گفتم و کردم دراز سمتش  

.میرسیم بحثمون یمهادا به اونجا خونه، میبر ایب-  
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 در دست رو اومده راه شد، بلند و گذاشت دستم یتو رو فشیظر یانگشتا

 هم نفس شدم، ادهیپ و کردم پارک نگیپارک یتو رو نیماش م؛یبرگشت دست

:گفت ذوق با و شد ادهیپ  

.بخوابم کنم، بغلش شب خوامیم ار،یب رو میخرس جون، اخ-  

 و خودم نیب و گرفتم رو بازوش رفتنش، از قبل و کردم یمصنوع اخم

 و درشت یچشما به نگاهم که باال گرفت رو سرش کردم، قفلش نیماش

:گفتم و صورتش کینزد رفتم افتاد، شیمشک  

 یکار هی منم، ،یکن بغل ،یبخواب یخوایم یوقت یدار حق که یکس تنها-

.اشغال سطل بندازم رو خرست نکن  

 گرفتم، گاز رو گونش و دمش خم طونیش که داد تکون تند تند رو سرش

 و کردم باز رو صندوق در دم،یخند اریاخت یب که دیکش یاخفه غیج

 با و برداشت رو جعبش و گل دسته هم خودش رون،یب آوردم رو خرسش

.باال میرفت هم  

 دراز تخت یرو لباسامون، ضیتعو و الشیوسا ییجا به جا از بعد

:گفت آروم نفس که میدیکش  

!سام؟-  

 پهلو به و سمتم برگشت که دمیکش موهاش نیب رو دستم و شسمت برگشتم

:گفت و کرد تر رو لبش د،یکش دراز  

!بود خوب یلیخ امروز، بابت یمرس-  

 شستم انگشت با نشست، گردنش یرو و خورد ُسر موهاش یال از دستم

:گفتم و کردم نوازش رو فکش استخون  

.نکردم یکار-  
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:چشماش به برگشت لباش یرو از نگاهم  

.ینداد رو جوابم-  

:گفتم که کرد نگاهم جیگ  

؟یبخشیم-  

:گفت آروم و زد پلک بار چند  

!دونمینم من... من بده، فرصت بهم... بهم-  

چقدر؟-  

چقدر؟ یچ-  

؟یخوایم وقت چقدر-  

:گفت و نییپا انداخت رو سرش  

.دونمینم-  

:داد ادامه و کرد نگاهم میمستق  

.دونمینم ،یکن کمکم دیبا دیشا-  

:گفتم و دمیکش گردنش یرو وار نوازش رو دستم آروم  

ده؟یم یبد حس بهت نیا-  

:گفتم و ترنییپا بردم رو دستم که داد تکون نیطرف به رو سرش  

؟یچ نیا-  

 خم روش و سمتش رفتم داد، تکون سر نه یمعن به بازم یول دیلرز کمی

 جدا ازم رو خودش نشست، راهنشیپ یرو دستم و دمشیبوس اروم شدم،

:گفتم و زدم یابوسه پلکاش یرو کرد،نگاهم ترس با و کرد  
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!میکن شروع اول از بذار رون،یب زیبر ذهنته یتو یهرچ-  

 که یکار هر با منم کرد، جمع بغلم یتو رو خودش و داد تکون رو سرش

 شروع هم خودش و شد رام کم کم زدم،یم بوسه هی رو جاهمون کردم،یم

 تونمینم خودم به دادم، ادامه کارم به و دمز یلبخند کردن، یهمراه کرد

 شده تنگ شد،یم رام لمسم با که ینفس نفس، نیا یبرا دلم بگم، دروغ

 بدن به ینگاه و آوردم در تمام آرامش با رو لباساش دونه دونه بود؛

 رو پاهام شدم، رهیخ چشماش به و گرفتم بدنش از چشم انداختم، دشیسف

 خم و درآوردم رو شرتمیت ستادم،یا هامزانو یرو و گذاشتم طرفش دو

:گفتم و زدم لبش به یآروم یبوسه روش، شدم  

؟یخوب-  

:گفت یلرزون یصدا با و دیکش یقیعم نفس  

.ترسمیم... یم دونم،ینم... نِـ-  

! اول یدفعه مثل د،یلرزیم آروم کردم، بغلش آروم و دمیکش دراز کنارش

 پتو و دمیکش موهاش یتو یدست نبودم؛ خوب براش یلیخ که یاول یدفعه

:گفتم و دمیکش خودمون یرو رو  

ادته؟ی رو اول یدفعه-  

 که کرد نگاهم تر،نییپا رفت کمرش یرو از دستم که داد تکون سر آروم

 موقع اون ادی رو من بیعج االنش، حال چرا دونمینم بهش، زدم لبخند

:گفتم و دمیبوس رو گوشش ریز انداخت،یم  

!اوله بار میکن فکر ایب-  

:گفت طنتیش با یول داد قورت رو دهنش آب  

.مارستانیب میببر صبح دیبا وقت اون-  
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 دمیچرخ هوا یب و زدم لبخند شیاداوری از د،یخند زیر زیر خودشم و

:گفتم و روش  

!گفتم یک نیبب ها،داره یبد عواقب طنتتیش-  

 اب هم نفس گرفتم، زیر یگازا و گردنش یتو کردم رو سرم هوا یب و

 خب، یول کنه، جدا خودش از رو من کردیم یسع و دیخندیم بلند یصدا

.دیرسینم زورش معمول طبق  

 شدم، جدا ازش مونهیم گردنش یرو شاهکارم آثار شدم مطمئن که خوب

:گفت بود صداش یتو که یاخنده ته با و انداخت گردنم دور رو دستش  

!خدا رو تو نکن،-  

 بعد کمی نگفتم، یزیچ و کردم بغلش دم،یشکیم دراز بغلش که همونجور

 نفس و دیکشیم خط نمیس پوست یرو ناخونش با کرد، شروع خودش

 کنه، کاریچ دونستیم شهیهم یلعنت کرد،یم یخال گردنم یتو رو داغش

 آروم و لبم سمت آوردم و گرفتم رو دستش بود، سخت خودم کنترل گهید

:گفتم و دمیبوس  

.نکن هم یطونیش پس م،یباش داشته رابطه یخواینم اگر-  

:گفت و چشمام یتو دوخت رو براقش یچشما  

!رفت؟ ادتی ،یکن کمکم شد قرار-  

 بود سخت گهید واقعا خودم، یرو دمشیکش آخر و زدم پلک بار چند

...بود کرده داغم یحساب تنش لمس رو، خودم کنم کنترل بخوام  

                    ******  

:نفس  
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 نگاه خوابش غرق صورت به داشتم و بود سام یوباز یرو سرم

 از بعد و شدم بلند دم،ینخواب اصال دمیفهم ساعت زنگ یصدا با کردم،یم

 شدم منتظر و دمیچ رو صبحانه زیم آشپزخونه، سمت رفتم لباسام دنیپوش

 مدت نیا تمام داشتم و بودم داده هیتک گاز بغل نتیکاب به اد،یب جوش یکتر

 کرده فرق یلیخ رفتارم روز، اون از بعد کردم،یم ورکر خودم یبرا رو

 خواست،یم رابطه اگر بودم، شده تفاوت یب یول سرد یبگ نشه دیشا بود،

 آرزو و ختمیریم اشک رو مدتش طول تمام اما کردم،ینم یدور ازش

...شبید یول بشه؛ تموم زود که کردمیم  

 آشپزخونه از ،کردم دم ییچا و اومدم خودم به یکتر صوت یصدا با

 و دست شستن از بعد ،یبهداشت سیسرو سمت رفتم و رونیب اومدم

 رو خودم لباس اول یول کنم داریب رو سام تا اتاق یتو رفتم صورتم،

 واقعا کردم، نگاه دنشیخواب حالت به و نشستم تخت یرو کردم، عوض

!دیخوابیم جذاب هم یلیخ د،یخوابیم دار خنده که حال نیع در  

 صداش دوباره و دمیخند زیر زیر گفت، هوم هی آروم که ردمک صداش

 و زد یجذاب لبخند دم،یخند که کرد نگاهم و کرد باز رو پلکاش یال کردم،

 اتاق، در سمت کردم فرار نییپا اومدم تخت یرو از رتمیبگ خواست تا

:گفت دیتهد با و دیخند  

.یبمون سالم کنمینم نیتضم وگرنه سایوا خودت-  

:گفتم و دمیندخ بلند  

!شازده رسهینم من به دستت-  

 دمیدو غیج با منم و سمتم برداشت زیخ که آوردم در براشرو زبونم

 اومد هم سام ختم،یر ییچا و آشپزخونه سمت رفتم بستم، رو در و رونیب

 و زیم پشت نشست گرفت، خندم که رفت بهم مزه با یغره چشم هی و

:گفت زدیم هم رو شییچا که همونجور  
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 رمید االن ه،یچ کارت تقاص گمیم بهت شب کن صبر جوجه، چیه ک،ی-

.شده  

 بشه حاضر که رفت اونم و میخورد رو صبحانموم نگفتم، یزیچ و دمیخند

 دور دستش که دمیکشیم آب رو وانایل داشتم .کردم جمع رو لیوسا منم و

 جا دنمگر و شونه نیب رو سرش که زدم لبخند اریاخت یب و شد حلقه کمرم

:گفت و زد یابوسه رو شبشید شاهکار یرو و کرد  

؟یدار یاگهید کار ای کارخونه یایب من با یخوایم-  

:گفتم و کردم نگاهش تعجب با  

!اونجا امیب من اومدینم خوشت که تو-  

!کرده رییتغ نظرم حاال-  

:گفتم و زدم یگشاد لبخند  

ام؟یب یجد یجد-  

:گفت و کرد نگاه ساعتش به و شد جدا ازم  

.یبش حاضر یدار وقت گهید ربع کی تا االن از-  

 یجلو آماده، و حاضر ربع، کی راس و کردم رو کارام یچجور دمینفهم

 دیکش رو شالم و کمینزد اومد و انداخت امپ تا سر به ینگاه بودم، در

:گفت و جلوتر  

!یدونیم خودت یبخور تکون من شیپ از-  

 با رو من که بود یاول یدفعه رون،یب رفتم دنبالش و گفتم یدار کش چشم

 هم با و میدیرس بودم؛ کرده ذوق یحساب من و کارش محل بردیم خودش

 هی گفتم که کردن نگاهمون یجور به همه یورود در دم از داخل، میرفت
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 زیچ همه داخل، رفتم ذوق با من و کرد باز و دفترش در هست؛ میزیچ

...داشت یتازگ و بود جذاب یادیز برام نجایا  

                       ******  

:سام  

 

 رو میگوش و کردم رو کارام شدم، داریب خواب از نفس طنتیش با صبح

:دارم امیپ هی یجمال طرف از دمید که کردم چک  

 بپا نفس یبرا که دهیرس گوشم به خبر مان،ینر و ماین به بده رو پرونده-

!ینذار هاشتن کن یسع بهش، باشه جمع حواست گذاشتن،  

 گفتم، بهش یوقت شه،یم یچ نمیبب تا خودم با ببرمش امروز حاال! نفس! اوه

 حاضر تا موندم منتظر و دمیخند بود، کرده ذوق کوچولو یهابچه مثل

 ذوق به کردن،یم نگاهمون تعجب با همه کارخونه، میرفت هم با بشه،

 کارام، نجاما کردم شروع و نشستم زمیم پشت کردم،یم نگاه نفس یکردنا

 یب که انداخت نفس به یخاص نگاه داخل، اومد وسفی گذشت، که کمی

 تمام آورد، برام رو دیجد یکارا نمونه و من سمت اومد کردم، اخم اریاخت

 به چشمش کردم،یم چک باهاش رو هاپارچه نمونه داشتم که یمدت

 یرو دمیکوب دست کف با و شد طاق طاقتم گهید آخر بود، کاراش نفس

:گفتم و زیم  

!رونیب گمشو کارخونه از االن نیهم با نجایا بده رو حواست-  

:گفت پته تته با وسفی جلوتر، دیکش رو شالش و کرد نگاهم دهیترس نفس  

!شرمنده آقا، دیببخش-  

!گهید ندارم اعصاب ببر، رو نایا کن جمع-  
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 ترس با سمتم، ادیب زدم اشاره نفس به رون،یب رفت و گفت یچشم عیسر

 یرو نشوندمش و دمیکش رو دستش بگه یزیچ خواست تا و کمینزد ومدا

:گفتم و کردم نگاه صورتش یتو پام،  

نفس؟ یفهمیم شه،یم بد حالم کنه، نگاهت یکس ادینم خوشم-  

:گفت آروم و داد تکون رو سرش  

...من خدا به-  

:حرفش وسط دمیپر بشه، تموم حرفش نذاشتم  

 هر که هیجور کارات و افتیق ،یول نم،دویم ،یریتقص یب تو دونمیم-

؟یفهمیم کنه،یم جذب خودش به رو یکس  

 کار میلعنت خشم نیا یرو دیبا دم،یکش یقیعم نفس که داد تکون رو سرش

 هی هم با میبر گفتم و کردم بلندش ترسوندمش،یم فقط ینجوریا کردم،یم

 اریاخت یب که کردیم ذوق یجور به بخش هر دنید با نفس م؛یبزن یدور

 واقعا بود، کرده چمیپ سوال یکل خونه میبرگرد که عصر تا زدم،یم لبخند

 شب بود، میزندگ یروزا نیبهتر از یکی امروز که بخورم قسم تونمیم

...برد خوابمون یچجور دمینفهم که میبود خسته انقدر  

                      ******  

 یرو داشت دیشد نیا و دادیم تکون استرس با رو پاش تند تند نفس

 نشست خیس که پاش یرو دمیکوب محکم اریاخت یب رفت،یم ِرژه اعصابم

:گفتم و کردم نگاهش حرص با جاش، سر  

؟یکنیم ینجوریا چرا چته؟-  

:گفت و کند دندون با رو لبش پوست  

!بابا یا دارم، استرس خب-  
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:گفتم و گرفتم رو کردش عرق دست  

 میبرس م،یبش یکوفت اون سوار بذار ،یکنیم غش االن ینجوریا نکن-

!خب کن ینجوریا بعد اونور،  

!کنمیم سکته دارم که، یدونینم اخه-  

 آوردم درش بمیج یتو از خورد، زنگ میگوش که بگم بهش یزیچ اومدم

 با که دادم جواب تعجب با بود، مانینر انداختم، صفحش به ینگاه و

:گفت یاگرفته یصدا  

ن؟ییکجا! سام-  

!شده یچ م،یاهفرودگ-  

...!مارستانیب نیایب-  

:گفتم یبلند یصدا با شد، گرد عیسر چشمام  

چرا؟ ؟یچ-  

:گفت و کرد نگاهم استرس با و زد چنگ بازوم به نفس  

!شده؟ یچ-  

:گفتم و کردم نوازش رو دستش  

.کن صبر گم،یم االن-  

 بغض یصدا با مانینر نگفت، یزیچ و زد دو دو صورتم یتو چشماش

:گفت یدار  

!سام کنمیم خواهش! اریب رو نفس مارستانه،یب... ماین-  

:گفت دوباره که نگفتم یزیچ اومد، سرمون دمیترسیم که یزیچ از  

.نتشیبب که نباشه یفرصت گهید دیشا سام،-  
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 و گرفتم رو چمدون یدسته شدم، بلند و رونیب دادم یکالفگ با رو نفسم

 و کرد نگاهم نرس با نفس ،کردم قطع و میایم گفتم مانینر به دم،یکش

:گفت  

!شده؟ یچ بگو، خدا رو تو سام، شده، یچ-  

 یبرا جونش دونستمیم یوقت بهش گفتمیم یچ کردم، نگاهش و سادمیوا

 یچ دونستمینم شدم، رهیخ بهش و گرفتم ترمحکم رو دستش! رهیم ماین

:بود نیا دیرس ذهنم به که یزیچ تنها بگم،  

.میبر میتونینم االن رستان،مایب بردن رو بزرگ آقا-  

 مسئول که ییمایهواپ دفتر سمت رفتم داد، تکون سر شک با و کرد نگاهم

 تا میرفت و گرفتم یتاکس به کردم، کنسل رو هاطیبل و بود هامونطیبل

 حلقه دورش رو دستم شه،یم خراب حالش بفهمه دونستمیم مارستان،یب

 بغض با و کرد نگاهم گرانن ییچشما با دادم، فشارش خودم به و کردم

:گفت  

!یبگ بهم یخواینم که شده گهید زیچ هی کنمیم حس-  

:گفتم میمارستانیب کینزد بایتقر دمید یوقت و انداختم اطراف به ینگاه  

!باشه نکن، هل ن،یبب-  

:گفتم یبدبخت با که کرد نگاهم منتظر  

...ماین-  

 دوختم، شیکاش یچشما به رو نگاهم دم،یشن رو زدنش نفس نفس یصدا

 دستم و کردم بغلش ومد،ین در ازش ییصدا یول شد بسته و باز آروم لباش

:گفتم که دنیلرز کرد شروع پشتش، دمیکش رو  

!ستین یزیچ ش،ینیبیم االن جان، نفس نفس،-  
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...داداشم-  

 نکهیا بدون نفس که میدیرس موقع همون شد، بلند هقش هق یصدا و

 رو پول عیسر منم رون،یب رفت و دکر باز رو نیماش در بمونه منتظر

.رونیب اومدم چمدون با و کردم حساب  

 داره هیگر با سادهیوا رشیپذ یجلو دمید که رفتم نفس دنبال عیسر

 رو چمدون که سمتم اومدن دم،ید رو هابچه از چندتا دور از پرسه،یم

 پسرا سمت بردم خودم با و کردم بغلش نفس، سمت رفتم و دستش سپردم

 هقش هق نفس که نییپا انداختن رو سرشون همشون کجاست، دمیپرس و

:گفتم داد با و افتهین که گرفتمش محکم شد، شتریب  

کجاس؟ گمیم ن؟ینیبینم رو حالش ن؟یالل چرا-  

:کفت و کرد نگاهم ساالر  

!عمل اتاق بردنش االن-  

 بدنش و شد بسته چشماش سمتش برگشتم تا افته،یم داره نفس کردم حس

 هی ینگاه نفس، بردن از بعد و کردم صدا رو پرستار داد با ،شد شل

:گفتم و انداختم همشون  

ن؟یکردیم یغلط چه اونجا شماها-  

:گفت باز ساالر که نییپا انداختن رو سرشون  

 کردن، حمله پشت از ایعوض اون بود، حواسمون ما خدا به س،یرئ-

.شدن یرخم هم احمد و نیارم ما،ین از ریغ م،یشد ریغافلگ  

:کفتم و دمیکش موهام یتو یدست کالفه  

کجاس؟ مانینر-  

:اومد سرم پشت از صداش  
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!نجامیا-  

 و گذاشتم شونش به یدست ه،یخون لباسش تمام دمید که سمتش برگشتم

:دمیپرس  

چطوره؟ ماین-  

:گفت دادن جواب یجا  

کو؟ نفس-  

!گهید یجا هی بردنش شد، هوش یب شد، بد حالش دیفهم یوقت-  

دنش؟بر کجا-  

:گفتم یبلند یصدا با و گرفتم رو بازوش یعصب  

!بده رو من جواب مان،ینر-  

:گفت و دمید رو چشماش اشک بار نیاول یبرا و کرد نگاهم نیغمگ  

!خورده شییجا بد به براش، کن دعا-  

:گفت و دیکش یآروم نفس  

کجاس؟ نفس-  

 رو جاش پرستار از بردن، رو نفس که ییجا سمت میافتاد راه هم با

 بهش و تخت یرو بود دهیخواب آروم یلیخ اتاق، سمت رفتم و دمیپرس

:گفت مانینر که گرفتم رو دستش آروم و کردم نگاهش بود، وصل سرم  

 نگران فقط وصله، نفس به جونش نفس، گفتیم فقط آخر یلحظه ماین-

.بود اون  
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 کنارش د،یبوس رو شیشونیپ و شد خم د،یکش موهاش یتو رو دستش و

 دست یرو گذاشت رو سرش گرفت، رو خوردش سرم دست و نشست

!آورده کم مغرور، مانینر بود مشخص د،یلرز هاششونه که دمید و نفس  

 کرد، زمزمه رو ماین اسم آروم و خورد تکون دستم یتو نفس دست 

 کرد، بار رو چشماش که کردم صداش آروم و کردم نوازش رو موهاش

 تخت یرو عیسر شده، یچ باشه اومده ادشی انگار لحظه چند از بعد

:گفت هیگر با و نشست  

کجاس؟ مامین کجاس؟ داداشم-  

 دلم کرد، بغلش و نشست تخت یرو مانینر شد، بلند هقش هق و

 آرومش تونستیم ماین خود فقط االن یول کنم آرومش بتونم خواستیم

 رفتم عیسر که کرد نگاهم ترس با نشد، ساکت کرد یکار هر مانینر کنه،

 یدارو با رو نفس هیثان چند از بعد کردم، صدا رو دکتر و نرویب

 سیخ صورت با مانینر که سادمیوا سرش یباال خوابوندن، ارامبخش

:گفت و دیبوس رو چشماش یرو  

.رمیمیم ماین یب من کن، دعا من دل واسه-  

 اتاق از و کردم نوازش رو دستش نشستم، کنارش رون،یب رفت در از و

 اتاق سمت رفتم شه،ینم داریب گهید ساعت دو تا دونستمیم رون،یب اومدم

...افتهین یاتفاق کنه خدا نشستم، هابچه کنار و عمل  

                     ***  

:نفس  

 

 بودم، داده هیتک مردونش یشونه به رو سرم و بودم نشسته مانینر کنار

:گفت و دیبوس رو موهام یرو و کرد حلقه دورم رو دستش  
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.ادیب هوش به یک ستین معلوم ،یاخسته ،یخواهر خونه برو-  

:گفت بغض با بعد  

!نه ای ادیب ستین معلوم اصال-  

 رفتینم کتم یتو رون،یب اومدم بغلش از اریاختیب و باال گرفتم رو سرم

:گفتم داد با کنم، کنترل رو خودم تونستمینم بذاره، تنهام و بره ماین که  

!یگیم یچ بفهم-  

:گفتم و دادم هلش دستام با بعد  

!رهینم ؟یدیفهم ره،ینم بذاره، تنهام تونهینم ماین ره،ینم ماین-  

:گفت و گرفت رو دستام  

!باش آروم د،یببخش باش، آروم ،یخواهر باشه زم،یعز باشه-  

 و نشیس یتو زدم مشت هیگر با و چسبوندم نشیس به رو خودم هیگر با

:گفتم  

!بره تونهینم داده، قول-  

 یرو نشوند و رونیب دیکش مانینر بغل از رو من و سمتمون ومدا سام

:گفت و یصندل  

 صبح کن، استراحت میبر ایب شش،یپ یبر ذارنینم هم یبمون نجایا االن-

!ارمتیم  

:گفتم و دادم تکون تند تند رو سرم  

!امینم-  

:گفتم بغض با و افتادم یزیچ هی ادی بعد  

بوده؟ اکج مگه خورده؟ ریت داداشم چرا...چرا-  
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 حرص از داشتم گهید نگفتن، یزیچ و کردن نگاهم مستأصل دو هر

:گفتم داد با و شدم بلند مردم،یم  

 حال نیا شهیهم که بهم دینگفت انقدر د؟یگینم بهم چرا بدونم، خوامیم من-

 شتریب نصف بودم خونه که هم روزا اون شه،یم اور شک برام روزتون

 من چرا ن،یبگ خب ن،یاومدیم اغوند و خورده کتک وضع و سر با وقتا

 نیا یتو رو من که ادیم خوشتون بشم؟ شکه دیبا شهیهم چرا بدونم؟ دینبا

ن؟ینیبب حال  

 دستم شه،یش سمت رفتم و زدم پسش و کنه بغلم خواست و سمتم اومد سام

:گفتم بغض با و وی یس یا بخش یشهیش یرو گذاشتم رو  

!ترسمیم من نذار، هاتن رو خواهرت! پاشو ،یداداش پاشو-  

 اصال؛ بود، زیعز برام ماین ختم،یر اشک و دادم هیتک شهیش به رو سرم

 نشست شونم یرو سام دست ست؟ین زیعز خواهرش یبرا یبرادر کدوم

 سرم کرد، بغلم که شدم رهیخ بهش بغض با کنم، نگاه بهش کرد مجبورم و

:گفتم و چسبوندم نشیس به رو  

! سام زد، غر سرم یکل شد، ناراحت یکل برم، خوامیم گفتم بهش یوقت-

 بگو بره، بخواد کرده غلط نفس بگو رم،ینم من بگو بهش ایب... ایب

 دق داداشم یب من بره، نذار کنمیم التماست کنم،یم خواهش برگرده،

.کنمیم  

 یرو گذاشتم بعد کمی گفت،ینم یزیچ و بود داشته نگهم محکم سام

 اونورتر یصندل چندتا که مانینر به اریختا یب نشست، کنارم و یصندل

 از گهید رو نیا شده، داغون که بود مشخص کامال کردم، نگاه بود نشسته

 یول داشتن هم با یاالعادهفوق یظاهر شباهت بفهمم، تونستمیم صورتش

 بروز رو احساساتش شهیهم ماین مثال کرد،یم فرق یلیخ اخالقاشون



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 حساس، مواقع یتو جز و بود دار خود شهیهم نه، مانینر یول دادیم

.دادینم نشون خودش از یزیچ  

 آروم سام بود، جا همه فکرم و بودم داده هیتک سام یشونه به رو سرم

 باعث و دیکشیم بود اومده رونیب شالم از که موهام یرو رو دستش

 گذاشت رو سرم آروم سام که شد بسته چشمام کم کم ره،یبگ خوابم شدیم

 یدسته یرو از هم رو کتش کرد، درازم یصندل یرو و شپا یرو

 و شد خم که کردم نگاهش کمی هام،شونه یرو انداخت و برداشت یصندل

.دمیخواب و زدم یجون یب لبخند د،یبوس رو میشونیپ  

                         ******  

:سام  

 

 دونستمینم واقعا دادم، هیتک پشتم وارید به رو سرم بود، برده خوابش نفس

 نفس کنار سمتمون، اومد و شد بلند جاش از مانینر بکنم، کار یچ دیبا

 رو سرش صورتش، یرو دیکش آروم رو دستش و نشست پاش یرو

:گفت آروم کرد، نگاهم و باال آورد  

.دمیم خبر بهت بشه یهرچ خونه، ببرش-  

 بلند عیسر من و داشت نگه رو نفس سر نذاشت، که کنم مخالفت خواستم

 اریاخت یب که کرد جمع بغلم یتو رو خودش اونم کردم، بغلش و دمش

 باهام نییپا تا بده، خبر بهم شد یهرچ کردم سفارش مانینر به زدم، لبخند

 چمدون د،یفر کمک با خونه؛ تا فرستاد باهام رو هابچه از یکی و اومد

 تا اتاق یتو بردم رو نفس راست هی در، کردن باز از بعد و باال بردم رو

.بخوابه  
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 یتو بردم رو چمدون رفت، اونم و کردم تشکر دیفر ار و رونیب برگشتم

 که نفس سمت رفتم و آوردم در رو لباسام گوشه، هی گذاشتمش و اتاق

 انداختم هم رو کفشش و آوردم در رو شالش بود، دهیخواب مظلوم یلیخ

 ن،رویب دمیکش تنش از آروم و کردم باز رو مانتوش بند تخت، نییپا

 شلوارش یدکمه بخوابه، تونهینم بودم مطمئن و بود پاش نیج شلوار

 اگر چون نشه، داریب که آوردم در تنش از آروم یلیخ و کردم از یرو

!بود نیالکاتبکرام با حسابم شد،یم داریب  

 جا کنارش چراغ، کردن خاموش از بعد و کردم مرتب روش رو پتو

 نیب چسبوندمش، خودم به و دمکر حلقه شکمش دور رو دستم و گرفتم

:گفت یآلودخواب یصدا با و شد جا به جا دستام  

!سام-  

:دمیبوس رو گوشش ریز  

سام؟ جان-  

خونه؟ میآورد چرا-  

:گفتم و شکمش یرو دمیکش رو دستم  

 مانینر نداشت، یادهیفا موندنت اونجا ،یکردیم استراحت دیبا چون-

.بشه یزیچ هر دهیم خبر گفت  

:گفت و بغلم یتو برگشت و دیچرخ دستم یتو  

!باشم داداشم شیپ داشتم دوست یول-  

:گفتم و چسبوندم نمیس به رو سرش و دمیکش موهاش یتو رو دستم  

 ستین یراض باش مطمئن بعدشم، ،یششیپ تو شهینم متوجه االن اون-

.شهیم خوب زود ه،یقو ماین ،یکن خورد رو اعصابت انقدر  
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:دیپرس یجد یلیخ شد قفل چشمام یتو چشماش  

بوده؟ کجا مگه خورده؟ ریت چرا-  

:گفتم کنم فکر نکهیا بدون بدم؟ جواب یچ حاال! خدا یوا  

 دونمینم بودن، کاینزد اون هم دوستاش و ماین بوده، یابونیخ یدعوا هی-

 به وسط نیا کردن، کیشل کنهیم شروع داشته، اسلحه شونیکی کجا از

.خورهیم ریت هم ماین  

 ریز دیکش رو سرخش یلبا نگفت، یزیچ یول کرد منگاه مشکوک

 نکهیا از قبل و شدم خم روش اریاخت یب که کرد ولش آروم و دندونش

 که بار هر چرا دونمینم دمش،یبوس قیعم بده، نشون یالعملعکس بخواد

 نکرد یکار چیه هیثان چند! شه؟یم قبل بار از ترنیریش برام بوسمش،یم

 ،یلعنت! دیبوس رو من اونم و نشست موهام یتو آروم دستش بعد یول

کارت؟ نیا با شمیم جنبهیب من یدونینم  

 که گفت یآروم آه تنش، نوازش کرد شروع و رفت زشیبل ریز دستم

 سرخ صورت به شد، جدا ازم عیسر و اومد خودش به صداش با انگار

 به و کرد جدا بدنش از رو دستم آروم که نگفتم یزیچ و شدم رهیخ شدش

:گفت یشاک التح  

!؟یخودت فکر تو بعد مارستانهیب تخت یرو داداشم-  

:گفتم صورتش یتو و سمتش رفتم و تنش یرو گذاشتم رو دستم دوباره  

بگذرم؟ حقم از داره یلیدل باشه، خب-  

:گفت آروم و کرد نگاهم ناراحت  

!یدونیم خودت ست،ین خوب حالم من یول نگذر، نه،-  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 برام واقعا حاال یول بود، شده یادفعهکی نم،بک یکار خواستمینم واقعا

 االن نفس بودم مطمئن هم یطرف از و کنم ولش نصفه بخوام بود سخت

 رو دستم کنم؛ آروم رو خودم کردم یسع پس اد،ینم راه باهام هم رهیبم

:گفتم که داد هیتک نمیس به رو سرش کردم، بغلش و موهاش یتو دمیکش  

!ادینم در یخارب تو از امشب م،یبخواب ایب-  

:گفت و نمیس یتو دیکوب رو مشتش حرص با  

!بدجنس-  

 و شد گرم چشماش کم کم رفتن، ور موهاش با کردم شروع و دمیخند

 و گرفتم مانینر با تماس هی منم داد،یم خوابش از نشون منظمش، ینفسا

.برد خوابم نفس کنار ما،ین از گرفتن خبر از بعد  

                       ********  

 یب و کردمیم نگاه بود نشسته ماین کنار که نفس به داشتم شهیش پشت از

 کاریچ نفس بودم، ماین یجا االن من اگر که کردم فکر نیا به اریاخت

 شش؟یپ برگردم ای رمیبم کردیم دعا ناراحت؟ ای شدیم خوشحال کرد؟یم

 و زهیرب اشک برام داشتم توقع بودم آورده سرش که ییبالها با واقعا

!نبره؟ رو عذابش یملکه که بخواد خدا از عاجزانه  

 بایتقر پسر هی که ماین دکتر نکنم، فکر کردم یسع و دادم تکون رو سرم

:گفتم و ستادمیا جلوش عیسر که سمتم اومد بود خودمون سال و سنهم  

 شبید رفت؟ شیپ چطور عملش اصال اد؟یم هوش به یک ماین دکتر-

.بپرسم ازتون نتونستم  

:گفت من سوال به دادن جواب یجا به و انداخت اتاق داخل به ینگاه  

اتاق؟ یتو هیک خانم اون-  
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:گفتم کالفه  

!نیبد رو من جواب شهیم حاال خواهرشه،-  

:گفت که دمیشن رو آرومش یصدا  

!خوشگله-  

 سمتم، برگست که کردم نگاهش شده منقبض فک با و کردم اخم اریاخت یب

:گفت و کرد جور و جمع کمی رو شخود د،ید که رو اخمام  

 خون و خورده قلبش یباال به درست ریت یول بود زیآم تیموفق عملش-

 روز دو یکی یط که میباش دواریام میتونیم یول داده، دست از یادیز

.ادیب هوش به ندهیآ  

 اومد قرمز یچشما و سیخ صورت با نفس موقع همون که نگفتم یزیچ

:گفت هیگر با که کردم بغلش و سمتش رفتم رون،یب  

 شیعسل یچشما یبرا دلم کنم،یم دق دارم سام اد؟ینم هوش به پس چرا-

!شده تنگ  

:گفت ماین دکتر بگم، یزیچ من نکهیا از قبل و پشتش دمیکش رو دستم  

!زمیعز یباش صبور کمی دیبا گذره،یم عملش از روزه کی تازه-  

 تکون یسر آروم نفس رفت،یم ورتمهی اعصابم یرو داشت رسما گهید

 مطمئن و بود نخورده یچیه صبح از افته،یم داره باز کردم حس که داد

:گفت آروم که ایصندل سمت بردمش و گرفتمش محکم ضعفشه، از بودم  

!دارم تهوع حالت همش صبحم از شم،یم ینجوریا چرا دونمینم-  

 نفس بفهمونم بهش خواستمیم ییجورا به و شنوهیم داره دکتر دونستمیم

 شکه که شکمش یرو گذاشتم رو دستم و نشستم پام یرو جلوش! هیک مال

:گفتم و زدم رو خودم جذاب لبخند کرد، نگاهم  
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؟یبد شیآزما به یخوایم-  

:گفت آروم و نییپا انداخت رو سرش و کرد نگاهم گرد یچشما با  

.باشه معدم مشکل مال دیشا کردم فکر اخه... اخه دونم،ینم-  

.نداره اشکال که یبد شیاآزم به حاال-  

:گفت آروم و کرد نگاهم بکم  

!ینداشت دوست بچه که تو-  

:گفتم و بمیج یتو کردم رو دستام و شدم بلند  

 بچه خودت نبود، یدار بچه مناسب موقع اون سنت یول دارم، دوست-

.کردیم بزرگ رو تو دیبا یکی ،یبود  

:گفت یاطلبکارانه حالت با و کرد یامزه با اخم  

بچم؟ نیا واسه ستم،ین بچه گهید یزایچ واسه سام، ییپررو یلیخ-  

 دست اکراه با ره،یبگ رو دستم شدم منتظر و کردم دراز سمتش رو دستم

:گفتم و کردم بلندش که دستم یتو گذاشت  

!هیخواستن یادیز بدنت شرمنده، یول یکیکوچ هم گهید یزایچ واسه-  

 بغلش و دمیخند که نمیس یتو دیکوب مشت با و دیکش یاخفه غیج حرص با

:گفتم در، سمت بردمشیم که همونجور کردم،  

!ستین خوب بچم واسه نخور حرص خوشگله، باشه-  

 و رونیب بردمش و دمیکش رو دستش شد، شتریب خندم که زد غیج باز

 یایترکافه سمت میرفت هم با دم،ید رو دکتر یرفته وا یافهیق آخر یلحظه

 رفته کامل دمید بخوره، که دادم سفارش وهیابم و کیک براش و مارستانیب
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 فشار و گرفتم رو بود زیم یرو که دستش آروم نیهم یبرا فکر، یتو

:گفتم یشوخ با و زدم یلبخند کرد، نگاهم که دادم یفیخف  

؟یکنیم حساب رو یچ یدار-  

:گفتم خنده با که کرد نگاهم جیگ  

 روز دوازده بگم دیبا یکنیم حساب رو انتیماه عادت خیتار یدار اگه-

!شده تموم شیپ  

 اریاخت یب که شد سرخ چنان هیثان چند از بعد و کرد نگاهم گرد یچشما با

:گفت خجالت با و نییپا انداخت رو سرش دم،یخند بلند یصدا با  

!سام ییایح یب یلیخ-  

:کفتم و خوردم رو خندم  

!بدونم من که هیعیطب زیچ هی نیا زمیعز خب-  

 همه به که ییایح یب و پررو یادیز تو ست،ین ینجوریا هم اصال ر،ینخ-

!یدار کار زیچ  

.نخور حرص زم،یعز باشه-  

 خودم من یول م،یشد مشغول دو هر و آوردن رو سفارشامون موقع همون

 رو بچه نیا بود، باردار نفس اگر واقعا بود، شده  ریدرگ فکرم هم

 که بود نیا یاصل جواب یول دونستمینم خودمم هنوز! نه؟ ای خواستمیم

 کردم فکر نیا به و کردم نفس به ینگاه داشتم؛ دوست بچه واقعا من

!بشه خوشگل تونهیم چقدر بچمون  

 و کرد نگاهم نفس گرفت، شکل لبم یرو احمقانه لبخند هی بهش فکر با

:فتگ  

؟یکنیم فکر یچ به-  
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!یچیه-  

؟یزنیم لبخند چرا پس-  

!ینجوریهم-  

 کردم حساب مون،یدنینوش و کیک خوردن از بعد منم و نگفت یزیچ گهید

 یهرچ خونه، میبر گفت که میدید رو مانینر راهرو یتو رون،یب میاومد و

 بشه یچ هر و میبر گفت و نکرد قبول بمونه، بذاره که کرد اصرار نفس

...خونه میرفت و شدن یراض خانم باالخره ده،یم خبر بهمون  

                       *******  

:نفس  

 

 بودم مطمئن تختم، شکم یرو گذاشتم رو دستم و سادمیوا نهییآ یجلو

 تونستمینم مسلما خب و بود جمع حواسش یلیخ سام چون ستم،ین حامله

:گفتیم دلم ته یحس به یول باشم، باردار  

کنه؟یم کاریچ سام ؟یچ باشه اگه-  

 تونهیم یچ لشالعمعکس دونستمینم واقعا نداشتم، براش یجواب واقعا

 گذاشت رو چونش رون،یب اومدم فکر از دورم دستاش شدن حلقه با باشه؟

:گفت و کرد بغلم محکم و شونم یرو  

؟یسادیوا نهییآ یجلو ساعته دو یکنیم فکر یچ به-  

:گفتم و کردم نگاهش نهییآ یتو از  

!نبود یخاص زیچ-  

:گفت و انداخت بهم یاحانهیصف اندر عاقل نگاه  
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!؟یستین یخوب یدروغگو کال یتدونسیم-  

 نگاهش کرد مجبورم و خودش سمت گردوند برم که نییپا انداختم رو سرم

 رو دهنم آب اریاخت یب و دوختم شیطوس یچشما به رو چشمام کنم،

 آروم و صورتم یرو گذاشت رو دستش کردم، تر رو لبم و دادم قورت

 به یارهیخ هنگا با و لبم یرو دیکش رو شصتش انگشت کرد، نوازشم

:گفت هاملب  

 ،یستین مطمئنم که بگم بهت دیبا! نه؟ ای یاحامله که نهیا ریدرگ فکرت-

...هم یبود اگر یول  

:گفت آروم و شد رهیخ چشمام به و گرفت لبام از چشم  

!خواستمشیم-  

 رو بچه بودم، حامله اگر! خواستش؟یم خوردم، جا حرفش از

 گرفت رو دستم و زد یلبخند دید صورتم یتو که رو تعجب! خواست؟یم

 نم،یبش پاش یرو کرد مجبور منم نشست، روش و تخت سمت رفت و

 هیثان چند از بعد کرد، نوازش رو شکمم و تاپم ریز داد سر رو دستش

:گفت  

 باش، مطمئن یول گهید سال چند چه باشه االن چه خوام،یم رو بچم اره،-

.خوامیم رو بچه نیا من ،یباش حامله االنم اگر  

 که کردم جمع رو خودم بغلش یتو اریاخت یب و شد اشک پر چشمام

 شروع بعدش و دمیشن رو قشیعم نفس یصدا شد، محکم دورم دستش

 آروم و کرد نگاهم شدم، جدا ازش که گذشت یکم موهام، نوازش کرد

:گفت  
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 تو نفس، بود شیپ مین و سال دو مال خوام،ینم بچه گفتم که یموقع اون-

 برات کنمینم فکر و سالته هفده کینزد االن بود، سالت اردهچه فقط

.ادیب شیپ یمشکل  

:گفت و تخت یرو کرد پرتم طنتیش با که دادم تکون رو سرم  

!ینش حامله لباسا نیا با بدم قول تونمینم دوم، یول ،یستین حامله که اول-  

 هلش خنده و غیج با کرد، اشاره بود تنم که یقرمز شلوارک و تاپ به و

 اومد شتریب رفتن، عقب عوض و خورد تکون هم سانت کی که کنار دادم

:گفتم و نشیس یرو گذاشتم رو دستم خنده با جلو،  

!سام کن، ولم مارستان،یب برم زود و کنم استراحت خونه اومدم من بابا-  

:گفت و داشت نگه صورتم یجلو رو صورتش و دیخند  

!رونیب یبذار در نیا از رو پات یندار حق ،یند رو حقم تا-  

!خوامینم! هینامرد! ا-  

 نداد تیاهم خورد، زنگ شیگوش ببوستم خواست تا و انداخت باال ییابرو

 که نیا فکر با خورد، زنگ من یگوش که بکنه رو کارش خواست و

 برداشتم، یپاتخت یرو از رو میگوش و عقب دادم هلش زور به مانه،ینر

 توجه هم سام یرفته وا یافهیق به و دادم جواب عیسر بود، درست حدسم

:نکردم  

داداش؟ جانم-  

:دیچیپ یگوش یتو خوشحالش یصدا  

.اومده هوش به ماین-  

:گفتم یخوشحال با و دمیکش یاخفه غیج  
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!اونجا امیم االن من! یمرس خدا! یمرس ،یوا یوا یوا-  

 نشستم تخت، یرو شد ولو که سام بغل دمیپر ذوق با و کردم قطع عیسر

:گفتم و صورتش یتو شدم خم ذوق با و کمشش یرو  

!اومد هوش به داداشم-  

 و لباش به چسبوندم رو لبام رانه،یغافلگ کامال حرکت کی در و

 برم و کنار بکشم خواستم شده، شکه که بود مشخص کامال دمش،یبوس

 چند از بعد داد، ادامه خودش و موهام یتو کرد رو دستش که بشم حاضر

 یاگرفته یصدا با که گردنم یتو کرد رو سرش و شد جدا لبم از لحظه

:گفتم  

!ستین وقتش االن! لطفا! سام-  

:گفت یشاک حالت با و گرفت فاصله ازم کمی  

ادمما؟ منم خب وقتشه؟ یک پس-  

 دستم عشوه با ذاره،ینم زندم بخندم اگر دونستمیم چون خوردم، رو خندم

:گفتم و گردنش یرو دمیکش رو  

!امیب در خجالتت از یحساب شب دمیم قول داداشم، شیپ میببر االن اگه-  

:گفت و باال انداخت رو ابروهاش  

قول؟-  

:گفت و کنار گذاشت رو من روش از کردم، دییتا سر با و دمیخند  

!باش حاضر گهید یقهیدق پنج تا-  

 نیع! خدا یوا تخت، یرو شدم پهن خنده از منم رون،یب رفت که در از

 و شدم حاضر عیسر و شدم بلند! یداد ابنبات قول بهشون که شده هابچه
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 هم با و رونیب اومد دهیپوش لباس کارش، اتاق از هم سام رون،یب رفتم

.مارستانیب سمت میرفت  

 سمت رفتم راست کی و داخل دمیدو و کردم باز رو نیماش در م،یدیرس تا

 یجا با یول بود پشتش ماین که یاشهیش سمت رفتم! وی یس یآ بخش

 خوردم برگشتم تا زنه،ینم قلبم کردم حس لحظه هی! شدم رو به رو شیخال

 دستش که زدم چنگ لباسش به کنم حفظ رو تعادلم نکهیا یبرا ،یکی به

 ازش عیسر ما،ین دکتر دنید با و باال آوردم رو سرم شد، حلقه دورم

 مثل داشت قایدق سام چون بود، شده رید یلیخ انگار یول گرفتم، فاصله

:گفتم ترس با که سمتمون اومد کرد،یم نگاهمون یزخم ببر  

!دیببخش... سام دمیم حیتوض... خدا به-  

 سمت دمیکش و گرفت رو دستم د،یدیم تار چشمام و بود گرفته بغضم

 رو سرم شال یرو از داد، فشارم خودش به یکم و کرد بغلم و خودش

:گفت و دیبوس  

!دارم کار شازده نیا با من ما،ین شیپ برو تو دم،ید خودم دونم،یم-  

 آورده اوشیس سر که ییبال هیاداوری با یول بود شده راحت المیخ کمی

:گفتم بغض با و کردم حلقه دورش رو دستم عیسر بود،  

!کنمیم خواهش من، جان کن، ولش م،یبر ایب-  

:گفت صداش یشگیهم تحکم با و کرد باز خودش دور از رو دستام آروم  

!برو-  

 راهرو سمت رفتم فقط پس کنه،ینم درست رو یچیه موندنم ونستمدیم

:گفت یبلند یصدا با که  

!دو و ستیدو اتاق مردان، بخش برو-  
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...رهیبگ رو جلوش ادیب گفتمیم مانینر به دیبا رفتم، عیسر  

                     *******  

:سام  

 

 از و نجایا اومد یعوض نیا که یاول یلحظه از! بره فرستادم رو نفس

 نداشت؛ یگناه نفس واقعا که دمید و بودم نجایا سادیوا نفس پشت قصد

 رهیخ صورتش یتو و شکستم رو هامانگشت قلنج آروم و کردم نگاهش

 یدندونا نیب از ساده،یوا جاش سر همچنان دمید که کشینزد رفتم شدم،

:گفتم شدم دیکل  

 یکرد فکر ؟یدار چشم من زن به دمینفهم یکرد فکر ،یعوض کثافت-

!رو؟ فتیکث نگاه دمیند  

:گفت یآروم یصدا با و دستم یرو گذاشت رو دستش که گرفتم رو قشی  

!ندارم یکار تو زن به من-  

:گفتم و دادم فشار شتریب رو قشی و زدم یپوزخند  

 خوشگله؟ گفت هم بعدش و هیک گفت صبح که بود من یعمه پس ؟یجد-

نه؟ بود، سادهیوا رشس پشت قصد از که بود من یعمه البد  

:گفت و کرد نگاهم یتفاوت یب با  

رو؟ خودت یرتیغ یب ؟یکن ثابت یخوایم رو یچ ؟یچ که خب-  

 و دمیکش محکم مانینر که اومدم خودم به یوقت فقط شد، یچ دمینفهم گهید

 سالن کف یرو یخون صورت با هم یعوض اون و گهید ور هی کرد پرتم

 اومد مانینر شد،یم نییپا و باال شدت به تیعصبان از نمیس بود، دهیخواب
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 کرد، سوارم و آسانسور سمت بردم زور به راهرو، سمت دمیکش و سمتم

:گفت آسانسور یتو  

؟یکرد خاک و گرد باز چته-  

 یجلو گرفتم و کردم مشت رو دستم شد، منقبض فکم دوباره فکرش از

:گفتم و دهنم  

 گهیم کنهیم اهنگ من چشم یتو راست راست االغ، یکهیمرت د-

 مشمین و قورت دو بعد داره نظر زنم به من چشم یجلو اشغال رتم،یغیب

!رو یعوض بکشمش بزنم بود حقش ه،یباق  

 نشه؛ دردسر واست بپا ،یکرد ناکوت رو اروی یزد االن داداش، آروم-

.اوردمیم سرش رو بال نیهم بودم منم بود، حقش البته  

 و مردان یبستر بخش به میدیرس گفتم،ن یزیچ گهید و دمیکش یقیعم نفس

 اشک داره بهار ابر مثل نفس دمید کردم باز که رو در اتاق، سمت میرفت

 نگاهش خنده با که ماین یبرا ،!«بود من ریتقص: »گهیم یه و زهیریم

 که دید رو من انگار تازه نفس، سمت رفتم و دادم تکون یسر کردیم

:فتگ هیگر با و بغلم کرد پرت رو خودش  

 ادیم خوشت ؟یکنیم تمیاذ چرا وقت؟ چیه یکنینم گوش رو حرفم چرا-

نه؟ من، دنیکش عذاب از  

:گفتم و کمرش یرو دمیکش رو دستم  

 مانینر خورد،یم دیبا نیا از شتریب ،یعوض بود حقش یول زم،یعز نه-

!نذاشت  

 و زدم بهش یکیکوچ لبخند کرد، نگاهم فقط و کرد جدا نمیس از رو سرش

:گفتم و سالمش یشونه یرو گذاشتم دست ما،ین سمت میرفت مت با  
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!؟یدار جون هفتا گربه مثل نمیبب ،یاورد شانس هم اندفعه-  

:گفت خنده با  

!رمیمینم خودم گور، یتو نکنم رو تو تا-  

:گفت یشاک نفس  

!گهیم اون یه گهیم نیا یه گه،ید دیکن بس! اه-  

 هی داخلش از و اتاق کیکوچ خچالی سمت رفت ناراحت و حرف یب بعد

:گفت ماین که خورد ازش کمی و آورد در آب یبطر  

!خوامیم منم-  

 یزیچ اومد تا و انداخت بهش ینگاه کرد، ریگ گلوش یتو نفس بدبخت

 رنگش لحظه هی نفس دمید داخل، اومد دکتر با عمو و شد باز در بگه،

 ،گفت یآروم سالم و کرد جور و جمع رو خودش عیسر یول د،یپر

:گفت بود اومده عمو همراه که یدکتر  

 چند دادن، انجام رو عملتون که یدکتر مشکالت، یسر هی علت به-

 تیزیو من رو شونیا یا ضهیمر مارستان،یب انیب توننینم یروز

!کنمیم  

 قهیدق چند از بعد و ماین کردن چک کرد شروع که میداد تکون یسر همه

:گفت  

 قطره چند قه،یدق ده هر دیتونیم االن از خوبه، تتونیوضع شکر رو خدا-

 تهوع حالت اگر د،یبخور وهیابم دیتونیم ساعت کی از بعد و دیبخور آب

.دیبخور عیما یغذاها و سوپ دیتونیم ساعت چهار از بعد د،ینداشت  

 نسبت تفاوت یب یلیخ عمو رفت؛ و کرد هیتوص چندتا و موند گهید کمی

 از رو نیا بود، نیسنگ نفس یبرا یلیخ نیا و کردیم رفتار نفس به
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 و داخل اومد پرستار بدم؛ صیتشخ خوب تونستمیم شدش جمع صورت

 رونیب رو همه عمال و ماین شیپ بمونه تونهیم مرد همراه به فقط که گفت

 میبر که اومد داداشش، واسه کردندخودش لوس یکل از بعد هم نفس کرد،

 دورش دستم اریاخت یب که بود گرفته افشیق انقدر آسانسور یتو خونه،

.زد یکمرنگ لبخند و کرد نگاهم شد، حلقه  

 یلیخ نفس کردمیم حس خونه، سمت افتادم راه و میشد نیماش سوار

 و دنده یرو دستم ریز گذاشتم و گرفتم رو دستش ست،ین راه به رو حالش

:گفتم  

نفس؟ شده یچ-  

:گفت آروم و دوخت بهم و گرفت ابونیخ و ادما از رو نگاهش  

 باهام حداقل با کنم بغلش خوادیم دلم نم،یبیم رو بابا وقت هر دونم،ینم-

...یول بزنه، حرف  

:داد قورت رو بغضش و کرد مکث  

.رمیبم دل به ارزو دیبا من نکهیا مثل یول-  

 دادم،یم حق بهش شد، رهیخ رونیب به دوباره و برگردوند ازم رو روش

 و خونه میدیرس باالخره! هایلمح یب نیا بود سخت براش و بود پدرش

 رو شام تا آشپزخونه رفت نفس و میکرد عوض لباس حرف یب باال، میرفت

 عوض رو ونیتلوز یهاکانال داشتم و بودم نشسته منم کنه، حاضر

 مینشست زیم سر شام، یبرا کرد صدام که بود نه کینزد ساعت کردم،یم

 هر د،یکش بود ردهک درست که ییبو ث رنگ خوش یماکارون از برام و

.کنه جمع رو زیم کردم کمکش و میخورد رو غذامون آروم دو  

 شد خم سمتم، اومد تیسکویب و ییچا ینیس به با که بودم نشسته مبل یرو

 فرصت از تر،باال رفت کوتاهش دامن که زیم یرو گذاشت رو ینیس و
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 و سادیوا خیس عیسر که پشتش دمیکش رو دستم و کردم استفاده سوئ

 نمک کنترل رو خندم نتونستم که بود شده بامزه افشیق انقدر طرفم، گشتبر

.خنده ریز زدم بلند و  

 نمیس به رو سرش بغلم، یتو دمشیکش و کردم حلقه دورش رو دستم

:گفت آروم و چسبوند  

کشم؟یم خجالت تو از هنوز من چرا-  

 باعث بودنش یخجالت نیهم زدم، لبخند و کردم نوازش رو پاش رون

 که ییهارابطه تمام وجود با که نیا برام، بشه یخواستن شتریب شدیم

 و شد جا به جا بغلم یتو داشت، رو شیذات خجالت اون هنوزم م،یداشت

 رو دستم زد، لب شییچا به که کردم نگاهش برداشت، رو شییچا فنجون

 لب خودش که ییجا همون از گرفتم، ازش و کردم دراز فنجونش سمت

 رو فنجون و زدم یشخندین شد، سرخ هاشگونه باز که مخورد بود، زده

 یاخفه غیج ترس از کردم، بلندش لحظه هی یتو و بغلم زیم یرو گذاشتم

 که کردم باز رو در پام با و اتاق رفتم چسبوند، بهم رو خودش و زد

 گاز رو لبش که زدم بهش یچشمک کرد، نگاهم و کرد بلند رو سرش

 بهش ینگاه و تخت یرو گذاشتمش ن،ییپا انداخت رو سرش و گرفت

!بود شده هافرشته مثل درست دیسف کوتاه راهنیپ نیا یتو انداختم،  

 لبش عیسر و زد یانصفه لبخند که سمتش رفتم و آوردم در رو شرتمیت

 تخت یرو کردم مجبورش و نشیس یرو گذاشتم رو دستم گرفت، گاز رو

 و چونش ریز اختماند دست که دیدزد ازم رو نگاهش بکشه، دراز

 یتو شدم خم که گشت صورتم یتو چشماش کنه، نگاهم کردم مجبورش

:گفتم و صورتش  

!منتظرم خب! امیم در خجالتت از شب یگفت خودت-  
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 با روم، اومد و شد جا به جا عیسر و گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 سمت هی انداخت رو بلندش یموها که کردم نگاهش رفته باال یابروها

:فتگ و گردنش  

بدم؟ پس درس دیبا االن-  

:گفتم و دمیخند  

!ازم یگرفت ادی یچ نمیبب کن رو یگرفت ادی یچ هر-  

 نم،یس یرو تا دیکش باز و داد حرکت گردنم یرو ازرو اشارش انگشت

 حرکات به و دادم قورت رو دهنم آب! نبودم جنبه یب انقدر که من! یلعنت

...شدم رهیخ آرومش  

                        ******  

 بشم بلند تخت یرو از خواستم و دمیکش دارش موج یموها یتو رو دستم

 که انداختم بهش ینگاه کرد، باز رو چشماش و شد جا به جا بغلم یتو که

:گفت و زد یلبخند  

؟یریم یدار-  

:گفتم و دمیبوس رو شیشونیپ آروم و شدم خم  

.برم خوامیم-  

:گفتم یسبدجن با و خورد گره نگاهش یتو نگاهم  

!دارم وقت نفره دو حموم هی یبرا یول-  

:گفت و بهم کرد رو پشتش و دیخند  

!بخوابم ینذاشت صبح تا اد،یم خوابم هنوز من ممنون، یلیخ نه،-  
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 دمیکش فقراتش ستون یرو رو انگشتم و زدم شبید یادآوری از یشخندین

 حساسه کمرش یرو دونستمیم شد، دون دون کمرش پوست و دیلرز که

 پشت شدم خم و کردم تکرار رو کارم دوباره ده،یم نشون واکنش و

 شده یانرژ هیتخل یحساب شبید دونستمیم د،یلرز که دمیبوس رو گردنش

 و کنار دمیکش رو خودم نکنم تشیاذ که نیا یبرا پس نداره، حس االن و

 یتو نفس رون،یب اومدم و گرفتم یاقهیدق چند دوس هی حمام، سمت رفتم

!خوابه بود مشخص و بود خورده چیپ یپتو  

 زدم خونه از و دمیبوس رو نفس و شدم خم اریاخت یب و دمیپوش لباس

 روندم و کردم روشن رو نیماش کردم،یم صحبت یجمال با دیبا رون،یب

...مارستانیب سمت  

                         ******  

:نفس  

 

 کردم اصرار بهش یهرچ و شده مرخص مارستانیب از ماین که روزه دو

 نجوریا از و خوبه و ستین الزم گفت باشم مراقبش بتونم تا ما یخونه ادیب

 مصاحبه و برم دانشگاه، یبرا گهید خوامینم گفتم همشون به یوقت زا،یچ

 کرد اصرار و گفت انقدر بود، ماین کرد مخالفت باهام که ینفر نیاول بدم،

 چون شد، نفهم به هم طرف هی از البته دادم، رییتغ رو نظرم باالخره که

 به حاال و کرد کار به شروع دوباره رانیا یتو سیانگل سفارت امروز

.دمیم انجام رو کارم نجایهم ،یدب تا رفتن یجا  

 عیسر برسه، که االناس گهید سام گذاشتم، رو درش و زدم هم هی رو غذام

 هی بزرگ، خانم قول به چون کردم، عوض رو لباسام و اتاق یتو رفتم

!بده رو کرده درست که ییغذا یبو دینبا وقتچیه زن  
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 کردم، یخال خودم یرو هم رو عالقم مورد عطر و دمیرس خودم به کمی

 یرو از اتاق، یتو اومد خسته یاافهیق با سام و شد باز اتاق در که

 بلند پام نوک یرو که زد یاخسته لبخند سمتش، رفتم و شدم بلند یصندل

 کرد، حلقه کمرم دور رو دستش و دیخند دم،یوسب رو گونش و شدم

:گفتم و زدم یلبخند  

.ینباش خسته-  

.ینباش خسته هم تو ،یمرس-  

.ایب کن عوض رو لباسات-  

:گفتم و سمتش برگشتم در دم  

!نسکافه؟ ای ییچا-  

:داد رو جوابم کرد،یم باز رو راهنشیپ یهادکمه که هونجور  

!شهیم اگه ،ییچا-  

 سمت رفتم و ختمیر ییچا تا دو آشپزخونه، سمت رفتم و گفتم یبلند چشم

 ریگ جا کنارم که نشستم مبل یرو رون،یب اومد ییدستشو از که ییرایپذ

 و نشست موهام یتو دستش که کردم نگاهش د،یکش یقیعم نفس و شد

:گفت خودش که نگفتم یزیچ کردن، یباز باهاشون کرد شروع آروم  

.گرفتم سفارت وقت فردا، واسه-  

 یزیچ خوادیم کردمیم حس شد، رهیخ بهم قیعم که دادم تکون یرس

 لبخند که کردم نگاهم بهش و کردم مظلوم رو چشمام گفت،ینم یول بگه

:گفت و زد یجذاب  

؟یکرد مظلوم رو خودت باز که یخوایم یچ-  
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 فشارم خودش به محکم بعد و شد بلند خندش یصدا که زدم پلک بار چند

:گفت آروم و داد  

!دمایم قورتت کوچولو، نشو نیریش نقدرا-  

:گفتم و دادم فشار نشیس به رو سرم  

شده؟ یچ ،یگینم یول یبگ یخوایم یزیچ هی-  

 یزیچ یول شد، محکم دورم دستش و موهام یرو گذاشت رو چونش

 یحرف چیه خواست،ینم خودش تا چون نکردم، اصرار گهید منم نگفت،

 شد، بلند و کرد باز دورم از رو ستاشد که موندم بغلش یتو یکم! زدینم

:گفت که کردم نگاهش کنجکاو  

.کنم استراحت کمی رمیم خستم،-  

 برگشتم کرد، صدام که کردم نگاه اییچا به ناراحت راهرو، سمت رفت و

:گفت که سمتش  

.کن استراحت هم تو ایب یندار کار اگر-  

 خاموش رو غذا ریز و آشپزخونه یتو رفتم شدم، بلند و کردم فکر کمی

 یلبخند بود، دهیکش دراز تخت یرو دمرو دمید که اتاق یتو رفتم کرد،

 دراز تخت یرو تخت، سمت رفتم و کردم خاموش رو چراغ و زدم

 و دیکش دراز پهلو به و کرد نگاهم کمی کرد، باز رو چشماش که دمیکش

 دراز و بغلش یتو رفتم منم بغلش، برم که زد اشاره و کرد باز رو دستش

:گفت و کرد جمع دورم رو دستش دم،یکش  

!کوچولو گهید بخواب-  

 یول بخوابم، کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس منم بست، رو چشماش و

 از خستس، یحساب االن سام تمیدونیم بود، شده فعال درونم کرم متاسفانه
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 و کرد نگاهم بودن خواب خمار که ییچشما با که رونیب اومدم بغلش

:گفت  

؟یریم کجا-  

.امیم االن-  

 پوستم به وقتا یبعض که یابچه روغن و شمیآرا زیم یکشو سمت رفتم

 و آوردم در رو خودم راهنیپ اول تخت، یرو رفتم و برداشتم رو زدمیم

 و زدم یلبخند باال، داد رو ابروهاش و کرد نگاهم سام، سمت رفتم بعد

:گفتم  

.بره در تیتگخس کمی بدم ماساژت خوامیم ار،یب در رو شرتتیت-  

:گفت و زد یلبخند  

!شهیم خوب بخوابم زم،یعز خوادینم-  

:گفتم شدیم دهید ازم کم یلیخ که یتقص با  

!بدم ماساژت خوامیم نچ،-  

 تخت یرو دمر دوباره و آورد در رو لباسش و نکرد بحث باهام گهید

 دستم یرو رو بچه روغن از یکم و نشستم کمرش یرو د،یکش دراز

 بعد کمی دادنش، ماساژ آروم آروم کتفش یباال از کردم عشرو و ختمیر

 یرو شدم خم آروم و زدم یلبخند برد، خوابش کم کم و شد شل دستم ریز

 بلند کمرش یرو از و دمیبوس رو گونش خوابه، دمید یوقت و صورتش

 خوابش از نشد باعث منم یطونیش و بود خسته واقعا که نیا مثل شدم،

.بزنه  
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 و کردم پاک یکاغذ دستمال با رو دستم و یپاتخت یرو گذاشتم رو روغن

 بود یاون از ترمشغول یلیخ فکرم یول دم،یکش دراز کنارش یهمونجور

...بخوابم بتونم که  

                    *******  

:سام  

 

 اقامت خاطر به و کردم درست رو نفس رفتن و زایو یکارا باالخره

 و میفرودگاه یتو االنم شد، جامان ترعیسر کمی کاراش اونجا، خودم

 چیه اونجا چون ناراحته یلیخ نفس بشه، اعالم پروازمون که میمنتظر

 به دادم رو پرونده م،یبر دیبا طمونیشرا یبرا خب، یول نداره رو یکس

.باشه اون یپا کارا یهیبق که شد قرار و ماین  

 هم ماین خت،یریم اشک آروم و بود شده مچاله ماین بغل یتو کال نفس

 مانینر گه،یم یچ دمیشنینم من که کردیم صحبت گوشش دم همش

:گفت و شونم یرو گذاشت رو دستش  

 که بود ماین باز نجایا نداره، رو یکس چیه اونجا باش، مراقبش-

 بهش حواست نداره، هم رو اون اونجا بزنه، حرف باهاش یهرازگاه

.کنمیم خواهش باشه  

 و ماین به ینگاه شد، اعالم پروازمون موقع همون که دادم تکون یسر

 جدا هم از بعد و بودن کرده بغل رو هم محکم یچجور که انداختم نفس

 ولمون آخر و کرد رو سفارشش من به هم یکل و دشیبوس ماین شدن،

.میبر کردن  

:گفت و داد هیتک شهیش به رو سرش نفس که و میشد مایهواپ سوار  

!شهیم تنگ دلم-  
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:گفتم و کردم بغلش  

 عکاس هی عنوان به وقت، چند از بعد کن فکر نیا به خوبه، ندتیا یبرا-

؟یندار دوست رو نیا کشورت، یگردیبرم یاحرفه مدل و  

 لرزش وضوح به شد، بلند که پرواز داد، تکون یسر و کرد نگاهم

 به کینزد اونجا تا شد؛ آروم کمی که دادم فشارش خودم به کردم، حس و

:گفتم نفس به و آوردم در رو تابملب بود، راه ساعت هفت  

!یکن ترجمه یتونیم رو چقدرش نمیبب ه،یاصل زبان م؟ینیبب لمیف یاهیپا-  

:گفت و کرد یرمق یب یخنده  

.کردن ترجمه برام یداد خودت رو زبانم مدرک خوبه-  

 هم با و گذاشتم رو تیالیتوآ لمیف دوخت، چشم توریمان یصفحه به و

 اعالم یوقت م؛یدید رو قسمتش سه م،یبرس تا که بود تقسم تا چند م،یدید

 شد، حبس نفسش نفس، کردم حس م،یایب فرود میخوایم که کرد

 خاک یتو باالخره کردم؛ بغل رو هاششونه و بستم رو کمربندامون

 میافتاد راه چمدونا، گرفتن و کارها انجام از بعد و میاومد فرود سیانگل

 دنبالش چشم با پس دنبالمون، ادیم بود گفته ادوارد ،یخروج در سمت

 دایپ رو یمشک هی بور، آدم همهیا نیب ستین سخت اصال البته گشتم،

!دهید یتو خدا یشهیهم که کلشیه و قواره و قد اون با اونم! یکن  

 داره نهیس به دست و داده هیتک شیمشک بنز به دمید و کردم نگاه کمی

 محکم طرفم، اومد و دیخند که شسمت رفتم و زدم لبخند کنه،یم نگاهم

:گفت که کردم بغلش  

!؟یچطور مرد، یه-  

؟یچطور تو خوب، خوبم،-  
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.خوبم منم-  

:گفت و کرد اشاره نفس به سر با  

همسرته؟-  

 خوش و داد دست باهاش مودبانه یلیخ و سمتش رفت که دادم تکون یسر

 کرد؛ تشکر و گوشش پشت زد رو موهاش آروم یلیخ هم نفس و گفت آمد

:دیپرس اد که میشد سوار و نیماش پشت میگذاشت رو چمدونا  

ن؟یشد خسته بود؟ چطور سفر-  

!هیطوالن راه باالخره کم،ی-  

:گفت آروم و داد تکون یسر  

ه؟یچ همسرت اسم-  

 نگاه رو رونیب و بود نشسته ساکت یلیخ که انداختم نفس به ینگاه

:گفتم و اد سمت برگشتم کرد،یم  

.نفس-  

:گفت و باال داد رو ابروهاش  

؟یچ یعنی-  

:گفتم و گرفت خندم  

!دم باز و دم دن،یکش نفس یعنی-  

:گفت و کرد نگاهم یحرص نفس  

!ادب یب! یدم باز و دم خودت-  

 نهیس به دست و برگردوند رو روش نفس گرفت، خندش هم اد که دمیخند

:گفت خنده با اد نشست،  
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.کنم ناراحتتون خواستمینم من د،یببخش-  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

.نداره یاشکال-  

:گفت و خواروند رو سرش یشینما اد  

!نه؟ زدم، گند-  

:گفت دوباره که نگفتم یزیچ و دمیخند  

خونه؟ یریم-  

:فتمگ و دادم تکون یسر  

!اداره امیب دیبا فردا از دارم، ازین استراحت به واقعا ره،آ-  

.یایم یدار گرفتن جشن هابچه یهمه اره،-  

:گفت و انداخت نفس به نهییآ از ینگاه بعد  

!نباشه زنت تن به سر خوادیم دلشون نه، دخترا البته-  

:گفتم که کرد یبد اخم نفس  

 آرزو هنوز کن، رحم من به م،یگیم میدار یچ ما فهمهیم نیا داداش-

!دارم  

 تکون تاسف ینشونه به یسر و دیچیپ نیماش یتو اد یخنده بلند یصدا

 ادهیپ نیماش از ازش، تشکر یکل با و من آپارتمان به میدیرس بعد یکم داد؛

 بوق هی با هم اد که ساختمون سمت میرفت و میبرداشت هم رو الیوسا م،یشد

.رفت و کرد یخداحافظ ازمون  

 خونه به یکل نگاه نفس داخل، میرفت هم با و کردم باز رو آپارتمان در

 دایپ با و کرد باز رو هادر تک به تک  راهرو، سمت رفت و انداخت
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 دمید یوقت و کردم خونه به ینگاه داخلش؛ رفت خواب، اتاق کردن

 در و اتاق سمت بردم رو الیوسا کردم؛ تشکر اد از باز دلم یتو زه،یتم

 بعد کرد،یم نگاه رونیب به و بود سادهیوا پنجره یجلو نفس کردم، باز رو

:گفت و سمتم برگشت لحظه چند از  

ه؟یابر شهیهم نجایا-  

:گفتم آروم کردم، بغلش و دمیکش رو دستش سمتش، رفتم و زدم یلبخند  

!هینجوریهم وقتا شتریب یول شه،یهم نه-  

!نجایا رهیگیم دلم-  

 که میریبگ گهید یخونه هی و میکن عوض رو خونه میتونیم یبخوا اگر-

.باشه داشته اطیح  

:گفت و کرد نگاهم ذوق با  

شه؟یم واقعا-  

.کاراش دنبال رمیم هفته یتو بذار اره،-  

:گفتم که الیوسا سمت رفت شد، جدا ازم و دیبوس رو گونم  

.میدار کار یکل فردا م،یکن استراحت کمی ایب کن، ول رو اونا-  

 و کرد عوض و برداشت یراحت لباس دست هی و داد تکون رو سرش

 انگار کنارش، رفتم و آوردم در رو لباسام منم د،یکش دراز تخت یرو

 و سمتم اومد عیسر چون بخوابه، خودم بغل یتو فقط که بود کرده عادت

 خواستم منم برد، خوابش عیسر یلیخ و بازوم یرو گذاشت رو سرش

 داشتن، همکارام اکثرا رو نجایا خط اومد، امیپ براش میگوش که بخوابم

 یپاتخت یرو از رو میگوش رم؛یبگ خط هم نفس یبرا باشه ادمی دیبا
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 جا بود داده امیپ که یکس اسم دنید با کردم، زبا رو امیپ و برداشتم

:بود دایش خوردم؛  

عشقم؛ سالم-  

.نمتیبیم یزود به  

 از داشت واقعا مغزم! بود زده برام تهش هم قلب و چشمک یموجیا هی و

 چندتا از بعد گرفتم، رو اد یشماره عیسر نجا؟یا اومده یعنی افتاد،یم کار

:گفتم عیسر بگه یزیچ نکهیا از قبل داد، جواب باالخره بوق،  

 نیهم نه، ای شده سیانگل خاک وارد یمراد دایش نام به یکس نیبب اد،-

.االن  

.دمیم خبر باشه،-  

 یفکر با باشه، داشته آرامش من مغز قهیدق دو ذارنینم نایا کردم، قطع و

 دم،یکش بو قیعم و نفس یبو خوش یموها یتو کردم رو سرم خراب

...بستم رو چشمام و شد ترمحکم دورش دستم ش،از گرفتم آرامش یکم  

                      *******  

:نفس  

 

 حس م،یشد دانشگاه طیمح وارد هم با و گرفتم محکم رو سام دست

 نگاهمون یجور هی همه داشتم، استرس یلیخ کنم،یم سکته دارم کردمیم

 بهم داشت و بود زده یجذاب لبخند که کردم نگاه سام به برگشتم کردن،یم

:گفتم و نییپا انداختم رو سرم کرد،یم نگاه  

؟یخندیم چرا-  

کوچولو؟ دمیخند یک من-  
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:گفتم و دمیکش یاخفه غیج حرص از  

!ییکوچولو خودت-  

:گفت طنتیش با و انداخت باال ییابرو  

!؟یمطمئن-  

 پام انگشت نوک تا سر از کردم حس و شد گرد هیثان از یکسر در چشمام

 یتو دمیکوب کالسور با و رونیب دمیکش دستش از رو تمدس شده، سرخ

:گفت خنده با که بازوش  

!کرده دایپ بد اخالق دانشگاه ومدهین هنوز کن، نگاش نچ، نچ نچ نچ-  

 که دنبالش افتادم غیج غیج با و کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید اندفعه

 رفتم ضرب با من که سادیوا دفعهکی بعد کرد، فرار دستم از و دیخند

:گفت و داشت نگهم محکم بغلش، یتو  

 انجیا کنم،یم حالل رو خونت خودم نم،یبب ا،یکن یطونیش نجایا نمینب نفس،-

 دور حد از شیب داره یپسر نمیبب هیکاف یول یباش محدود که ستین رانیا

!کنم یقاط گهید که اونوقته پلکه،یم ورت و  

:گفت که کردم نگاهش و باال آوردم رو سرم  

مگه؟ گمیم دروغ ه؟یچ-  

:گفتم و سادمیوا جلوش نهیس به دست و رونیب اومد بغلش از  

!گه؟ید کنهیم صدق هم شما مورد در نیا اونوقت-  

:گفت و شد نهیس به دست من مثل  

!قا؟یدق یچ-  

!کنم یقاط نم،یبب ورت رو دو یدختر اگر نکهیا-  
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:گفت و باال داد رو ابروهاش  

!کن یقاط بعد کن، دایپ اول تو-  

 دادم،یم ماساژ رو انگشتاش یجا که همونجور د،یکش رو مینیب نوک و

:گفتم  

!بکش نشون و خط من واسه بعد کن، دایپ یکی اول هم تو پس-  

:گفت و شلوارش بیج یتو کرد رو دستش  

ام؟یب باهات دیبا ای یریم خودت حاال باشه،-  

 و گرفت رو دستم و داد تکون یسر خنده، با که کردم نگاهش مظلوم

 یرو از داخل، میرفت و یادار ساختمان به میدیرس افتاد، راه دوباره

 اجازه، کسب و زدن در از بعد و میکرد دایپ رو تیریمد دفتر ها،تابلو

 ازمون ییخوشرو با که بود بابا سال و سن هم مرد هی ریمد داخل؛ میرفت

 و هاکالس تسیل بهم صحبت، یکم و مدارک گرفتن از بعد و کرد استقبال

 امروز دمید و انداختم هامکالس یهاروز به ینگاه داد، رو هاشونیروز

 یخداحافظ عیسر شه،یم شروع هم گهید ساعت کی تا و دارم کالس

 شد تموم کالسم گفت کالس، سر برم تا شدم جدا سام از باالخره و میکرد

.شناختمینم رو نجاهایا چون دنبالم، ادیب که بدم خبر  

 گوشم پشت زدم رو موهام اد،یب استاد که میبود منتظر و نشستم سکال سر

.نبستم رو موهام چرا که کردم لعنت رو خودم هزارم بار یبرا و  

 جمع سرم یباال یاگوجه حالت به رو موهام ،یناگهان میتصم کی در

 واقعا سه؛یوا که موهام یتو کردم رو همراهم یهامداد ار دوتا و کردم

.بستم رو موهام که نیا هیخوب حس درچق  
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 کالس تا دو داد؛ دیخر هم یکل و گفت زیم زیچ یکل و اومد استاد باالخره

 جواب زدم زنگ سام به یهرچ خونه، گشتمیبرم دیبا و شد تموم هم یبعد

:گفتم خودم شیپ و شدم یعصب نداد،  

.پرسمیم کنم ریگ جا هر دارم، رو آدرس برم، نتونم که فلجم خودم مگه-  

 شدم، خارج محوطه از و دانشگاه یورود در سمت افتادم راه فکر نیا با

 نیهم پس م،یاومد نیماش با راست سمت از که اومد ادمی و کردم فکر کمی

 رو راه چهار تا کردم، نگاه دستم یتو آدرس به رفتم؛ و گرفتم رو ریمس

 نفر دو از م،بر دیبا سمت کدوم از که دمیپرسیم دیبا حاال و بودم اومده

 که بودم خونه یکاینزد افتادم، راه شدم مطمئن یوقت و دمیپرس رو آدرس

 داد سالم، بدون که دادم جواب یناراحت با بود، سام خورد، زنگ میگوش

:دیکش  

؟ییکجا-  

 کجام گفتم و کردم نگاه ابونیخ اسم به و دادم فاصله گوشم از رو یگوش

:زد داد دوباره که  

دنبالت؟ مایم نگفتم من مگه-  

:زدم داد خودش مثل و رفتم در کوره از  

 اسکال مثل باش نداشته توقع ،یدینم رو یکوفت یگوش اون جواب یوقت-

 آدرس ستم،ین ساله دو یبچه ،یبد جواب و بخواد دلت یک نمیبب تا سمیوا

!خونه رسمیم دارم االنم داشتم، هم  

:گفت بعد و دمیشن رو قشیعم نفس یصدا  

!که یندار دیکل-  

ست؟ین دربان دست زاپاسش مگه-  
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!پس ریبگ ازش چرا،-  

.خداحافظ باشه،-  

.خداحافظ م،یزنیم حرف خونه، امیم-  

 دست اون رفتم و بمیج یتو گذاشتم رو لمیموبا کرد، قطع رو یگوش و

 شام کردم شروع و داخل رفتم گرفتم، رو زاپاس دیکل دربان از و ابونیخ

.کردن درست  

 بود، خرد سام دست از اعصابم حموم، برم گرفتم میتصم و شد تموم کارم

 و برداشتم رو حولم! کنه؟یم ینه و امر فقط که بچم من مگه ؟یچ یعنی

 گرم آب حس سادم،یوا رشیز رفتم و کردم باز رو دوش حمام، یتو رفتم

 نیا به و دوش سمت گرفتم رو صورتم داشتم، دوست تنم پوست یرو رو

 شده تنگ براش دلم نزدم، حرف ماین با هست یروز چند که کردم فکر

.بود  

 شد، باز حمام در کردم حس که دوش ریز رفتم و زدم شامپو رو موهام

:گفتم و دمیترس  

ه؟یک-  

 گرفتم رو صورتم عیسر شدم، یاالتیخ حتما کردم فکر و دمینشن یجواب

 چنان ترس، از شد، حلقه دورم یدست که گرفتم آب رو موهام و دوش ریز

 بغل و دهنم رو گذاشترو دستش شد، کر خودم یگوشا که دمیکش یغیج

:گفت گوشم  

چته؟ سامم، نفس، آروم-  

:گفتم و لختش ینهیس یتو دمیکوب محکم و زدم پس رو دستش حرص با  

.کردم سکته احمق دم،یترس ادب، یب ،یشعور یب یلیخ-  
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:تگف و کرد حلقه دورم رو دستش اومد، در اشکم اریاخت یب و  

.یبترس انقدر کردمینم فکر ببخشد،-  

:گفتم و رونیب اومدم زور به بغلش از  

.دمیترس که یدید-  

 داشتم، یبد یلیخ حس نبودن، خودم دست واقعا اشکام دوش، ریز رفتم و

 به چسبوند و دیکش رو دستم که رونیب برم خواستم و گرفتم آب رو خودم

 و باال آوردم رو سرم ،شد تندتر نفسام خودم، کینزد حسش با خودش،

 که کنار بکشم خواستم گس،ید یجا چشماش دمید که کردم نگاه بهش

:گفت یدار خش یصدا با و داشت نگهم محکم  

؟یبر یتونیم گفتم من مگه ؟یسالمت به کجا-  

:گفتم و کردم خودیب یتقال  

 یاجیاحت تو یاجازه به من کن، ولم دلخورم، دستت از سام، کن ولم-

.ندارم  

 دور رو پاهام ترس با که کرد بلندم دفعهکی و شد حلقه کمرم دور شدست

:گفتم و کردم حلقه کمرش  

وونه؟ید یکنیم کاریچ-  

ه؟یحرف ارم،یب در دلش از که کنمیم بغل رو زنم-  

:گفت و کرد محکم دورم رو دستش که گرفتم گاز رو لبم خجالت با  

.بردار رو حولت-  

 کردم، باز رو در و دورم دمشیچیپ ،در سمت رفت که برداشتم رو حولم

:گفتم داشتم، کنترلش در یسع که یاخنده با  
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.خب نیزم بذارم-  

!شترهیب فشیک نچ،-  

!ییایح یب یلیخ-  

...اتاق سمت رفت و زد یابامزه چشمک  

                     ******  

 شبید نذاشت نامرد کردم، باز رو چشمام یحد از شیب یگرسنگ حس با

!اره؟یم کجاش از رو جون همهنیا نیا موندم من بخورم، غذا لقمه هی  

 شدن پا حس داشتم، نگه هامنهیس یرو رو پتو و نشستم تخت یرو کسل

 نگاه بود دهیخواب دمر که سام به یزار با بود، گرسنم دیشد یول نداشتم

 دید که رو من نشست، و دیپر جاش از که زدم بهش یمشت یحرص و کرد

:گفت و دیکش صورتش به یدست و دیکش یقیعم نفس  

شده؟ یچ نفس، هیچ-  

:گفتم و کردم زونیآو رو لبام و کردم لوس رو خودم  

!خب بخرم شام ینذاشت شبید گرسنمه، من-  

 گرفتم چشم ازش عیسر شد، بلند جاش از و داد فشار هم به رو چشماش

:گفت خنده با که  

؟یگرفت رو یچ از قایدق-  

:گفتم و گرفتم گاز رو لبم  

!کنم فکر کنمینم عادت رممیبم تا من خب، نکن تمیاذ-  

:گفت و سمتم اومد طونیش  

بدم؟ عادتت یخوایم-  
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:گفتم خنده با  

!شمیم خاموش گرفتن، ادی یجا االن گشنمه، من لطفا، سام-  

:گفت و در سمت رفت یهمونجور د،یپوش رو رشیز لباس و دیخند  

.کنم داغ رو غذا تا ایب پاشو-  

 و دمیپوش رو بود یصندل یرو که سام شرتیت فقط و شدم ندبل حال یب

 گذاشت رو غذا اونم که نشستم یصندل یرو آشپزخونه، یتو رون،یب رفتم

 نگاه داشتم عضالتش خوردن تکون و حرکاتش و کار به بشه، داغ

 بهش کردم یسع و گرفتم گاز رو لبم بود؛ شده جذاب برام دایجد کردم،یم

!داشت جاذبه انگار یتلعن یول نکنم، نگاه  

 با و سمتم برگشت غذا یقابلمه با اونم که روش برگشت نگاهم دوباره

 پلک بار چند داد، تکون یسر و باال انداخت رو ابروهاش حالتم، دنید

 گذاشت رو طرف و زد یکمرنگ لبخند ندادم، رو جوابش یزیچ و زدم

 د،یکش غذا دومون هر یبرا و آورد بشقاب دوتا و رفت دوباره ز،یم یرو

 کنم فکر بود، دستش عضالت یرو چشمم خوردنمون، غذا مدت تمام

!خدا دیام به شمیم خل کم کم دارم  

 به داره دمید که سام سمت برگشتم و ییظرفشو یتو گذاشتم رو بشقابم

 گاز رو لبم یگوشه لباشه، یرو خودش خاص لبخند و کنهیم نگاه پاهام

 یقشنگ نگاه بهم و باال آورد رو چشماش که سمتش مرفت آروم و گرفتم

 یول کردم، حس ینجوریا من ای بود خاص نگاهش واقعا دونمینم کرد،

 یتو یزیچ هی نگاهش، با انگار داشتم، دوست رو نگاهش بود، یهرچ

.شدیم گرم نمیس  

 ینگاه اتاق، سمت میرفت هم با شد، بلند یصندل یرو از و گرفت رو دستم

:گفت و نداختا ساعت به  
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.بخوابم تونمینم گهید کردم فکر جون، آخ-  

 با دم،یکش دراز کنارش رفتم و دمیخند تخت، یرو کرد پرت رو خودش و

:گفت خنده  

طون؟یش یکنیم نگاهم ینجوریا چرا چته؟ امروز تو-  

:گفتم دمیخند  

کردم؟ نکاهت یچجور مگه-  

:گفت یبم یصدا با و دیکش موهام یتو یدست  

!ینجوریهم-  

:گفتم و کردم فرو گردنش یتو رو سرم و زدم یکیکوچ لبخند  

!خستم من م،یبخواب ایب یول یچجور دونمینم که من-  

!کنده کوه انگار خستم گهیم نیهمچ-  

 دادم فشار نشیس به رو سرم و کردم حلقه کمرش دور رو دستم و دمیخند

 بود اومده خوشم انگار خورد،یم وول یزیچ هی دلم ته بستم، رو چشمام و

 بوده، توجه یب بهت که یکس ینیبب داره یجالب حس کنه،یم توجه بهم که

...کنهیم توجه بهت االن  

                      ******  

:سام  

 

 نجایا م،یکردیم کار شرکت به یتو هممون م،یداشت که یطیشرا خاطر به

 در اد که دادم هیتک یصندل یپشت هیرو سرم م؛یبود سیرئ اد و من مثال

 نیا که گفتم خودم شیپ و انداختم بهش ینگاه داخل، اومد و کرد باز رو
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! کلیه و افهیق نیا با شدیم مدل دیبا شغل، نیا یتو اومده یاشتباه پسر

:گفت و زد یشخندین د،ید خودش یرو که رو نگاهم  

؟یکن یخاستگار ازم یخوایم ؟یدید رو من تازه ه؟یچ-  

 د،یخند و داد یخال جا که طرفش کردم پرت رو دستم خودکار و دمیخند

:گفت و طرفم آورد رو دستش یپرونده  

.یخواستیم که ییزایچ نمیا-  

 هر با خوندنش، به کردم شروع و کردم بازش گرفتم، ازش و کردم اخم

 ییهاحرومزاده چه گهید نایا شد،یم قفل شتریب فکم خوندم،یم که یخط

 هر عکسا دنید با! نا؟یا ندارن رحم هم بچه به بچه؟ خهآ! گه؟ید بودن

 دستم یجلو االن دیجاو اگر کردمیم احساس و شدیم بدتر حالم لحظه

!بودم کرده خفش االن تا بود،  

 و رونیب دادم کالفه رو نفسم فشردمشون، هم یرو و بستم رو چشمام

:گفتم  

!که یدونیم ما،ین یبرا بفرست مدارک نیا از نمونه هی-  

:گفت آروم و گرفت رو مدارک سمتم، اومد و داد تکون یسر  

ساموئل؟-  

:گفت که کردم نگاهش  

!سهیانگل ،یمراد دایش-  

 نیا یتو که باشه یعوض انقدر کردمینم فکر شد، منقبض شتریب فکم

 بود، من با که هم یموقع اون دنستمینم باشه، هادسته سر جزو گروه،

:گفتم و کردم نگاه اد به بوده؛ کار نیا یتو  

.نیبرندار ازش چشم ن،یبذار مراقب براش نیتونیم اگر-  
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:گفتم که سمتم برگشت کردم، صداش باز که داد تکون رو سرش  

!باش خودت مراقب-  

 باز و کنهینم گوش حرف به دونستمیم رون،یب رفت و زد یشخندین

! دادیم یسبزقرمه یبو کلش خدا یشهیهم کال کنه،یم یقاط رو خودش

 کالسش دیبا گهید االن گرفتم، رو نفس یشماره و کردم نگاه ساعت به

 که ییهاخونه از چندتا میبر تا دنبالش برم خواستمیم باشه، شده تموم

:داد جواب بوق چندتا از بعد باالخره م؛ینیبب بودن کرده یمعرف  

!سالم-  

:گفتم و زدم لبخند شادش یصدا به  

نفس؟ ییکجا سالم،-  

.خونه برم خوامیم شد، تموم مکالس االن نیهم-  

.مینیبب خونه چندتا میبر دنبالت امیم کن، صبر کمی یتونیم اگر  

:گفت اخر و شد سکوت کمی  

.یایب تا نمیشیم دانشگاه یکافه یتو من باشه،-  

.نمتیبیم پس-  

 و برداشتم یصندل یرو از رو کتم و شدم بلند کردم، قطع رو یگوش و

 سمت به و شدم نیماش سوار و شدم خارج مونساخت از رون،یب سمت رفتم

 یتو اومد،یم و دانشگاه رفتیم شدیم یماه کی روندم، نفس دانشگاه

.بود افتادهین یخاص اتفاق هم مدت نیا  

 نداد، جواب زدم، زنگ بهش یهرچ دانشگاه، به دمیرس یمدت از بعد

 ردوا دانشگاه، یکافه سمت رفتم و شدم وارد و کردم پارک رو نیماش

 هم یپسر هی و نشسته زیم هی سر دمید که گشتم نفس دنبال چشم با و شدم
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 فاصله نیا از البته که باهاش زنهیم حرف داره و شده خم زیم یرو

!گهیم یچ دمیفهمینم  

 و کرد نگاهم لبخند با شد، من متوجه نفس که سمتشون رفتم و کردم اخم

 کرد، بغلم و کمینزد مداو و شد رد پسر اون کنار از شد، بلند جاش از

:گفت آروم و کرد نگاهم و باال آورد رو سرش که داشتم اخم هنوز  

.گمینم دروغ بهت من کنم،یم خواهش سام، دیپرس سوال فقط-  

 هم پسره اون رون،یب دادم کالفه رو نفسم و شد رهیخ چشماش یتو نگاهم

 دن،کریم صحبت و بود نشسته دوستاش و خودشون زیم سر بود رفته

:گفتم آروم  

د؟یپرس یچ-  

:گفت و کرد نگاهم ناراحت  

 بهش داده جزوه استاد اگر خواست ازم بود، ومدهین همه، با کالسمون هی-

 خودت برو شه،ینم باورت ره،یبگ ازم ادیب فردا و اوردمین گفتم که بدم

.بپرس  

 به محکم رو چشمام در، سمت رفت و نییپا انداخت رو سرش ناراحت و

.دنبالش رفتم و دادم ارفش هم  

 حساسم، ارتباطاش یرو ست،ین خودم دست یول کنم ناراحتش خواستمینم

 جنس با من، از ریغ به حاال تا چون ست،ین دخترا یهمه مثل نفس چون

.نداشته رابطه مخالفش  

 بود، مقدمه یب کارم چون که دمیکش پشت از رو بازوش و بهش دمیرس

 یموها ن،ییپا انداخت رو سرش که کردم نگاهش ،بغلم یتو شد پرت

:گفتم و گوشش پشت زدم رو حالتش خوش  
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.نیهم حساسم، ارتباطات یرو فقط من نداشتم، یمنظور من نفس،-  

:گفت و داد تکون رو سرش و دیکش یقیعم نفس  

 م،یریبگ چیساندو هی راه سر حداقل گرسنمه، یلیخ من م،یبر شهیم-

.میبخور  

 حرف یب و گرفتم رو دستش کنه، بحث موضوع نیا سر دخواینم دمیفهم

 کرده یمعرف بهم که ییهاخونه سمت به و میشد سوار ن،یماش سمت رفتم

 چیساندو دوتا و سادمیوا کیکوچ رستوران هی دم هم راه سر روندم، بودن

.میافتاد راه دوباره و دمیخر همبرگر  

 منطقه نیا یهاخونه مامت م،یخواستیم که یامنطقه به میدیرس باالخره

 هااطیح و هاخونه به ذوق با نفس داشت، یقشنگ یفضا و بود ییالیو

:گفت یخاص یشاد با هوی زدم،یم لبخند ذوقش از منم کرد،یم نگاه  

!داره تابم ،یوا قشنگه، یلیخ نگاه، رو اون سام یوا-  

 چوب، ینما و داشت یرونیش سقف کردم، نگاه گفتیم که یاخونه به

 و کردم نگاه آدرسم به داشت، یجالب یباغچه بود، ساده و قشنگ یلیخ

:گفتم و ستادمیا کنارش بود، خونه همون درست دم،یخند  

.میریگیم رو نیهم اومد، خوشمون هم داخلش از اگر م،ینیبب میبر خب-  

 قرار کنارش و شدم ادهیپ سرش پشت شد، ادهیپ عیسر و کرد نگاهم ذوق با

 هک گفت اونم و میهست خونه یجلو که گفتم و گرفتم تماس یمکند با گرفتم،

 اط،یخ داخل رفتم و گرفتم رو نفس دست رسه؛یم گهید یقهیدق چند تا

 رو دستاش ساد،یوا اطیح وسط رفت و آوردم در دستم از رو دستش نفس

:گفت که کردم نگاهش لبخند با د،یچرخ خودش دور دور، هی و کرد باز  

!هیعال نجایا ،یسام یوا-  
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 نگفته بهم یکس حاال تا ؟یسام من؟ به گفت یچ نیا باال، دادم رو ابروم

:گفت و دندونش ریز دیکش رو لبش د،ید که رو نگاهم! یسام بود  

.ادیم بدت دونستمینم د،یببخش ام،-  

 و خودم سمت دمشیکش و کمرش دور انداختم رو دستم هی و سمتش رفتم

:گفتم  

.بود نکرده صدام یسام الحا تا یکس فقط ومد،ین بدم-  

 نیا دادم، قورت رو دهنم آب اریاخت یب که کرد نگاهم و کرد تر رو لبش

 خواستم و شدم خم سمتش فکر یب بود، شده یخواستن برام یادیز دختر

:رونیب آورد در خوبم حال از رو من یمکند یصدا که ببوسمش  

!ینیام یآقا سالم-  

:گفتم و بردم یمکند سمت به رو نگاهم شد، سرخ که کردم ول رو نفس  

.سالم-  

:گفت و کرد یاحوالپرس و سالم هم نفس با و میداد دست هم با بعد  

 هم رو داخل میبر بهتره اومده، خوشتون انگار که اطشیح از خب،-

.دینیبب  

 خونه وارد هم با دو هر ،یمکند پشت گرفت، رو دستم و زد یلبخند نفس

 دادن، نشونمون رو خونه قسمت به قسمت کرد عشرو هم یمکند م،یشد

 یپنجره از که بود شکل لیمستط سالن هی کرد، شروع ییرایپذ از اول

 هم بزرگ ینهیشوم هی و خلوت اطیح به داشت راه سالن، یسر تا سر

 نیتزئ زرد و یاسرمه مبل دست هی با و داشت قرار وارید وسط درست

 درست اپنش، یآشپزخونه که بود یخورد غذا سالن چپش سمت بود، شده

 داخلش رنگ یاسرمه ینفره هشت یخور نهار زیم هی و بود بغلش
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 اون و بود یبهداشت سیسرو شیکی که بود اونجا هم در دوتا بودن؛ گذاشته

.یانبار هم یکی  

 یانبار یفضا هم هاپله ریز ها،پله سمت میرفت هاخواب اتاق دنید یبرا

 دونه به دونه یمکند و باال یطبقه میدیرس بودن، کرده درست یمانند

 بود، مستر اتاق شیکی که داشت خواب اتاق تاپنج کال کرد، باز رو هااتاق

 از و داشت داخلش هم حمام و ییدستشو و بود تربزرگ هااتاق یهیبق از

.بود معلوم ابونیخ و اطیح تمام در، یرو به رو بزرگ یپنجره  

:گفت ذوق با و ستادیا اتاق وسط رفت نفس  

م؟یریبگ رو نیهم شهیم سام، دارم دوستش خوبه، یلیخ نجایا-  

:گفتم و زدم یلبخند  

؟ینیبب هم رو گهید یجاها یخواینم-  

.دارم دوست رو نیهم خوبه، نجایا نچ،-  

.زمیعز باشه-  

:گفت خنده با که یمکند سمت برگشتم  

!هم؟ به نیگفتیم یچ-  

 حرف یفارس میداشت مدت تمام ومدا ادمی تازه و کردم یاخنده تک

:گفتم و خوردم رو خندم م،یزدیم  

 هم نگیپارک نجایا ،یراست م،یکردیم صحبت نجایا مورد در میداشت-

 داره؟

.یبغل ابونیخ از یعنی ،یبش وارد پشت در از دیبا فقط اره، اوه،-  

.میببند رو قرارداد خوبه، ما نظر به باشه، خب اهان،-  
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 حاضر رو قرارداد فردا تا و میبد انجام رو کاراش فردا گفت و زد یلبخند

 که مینشست نیماش یتو م،یکرد یخداحافظ هم از و نییپا میاومد کنه؛یم

:گفت نفس  

 خوامیم ه،یعال رشیگ نور باشه، من مال راسته سمت که اتاقه اون شهیم-

.بکشم رو کارام توش  

 رفتم و آوردم در تحرک به رو نیماش دادم، تکون رو سرم و زدم یلبخند

...افتهیب برامون یخوب یاتفاقا خونه نیا یتو دوارمیام خونه، سمت  

                     *******  

:نفس  

 

 بود مبله اونجا البته کنار، گذاشتم و کردم یبند بسته هم رو کارتن نیآخر

 دیبا که رو مونیضرور لوازم یول م،یببر یخاص زیچ ما نبود یازین و

!میبردیم  

 رو هااتاق از یکی و بود داده سفارش خواب سیسرو هی اونجا یبرا سام

 بود؛ من یبرا که هم شیکی و خودش کار اتاق و کتابخونه بود کرده هم

 د،ید که رو تیوضع داخل، اومد در از سام که مبل یرو نشستم خسته

:گفت و زد یلبخند  

!ینباش خسته-  

.هم تو ،یمرس-  

:گفت و زد میشونیپ به یابوسه و کمینزد اومد  

.میدار کار یکل فردا م،یکن استراحت نیبر م،یبخور یزیچ هی پاشو-  
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 داغ گذاشتم رو غذا آشپزخونه، سمت رفتم شدم بلند و دادم تکون یسر

:گفتم و کردم فکر کمی م،یخورد رو غذامون هم با و اومد هم سام بشه،  

اره؟ ه،یطوالن رشیمس یلیخ دانشگاه تا خونه از گم،یم-  

:گفت و دیکش سر رو شیدنینوش  

.برگرد یتاکس با هم برگشتن برمت،یم خودم صبحا اره،-  

 عادت روزه هر هیرو ادهیپ نیا به نگفتم، یزیچ. و دادم تکون رو سرم

 رم؛یبگ یتاکس بعد ام،یب ادهیپ رو یریمس هی تا تونستمیم خب بودم، کرده

 بود گفته سام جاشون، سر اشتمگذ مرتب و شستم و کردم جمع رو ظرفا

 زیچ همه خواستمیم منم له،یوس با البته بده، اجاره خوادیم هم رو نجایا

.باشه مرتب  

 پرت تخت یرو رو خودم امروز، یکردنا جور و جمع و کار از خسته

 کم کم و اومدیم خوابم یحساب کردم، فرو بالشتم یتو رو سرم و کردم

 کرد شروع آروم و شد حلقه دورم سام دست که شدیم گرم چشمام داشت

:گفتم و سمتش برگشتم تمام یجیگ و یخستگ با که دادن کنار رو تاپم  

!ادیم خوابم لطفا، سام،-  

:گفت و زد یجذاب لبخند  

!دونمیم-  

:گفت لبخند همون با که کردم نگاهش مظلوم  

.ندارم یکار باهات من بخواب، تو-  

:گفت و نمیس یور گذاشت و باال آورد رو دستش بعد  

...دارم کار نایا با من-  
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                      ******* *  

 از بعد و کردم رو کارام عیسر شدم، داریب سام آروم یکردنا صدا با صبح

 و میکرد جمع رو الیوسا کارگرا، اومدن با مختصر، یصبحانه به خوردن

 ندممو من و رفتن و گذاشتنرو الیوسا کارگرا د؛یجد یخونه سمت میرفت

.کردمیم جا به جا رو الیوسا دیبا چون کار، کوه هی و  

 باشه، کجا یچ و بذارم کجا رو یچ که بودم ریدرگ شب آخر تا خالصه

 رونیب اومدم ع،یسر دوش هی از بعد و حموم یتو انداختم رو خودم خسته

 از یکی امانداس، دمید و کردم نگاه خوره،یم زنگ داره میگوش دمید که

 یبرا جا زدم دامیپ یبرا برسم هم با بود قرار که بود میالسک هم یدخترا

:دادم جواب عیسر بودن؛ گفته بهمون که یابانیخ ینقاش  

.سالم-  

؟یخوب زم،یعز سالم-  

؟یخوب تو ،یمرس-  

 یخاص کار ای کالس آزاده؟ وقتت فردا نمیبب زدم زنگ راستش اره،-

؟یندار  

چطور؟ ندارم، کالسم آزاده، که وقتم-  

 هماهنگ باهات زدم زنگ میبر دیبا ینقاش یبرا گفتن که ییاونجا یبرا-

.گفتم اون یبرا ،یستین بلد ادیز رو ییجا یگفت اخه کنم،  

.اونجا امیم فردا بده، بهم آدرس باشه، خب زم،یعز آره اهان،-  

.نمتیبیم فرستم،یم برات پس، باشه-  

.نمتیبیم-  

:گفت مشکوک و داخل اومد سام م،یکرد قطع و  
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؟یزدیم حرف یک با-  

:گفتم و کردم نگاهش  

.گذاشتم قرار باهاش فردا یبرا اماندا،-  

کجا؟ چرا؟-  

!پروژمونه یبرا بده، آدرس بهم قراره-  

:گفت و داد تکون رو سرش  

.رسونمتیم خودم-  

 دراز تخت یرو و دمیپوش لباس کردم، قبول خواسته، خدا از که منم

.برد خوابم کردمیم فکر که یزیچ اون از زودتر و دمیکش  

                     ***  

:سام  

 

 به اومد، داخل اد و شد باز در که زیم یرو دمیکوب رو پرونده کالفه

:گفت و کرد نگاه آشفتم ظاهر  

؟یکرد یقاط چرا باز؟ چته-  

 باال آورد میتسل حالت به رو دستاش خنده با که انداختم بهش یعصب نگاه

:گفت و  

!نکن َرم شه،با باشه-  

 اومد تا دادم، تکون تاسف عنوان به رو سرم و کردم بهش یچپ نگاه

 کردم اخم بود، ناشناس شمارش خورد، زنگ میگوش بزنه، حرف دوباره

:دادم جواب و  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

بله؟-  

 زنگ بودم منتظر بود وقت یلیخ که دیچیپ گوشم یتو یازنونه یصدا

:بزنه  

.نمتیبیم یزود به که گفتم عشقم، سالم-  

 یرو زدم رو یگوش و کردیم نگاهم کنجکاو که انداختم اد به ینگاه

:فونیا  

!یایب واقعا کردمینم فکر سالم،-  

 کردم یراض رو دیجاو یبدبخت با که، یدونیم البته زم؟یعز چرا-

.میبرگرد  

 کرده گورش به زنده االن تا بود دستم دم دم،یکش موهام یتو یدست کالفه

:گفتم و دمیکش یقیعم فسن اد یاشاره با بودم،  

.گردهیبرنم گهید گفت دیجاو چون خوردم، جا یلیخ خب اوه،-  

:گفت و دیخند ناز با  

!دونمینم رو لشیدل البته برگشت، که یدید-  

االن؟ ییکجا باشه، آهان،-  

آره؟ ،یرفت نجایا از گهیم ینگهبان یول آپارتمانت، یجلو-  

 موهام یتو یدست جوه،یم رو لبش داره دمید که کردم اد به ینگاه کالفه

:دادم جواب و دمیکش  

.میرفت اونجا از که شهیم یماه کی بایتقر آره،-  

.یداشت دوست یلیخ که رو نجایا چرا؟-  

.شدیم تیاذ یلیخ نفس موند، اونجا شدینم خب، یول داشتم،-  
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:گفت بود مشخص صداش یتو که یحرص با  

!اه مهمه؟ برات چرا ؟یدیم تیاهم یعوض یدختره اون به انقدر چرا-  

 به راجع بود کرده فکر یچ شد، منقبض فکم اریاخت یب و کردم اخم

 یکم رو خودم سمتش، رفتمینم مردمیم نبود، رشیگ کارم اگه خودش؟

:گفتم و کردم آروم  

نمت؟یبب یک ال،یخیب رو ونا-  

 هر کنم؛ خراب پا و سر یب آدم هی خاطر به رو روزم چرا ا،یگیم راست-

.کن رشیذخ دمه،یجد خط نمیا زم،یعز یبگ تو که وقت  

.باهات کنمیم هماهنگ باشه،-  

 چقدر آدم هی وار،ید به بکوبم رو سرش خواستیم دلم کردم، قطع و

:گفت و سمتم اومد دید رو حالم که اد! باشه؟ حیوق و پررو تونهیم  

 مهمه شحرفا برات انقدر چرا ازشون، یمدرک دنبال فقط تو چته؟ سام،-

 اخه؟

:گفتم و شد شتریب اخمام اریاخت یب  

 ؟یگفتیم رو نایهم زد،یم حرف یجورنیا هم خودت زن مورد در-

!یگفتینم  

 انتیخ نفس به بخوام کهنیا از زدن، قدم به کردم شروع و شدم بلند کالفه

 یلیخ بشه، انتیخ بهش بخواد که نبود نیا نفس حق بودم، متنفر کنم،

 بود؛ سخت برام باشه، کار یبرا که هرچند کار، نیا و بود ساده و افص

:گفت و گشت صورتم یتو نگاهش اد  

!بزن حرف خب ،یاکالفه انقدر چرا سام،-  

:گفتم و دمیکش موهام یتو رو دستم  
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 بشه، تیاذ نفس ،یلعنت یپرونده نیا و شغلم خاطر به خوامینم نگرانم،-

.کنم تیاذ خاطرش به رو نفس تونمینم و خوادیم یچ دایش دونمیم  

:زدم لب آروم و چشماش یتو دوختم چشم  

.پاکه یادیز بکره، یادیز خوبه، یلیخ نفس-  

:گفتم لب ریز و نییپا انداختم رو سرم  

.ندارم رو اقتشیل من که یانقدر-  

:گفت و شونم یرو گذاشت دست اد  

!رو؟ کارت و رفتار کرد درک یجورنیا دیشا ،یبگ بهش دیبا دیشا-  

:دادم تکون یسر  

.افتهیب خطر یتو خوامینم نه،-  

.یزنیم گول رو خودت یدار فقط تو خطره، یتو االنشم نیهم اون-  

 از نفسه، دمید و کردم نگاه خورد، زنگ باز میگوش که دادم تکون یسر

:دادم جواب و شدم بلند جام سر  

جانم؟-  

لم؟دنبا یایب شهیم... زهیچ گمیم ؟یخوب سالم،-  

ست؟ین اونجا یتاکس مگه یول اره،-  

 همراهم یچیه مونده، جا خونه پولم فیک راستش... خب یول هست،-

.ستین  

گذاشتمت؟ صبح که یهست ییجا همون ام،یم االن باشه، اوه،-  

!ممنونم اره،-  
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.فعال رسونم،یم زود رو خودم-  

!فعال-  

 زدم اد یشونه به یدست و کنار اومدم زیم پشت از و کردم قطع رو یگوش

:گفتم و  

.بزن زنگ بود یکار نفس، دنبال رمیم من-  

!بگذره خوش باشه،-  

 سمت رفتم دادم، تکون یسر براش و دمیخند زد، بهم چشمک هی و

...کنه ریخ به دوتا نیا با رو ما عاقبت و آخر خدا رون،یب  

                      ***  

:نفس  

 

 تخته منم بود، من سمت رخش مین و بود نشسته ونیتلوز یرو به رو سام

 بزنم درست زیاسک هی صورتش از کردمیم یسع داشتم و بود دستم میشاس

:گفت و سمتم برگشت خنده با شد؛یم خراب همش یول  

؟یفسقل کنهیم کاریچ یدار-  

:گفتم و خاروندم رو سرم یالک و کردم نگاهش  

!بکشمت تونمینم چرا دونمینم-  

 کنار، گذاشت و گرفت رو لمیوسا و سمتم اومد د،ش بلند جاش از و دیخند

:گفت و پله راه سمت رفت کرد، بلندم و دیکش رو دستم  

 کمی نه،یبینم درست چشمات کاغذ یتو یدوخت رو چشمات انقدر-

.شهیم خوب چشمات به بده استراحت  
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 دوازده از ساعت شدم، خوابمون اتاق وارد دنبالش و دادم تکون یسر

 ،یبهداشت سیسرو سمت رفتم و کردم عوض لباس بود، گذشته شب

 اومد هم سام که دمیکش دراز تخت یرو رون،یب اومدم و زدم رو مسواکم

 روشن رو آباژورها و کرد خاموش رو اتاق چراغ سرمون یباال از و

 بهم یخوب حس داشتم، دوست رو کیتار مهین یفضا نیا شهیهم کرد،

.دادیم  

 نشیس به رو سرم بغلش، یتو دیکش رو من آروم و دیکش دراز کنارم

 یلیخ کرد،یم بغلم یوقت بود یخوب حس دم،یکش یقیعم نفس و چسبوندم

 برام نیا خب، و گرفتیم فاصله داشت یمیقد سام اون از که بود وقت

.بود بخش لذت  

 کردن فکر موقع و نبوده حواسم باز دمیفهم شد، محکم دورم که دستش

 آروم رو سرم و گرفتم گاز رو لبم باشه، دار خود ونهنت که کردم یکار

:گفت و چشمام یتو دوخت رو چشماش کردم، نگاهش و باال آوردم  

!فعالن؟ یادیز حسگرام من یدونینم تو نفس؟ یکنیم رو کار نیا چرا-  

 و چونم ریز گذاشت رو دستش لجاجت با که نییپا بندازم خواستم رو سرم

 لبام یرو رو لباس بگه، یزیچ نکهیا دونب کنم، نگاهش کرد مجبورم

 حس شدم، شل بغلش یتو اریاخت یب که یجور د،یبوس قیعم و کرد ثابت

 داشته دوست شدن، خواسته حس هی داد،یم بهم دنشیبوس با یخوب یلیخ

 خواستمیم یچ کردم، یهمراه باهاش و نشست موهاش یتو تمید شدن؛

!کنه؟ ارکیچ باهام دونستیم خوب انقدر یوقت ازش  

                     ***  

 صبحا که بودم کرده عادت شدم، داریب سام دست نوازش با صبح

 زد بهم یلبخند شدم، باند و دادم خودم به یقوس و کش بشم، بلند ینجوریا

:گفت و  
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؟یکنیم درست صبحانه هی رم،یبگ دوش من تا-  

 و آورد در حرکت به نمیس یقفسه یرو رو دستش و دیخند طونیش بعد

:گفت  

!یریبگ دوش من با یخوایم دم،یشا ای-  

:گفتم و دمیچیپ دورم رو ملحفه زدم، پسش و دمیخند  

 هم شده رمید هم چون کنم، حاضر صبحانه برم دمیم حیترج من ر،ینخ-

!گرسنمه یلیخ  

 عیسر و یبهداشت سیسرو یتو رفتم عیسر منم حمام، سمت رفت و دیخند

 چندتا و کردم مروین مرغ تخم ن،ییپا رفتم و مدیپوش لباس رون،یب اومدم

.زیم یرو دمیچ رو زیچ همه ادیب سام تا و کردم سرخ سیسوس  

 صبحانه هم با و یخور غذا سالن داخل اومد دهیپوش لباس باالخره

 خودش و دانشگاه به رسوند رو من پس داشتم، کالس امروز م،یخورد

.شرکت رفت  

 با رو میداشت هم با که ییکالسا و بودم شده جور یحساب اماندا با مدت نیا

 یرو دمید که گشتم دنبالش محوطه یتو چشم با کالس؛ سر میرفتیم هم

 هوی شد، یچ دونمینم که سمتش برم افتادم راه نشسته، یشگیهم مکتین

!شدم نیزم پخش و یکی به خوردم  

 پام یجلو یکی که نشستم یبدبخت با سوخت،یم داشت شدت به دستم کف

 و گرفت رو تمید بزنم، یحرف ای بدم اجازه من که نیا بدون و زد نوزا

 رو سرش که کردمیم نگاهش داشتم تعجب با کردنش؛ نگاه کرد شروع

 آروم یلیخ! شدم مواجه رنگ یطوس چشم جفت هی با من و باال اورد

:گفت  

.نشدم شما متوجه واقعا من خانم؟ نیخوب-  
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 به یدست سادم،یوا و رونیب دمیکش دستش از بود شده یزخم که رو دستم

:گفتم و دمیکش بود شده یخاک حاال که لباسم  

.کردم یحواس یب خودم نداره، یاشکال-  

:گفت و جلو آورد رو دستش هیثان چند از بعد و کرد نگاهم قیدق  

.اومدم نجایا به تازه کنن،یم صدام کیما دوستام هستم، کلیما من-  

:گفتم و دادم دست باهاش  

.هستم نفس منم بختم، خوش-  

:گفت و زد یجذاب لبخند  

.بانو خوامیم عذر برخورد نیا بابت بازم-  

.شهیم شروع کالسم االن شده، رمید من اجازتون با نداره، یرادیا-  

 یجلو هنوز چشماش ریتصو یول شدم، رد کنارش از یخداحافظ هی با و

 تکون رو سرم بود؛ یذابج یلیخ پسر که گذشت دینبا حق از بود، چشمام

 گوشش یرو از رو ِهدِست و اماندا شیپ دمیرس نکنم، فکر بهش تا دادم

:گفتم و برداشتم  

.شد رید که میبر پاشو مادمازل، ریخ به روز-  

:گفت و کرد نگاهم عیسر  

!میبر بزن ،یاومد یوا-  

 در که مینشست مونیشگیهم یهایصندل یرو م،یشد کالس وارد هم با و

 که میشد بلند احترامش به شدن، وارد کلیما همراه به استاد و شد باز

:گفت یاحوالپرس و سالم از بعد و مینیبش کرد اشاره  
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 شدن، منتقل نجایا به یاگهید دانشگاه از هستن، دیجد شاگرد شونیا-

.دیباش داشته یخوب رفتار باهاش دوارمیام  

:کنه یمعرف رو خودش که گفت کیما به رو و  

 کنن،یم صدام کیما دوستام البته هستم، نگزیهم کلیما نم سالم،-

!هم کنار در میباش داشته یخوب یلیتحص سال دوارمیام  

 اونم و نهیبش و کنه دایپ ییجا هی گفت استاد که کردن سالم بهش هم هابچه

 ینگاه بود، یخال شانس از که من بغل یصندل یرو نشست اومد قشنگ

 یزیچ نداره، وجود یخال یصندل دمید یوقت و انداختم هایصندل یهیبق به

:گفت و طرفم کرد خم رو سرش آروم نگفتم،  

من؟ نشستن نجایا کنهیم معذبت-  

 پشت زدم رو موهام ن،ییپا انداختم رو سرم و کردم نگاهش یالحظه

:گفتم و گوشم  

!بشم؟ معذب بخوام که یدار کاریچ من با مگه نه،-  

 و میشد بلند اماندا با شد، تموم که کالس ،نگفت یچیه و زد یجذاب لبخند

:گفت و بهم دیرس اومد، دنبالمون هم کیما که رونیب میافتاد راه  

!ما؟ پیاک یتو نیایب نیخوایم! یراست! یه-  

:گفت اماندا که کردم نگاهش تعجب با  

!ن؟یدار پیاک یچجور! نجا؟یا یومدین تازه مگه-  

:گفت یابامزه حالت با و دیکش گردنش پشت یدست  

 فرق هاشونرشته البته بودن، نجایا دوستام از چندتا یول اومدم، تازه-

.کنم آشناتون باهاشون تا دیایب دیدار دوست اگر کنه،یم  
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 یتو چون نداشتم، یاگهید دوست چیه اماندا از ریغ به حاال تا که من

 ،یدوست یجا خوردم، کتک ظاهر خاطر به همه مدرسه، دوران طول

 یتو رفتم یادیز دمیفهم و اومدم خودم به یدست تکون با ن؛کرد مسخرم

:گفت که کردم نگاه اماندا به فکر،  

پشون؟یاک یتو میبر ه؟یچ نظرت تو-  

:گفتم و کردم تر رو لبم  

.میبمون پیاک یتو بودن، آدم اگر م،یبش آشنا باهاشون میبر خب دونم،ینم-  

:گفت و داد تکون یسر هم اماندا شنوه،ن کیما که گفتم آروم یلیخ رو نایا  

!خوبه باشه،-  

 سلف سمت برد رو ما یجذاب لبخند با اونم م،یبر که گفت کیما به رو بعد

 پسرا از تا دو که زایم از یکی سمت رفت داخل، میرفت هم با و دانشگاه

 و بودن دختر تا سه بودن، یصندل یرو هیبق و بودن نشسته زیم یرو

 کیما بهشون، میدیرس که گوشم پشت زدم رو امموه پسر، چهارتا

:گفت بعد و داد دست باهاشون  

.هستن نفس هم شونیا و اماندا شونیا کنم، یمعرف دیبذار ها،بچه خب-  

:گفت و شد بلند طونیش یلیخ دخترا از یکی که دادم تکون یسر لبخند با  

!نجایا یاورد رو دانشگاه یوتایک از دوتا ،یوا-  

:گفت و دیخند که داختمان باال ییابرو  

.هستم نایت من-  

 بلند شیکنار دختر که دادم دست باهاش لبخند با جلو، آورد رو دستش و

:گفت و شد  
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.کننیم صدام بال البته هستم، زابالیا منم-  

:گفت و شد بلند هم شونیبغل دختر و میداد دست اونم با  

.هستم سیکند منم-  

:تگف خنده با کیما که دادم دست اونم با  

.نینکش خجالت د،یکن یمعرف رو خودتون پسرا خب-  

:گفت بود نشسته زیم یرو که یاون  

.کننیم صدام کین همه البته هستم، کالسین من-  

:گفت شیبغل دادم، تکون سر و زدم یلبخند  

.هستم نیجاست من-  

:گفت بود نشسته نییپا که یاون زد، لبخند که دادم تکون سر هم اون یبرا  

.مهست پاول من-  

 دادم تکون سر هم اون یبرا بود، یخاص جور هی اومد، خوشم افشیق از

:گفت شیبغل که  

.کننیم صدام کیج همه هستم، کوبیج منم-  

:گفت کیما که دادم تکون سر هم اون یبرا  

.زیم پشت دینیبش د،یشد آشنا همه با دخترا، خب-  

 نشون ینشواک چه سام دونستمینم م،ینشست سمت اون و میزد دور رو زیم

 آروم اماندا! مردن؟ نصفش قیدق که باشم یپیاک یتو من که نیا از دهیم

 و زدنیم رو خودشون حرف اونا فکر، یتو رفتم باز دمیفهم که بهم زد

 پاول دفعه کی کرد،یم شرکت بحثشون یتو وقتا یبعض هم اماندا

:گفت و داد قرارم مخاطب  
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!اد؟ینم خوشت جمع از! ؟یزنینم حرف چرا تو-  

:گفتم دستپاچه و دادم تکون رو سرم  

 ن،یهم شه،یم باز خمی رید کمی فقط... فقط ست،ین ینجوریا اصال نه، نه-

.دیشد ناراحت اگر دیببخش  

:گفت و زد یجذاب لبخند  

 رو ما مخ معموال تا سه نیا چون بود، سوال برام فقط نشدم ناراحت من-

!زننیم حرف انقدر خورنیم  

:گفت و سرش یتو زد محکم نایت که کرد اشاره دخترا به دست با و  

!زمیعز گهید خونه رسهیم پامون گه،ید میخوریم مخ ما که-  

:گفت مظلومانه یلیخ پاول که دمیخند زیر! اوه اوه  

.بذار دست حساسم من یهرچ یرو بابا، یا نکن، دیتحد رو من خونه با-  

 و کردم نگاه خورد، نگز میگوش که دمیخندیم دوتا نیا کل کل به داشتم

 نگاه بهم اماندا که دمیجوو رو لبم د،یپر رنگم اریاخت یب سامه، دمید یوقت

:گفت و کرد  

شده؟ یچ-  

:گفت و افتاد دستم یگوش به نگاهش بعد  

سامه؟-  

:گفت سیکند که شدن ساکت همه حرفش نیا با  

!ترسهینم انقدر که پسرش دوست از آدم اوه،-  

:گفتم بدم جواب نکهیا قبل و زدم یاراجب لبخند  

!پسرم دوست نه شوهرمه-  
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:دادم جواب و شدم بلند جام سر از و  

جانم؟-  

؟یداد جواب رید انقدر چرا سالم،-  

:گفتم و گوشم پشت دادم رو موهام  

.دمینشن بود، فمیک یتو د،یببخش-  

!؟یدار کالس یک تا اهان،-  

:دادم جواب و شدم رهیخ وارید یرو ساعت به  

!شش تا-  

 شب نه م،ین و هشت تا کارم من چون! گه؟ید یبرگرد یتونیم خودت-

.کشهیم طول  

:دمیکش یقیعم نفس  

.ستین یمشکل اره،-  

!گه؟ید هست همراهت پول-  

.شمهیپ فمیک اره،-  

.باش خودت مراقب نمت،یبیم شام یبرا پس خب، یلیخ-  

.خدانگهدار باشه،-  

.خداحافظ-  

:گفت اماندا که هابچه سمت تمبرگش و کردم قطع رو یگوش  

گفت؟یم یچ-  

:گفتم نشستمیم کنارش که همونجور  
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.امشب ادیم رید گفت ،یچیه-  

:گفت و کرد نگاهم کیج  

!یکتریکوچ همه از نظرم به سالته؟ چند-  

 و کنار زدم رو مزاحمم یموها هزارم بار یبرا و زدم یکمرنگ لبخند

:گفتم  

!هفده-  

:گفت و دوتا اون و خودش سر یتو دیکوب نایت که شد گرد چشماشون همه  

.کرده ازدواج و کترهیکوچ ما از که سرمون بر خاک-  

:گفتن هم با همه بعد  

!؟یکن ازدواج سن نیا با ذارنیم مگه-  

 بدم؟ یچ رو سؤالشون نیا جواب دونستمینم واقعا ن،ییپا انداختم رو سرم

 که یمن به برسه هچ کننیم عقد هم رو ساله نه دختر من کشور یتو بگم

 ازدواج ییکسا اجبار به گفتمیم! گفتم؟یم دیبا یچ! بوده؟ سالم چهارده

!بودن؟ نخواسته رو میزندگ سالح وقت چیه که کردم  

:گفت اماندا شد، یطوالن که سکوتم  

 دخالت ما بهتره مربوطه، خودش به یکس هر یخصوص یزندگ نظرم به-

.مینکن  

 کیما نیسنگ نگاه مدت تمام یول تننگف یزیچ و دادن تکون یسر همه

 جدا هم از شد که مونیبعد کالس زمان کردم؛یم حس خودم یرو رو

:گفت اماندا که خودمون یدانشکده سمت میرفت و میشد  

.نبودن یبد یهابچه نظر به-  
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:گفت که دادم تکون اروم رو سرم  

!هارهیگ یلیخ شوهرت ییخدا یول-  

:گفتم و دمیخند  

 من که ییاونجا از خب، و شناسهیم خوب رو جنساش هم خودش قول به-

 نداشتم، یعاطف نظر از یارابطه خودش از ریغ یاگهید مرد چیه با

!گمیم یچ یدونیم... خب... که ترسهیم  

:گفت و دیخند  

!براش یخوب یادیز تو پس دم،یفهم اره،-  

:گفتم و کردم نگاهش  

چطور؟-  

:گفت و کرد باز رو کالس در  

 دخترا که هییاونا از معلومه یول ا،ینش ناراحت دمش،ید که یبار دو یکی-

!رفتنیم باال کولش و سر از  

 هم کنار هم، یتو رفت اریاخت یب اخمام حرفاش، و دایش یادآوری با

.کالس سر اومد استاد و مینشست  

 و بود ظهر سه ساعت کردم، نگاه ساعت به کالسامون شدن تموم از بعد

 یول خونه رفتمیم زودتر دیبا بود، شده کنسل بعدمون ساعت السک چون

:گفت و کنارم اومد اماندا نداشتم؛ رو موندن تنها یحوصله  

؟یکنیم فکر یچ به-  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

.تنهام شب نه ساعت تا خونه، برم االن که نیا به-  
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:گفت کین و سمتمون اومدن سیکند و کین موقع همون  

شده؟ تموم نکالستو-  

:گفت سیکند که دادم رو جوابش لبخند با  

!م؟یریم هابچه با شهیهم که یاکافه میبر هم با نیندار یکار اگه خب-  

 من بگم، یچ دونستمینم اصل، در نگفتم، یزیچ و کردم ینگاه اماندا به

!نه؟ ای بگم سام به دونستمینم بودم، نرفته ییجاها نیهمچ یکس با حاال تا  

 به نگاهم که کردم جمع رو حواسم صورتم یجلو یدست خوردن ونتک با

 نگاه اماندا به داد، رو جوابم لبخند با که کردم سالم خورد، پاول نگاه

 یکار چه دونستمینم واقعا بودم، دل دو ره،یم باهاشون گفت که کردم

! درسته؟  

:گفتم و آوردم در رو میگوش  

!بعد بدم خبر هی من پس-  

 رو ساله دو یهابچه حس گرفتم، رو سام یشماره که نداد تکون یسر

 جواب یول زدم زنگ بار چند رن،یبگ اجازه مامانشون از دیبا که داشتم

:گفتم و سمتشون رفتم کردم، قطع و خورد بر بهم منم نداد،  

.میبر-  

:گفت اماندا  

نداد؟ جواب-  

!میبر نداد، جواب خودش بگم، خواستم من ست،ین مهم-  
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 نیجاست و کیما و اماندا و من م،یافتاد راه و مینشست نیماش تا سه یتو

 که میبود راه نیب گه؛ید ینایماش دوتا یتو هیبق و میبود جاس نیماش یتو

:دیپرس جاس  

کجاست؟ خونتون یراست-  

:گفت من به رو کیما که میداد جواب  

.میهست یامحله هم پس اوه،-  

:گفتم تعجب با  

!؟یجد-  

:گفت و داد تکون یسر  

!اره-  

 داشت، نگه و کافه هی یجلو میدیرس که نگفتم یزیچ و دادم باال ییابرو

 رو هابچه خوب اونجا صاحب انگار داخل، میرفت و میشد ادهیپ همه

 جوابش خنده با خم هابچه و کرد یبلند سالم دشونید تا چون شناختیم

.میرفت پشتشون هم ما که نشستن بزرگ زیم هی سر رفتن دادن، رو  

 پرتغال آب هی فقط منم داد، سفارش یزیچ هی یکس هر و زیم سر میتنشس

 و زدنیم حرف پنجره و وارید و در از داشتن گهید عمال دادم؛ سفارش

 و بذارم شام رسمینم نباشم خونه هشت قبل تا اگر بودم، نگران من

:اومدم خودم به سیکند یصدا با دارم؛ یبدبخت اونوقت  

؟یکنیم ریس کجا! نفس یه-  

:گفتم رو تیواقع و زدم یلبخند  

.خونه برم دیبا هست از قبل تا کردمیم فکر داشتم ،یچیه-  
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:گفت یدار کش لحن با نایت  

.حاال هشت تا کو اوه،-  

:گفت و کرد نگاهم کیما  

.نشده هم چهار هنوز االن تازه رسونمت،یم من م،یریم هم با-  

:گفت هابچه به رو بعد  

ن؟یخورد شما ،نخوردم ناهار من یراست-  

 گارسون یبلند یصدا با که نه میگفت پس م،یبود نخورده هم اماندا و من

 یویمن گفت بهش هم کیما و اومد لحظه چند از بعد کرد، صدا رو

 و دادم سفارش تزایپ ینیم هی من و آورد و رفت اونم اره،یب رو غذاشون

 و میخورد و آورد رو ذاغ یمدت از بعد دادن، سفارش ییزایچ هی هم هیبق

.میدیخند هم یکل  

 بود هفت ساعت شد، تموم یشوخ و خنده یکل از بعد هم روز اون باالخره

 گفت جاس خونه، سمت میافتاد راه و میشد جدا هابچه از کیما با که

 یتاکس با خودم که گفتم من هرچند کرد، مخالفت کیما یول برسونتمون

.مونهیم هم پاش و زده حرف گفت کیما یول گردمیبرم  

 یوقت م،یکرد صحبت هم یدر خر از م،یرفت ادهیپ رو خونه تا ریمس نصف

:بگم تونستم فقط دیپرس خانوادم از  

!عاشقشونم که دارم برادر دوتا-  

 مادرش و پدر و فرزنده تک که گفت اونم نزدم، پدرم و مادر از یحرف و

 از خونه، در یجلو یستاک ستادنیا با کنن؛یم یزندگ یاگهید یجا هم

 خودش و دستم یرو زد کیما که کنم حساب خواستم اومدم، رونیب فکر
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 سمتش برگشتم یشاک ،یتاکس رفتن از بعد شد، ادهیپ من با و کرد حساب

:گفت که  

 یکن حساب دیبا خودت بعد رونیب یاومد مرد هی با بکش، خجالت-

!گه؟ید  

 خودتم بعد ،یشد اجد زود دوستات از و یرسوند رو من زشته، خب-

!گهید زشته خب ،یکن حساب  

:گفت و دیکش رو بود کرده خی سرما از که رو مینیب و دیخند  

!فعال خونه، برو االنم که، یبود نکرده مجبورم ام،یب خواستم خودم-  

 چشمک که کردم یخداحافظ باهاش کردم، باز رو اطیح در و زدم یلبخند

 شروع تند تند و داخل رفتم منم رفت، و من به کرد رو پشتش و زد یجذاب

!نه؟ ای بگم سام به دیبا دونستمینم واقعا غذا، کردن درست به کردم  

 داشته یاشکال نکنم فکر خب، یول حساسه روابطم یرو که دونستمیم

!باشم پیاک هی یتو بخوام من اگر باشه  

 یخستگ با باال، بردم رو لمیوسا و لباسام و رونیب دادم کالفه رو نفسم

.بزنم کیکوچ چرت هی سام اومدن تا دادم حیترج و کردم عوض لباس  

                        *******  

:سام  

 

 قوز، باال قوز بود شده هم دایش و بود خورده گره هم یتو یحساب کارام

 دونمیم ندادم، رو جوابش هم زد زنگ نفس یوقت که داشتم کار انقدر

.زد زنگ که نداشت یواجب کار مطمئنم یول بشه ناراحت ممکنه  
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 و برداشتم گهید یکی و زیم یرو گذاشتم و کردم لیتکم رو دستم یپرونده

:گفتم اد به حرص با  

 حاال! نکرده؟ یدگیرس بهشون یکس چیه چرا! بودن؟ کجا صاحابا یب نیا-

...دیبا االن اعد  

:گفت اد که رونیب دادم کالفه رو نفسم  

 نداشته یمورد نیبب کردم، داشونیپ ییوهی بوده، کجا دونمینم منم واال-

.باشن  

.دادم تکون یسر و شدم منظورش متوجه  

 به چشمام دنشید با کردم، نگاه ساعت به و دادم بدنم به یقوس و کش

 بودم نرفته هنوز من و بود شب یقهیدق ده و دوازده شد، گرد سرعت

!نفس من، یخدا یوا خونه،  

 هی اد رون،یب زدم شرکت از و برداشتم رو لمیوسا و شدم بلند عیسر

 یرو دمیکوب محکم رو مشتم رفت، زود یلیخ که اومد شیپ براش یمشکل

 یرو حد نیآخر تا رو پام فرستادم، لعنت پرتم حواس نیا به و فرمون

.روندم خونه سمت به و دادم فشار گاز پدال  

 خاموش هاچراغ تمام داخل، سمت افتادم راه و کردم پارک رو نیماش

 که یخور غذا زیم به شدم، رد توجه یب و ییرایپذ سمت رفتم بود،

 خب، و بود دهیچ قشنگ یلیخ رو زیم نفس گرفت، دلم لحظه هی دم،یرس

 جسم با که اتاق سمت برم خواستم دم،یرس رید که دادیم بهم یبد حس

!شدم مواجه کاناپه یرو نفس یشده مچاله  

 رو سشیخ صورت نشستم، کنارش انومز یرو و کنارش گذاشتم رو فمیک

 منه و ترسهیم ییتنها از دونستمیم شد، مچاله قلبم کردم حس دمید که

 دمیکش پاکش یرو آروم رو انگشتم نکردم؛ ساعت به ینگاه اصال احمق
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 رو نفس و برداشتم رو فمیک کنم، دارشیب نداشتم میتصم خورد، تکون که

.اتاق سمت رفتم و کردم بغل هم  

 دمیکش رو پتو تخت، یرو گذاشتمش و کردم باز رو اتاق در یختبدب با

 دهیچسب صورتش به که رو موهاش و کردم نوازش رو صورتش و روش

 در رو لباسام سادم،یوا و رونیب دادم کالفه رو نفسم کنار، زدم رو بود

 گذاشتم و کردم جمع رو غذاها ن،ییپا رفتم صدا سر یب و کردم عوض

 فقط بخورم، غذا نفس بدون اومدینم دلم کردم، جمعور زیم و خچالی یتو

.باال رفتم و خوردم آب وانیل به  

 بود، نفس یبرا فقط مینگران کردم، بغلش پشت از و دمیکش دراز کنارش

 میب رو سرم کنن؛ دیتهد باهاش رو من تونستنیم که بود یکس تنها چون

! داد؟یم رامشآ بهم شهیهم کار نیا چرا دم،یکش بو قیعم کردم موهاش

 باز طاق کرد مجبورم و نمیس یرو گذاشت رو سرش و دیچرخ بغلم یتو

 یاتفاق دوارمیام بستم، رو چشمام و شد محکم شونش دور دستم بخوابم،

...دوارمیام اوفته،ین نفس یبرا  

                        *******  

 آروم و برداشتم سرش ریز از رو دستم شدم، داریب نفس از زودتر صبح

 سیسرو سمت رفتم و دادم ماساژ رو بازوم یکم بالشت، یرو گذاشتمش

 نداره کالس نفس که امروز گرفتم میتصم و رونیب اومدم زود ،یبهداشت

 حاضر رو صبحانه بساط و نییپا رفتم آروم یلیخ م،یبگذرون هم کنار رو

 بزرگ ینیس یکی شرکت، امینم امروز که دادم امیپ هم اد به کردم،

 اطیح سمت رفتم و داخلش گذاشتم صبحانه یبرا یخوراک یکل و داشتمبر

 پهن روش یاسفره و کردم زیتم رو اطیح ینفره دو زیم یرو خلوت،

.کنم داریب رو نفس تا رفتم و دمیچ رو صبحانه کردم،  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 چند زدم، صداش آروم و دمیکش موهاش یتو رو دستم و نشستم کنارش

 دیکش یقیعم نفس کرد، باز رو چشماش باالخره تا ردمک رو کار نیا بار

:گفت آروم و  

!سام؟-  

:گفتم و زدم لبخند  

سام؟ جان-  

:گفت و دیمال رو چشماش  

!چنده؟ ساعت اصال ؟یاومد یک-  

:گفتم و گوشش پشت زدم رو موهاش  

 به حواسم اصال من ،یموند منتظر که ببخشد دم،یرس وقت رید شبید-

.نبود ساعت  

:گفتم که ادد تکون یسر  

 صبحانه هم با تا منتظرتم خلوت اطیح یتو کن، مرتب رو خودت پاشو-

.میبخور  

 اد،یب شدم منتظر کردم مرتب رو زیم ن،ییپا رفتم که داد تکون سر جیگ

 هی و یعروسک یهاکفش و یمشک دار گل راهنیپ هی با قهیدق چند از بعد

 لب برق هی و دبو گذاشته باز رو موهاش رون،یب اومد رنگ کرم ژاکت

 براش رو یصندل نداشت؛ کم ییبایز از یزیچ واقعا داشت، لباش یرو

 تشکر لب ریز و نشست لبخند با نه،یبش تا موندم منتظر و دمیکش عقب

.خوردن صبحانه به میکرد شروع هم با و نشستم روش به رو منم کرد،  

:گفتم آروم که بود گذشته یکم  

م؟یکن کاریچ یدار دوست م،هست بانو اریاخت در دربست امروز-  
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 زد،یم برق چشماش قشنگ کرد، نگاه بهم ذوق با و باال آورد رو سرش

:گفت و فشرد هم به رو لباش بگه، یزیچ موندم منتظر و زدم لبخند  

.ستمین بلد رو نجاهایا ادیز بگردم، رو نجاهایا دارم دوست دونم،ینم-  

:گفتم و خوردم مییچا از کمی  

حل؟سا میبر یخوایم-  

!میبر باشه، نرفتم، حاال تا اوم،-  

:گفتم و دادم تکون یسر  

.میبر که شو حاضر زود پس-  

 حاضر بره گفتم که رو زیم کنه جمع خواست و کرد تموم رو صبحانش

 یتو رفت و دیبوس عیسر رو گونم اونم کنم،یم جمع خودم و بشه

 یچهلو و لب با نفس باال، رفتم و کردم جمع رو زیم منم ساختمون،

:گفت و کرد نگاهم زونیآو  

!ندارم ویما-  

 و دمشیبوس آروم و گردنش یتو کردم رو سرم کردم، بغلش و دمیخند

:گفتم  

.خرمیم برات راه سر میبر-  

 کمی و برداشت دیسف یاحلقه نیآست بلند راهنیپ هی و شد جدا ازم ذوق با

 ب،خ البته بود، نکرده عوض رو صبحش لباس م،یبر گفت و گهید زیچ

.نییپا میرفت هم با و کردم عوض لباس منم نداشت، هم یمشکل  

 میدیرس ساعت چند از بعد ساحل؛ سمت میافتاد راه و میشد نیماش سوار

:گفت یشاک نفس که  
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!ویما-  

 راه گرفتم، رو دستش و سمتش رفتم که شد ادهیپ اونم ،شدم ادهیپ و دمیخند

 خودم دنبال عمال داشتم رو سنف بود، اونجا که یامغازه چندتا سمت افتادم

 اون دنید با نفس داخل، رفتم و نظرم مورد یمغازه به دمیرس دم،یکشیم

 وهاشیما از چندتا خواستم فروشنده از بود، کرده ذوق ینیکیب و ویما همه

 یاگهید یمدال نه، گفت نفس که آورد تکه دو چندتا اونم بده، نشونمون رو

 بود، باز پشتش و بود سره هی مدلش د،اوم خوشش شیکی از نفس که آورد

!بود دیسف و قرمز هم رنگش  

:گفت که نیماش سمت میرفت دوباره و رونیب میاومد و کردم حساب  

کنم؟ عوض لباس کجا-  

.هست رختکن ساحل لب-  

 ذوق از پالژ، سمت میرفت ها،لهیوس برداشتن از بعد و داد تکون یسر

 لباسش رفت کرد،یم ذوق یوقت شدیم مزه با یلیخ بود، گرفته خندم نفس

 یتو کرد آروم رو پاش آب، سمت میرفت هم با و اومد و کرد عوض رو

.آب یتو میرفت هم با و گرفتم رو دستش گرد، نگاهم یجذاب لبخند با و آب  

 هم با کمی بود؛ بلد نشه خفه که یحد در اما نباشه، بلد شنا کردمیم فکر

 مانند اه رو نفسش و نشست ساحل کنار رون،یب میمداو بعد و میکرد شنا

 صورتش حائل رو دستش خنده با که تکوندم رو سمیخ یموها رون،یب داد

:گفت و کرد  

!سام نکن-  

 موهاش کردم، نگاهم بهش برگشتم و کردم تنم ستون پشت از رو دستام

 من و بود پوشونده رو شیلخت و کمرش به بود دهیچسب و بود شده سیخ
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 دید یتو ادیز بدنش ذاشتینم که بلندش یموها از بودم ممنون واقعا

:گفت و داد هیتک شونم به رو سرش باشه،  

.بودم دهیند رو ایدر کینزد از حاال تا-  

 حلقه شونش دور رو دستم و نشستم صاف نگفتم، یزیچ یول کردم تعجب

 که میموند حال همون یتو کمی کرد، جمع بغلم یتو رو خودش کردم،

:گفت که دادم سوق سمتش به رو نگاهم شد، بلند نفس  

م؟یبزن قدم کمی میبر-  

:گفتم و کردم اشاره لباسش به  

؟ینجوریا-  

 سمت به رفتیم که همونجور و کرد بلندم و گرفت رو دستم و دیخند

:گفت لمونیوسا  

.آوردم لباس رم،ینخ-  

 یرو دیپوش و برداشت رو دیسف راهنیپ همون لشیوسا یتو از و میدیرس

 بدم اجازه تونمینم من و شده جذاب یادیز دختر نیا بگم دیبا خب وش،یما

 برگشت و شونش سمت هی ختیر رو سشیخ یموها بگرده؛ یختیر نیا

 و دمیپوش رو شلوارکم بشه، خراب روزمون خواستمینم که فیح سمتم،

.نیماش یتو گذاشتم رو لیوسا  

 روز واقعا روز ونا زدن، قدم میکرد شروع هم با و گرفتم رو دستش

 خوشحالم نیا و شدینم دور نفس لب از لبخند برام، بود یاالعادهفوق

 از هم و مینشست ایدر لب یهارستوران از یکی یتو ناهار، یبرا کرد؛یم

 میبرگشت که بود غروب یکاینزد غذامون، از هم و میبرد لذت منظره

 غروب به و داد هیتک نیماش به نفس م،یبود گذاشته رو نیماش که ییجا

:گفتم و ستادمیا کنارش کرد،یم نگاه ایدر یتو دیخورش  
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کرده؟ محو رو تو شیچ-  

:گفت و انداخت بهم ینیغمگ نگاه  

.یساخت برام رو میزندگ یروزا نیبهتر از یکی سام، ممنونم ازت-  

 شد حلقه دورش دستم کرد، جمع بغلم یتو رو خودش و کینزد اومد بعد

 آرومش یزمزمه بود، کنارم که بود خوب یلیخ ،چسبوندمش خودم به و

:گفت که دمیشن رو  

!یبود مهربون شهیهم کاش-  

 جداش خودم از وقت کمی از بعد نگفتم، یزیچ و کردم بغلش ترمحکم

:گفتم و کردم  

!میبر ایب-  

 کردم ول رو دستش تمام طنتیش با ساحل، لب بردم و دمیکش رو دستش و

 کرد،یم میهمراه خنده و غیج با اونم و ختنیر آب شرو کردم شروع و

 که ثابت چرخوندمش، ایدر کنار و کردم بغلش پشت از و دمیدو دنبالش

:گفت و کرد حلقه گردنم دور رو دستش و سمتم برگشت سادمیوا  

!یچ همه بابت امروز، بابت ،یمرس-  

:مزد لب لبش کینزد و جلو بردم رو سرم و موهاش یتو کردم رو دستم  

!یخوشحال که خوشحالم نکردم، یکار-  

 بکشم خواستم دم،یبوس رو لبخندش و شدم خم اریاخت یب که زد یلبخند

 و لبم به چسبوند رو لباش نشست، موهام یتو دستش و نذاشت که کنار

 یوقت داشت یخوب حس شدن، خواسته نیا از بردم لذت من و دیبوس قیعم

.کردیم یهمراه باهام ینجوریا  

:گفت شده سرخ صورت با و شد اجد ازم  
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!خونه؟ میبر-  

 سوار و نیماش سمت میرفت هم با دادم، تکون رو سرم و زدم یشخندین

 شده رهیخ ابونیخ به اونم و بود دستم یتو دستش راه طول تمام م،یشد

.باال میبرد رو لیوسا و میدیرس باالخره بود،  

 که گذاشتم و کردم میتنظ رو آب وان، سمت رفتم و کردم باز رو حمام در

 رو نفس چرکا، رخت سبد یتو انداختم و آوردم در رو لباسام بشه، پر

:گفتم و دمیکش رو دستش حموم، در دم اومد که کردم صدا  

!نمیبب نجایا ایب-  

:گفت و بغلم یتو شد پرت خنده با  

.امیم کنم، درست شام برم بذار-  

:گفتم و انداختم باال ییابرو  

.میخوریم م،یکنیم داغ رو همون ،هست شبید شام نچ،-  

:گفت و گرفت فاصله کمی و نمیس یرو گذاشت رو دستش و دیخند باز  

.ارمیب رو حولم برم خب-  

:گفتم و کردم اشاره هامونحوله به سر با  

!ه؟یچ گتید یبهونه-  

:گفت و داد تکون یسر و دیخند  

.امینم بر تو پس از من-  

 رو دستش اره،یب در تنش از رو لباسش کردم کمک و زدم یشخندین

 رو نفس خوبه، دماش دمید و زدم آب به یدست وان، سمت رفتم و گرفتم

 رو شینیب نوک کرد، حلقه گردنم دور رو دستش خنده با که کردم بلند
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 بغلش و نشستم پشتش رفتم خودمم آب، یتو گذاشتمش آروم و دمیبوس

.کردم  

 یتو کردم،یم نوازش رو شموها دستم هی با و بود نفس تن یرو دستم هی

 یرو از رو موهاش بود، کرده ولو رو خودش و بود نشسته آروم بغلم

 به شتریب رو گردنش که دمیبوس رو شونش یرو و کنار زدم گردنش

 سمت بردم رو دستم و دمیبوس رو گردنش آروم کرد، کج مخالف سمت

 محکم و دمیچیپ تنش دور رو دستم کردم، باز رو گرم آب فقط و آب ریش

...نشست موهام یتو و پشت اومد نفس دست داشتم، نگهش  

                      *******  

:نفس  

 

 دور حوله هی و لخت یتنه مین با سام که کردمیم خشک رو موهام داشتم

 خشک رو موهاش داشت هم ترکیکوچ یحوله هی با سمتم، اومد کمرش

:گفت که زدم لبخند بهش اریاخت یب کرد،یم  

شدم؟ واقع پسند مورد! اومده؟ خوشت! ه؟یچ-  

 بودم کرده لخت سشوار با که رو موهام زد، رو خودش خاص شخندین و

-ییمویل شلوارک و تاپ به یدست شدم، بلند جام از و پشتم انداختم رو

:گفتم و دمیکش خط نشیس یرو طنتیش با سمتش، رفتم و دمیکش بنفشم  

 کجا از رو نفس به اعتماد همه نیا زم؟یعز دینکن رودل وقت هی شما-

وقت؟ اون نیاورد  

 دور انداخت دست که کردم نگاه چشماش یتو و کردم خمار رو چشمام

:گفت و خودش سمت دیکش رو من و کمرم  
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!گه؟ید ادیم کجا از نفسم به اعتماد همه نیا یبدون یخوایم-  

 دستش داشت، نگهم محکم و چرخوندم بغلش یتو که دادم تکون سر آروم

 بسته چشمام اریاخت یب که دیکش لختم یهاسرشونه یرو وارنوازش رو

 و کرد حرکت تنم یرو آروم دستش دندونم، ریز دمیکش رو لبم و شد

:گفت  

 تابیب برام تا کنم لمست هیکاف که نیا اد،یم جانیا از نفسم به اعتماد-

!کوچولو گربه یبش  

 برگشتم حرص با کرد،یم وونمید لمسش ود،ین خودم دست رفتارم واقعا

 جمع لباش که دادم فشار آروم و صورتش یرو گذاشتم رو دستم و سمتش

 گرفتم، گاز رو لباش حرص پر و دیچرخ لباش و چشما نیب نگاهم شد،

.کرد شروع من از بدتر خودش و شد چنگ پهلوم یرو دستش  

 و اختماند باال ییابرو طونیش تخت، یرو افتاد که دادم هلش ضرب با

:گفتم  

.منتظرتم نییپا-  

 قرض هم گهید یتا دو داشتم، پا تا دو شده، یچ بفهمه که نیا از قبل و

 بلند که کرد صدا رو اسمم حرص و داد با ن،ییپا سمت دمیدو و کردم

 بشه؛ گرم که گذاشتم رو شبید یغذاها و آشپزخونه یتو رفتم دم،یخند

! اوه! بود صورتش یرو بزرگ ماخ هی یول ن،ییپا اومد قهیدق چند از بعد

!بودم زده گند کنم فکر  

 دیکش خودش یبرا و نشست حرف یب ز،یم سر گذاشتم و شدن داغ غذاها

 خودم یرو به یول گرفت دلم کمی خوردن، کرد شروع من، به توجه یب و

 و شد تموم زود یلیخ غذاش خوردن؛ کردم شروع و دمیکش منم اوردم،ین

!االب سمت رفت یحرف چیه بدون  
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 بدون و کردم تموم رو غذام عیسر بود، آورده در رو شورش گهید واقعا

 نبود، که کردم باز رو خودمون اتاق در باال، رفتم عیسر ز،یم کردن جمع

 دمید که کردم باز رو در کارش، اتاق سمت رفتم و انداختم باال ییابرو

 یرو گذاشته رو دستش ساعد و دهیکش دراز کارش اتاق یکاناپه یرو

:گفتم و داخل رفتم و کردم باز کامل رو در چشماش؛  

 مگه م؟یندار اتاق ما مگه ؟یدیخواب نجایا چرا سام؟ هیچ ایباز مسخره نیا-

!یندار خواب یجا تو  

:گفت خشک و سرد یلیخ  

!بکپ ریبگ برو نفس، شو خفه-  

 داشت بودم کرده که یشوخ خاطر به فقط! شدینم گشادتر نیا از چشمام

:گفت تشر با که کشینزد رفتم! داد؟یم نشون رو اررفت نیا  

!کنم خورد رو پات استخون تا جلو ایب گهید قدم هی-  

 بود صدام یتو که یبغض با! بودم؟ کرده کاریچ من مگه گرفت، بغضم

:گفتم  

کردم؟ کاریچ من مگه... مگه سام،-  

 اومد تا و چشمام یتو دوخت رو سرخش یچشما نشست، و شد بلند

 اومد موضعش از کمی د،یچک چشمم از اشک قطره هی من بگه، یزیچ

:گفت و نییپا  

!نفس رونیب برو-  

:کردن صحبت بلند یصدا با کردم شروع نداشتم، رو خودم کنترل گهید  
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 نیا! اره؟! ؟یشوخ هی خاطر به فقط مگه؟ کردم کاریچ! چرا؟! برم؟ چرا-

 من گفتم؟ یزیچ من ،یدیند رو من ،یزد پس یجد یجد رو من تو، همه

!؟یکنیم کاریچ یدار نیبب یشوخ هی با حاال کردم؟ یکار  

:گفت آروم و شد بلند  

!نییپا اریب رو صدات-  

:گفتم تمام یتخس با  

!خوامینم-  

:گفت و شد کمینزد یعصب  

!نییپا اریب رو صدات گفتم-  

:گفت دفعه هی نبود، المیخ نیع من یول  

!یشینم آدم تو-  

 شکه کرد، ساکتم لباش با بدم، نشون یالعملعکس بتونم نکهیا از قبل و

 دوخت رو چشماش و شد جدا ازم آروم که کردمینم یکار و بودم سادهیوا

:گفت و چشمام یتو  

 رو من یتونینم تو نفس ،ینبود من مثل تو زدم، پست هم یزمان اگر-

...من ،یکن درک  

:داد ادامه و دیکش فرمش خوش یموها نیب رو دستش  

 ضعف نقطه نیبدتر نیا اره،! باشه؟ کنم، کنترل رو خودم تونمینم من-

!؟یفهمیم کنم، ولش نصفه یول کنم شروع رو یزیچ هی تونمینم منه،  

 کردم رو پشتم رون،یب اومدم دستاش نیب از و کردم نگاهش یناراحت با

:گفتم در، سمت رفتمیم که همونجور و بهش  
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.یکن رفتار ینجوریا من اب ینداشت حق باشه، هم یچ هر-  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس و کردم باز رو در  

!ریخ به شب-  

 حیترج کردم، خاموش رو چراغ و اتاق سمت رفتم رون،یب اومدم در از و

 رفتم دم؛یخواب تخت یرو تنها که نمینب و باشه محض یکیتار دادمیم

 غضب دم،یکش دراز و جام سر اومدم مسواک، از بعد و سیسرو سمت

 یتو زد گند کارش، هی با بودم، نکرده یبد کار من کرد،یم خفم داشت

.امروز کل  

 بدم، نشون ضعف خواستمینم نشن، ریسراز اشکام تا دمیکش یقیعم نفس

 حس دادم، فشار بالشت به رو سرم و کردم جمع رو خودم پتو یتو

 عادت سام به من! کمه یچ دمیفهمیم خوب و کمه یزیچ هی کردمیم

 بغلم االن خواستیم دلم! هاشبوسه آغوشش، خودش، به بودم، ردهک

!بردیم و شستیم دلم از بود ینگران یهرچ و کردیم  

 رو چشمام عیسر شد، باز در کردم حس که شدم جمع خودم یتو بازم

 سرم یباال کردم حس لحظه چند از بعد دارم،یب بدونه خواستمینم بستم،

 اصال انگار یول دارم،یب من که نشه متوجه ات کشتم رو خودم ستاده،یا

:گفت و صورتم یرو شد خم چون نبودم، موفق  

 ینقاش یتونینم فردا ره،یگیم درد یدیم فشار هم به رو چشمات انقدر-

.یبکش  

:گفتم و کردم حفظ رو خودم موضع بودم، شده عیضا! یوا یوا یوا  

!دمیم ورزش رو چشمام دارم-  
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 کنار و تخت یرو بعد لحظه چند و دیچیپ اتاق یتو خندش کیشل یصدا

 بغلش، برم کرد اشاره و کرد دراز سمتم رو دستش بود، دهیکش دراز من

!رمیبگ دهیناد رو آغوشش که انقدر نه یول بودم دلخور ازش  

 هی دستاش رفتم، فرو آغوشش یتو و جلو دمیکش رو خودم لوس یلیخ

 باز رو بودم کرده گم که یآرامش نم و خستم تن یبرا شدن امن حصار

 تمام لذت از یموج کارش نیا با موهام، نوازش به کرد شروع کردم؛ دایپ

 مرد نیا شهیم مگه! ستین فیتوص قابل برام که یلذت گرفت، وجودم

!؟ینبر لذت تو و بکنه رو کار نیا برات خشن و مغرور  

 آورد رو سرش شدن، خواب گرم چشمام تا داد ادامه رو کار نیا انقدر

:زد لب لبم، کینزد و نییپا  

.من یکوچولو یبخواب خوب-  

 یتو بکنم رو دستم خواستیم دلم کاشت، یآروم یبوسه لبم یرو و

 و جیگ دستش نوازش از انقدر یول کنه قطع رو بوسمون نذارم و موهاش

.برد خوابم بدم، نشون یواکنش بتونم نکهیا بدون که بودم شده الودخواب  

                      ******  

 سمت برگشتم و زدم جام سر یقلت شدم، داریب میگوش زنگ یصدا با صبح

:دادم جواب بسته یچشما با و برداشتم رو میگوش ،یتخت پا  

بله؟-  

:دیچیپ گوشم یتو مرد هی یآشنا نا یصدا  

.سالم-  
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 کالس امروز من مگه رفته، سام دمیفهم تازه و نشستم تخت یرو جیگ

 همون یصدا که بودم خودم یفکرا یتو! برم؟ یچجور حاال یوا نداشتم،

:دمیشن دوباره رو پسر  

 اماندا ،یومدین امروز گفت زدم،یم حرف جاس با داشتم کم،یما نفس،-

خوبه؟ حالت افتاده؟ یاتفاق نمیبب خواستم ن،یدار کالس گفت هم  

 گهید ساعت کی کردم، نگاه ساعت به و دمیکش موهام یتو رو دستم

:دادم هم رو کیما جواب و شدم بلند عیسر شد،یم شروع سمکال  

.امیب که شمیم حاضر دارم االن نیهم موندم، خواب ک،یما سالم اوه،-  

.دانشگاه نرفتم هنوز دنبالت، امیب تونمیم من هینجوریا اگه خوب! ا-  

!دنبالم ادیب نیماش زنمیم زنگ شم،ینم مزاحم! نه نه-  

:گفت بعدش و دمینیش رو دیکش که یقیعم نفس یصدا  

 مین تا ،یکنیم تیاذ رو خودت یچ یبرا گه،ید رمیم دارم من نفس،-

.دنبالت امیم شو حاضر گهید ساعت  

 انداختم باال یاشونه منم کرد، قطع روم رو یگوش کنم، مخالفت خواستم تا

 عیسر و رونیب اومدم صورتم و دست شستن از بعد شدم، سیسرو وارد و

 دمیپوش یصورت بافت هی هم روش د،یسف تاپ هی با دمیوشپ نیج شلوار هی

 که خوردم شکالت و نون لقمه هی ن،ییپا رفتم و برداشتم رو لمیوسا و

 که دمیفهم و شمارس همون دمید و کردم نگاه شد، بلند میگوش یصدا

.کردم قفل رو در و رونیب زدم خونه از عیسر ده،یرس کیما  

 هاششهیش و بود سادهیوا خونه یلوج که یبلند یشاس نیماش سمت رفتم

 کیما دنید با که نییپا داد رو شهیش من شدن کینزد با بود، یدود هم

.زدم یکیکوچ لبخند  
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 لبخند با کردم، سالم بهش شدم،یم سوار که همونجور و کردم باز رو در

.افتاد را و کرد روشن رو نیماش زد، رو شیآفتاب نکیع و داد رو جوابم  

 گفت آخر و دارم کالس یک دیپرس ازم فقط مینزد یخاص حرف راه نیب

 خواستم اولش دانشگاه، امین زود انقدر صبحا و امیب و برم اون با تونمیم

 کهید اونم بعد، بگم سام به گفتم کرد، اصرار یوقت یول نشم مزاحمش

.نگفت یزیچ  

 عیسر مونده، قهیدق پنج فقط دمید و کردم نگاه ساعت به م،یدیرس باالخره

 با اونم دادم، تکون دست کیما یبرا و دانشگاه ساختمون سمت دمیدو

 که دمید موقع همون و کالس در به دمیرس داد؛ تکون یدست برام خنده

 اماندا کنار نفس نفس با و داخل انداختم رو خودم عیسر اد،یم داره استاد

:گفتم و نشستم  

!رسهیم داره استاد-  

 اماندا به نگاهم تازه شد، منظم که دنمیکش نفس دم،یکش قیعم نفس چندتا و

 تا و زدم یینمادندون لبخند داد،یم تکون سر برام داشت تاسف با که افتاد

.داخل اومد استاد و شد باز در! ه؟یچ بگم اومدم  

 حرص با رون،یب رفت که استاد م،ینزد یخاص حرف استراحت زمان تا

:گفتم و سرش یتو دمیکوب رو کتابم  

 سر دمیرسیم رید اکه! نه؟ ،یشناسینم رو اخالق سگ یعوض نیا وت-

!کردیم گورم به زنده که کالس  

 و داد ماساژ هم رو سرش داشت،یبرم رو لشیوسا که همونجور و دیخند

:گفت  

 دونستمیم چه من بعدشم! ساما یتنه به خورده بد تنت جان، یوحش-

!یاینم کردم فکر ،یموند خواب  
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:گفتم و دادم تکون اشبر تاسف از یسر  

شدن؟ نگرانم که جاس و کیما ای یمن دوست تو سرن، تو خاک که حقا-  

 دیبا کاریچ گهید زنم،یم من گفت کیما بزنم، زنگ خواستم من بابا-

کردم؟یم  

:گفتم و در سمت رفتم و برداشتم رو لمیوسا  

 هم صبحانه کن م،یبخور یزیچ هی سلف میبر ایب کن، ولش بابا، الیخیب-

!افتمیم پس االن نخوردم،  

 کول یرو رفته سیکند که دمید دور از سلف، میرفت و اومد دنبالم خنده با

 و نشستن هم هیبق و گردونتشیم زیم دور داره هم بدبخت اون و کالسین

 جاس موقع همون که سمتشون رفتم و دادم تکون یسر خنده با خندن،یم

.دنیرس هم کیما و  

 نگاه اماندا به شد، گرسنم شتریب دنشید با که بود اسنک هی کیما دست

 که سمتش برگشتم کرد، صدام کیما بگه یزیچ اومد تا و دیخند که کردم

:گفت و زد یجذاب لبخند با  

.یبخور یزیچ یدینرس صبح کنم فکر نجا،یا ایب-  

:گفتم و دادم تکون یسر خجالت با  

.رمیبگ یزیچ برم خواستمیم االن اره، راستش-  

.رمیگیم هم شما واسه گرفتم، همه یبرا من ر،ینگ خب-  

 اماندا با منم ساز، اسنک سمت رفت و نداد اجازه که کنم مخالفت اومدم

 از سیکند باالخره که کردم یاحوالپرس و سالم هابچه با ز،یم سر نشستم

:گفت سیکند که کردم نگاهشون خنده با ن،ییپا اومد کین کول یرو  

!ینکن تمیاذ یخواستیم بود، حقت-  
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 لبخندم! سیکند به برسه چه دیلرز دلم من که کرد نگاهش یجور هی کین

 گرفته جلوم اسنک ظرف هی با مردونه دست هی که شد قیعم اریاخت یب

 خجالت با شدم، رو به رو کیما یرهیخ نگاه با و کردم بلند رو سرم شد،

 میکرد شروع مه با همه کردم، تشکر آروم و گرفتم ازش رو ظرف

:گفت اماندا که خوردن  

!تولدمه گهید یهفته دو یراست هابچه-  

:گفت که گفتم کیتبر و کردم نگاهش لبخند با  

!نیایم همتونم رم،یبگ تولد خوامیم گهید یهفته دو آخر-  

:گفت کنم اعتراض اومدم تا  

!کنمینم قبول هم رو زایچ نیا و تونمینم و امینم-  

! اه! بگم؟ سام به یچجور حاال دادم، تکون سر آروم و کردم نگاهش فقط

 دیبا بکنم خوامیم یکار هر شهیهم باشم، آزاد تونمینم که نیا از متنفرم

 نیهم یتو ارم؛یب در سر کاراش از دینبا اصال من اما باشه اون نظر ریز

:گفت و داد تکونم نایت که بودم فکرا  

!شیخورد! یهو-  

 دمید یوقت و کردم جلوم اسنک به ینگاه بعد و کردم نگاهش یجیگ با

:گفت خنده با که طرفش برگشتم یسوال نخوردس، دست  

!که گمینم رو اون-  

 کیما دنید با و برگشتم کرد، اشاره روم به رو به یطونیش لبخند با بعد

 یچ دمیفهم تازه بود، زده هم یجذاب لبخند و بود نشسته روم به رو که

:گفتم و نییپا تمانداخ رو سرم عیسر گه،یم  

...یدونیم... یعنی... زهیچ نه،-  
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:گفت و کرد قطع رو حرفم خنده با  

:داد ادامه و زد چشمک هی بعد دم،یفهم بابا، باشه-  

!جذابه کن قبول یول-  

 گفت،یم راست نایت کنم، جمع و لبخندم کردم یسع و گرفتم گاز رو لبم

 با روز اون خالصه م؛بود دهید که بود ییمردا نیترجذاب از یکی کیما

 میبر سد قرار و گذشت هاوانهید نیا دست از دنیخند و خوب اتفاق یکل

 معمول طبق منم رفتن، هم با و بودن ریمس هم جاس با اماندا خونه،

 زد، بوق پشتم یکی که ایتاکس ستگاهیا سمت رفتن و زدن قدم کردم شروع

 رو خودم راه و ندادم یتیاهم پس برگردم، بوق یصدا با نداشتم عادت

 در یصدا بعد لحظه چند نکردم، توجه بازم که زد بوق دوباره رفتم،

 ییبال بخواد نکنه شد، یخال لحظه هی دلم ته من و اومد شد باز که نیماش

!اره؟یب سرم  

 «ینیه» ترس با شد، دهیکش پشت از بازوم که دادم سرعت قدمام به

 یحساب و زدیم تند داشت لبمق واقعا! کهیما دمید که پشتم برگشتم و دمیکش

 آروم رو بازوم کنه، نگاهم تعجب با کیما شد باعث که بودم دهیترس

:گفت و کرد نوازش  

!یبترس کردمینم فکر من نفس؟ یخوب-  

:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب  

.دمیترس کمی-  

:گفت نشوندمیم که همونجور و نیماش سمت برم کرد کمکم  

.یبترس کردمینم فکر واقعا متاسفم، من-  
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 کمی بست، رو من کمربند عیسر و نشست خودشم که بودم شده آروم کمی

 اومد لحظه چند از بعد داخل، رفت و داشت نگه یسوپر هی کینزد بعد

:گفت و سمتم گرفت رو دیخر پاکت شد، سوار و رونیب  

!دهیپر یلیخ رنگت بخور، نویا ا،یب-  

 شکالت و وهیابم کردم، نگاه رو اکتپ یتو و زدم توجهش به یلبخند

:گفتم آروم یلیخ و سمتش برگشتم برام، بود دهیخر  

!نبود کار نیا به یازین شم،یم خوب ؟یدیکش زحمت یچ یبرا-  

:گفت و زد یجذاب لبخند  

!نزن حرف انقدر بخور-  

 سمت برگشتم و خوردم ازش کمی کردم، باز رو وهیابم و خوردم رو خندم

 کیما نیماش یتو رو من سام اگر که گذشت ذهنم از لحظه هی پنجره،

 کیما سمت برگشتم اضطراب با! هیحتم شدنم گور به زنده احتمال نه،یبب

:گفتم و  

؟یکن ادهیپ خونه کینزد رو من شهیم-  

:گفت و کرد یرنگ کم اخم  

چرا؟-  

 آخر که کردم ول و دندونم ریز دمیکش رو لبم یه بگم، چطور دونستمینم

:فتگ یکالفگ با  

!نفس نکن-  

:گفت و دیکش موهاش یتو یدست کالفه که سمتش برگشتم تعجب با  

!رینگ گاز لبتو انقدر... انقدر-  
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:گفت و دیکش یقیعم نفس که کردم ول رو لبم  

 گسید هم کینزد گه،ید رسونمتیم خب کنم؟ ادتیپ خونه کینزد چرا-

!شمام از اونورتر خونه چهارتا من هامون،خونه  

:گفتم و نییپا ختماندا رو سرم  

 نه کنم، جادیا مشکل خودیب خوامینم حساسه، یلیخ سام راستش... اخه-

!خودم یبرا نه تو یبرا  

 کوچه سر میدیرس بعد کمی داد، تکون رو سرش و انداخت بهم یقیعم نگاه

 خونه، سمت افتادم راه و شدم ادهیپ نیماش از ازش، تشکر از بعد منم و

 نذاره بعد و بگم بهش ترسمیم داره، یواکنش چه بگم سام به اگه دونمینم

!دانشگاه برم گهید  

...فقط کنه کمکم خدا کردم، باز رو در و رونیب دادم کالفه رو نفسم  

                        ******  

:سام  

 

 رو کار نیا بخوام بود سخت برام واقعا رفتم،یم راه اتاق یتو کالفه

:گفت دید رو حالم یوقت و اتاق یتو اومد اد بکنم،  

؟یاکنده سر مرغ هیشب چرا چته؟-  

:گفتم اریاخت یب و کردم نگاهش  

 باش، داشته رو نفس یهوا کنمیم خواهش ازت افتاد، که یاتفاق هر اد،-

باشه؟ ،یباش مراقبش خوامیم فقط خوره،یم ضربه من بعد دونمیم  

:گفت و هم یتو دیکش رو اخماش  
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 مراقبش که سپرهینم یاگهید کس دست رو زنش آدم! رو دهنت ندیب-

.باشه  

:گفت یجد یلیخ و داد رو مخصوصم کمربند و کینزد اومد بعد  

!باشه کنارش تونهیم هنوز خودش که یوقت تا نه حداقل-  

:زدم صداش رونیب بره نکهیا از قبل در، سمت رفت که کردم نگاهش  

!اد؟-  

:دادم ادامه آروم سمتم، برنگشت یول سادیوا  

 لطفا، تنهاس، نجایا نفس بده، قول بهم باشه، راحت المیخ که نیا خاطر به-

!من خاطر به  

:گفت و انداخت بهم ینگاه مین  

!نباش نگران دارم، رو هواش-  

 سمت رفتم و دمیکش یقیعم نفس رون،یب رفت اد و زدم یجونیب لبخند

 روز چند دم،یکش بود توش نفرمون دو عکس که یقاب یرو رو دستم ز،یم

 یخنده به بودم خسته که ییوقتا کنن، چاپ برام دادم رو عکس نیا شیپ

.دادیم بهم یخوب حس و کردمیم نگاه نفس دل ته از  

 یروز چند بودم مجبو! بودم نگران  و رفتمیم دیبا تیمامور هی واسه

 و بمونه تنها نداشتم دوست بود، سخت یلیخ برام و بذارم تنها رو نفس

!؟یچطور اما گفتم،یم بهش دیبا ترسه،یم ییهاتن از که دونستمیم  

 رفتم شدم، خارج در از و برداشتم رو لمیوسا و رونیب دادم خسته رو نفسم

 دید که رو من تیوضع داخل، رفتم صداش با زدم، در و اد اتاق سمت

:گفتم که داد تکون سر یسوال  

.بگم دیبا نفسم به بردارم، لهیوس دیبا خونه، رمیم-  
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:گفت و سمتم اومد و برداشت شیصندل یپشت از رو کتش و شد بلند  

 ینجوریا ،یایب تو تا باشم ششیپ من قراره بدونه بهتره م،یبر هم با ایب-

.باشه ترراحت الشیخ دیشا  

 میشد نامونیماش سوار م،یشد خارج ساختمون از هم با و دادم تکون یسر

 اگر که نبودم نگران وقت چیه شکر رو خدا خونه، سمت میافتاد راه و

 زیچ همه به شهیهم نفس چون نه، ای مرتبه فضا خونه، ادیب باهام یکس

 گاراژ، داخل میبرد رو ها نیماش و میدیرس یمدت از بعد کرد؛یم یدگیرس

.داخل میرفت اد با و کردم باز رو خونه در  

 یهمه اومد،یم خوشم رفتارش نیا از شهیهم اومد،یم کامل غذاش یبو

 انگشتم دور رو دمیکل اش،ینقاش سراغ رفتیم بعد و کردیم رو کاراش

 دوباره کردم، اخم اریاخت یب که نداد جواب کردم، صداش و چرخوندم

! شد گرد چشمام لحظه هی دنشید با ن،ییپا اومد هاپله از که کردم صداش

!ه؟یکار چه نیا اخه! ایخدا  

 دیفس روپوش هی روش و بود تنش یصورت-یطوس شورتک و تاپ هی

 جمع سرش یباال قلم دوتا با موهاشو بود، یرنگ کامل که بود دهیپوش

 بود، کرده بامزش یلیخ که بود زده هم یمشک قاب نکیع هی و بود کرده

!باشم؟ یعصبان ای بخندم دستش از دونستمینم واقعا  

 و شد گرد چشماش عیسر و سرم پشت به افتاد چشمش بگه، یزیچ اومد تا

 که اد سمت برگشتم کرد، محو دمونید از رو خودش و دیکش خفه غیج هی

!ادین در صداش کنهیم یسع داره یول شده سرخ خنده شدت از دمید  

:گفتم و دادم تکون تاسف ینشونه به رو سرم  

!امیم االن منم ن،یبش برو-  
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 کار اتاق در اول و باال رفتم منم داد، تکون سر و فشرد هم به رو لباش

 کنه؛ عوض لباس بود رفته حتما ست،ین اونجا دمید که کردم بازرو نفس

 رو موهاش داره دمید که کردم باز رو در و خودمون اتاق سمت رفتم

:زنهیم غر یه لبم ریز و بندهیم  

 ابروم! خدا یا ؟یدادیم خبر من به دینبا! سام؟ یکشینم خجالت واقعا نه-

!رفت  

 که کردم بغلش و سرش پشت رفتم و گرفت خندم آورد، در هیگر یادا و

 که یلبخند با من، سمت برگردوند رو صورتش و دیکش یآروم «نیه»

 خجالت با که شدم رهیخ بهش اومدیم صورتم یرو دنشید موقع دایجد

:گفت و کرد سالم  

!ن؟ییپا امیب ییرو چه با االن من هست، دوستتم ینگفت چرا-  

 که ساده زیبل هی کردم، هنگا لباساش به و دادم فاصلش خودم از کمی

 دهیپوش هم یمشک شلوار هی و بود تنش بود آرنجش کینزد تا ناشیآست

 کمرش دور دوباره رو دستم بود، بسته محکم باال از بلندشم یموها بود،

:گفتم و کردم حلقه  

!یباش یختیر نیا کردمینم فکر راستش نداره، یاشکال-  

:گفت و کمرش به زد رو دستش و شد جدا ازم طلبکار  

!عجبا! بگردم؟ راحت دینبا خودمم یخونه یتو د،یببخش-  

 خودش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش کردم، بغلش دوباره و دمیخند

:گفت و کرد جا بغلم یتو رو  

!شده؟ یزیچ ،یاومد زود امروز-  
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 بهم یقیدق نگاه کردم، جداش خودم از و زدم یابوسه موهاش یرو

 و شدم جدا ازش کامل و نگفتم یزیچ ال،با داد رو ابروش و انداخت

:گفت دیند ازم یجواب یوقت لباسام، آوردن در کردم شروع  

!مییباال جفتمون زشته ن،ییپا رمیم-  

 از بعد و کردم عوض رو لباسام منم رون،یب رفت در از که زدم لبخند

 یصندل یرو هم اد و بود آشپزخونه یتو نفس! نییپا رفتم کارام، انجام

 و باال دادم ییابرو زدن،یم حرف هم با و بود نشسته یخور هارنا زیم

!بودن کرده برقرار ارتباط هم با زود یلیخ کردم، تعجب  

 برگشت هم نفس نگفت، یزیچ و زد یجذاب لبخند اد که سمتشون رفتم

:گفت یفارس به و زد لبخند بهم و سمتم  

!شوخه یادیز اد،ینم یبد آدم نظر به-  

:گفت که دادم تکون سر براش و دمیخند  

.امیم االن منم ،ییرایپذ یتو دیبر ؟یجفت نیینجایا چرا-  

:گفت که ییرایپذ سمت میرفت هم با و شد بلند اد  

!؟یگینم بهش رو تیواقع چرا موندم اد،یم یمنطق دختر نظرم به-  

:دادم جواب و دادم تکون رو سرم  

 کوچولوئه، خترد هی کامال قلبش یول بفهمه، سنش از تربزرگ دیشا نفس-

!افتهیب اتفاق نیا خوامینم بشکنم، رو قلبش تونمینم من  

 ظرف با نفس هم بعد قهیدق چند نگفت، یزیچ و داد تکون سر تاسف با

:گفت و نشست من کنار رون،یب اومد یدستشیپ و وهیم  

 زیچ وگرنه اد،یم هم اد دونستمینم من د،یببخش حاضره، غذا هشت تا-

!یباش داشته دوست دوارمیام کردم،یم درست یاگهید  
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:گفت داشتیبرم بیس هی که همونجور هم اد  

!سام لطف به خوردم ادیز هم یرانیا یغذاها ندارم، یمشکل من-  

 شدم، رهیخ بهش اریاخت یب نگفت، یزیچ و زد یلبخند نفس حرفش با

 اد به اشاره و ابرو و چشم با و بگم بهش شام از بعد که بود نیا حمیترج

 گرفته که فهموند سرش تکون با اونم نگه، یزیچ موقع اون تا هموندمف

!گمیم یچ  

 آشنا هم با شتریب کمی نفس و اد فقط م،ینزد یخاص حرف شام موقع تا

.شدن  

 تنها اد با کنه، حاضر رو شام لیوسا رفت نفس که بود هشت یکاینزد

:گفت که میشد  

؟یبگ بهش یچ یخوایم-  

:گفتم و دادم تکون یسر کالفه  

 بهش حواست تو ستم،ین که یمدت یتو و برم داد قرار یبرا دیبا گمیم-

!هست  

 با دو هر و کرد صدامون شام یبرا نفس نگفت، یزیچ و داد تکون یسر

 عاشقش من که بود کرده درست بادمجون و مرغ ز،یم سمت میرفت هم

 یبرا نفس ،زد لبخند و کرد نگاه کمی اد ر،یش سوپ با همراه بودم،

.خورد رو غذاش آروم و نشست هم خودش و دیکش غذا هممون  

 یتو همه بعدش و کنه جمع رو زیم تا کردم کمک بهش غذا از بعد

 یرو نگاهم بگم، بهش دیبا یچ که کردمیم دل دل م،یشد جمع ییرایپذ

 نگاهش دید یوقت و کرد یالک یصرفه هی اد که بود مونده فشیظر رفتار

:گفتم و رونیب دادم رو نفسم کالفه بگم، که کرد اشاره بهم کنم،یم  
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...نفس-  

 نگاه! لعنت دختر، چشمات به لعنت موند، دهنم یتو نگاهش با حرفم

:گفتم آروم دمید که رو شیسوال  

...راستش-  

 صورتش به موهاش از کمی خودم، سمت دمشیکش و گرفتم رو دستش

:دادم ادامه و کنار زدمشون که بود دهیچسب  

...گهید شهر هی برم دیبا قرارداد هی یبرا استشر-  

 به میزندگ کل یول بودم متنفر دروغ از زد، دو دو چشمام یتو چشماش

:نفس یحت گفتم، دروغ همه  

...بذارم تنهات مجبورم یروز چند-  

:کردم اضافه عیسر بگه یزیچ بخواد که نیا از قبل  

 که یزیچ هر بگو، بهش یداشت یکار مراقبته، اد ستم،ین که یمدت یتو-

باشه؟ بگو، بهش بود  

 یناراحت با شد، قرمز عیسر شینیب نوک و شد جمع اشک چشماش یتو

 افتاد اشکش قطره هی که دمیکش صورتش یرو رو دستم و کردم نگاهش

 بغلش محکم و خودم سمت دمشیکش! لعنت من، به لعنت! دستم یرو

:کرد زمزمه آروم کردم،  

 رو من یخوایم حاال ترسم،یم یکیتار و ییتنها از یدونینم تو نامرد-

!امیم منم اصال ؟یبر و یبذار  

:گفتم و کردم نوازش رو موهاش  

!میزنیم حرف بهش راجع بعد بذار-  
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 سیسرو سمت رفت د،یببخش هی با و داد تکون سر و شد جدا بغلم از

 دم،یکش یقیعم نفس و دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم کالفه ،یبهداشت

 افتاد، اد لبخند به چشمم کردم، باز یوقت و دادم فشار هم یرو رو چشمام

:گفت که دادم تکون سر یسوال  

؟یریم یک فقط، ،یچیه-  

!صبح فردا-  

!نفس شیپ امیم صبح برم، من پس خب-  

 اومد بودن، شده سرخ چشماش رون،یب اومد سیسرو ار نفس موقع همون

 رو خودش و کنارم نشست آروم کردم، باز براش رو دستم که سمتمون

 در دم م،یشد بلند هم ما و کرد یخداحافظ و شد بلند اد کرد، جمع بغلم یتپ

:گفت نفس به  

 افتاد یاتفاق هر ای یخواست یزیچ هر باش، راحت من با کنمیم خواهش-

.رسونمیم رو خودم من بده، خبر بهم عیسر  

 و دآور در گاراژ یتو از رو نشیماش و بهش داد رو کارتش هم بعد

!ناراحت و یعصبان نفس و بودم مونده من حاال رفت،  

 با رو ششمیپ که یشب نیآخر خواستمینم اوردم،یم در دلش از دیبا

 تا بود شده خم که همونجور و سمتش رفتم پس بخوابه، یناراحت

 برگشت سیخ یچشما با کردم، بغلش برداره، رو فیکث یهایدستشیپ

.دادم فشارش خودم به محکم و اوردین طاقت دلم کهسمتم  

 خودم از دم،یشن رو آرومش هق یصدا و کرد جمع نمیس یتو رو دستش

 و شدم خم اریاخت یب صورتش، طرف دو گذاشتم رو دستام و کردم جداش

 یچشما نیا یبرا دلم شدم، جدا ازش و زدم یآروم یبوسه چشماش یرو

!شدیم تنگ معصوم  
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 صبح تا خواستیم دلم اتاقمون، سمت بردمش خودم با و گرفتم رو دستش

 برگشتم هوا یب داخل، میرفت هم با و کردم باز رو در باشه؛ بغلم یتو

 قاب دستان با رو صورتش شده یچ بفهمه بخواد نکهیا از قبل و سمتش

 به عیسر یلیخ یول شد شکه اولش دم،یبوس رو هاشلب صیحر و گرفتم

.شدم ترطاقت یب که کرد فرو موهام یتو رو دستش و اومد خودش  

 رو چشمام د،یلرز که لبش یرو دمیکش رو زبونم و شدم جدا ازش آروم

 لبخند ک،ینزد اومد قدم هی و دوخت چشمام یتو رو چشماش یتو دوختم

 و چسبوندمش خودم به کردم، حلقه کمرش دور رو دستم و زدم یکمرنگ

 و کرد مشت ستشد یتو رو شرتمیت دادم، حرکت تنش یرودررو دستم

 روم و تخت سمت برگشتم کرد، جمع بغلم یتو شتریب رو خودش

 در رو لباسش بودم، دنشیبوس مشغول که همونجور روش، گذاشتمش

...و اوردم  

                      ******  

 قراره هفته کی که کردمیم فکر و دمیکشیم موهاش یتو آروم رو دستم

!افته؟یب یاتفاقات چه ممکنه و نباشم  

 رو بازوش زد،یم شور بیعج دلم یول هست حواسش اد بودم مطمئن

 و بود شده خسته یحساب کردم، ترمحکم دورش رو دستم و کردم نوازش

 و کنار زدم صورتش یتو از و موهاش بود، دهیخواب راحت یلیخ االن

 از و برداشتم سرش ریز از رو دستم زدم، یآروم یبوسه شیشونیپ یرو

 کردم، نگاه ساعت به و کردم مرتب روش رو پتو شدم، بلند تخت یرو

 فقط نبود، مهم برام یول بودم، دهینخواب اصال من و بود صبح شش کینزد

.آرومه االن نفس که بود مهم نیا  

 اومدم و گرفتم یاقهیدق چند دوش حمام، سمت رفتم و برداشتم لباس

 آوردم، در کمد یالبا از رو کمیکوچ چمدون و دمیپوش رو لباسام رون،یب
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 برگشتم گذاشتم، رو داشتم الزم که یمدارک و برداشتم لباس دست چند

 بستن از بعد و اتاق یتو برگشتم کردم، خشک رو موهام و حمام یتو

.تخت سمت رفتم کمربندم،  

 ششیپ و برگردم االن نیهم خواستیم دلم که بود دهیخواب آروم انقدر

 جدا ازش دمش،یبوس آروم و شدم خم ،رونیب برم نکهیا از قبل بخوابم،

 از بعد گرفتم، رو اد یشماره و شدم نیماش سوار ن،ییپا سمت رفتم و شدم

:داد جواب یالودخواب یصدا با باالخره بوق چندتا  

!بنال؟-  

:گفتم و باال دادم رو ابروهام  

!گه؟ید هیچ بنال ترم،بزرگ ازت سرم ریخ که،یمرت بکش خجالت-  

:گفت لحظه چند از بعد و شدیم جا به جا داشت ارانگ  

!بفرما امر حاال بابا، خب-  

:گفتم و یاصل ابونیخ یتو دمیچیپ کوچه یتو از  

 یتونیم اگر نداره، دانشگاه امروزم تنهاس، خونه نفس رم،یم دارم من-

.ادینم خوشش ییتنها از شش،یپ برو  

:داد جواب و دیکش یاازهیخم  

.نباش نگران ،ششیپ رمیم باشه،-  

 دارش، بر در، یچپ سمت گلدون یتو گذاشتم رو زاپاس دیکل ،یمرس-

.بده خبر بهم شد یهرچ شه،یم الزمت  

.ممنونم یلیخ باشه،-  
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 رو پام زد،یم شور بیعج دلم کردم، قطع رو یگوش و میکرد یخداحافظ

 دونستمینم و روندم مقصد سمت به سرعت با و دادم فشار گاز پدال یرو

...انتظارمونه در یچ ندهیآ یتو  

                      ******  

:ادوارد  

 

 نگاه ساعت به ره،یم داره که گفت و بود سام شدم، داریب میگوش زنگ با

 ینجوریا بمونم، سام یخونه شبا باشه بهتر دیشا شدم، بلند جان از و کردم

.میشینم راهزابه هممون گهید  

 زنگ ساموئل به دوباره موهام کردن بمرت از بعد و دمیپوش رو لباسم

:داد جواب بوق تا چند از بعد زدم،  

!الو؟-  

؟یچطور! مرد یه-  

شده؟ یچ م،یزد حرف هم با االن خوبه  

 بمونم، خونتون شبا من یبذار تو اگر کردمیم فکر داشتم راستش-

ه؟یچ نظرت ست،ین تنها نفس هم شبا م،یترراحت هممون ینجوریا  

:گفت هیثان چند از بعد و دیکش یقیعم نفس  

.نکنه درد دستت بازم دم،یم امیپ نفس به خودم نداره، یمورد باشه،-  

.فعال نکردم، یکار بابا، نه-  

 خارج ازش و در سمت رفتم تلفن، کردن قطع از بعد و میکرد یخداحافظ

 که بود زود یلیخ االن چون شرکت، سمت رفتم و شدم نیماش سوار شدم،
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 راه ساعت دنید با و دادم انجام شرکت یتو رو رامکا بشه؛ داریب نفس

.سام یخونه یخونه سمت افتادم  

 در از کردم، پارک خونه یرو به رو رو، نیماش و دمیرس یمدت از بعد

 در خواستم کردم، دایپ بود گفته که ییجا از رو دیکل و داخل رفتم یاصل

 یمناسب تیوضع یتو نفس دیشا سادم،یوا که داخل برم و کنم باز رو

.نباشه  

 هم گهید بار چند دم،ینشن یجواب اما زدم، در و رونیب دادم کالفه رو نفسم

 رفتم کردم، باز دیکل با رو در و شدم نگران نشد، یخبر بازم یول زدم در

 باال، رفتم یکی دوتا رو هاپله باز، نداد جواب یول زدم، صداش و داخل

 بایتقر شدیم هادر یرو از یول خودشونه مال اتاق کدوم دونستمینم

!باشه دیبا راهرو یانتها اتاق که زد حدس  

 و بود مرتب اتاق کردم، باز رو در دیترد با و سمت اون رفتم عیسر

 اتاق دمید که کردم باز رو یبغل اتاق در ینگران با نبود، نفس از یخبر

 دم،یکش یراحت نفس اریاخت یب کردم، باز که رو ییرو به رو در مهمونه،

 بود گذاشته ِهدِست گوشاش یرو و بود نشسته شیپا سه یرو به رو فسن

.بود دهینشن رو من یصدا نیهم یبرا و  

 صداش خواستمیم بود، نخورده ناهار احتماال و بود دو کینزد ساعت

 ِهدِست خودش که کنم کاریچ دونستمینم بترسه، که دمیترسیم یول کنم

 بود، اونجا که یظرف یتو کرد رو قلمش و برداشت گوشاش یرو از رو

 یچشما من، دنید با و باال اومد آروم نگاهش پام از و من سمت برگشت

 سادیوا روم به رو و شد بلند جاش از عیسر گرفت، آرامش رنگ دشیترس

:گفتم و دادم رو جوابش لبخند با که کرد سالم و  

 زدم در یهرچ یلو بترسونمت، خواستمینم اومدم، ینجوریا که دیببخش-

.کنم استفاده زاپاس دیکل از شدم مجبور ،ینداد جواب کردم صدات و  
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 و نییپا انداخت رو سرش و گوشش پشت زد رو دارش موج یموها

:گفت  

...خب یول نیایب قراره دونستمیم کردم، اشتباه من نداره، یاشکال نه،-  

:گفت و باال آورد رو سرش بعد  

.دیببخش بازم-  

:گفت و در به ردک اشاره بعد  

.امیب و کنم عوض لباس من تا نییپا دیبر شما-  

 برگشتم بشم خارج کامل نکهیا از قبل در، سمت رفتم و زدم یلبخند

:گفتم و سمتش  

بدم؟ سفارش تا یخوریم یچ ناهار-  

:گفت آروم و کرد نگاهم  

!چنده؟ ساعت مگه-  

 خنده با ره،بذا ناهار رفته ادشی کال و شده شینقاش پرت حواسش دمیفهم

:گفتم  

؟یخوریم یچ حاال! دو کینزد-  

 کرد، ولش آروم و دندونش ریز دیکش رو لبش و نییپا انداخت رو سرش

 دست اون و دست نیا کمی بدم، سفارش تا خورهیم یچ بگه بودم منتظر

:گفت آخر و کرد  

!نیبد سفارش نیخوایم خودتون یهرچ-  

:گفتم و کردم نگاه بهش نهیس به دست و دادم هیتک در به  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 تو از دنیپرس بدون رو کار نیا که بدم سفارش خودم خواستمیم اگه-

!رمیمیم یگرسنگ از دارم که بگو زود حاال کردم،یم  

!گوشت و قارچ تزایپ... اهان... ام... زیچ! باشه! ام-  

:گرفتم فاصله در از و انداختم باال ییابرو  

نوشابه؟ و کرده سرخ ینیزم بیس-  

:دمیشن پشتم زا رو صداش  

.شمیم ممنون باشه اگر-  

 و آوردم در رو میگوش بستم، سرم پشت رو در و دادم تکون سر

 به گرفتم، رو میشگیهم یفود فست یپ شماره ن،ییپا رفتمیم که همونجور

 دادن از بعد بود؛ مثبتش ینکته نیا و داشت ارسال شهر یجا همه

 نفس قهیدق چند از بعد نشستم، ونیتلوز یرو به رو مبل یرو سفارشا،

!بودن کیش یلیخ ،یدگیپوش نیع در لباساش ن،ییپا اومد  

 انقدر دختر نیا کردمینم فکر یول حساسه نفس یرو کال سام دونستمیم

 خدا خت،یریم دختر نیا یرو سر از یخانم کال باشه، کن گوش حرف

.کرد قسمتش رو یزن نیهمچ هی که داشت دوست رو سام یلیخ  

 با نفس بعد لحظه چند دوختم، خاموش ونیتلوز به و رداشتمب ازش نگاه

:گفت و روم به رو گرفت رو ینیس رون،یب اومد ییچا وانیل دوتا  

!قایدق کنارته کنترلش ؟یکنیم نگاه خاموش ونیتلوز چرا خب-  

 کانال چندتا کردم، روشنش و برداشتم رو کنترل و کردم نگاه دستم بغل به

 هیتک مبل به هم نفس داشتم، نگه کیموز کانال هی یرو و ردمک جا به جا

 تکون کیموز سیب با رو سرش هم و خوردیم شییچا از هم و بود داده

!دادیم  
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 به و گرفتم ازش نگاه میگوش خوردنزنگ با رفتاراش، بود جالب واقعا

 گفت که دادم جواب و کردم یرنگ کم اخم کردم، نگاه ناشناس یشمارها

 رفتم و کردم قطع و یگوش کنه،ینم دایپ رو خونه یول آورده ور غذاها

:گفتم و زدم یلبخند کرد، نگاهم یسوال نفس که در سمت  

.رمیبگ رو غذاها رمیم-  

 گرفتن از بعد در، سمت رفتم من و کرد نییپا و باال دفعه چند رو سرش

 غذا مینشست هم با و دستش دادم رو تزاشیپ یجعبه و ششیپ برگشتم غذاها

 هی چون بود، بیعج کمی برام نیا ث بود یساکت آدم کال نفس خوردن،

 یول داره، زبون و سر و طونهیش یلیخ معموال سال و سن نیا یتو دختر

!همس برعکس نفس انگار  

 ظرفا نفس شدنش، تموم از بعد شدم، مشغول غذام به و دمیکش یقیعم نفس

 من یول میکرد سکوت کمی من، شیپ برگشت دوباره و آشپزخونه برد رو

 باشم، نجایا من ادیم سام تا قراره اگر اومد،ینم خوشم سکوت نیا از

:گفتم و کردم نگاهش! میریبگ سکوت یروزه دوتامون هر که شهینم  

گفت؟ بهت سام-  

:گفت و سمتم برگشت یسوال  

!رو؟ یچ-  

:گفتم و کردم قفل هم یتو جلوم رو دستام و شدم جا به جا مبل یرو  

.مونمیم نجایا شبا من نکهیا-  

:گفت و داد تکون سر جیگ  

!نزدم حرف باهاش شبید از-  
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 رو شمارش و زدم چنگ زیم یرو از رو میگوش و باال دادم رو ابروهام

 فحش یهرچ دلم یتو و کردم اخم نداد، جواب یول گرفتم بار چند گرفتم،

 یرو گذاشتم رو یگوش که کرد نگاهم منتظر نفس کردم، بارش بودم بلد

:گفتم و زیم  

!دهینم جواب-  

 بلند بعد لحظه چند بود، شده ناراحت دیشا نگفت، یزیچ و کرد نگاهم کمی

 و کرد نییپا و باال رو صفحه کمی برگشت، شیگوش با و باال رفت و شد

:گفت  

.بدم نشون بهت اتاقتو ایب-  

 رو بودم کرده باز که یاتاق همون در باال، رفتم دنبالش و دادم تکون یسر

:گفت و کرد باز  

.کنم هیته برات کمه یزیچ اگر نیبب-  

:گفتم و کردم نگاه لیوسا به دور به داخل، رفتم و زدم یلبخند  

.ارمیم شب که مهیشخص لوازم ست،ین الزم یزیچ نه،-  

:گفتم که رونیب بره خواست و داد تکون سر  

 سرت مکی تو هم ارمیم لمویوسا من هم رون؟یب میبر هم با شب یخوایم-

.شهیم گرم  

 که بودم خسته انقدر منم رون،یب رفت و داد تکون سر آروم و کرد نگاهم

 اجیاحت خواب کمی به واقعا تخت، یرو کردم پرت خودمو اریاخت یب

.شد بسته چشمام کم کم و پتو ریز رفتم و آوردم در رو لباسام داشتم،  

                       *******  
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 دهیخواب یلیخ اوه اوه! بود هفت حدود ساعت کردم، باز هک رو چشمام

 حرف تلفن با داره نفس دمید که نییپا رفتم و دمیپوش لباس عیسر! بودم

 کردم نگاهش و سادمیوا هاپله یباال کنه،یم یریگردگ رو خونه و زنهیم

:گفت شیخط پشت به که  

 هم سام که االن مخصوصا تونم،ینم خب یول اره، س،یکند دونمیم-

!ستین  

:گفت لحظه چند از بعد و کرد صاف رو کمرش و سادیوا  

.شهیم یچ نمیبب بگم اد به بذار دونم،ینم-  

:گفت دوباره و کرد اخم  

.بکنم یکار اطالع بدون ندارم عادت فقط ر،ینخ-  

 خونه یتو نگاهش کالفه کرد، یخداحافظ یاگهید حرف بدون بعدشم

 گردنم پشت رو دستم شرمنده که زد یلبخند دنمید با ن،ییپا رفتم که دیچرخ

:گفتم و دمیکش  

؟ینکرد دارمیب چرا دم،یخواب انقدر دیببخش-  

:گفت و کرد حفظ رو لبخندش  

!که باهات نداشتم یکار کردم،یم دارتیب دیبا چرا خب-  

 اومدم قهیدق چند از بعد و سیسرو سمت رفتم و دادم تکون رو سرم

 اونم رون،یب میبر تا بشه حاضر که مگفت و زدم صدا رو نفس رون،یب

 اومد دهیپوش لباس قهیدق چند از بعد باال، رفت و کرد تموم رو کارش

 هی که کمرنگ یاب بلند نیآست زیبل هی با بود پاش نیج شلوار هی ن،ییپا

 دستش هم دیسف کاپشن هی بود، رونیب شونش سر و بود شل قشی طرف
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 میرفت هم با و برداشتم رو کاپشنم و شدم بلند منم حاضره، دمید یوقت بود،

:گفتم و کردم فکر کمی کردم، حرکت و میشد نیماش سوار رون،یب  

؟یزد حرف سام با-  

:گفت و سمتم برگشت  

.میگرفت تماس که دهیند و دهیرس که داد امیپ فقط نه،-  

 هم با و آپارتمانم به میدیرس یمدت از بعد نگفتم، یزیچ و دادم باال ییابرو

 شرمنده خونه، اوضاع دنید با داخل، میرفت و کردم باز رو در ال،با میرفت

 به گرد یچشما با نفس خواروندم، یشینما و سرم پشت گذاشتم رو دستم

 گرفت خندم سمتم، برگردوند رو سرش و کرد نگاه خونه یآشفته اوضاع

:گفتم داشتمیبرم مبل یرو از رو لباسا که همونجور و داخل رفتم و  

.امیب من تا نیبش ایب-  

 و لباسام کردن جمع کرد شروع نشستن یجا و داد تکون تاسف از یسر

:گفت  

 لباس که سخته انقدر یعنی اخه؟ نیهست ینجوریا چرا مردا شما دونمینم-

 زونیآو زنیتم که ییاونا و چرکا رخت سبد یتو. نیبنداز رو فاتونیکث

ن؟یکن  

 با همراه رو داشتم مالز که یلیوسا اتاق، سمت رفتم و خوردم رو خندم

 دنید از خوردم جا لحظه هی رون،یب اومدم و برداشتم لباس دست چند

 آشپزخونه یتو از ظرف یصدا! بودم؟ اتاق یتو چقدر من مگه خونه،

 داشت و بود سادهیوا نفس بود، گرفته خندم سمت، اون رفتم که اومد

!نیماش یتو ذاشتیم رو ظرفام  

:گفت و رفت بهم بامزه یغره چشم هی سمتم برگشتم خندم یصدا با  
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!؟یندار دست-  

:گفتم و کردم نگاهش تعجب با  

؟چطور گه،ید دارم خب-  

:گفت و برداشت گهید بشقاب هی و نکیس سمت برگشت  

 من ها،شرمنده البته ،ینکرد رو کارا نیا چرا موندم یدار اگه ،یچیه-

.مکرد دخالت نیهم واسه اد،یم بدم یفیکث از کال  

 نیماش و ییلباسشو نیماش کار شدن تموم تا دادم، تکون سر زدم یلبخند

 رو خونه یهیبق هم با نکهیا از بعد و خونه میبمون میشد مجبور ییظرفشو

 زنگ نفس یگوش که رونیب میرفت م،یکرد پهن رو لباسا و میکرد جمع

:خورد  

جانم؟-  

:گفت و بست رو کمربندش م،یشد سوار و میکرد باز رو نیماش در  

.کنم صحبت تونمینم االن من م،یبزن حرف فردا بزار نایت-  

:افتادم راه و کردم روشن رو نیماش که کرد مکث یکم  

 هم دعوا یحوصله ست،ین سام گفتم، سیکند به دونم،ینم واقعا اخه-

.ندارم  

:گفت و رونیب داد کالفه رو نفسش  

.میکنیم هماهنگ باشه، باشه،-  

:کفتم و کردم دست اون و دست نیا کمی ،کرد قطع رو یگوش و  

شده؟ یزیچ-  

:گفت و کرد نگاهم  
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 از چندتا فقط البته گرفته، یمهمون دوستمه، تولد راستش! بگم؟ یچ-

 ه،یهم دور ییجورا هی کرده، دعوت رو پسراشون دوست با گمید یدوستا

 چون ام،یب بتونم ستین معلوم من گمیم کادو، دیخر میبر گنیم دخترا حاال

.نگفتم سام به  

:گفتم و داد تکون رو سرم  

؟یبر یدار دوست-  

.دوستمه تولد اره، خب-  

.کنمیم هماهنگ سام با خودم-  

 نیطرف به رو سرم و دمیخند شد، قلب هیشب چشماش کردم حس لحظه هی

:گفتم و دادم تکون  

بانو؟ دیدار لیم یچ شام حاال-  

:گفت و چونش ریز زد متفکر رو دستش  

.میرفت سام با روز اون که رستورانه ناو میبر! اوم-  

:گفتم و کردم نگاهش  

کدوم؟-  

.بود کارتون محل کینزد داره، ییغذا جور همه که همون-  

 یمدت از بعد سمت، اون زفتم و دادم تکون یسر گه،یم رو کدوم دمیفهم

 م،یداد سفارش و مینشست پنجره کنار زیم به یرو داخل، میرفت و میدیرس

:داد جواب که گذشت کمی گرفتم، رو سام یشمارها و مبرداشت رو میگوش  

بله؟-  
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 و کردم زیر رو چشمام اومد،یم سمت اون از همهمه و حرف یصدا

:گفتم  

!خب نباشه صدا انقدر جا هی گمشو-  

!سایوا-  

:اومد صداش بعد لحظه چند  

شده؟ یچ جانم،-  

؟یگردیبرم یک تو نشده، یخاص زیچ  

.بکشه طول شتریب کارم کنم فکر دونم،ینم هنوز  

:گفتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم  

 یبرا دوستاش از یکی بگم، بهت خودم گفتم یول بگه بهت خواست نفس-

!رهیم که یباش داشته اطالع خواستم کرده، دعوتش تولدش  

!رهینم ییجا خود،یب-  

:گفتم و گردوندم کاسه یتو رو چشمام  

؟یدار شک منم به منه، با ه؟یچ ایباز مسخره ؟یچ یعنی-  

:گفت و دیکش یقیعم نفس  

نگفت؟ خودش چرا-  

.گمیم بهت من گفتم چون-  

؟یششیپ تو-  

:گفتم و گرفتم صرب زیم یرو انگشتان با  

.گفتم بهت بار هی گه،ید اره-  
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.نمیبیم تو چشم از افتهیب یاتفاق اد ها،باشه بهش حواست یول باشه،-  

:کنم کنترل رو خودم کردم یسع یول گرفت خندم  

.برس کارت به برو باشه،-  

.فعال باشه،-  

.فعال-  

 آوردن، رو غذاهامون بپرسه سوال اومد تا کرد،یم نگاهم کنجکاو نفس

:گفتم داشتم،یم بر رو چاقوم و چنگال که همونجور و میکرد تشکر  

.گفت یچ گمیم بعد بخور رو غذات فعال-  

 لبم یرو یلبخند ردن،خو به کرد شروع آروم و نییپا انداخت رو سرش

...کردم شروع منم و گرفت شکل  

                       ***  

:نفس  

 

:گفتم سیکند به ذوق با  

.اوردمیم در بال داشتم امیب گذاشته سام گفت اد یوقت که، یدونینم یوا-  

:گفت و داد تکون تاسف از یسر و دیخند  

 اجازه سام از یکار هر یبرا یچجور کنم، درکت تونمینم واقعا-

!؟یریگیم  

 دادن ادمی میبچگ از نکهیا گفتم؟یم یچ ندادم، بهش یجواب و زدم یلبخند

:گفتم هابچه به رو و زیم به میدیرس کنم؟ گوش مردا حرف به دیبا  

اره؟ ن،یگرفت رو کادوهاتون همتون معلوم قرار از-  
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 خوردیم قهوش وانیل از که همونجور کیما که دادن تکون سر همشون

:فتگ  

چطور؟ نگرفتم، من-  

:گفتم آروم و گوشم پشت دادم رو موهام  

.نگرفتم هنوز منم اخه-  

:گفت لبخند با و چشمام یتو دوخت رو چشماش  

.میبر هم با ایب خب-  

م؟یبر یک. باشه! ام-  

:گفت و کرد فکر کمی  

.دمیم خبر بهت شب تا-  

 رفتم کالسامون شدن تموم از بعد نگفتم؛ یزیچ و دادم تکون رو سرم

 به من یول برم همراهش که کرد اصرار یلیخ کیما البته خونه، سمت

 سلم مدت نیا بود، ریدرگ یلیخ فکرم شدم، جدا ازش زدن قدم یبهونه

 برام نیا و دادیم رو اد یزنگا جواب فقط بود، نگرفته خبر ازم اصال

.بود شده تموم گرون یلیخ  

 رفتم و کردم باز رو طایح در دم،یکش یقیعم نفس و خونه یجلو دمیرس

:دمیشن رو اد یصدا شدم خونه وارد و چرخوندم قفل یتو رو دمیکل داخل،  

؟یچ یبعن گه،ید یاریم در شورشو یدار سام-  

 اد یعصب یصدا و زدن حرف لحن از یول گهیم یچ سام دمیشنینم

:ستین یخوب زیچ بود مشخص  

؟یدیمن رو نفس جواب یچ یبرا درک به اون ؟یچ یعنی کن، بس-  
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 که یکمرنگ لبخند و شد من متوجه که ییرایپذ یتو رفتم موقع همون

 و دادم کش زور به کمی رو لبام منم زد، بهم بود مشخص بودنش یزورک

:گفت که کردم نگاهش  

 ،یبرگرد زود بهتره ست،ین درست کارت بگم خواستم صورت هر در-

!خداحافظ  

:فتگ که کردم نگاهش جیگ کمی کرد، قطع رو یگوش و  

!ینباش خسته-  

 سام با بفهمم خواستیم دلم دادم، تکون رو سرم و زدم یکمرنگ لبخند

:دمیپرس آروم نیهم یبرا کردن،یم صحبت یچ به راجع  

اد؟یم یک سام-  

:گفت و دیکش موهاش یتو یدست کالفه  

.ستین مشخص دونم،ینم-  

 رفتم و دادم تکون رو سرم آروم و دیچرخ صورتش یتو چشمم مردد

.دادم قورت رو بغضم و بستم سرم پشت رو در و شدم وارد اتاق، متس  

 یول کنم هیگر خواستینم دلم سوخت،یم چشمام و بود گرفته درد گلوم

 نیهم یحت بود، شده تنگ کاراش و سام یبرا دلم بود، شده تنگ دلم یلیخ

!گفتناش زور  

 حمام، تسم رفتم و برداشتم رو حولم و دمیکش هم پشت قیعم نفس چندتا

.کردیم بهتر رو حالم داغ آب کمی دیشا  

 یکی با گفتم و میزد حرف کمی هم با اد، شیپ رفتم و رونیب اومدم حمام از

 که رمیم کجا و یک بگه بهم که گفت اونم و دیخر برم خوامیم دوستام از

 طبق هم شام از بعد کردم، تشکر ازش منم و همراهم ادیب تونست اگر



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 یاتاقا یتو میرفت و میگفت ریخ به شب و میکرد یخداحافظ معمول

.خودمون  

 یرو از اومد، میگوش امیپ یصدا که بودم دهیکش دراز جام سر تازه

:بود کیما طرف از کردم، باز رو امیپ و داشتم برش یپاتخت  

 اگر کارم،یب عصر فردا من بگم خواستم ر،یخ به شبت زم،یعز سالم-

.دیخر میبر میتونیم ،یبخوا  

:نوشتم براش و کردم فکر کمی  

 که یمرس بازم دم،یم خبر بهت صبح فردا ر،یخ به هم تو شب سالم،-

.یبود ادمی  

 امیپ هی حداقل سام کاش دم،یکش دراز دوباره و جاش سر گذاشتم رو یگوش

 چشمم از اشک قطره هی اریاخت یب بود، شده تنگ یلیخ براش دلم داد،یم

 یتو کردم رو سرم بشن، روونه شدنبال هم شونیبق شد باعث که دیچک

 یجورنیا رو من که هینامرد یلیخ کردم، آزاد رو میگر یصدا و بالشت

...یلیخ بره، و بذاره  

                         ******  

 اد به کارام، انجام و صبحانه خوردن از بعد و شدم داریب خواب از صبح

 دیخر یبرا مبر یعصر خوامیم که کردم هماهنگ باهاش و زدم زنگ

 قول بهش منم باشه، دسترس در میگوش یول برم خودم و داره کار گفت که

 گفت که کردم هماهنگ باهاش و دادم امیپ کیما به باشم، دسترس در دادم

.دنبالم ادیم پنج ساعت  

 سوار رون،یب رفتم کیما زنگ از بعد و شدم حاضر که بود پنج یکاینزد

:گفتم بستمیم رو مکمربند که همونجور و شدم نیماش  

م؟یریم کجا سالم،-  
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:گفت و داد رو جوابم خنده با  

 یخوب یزایچ کنم،یم دیخر اون از معموال که هست دیخر مرکز هی-

!نه ای میکنیم دایپ یزیچ مینیبب میبر داره،  

 برد دست که گذشت بکم داد، حرکت رو نیماش که دادم تکون رو سرم

 یصدا واقعا د،یچیپ نیماش یتو لاَدِ  یصدا کرد، روشنش و ضبط سمت

 رو نیماش نشد، بدل و رد نمونیب یحرف دنمونیرس تا داشت، یمحشر

 راه م،یشد ادهیپ هم با و کرد پارک بزرگ دیخر مرکز هی نگیپارک یتو

 و زدن قدم به میکرد شروع هم کنار باال، میرفت و آسانسور سمت میافتاد

!رم؟یبگ اماندا یبرا دیبا یچ تمدونسینم واقعا کردن، نگاه رو هامغازه  

 کرد اشاره بود یاحلقه نیآست که یمشک کوتاه راهنیپ هی به دست با کیما

:گفت و  

ه؟یچ نظرت-  

!نه؟ ای پوشهیم دونمینم ست،ین بد-  

:گفت و داد تکون یسر  

.کرد دایپ براش شهیم یچ مینیبب میبر لباس، الیخ یب کال پس-  

 میداشت که بود وقت یلیخ م،یکرد نگاه و میافتاد اهر هم کنار دوباره

 همون و خورد زنگ میگوش م،یبود نکرده دایپ یخاص زیچ و میگشتیم

 رو بالش و بود رخ مین یپروانه شکل که گردنبند هی به خورد چشمم موقع

 جواب و دادم نشونش کیما به بودن، کرده نییتز یرنگ یهاسنگ با

:دمیشن رو اد طربمض یصدا دادم، رو میگوش  

نفس؟ ییکجا-  

!امروز دیخر رنیم که گفتم سالم،-  
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؟یدیخر مرکز کدوم اره،-  

:گفت عیسر که گفتم رو اسمش  

.امیم دارم-  

 که کرد دییتا هم کیما شدم، الیخیب و انداختم باال یاشونه کرد، قطع و

 کیما و دمیخر رو گوشوارش و گردنبند من داخل، میرفت هم با و خوبه

 انتخاب داشت یرنگ یسنگا روش که دستبند هی داشت، که ییزایچ نیب هم

:گفت چشمک و خنده با و کرد  

.شهیم ست هم با-  

 میرفت الیوسا گرفتن و کردن حساب از بعد دادم، تکون سر و دمیخند

 خوادیم اون اگه یول راهه یتو اد گفتم که خونه میبر گفت کیما رون،یب

 از یکی یرو و میزد قدم هم با کمی مونه؛یم منتظر گفت که بره تونهیم

 هی که میزدیم حرف تولد مورد در میداشت م،ینشست پاساژ یتو یهامکتین

!بود سام هیشب یلیخ که یکی به خورد چشمم دفعه  

 هی بود، کنارش که یکس دنید با یول سمتش رفتم و شدم بلند اریاخت یب

 لبخند هی و دستش یتو دیخر یسهیک یکل با! بود دایش اومد، بند نفسم لحظه

 به رخشون مین سام، سمت برگشت و سادیوا دفعه هی لبش، یرو بزرگ

 یرو و شد بلند پاش نوک یرو دایش داشتم، دید کامل بهشون و بود من

 بوسشون و صورتش یرو گذاشت رو دستش هم سام! دیبوس رو سام لب

.کرد ترقیعم رو  

 فشار و گلوم یرو گذاشتم رو مدست اریاخت یب! شمیم خفه دارم کردم حس

 داره گفت باشه هرزه اون با که نیا خاطر به یعنی تونست؟ چطور دادم،

 دروغ همه... همه... کاراش و حرفاش تمام یعنی... یعنی ت؟یمامور رهیم

!بود؟  
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 بردارم، چشم ازشون تونستمینم پوشوندن، رو صورتم اشکام یک دمینفهم

 یرو رو دستام و گرفتم ازشون رو مرو عیسر سمتم، برگشتن یوقت یول

 و زدیم نفس نفس د،یرس که دمید رو اد موقع همون دم،یکش چشمام

 یب که سمتم اومد کیما بود، کنده رهیخ میاشک صورت یرو نگاهش

 یکی داشتم ازین واقعا سادم،یوا مردد و بهش دمیرس اد، سمت دمیدو اریاخت

!بده میدلدار یکی داشتم ازین کنه، بغلم  

 و خودش سمت دیکش رو من هوا یب و شد رهیخ سرم پشت به اهشنگ

 لحظه چند کنم، کنترول رو خودم تونستمینم داد، فشارم خودش به محکم

 و گرفت دستاش نیب رو صورتم کرد، جدام خودش از بعد و داشت نگهم

:گفت آروم  

!نکن باور-  

:زدم لب و دادم تکون رو سرم  

...اونا... اون کنم،یم باور ور دمید خودم چشم با که رو یزیچ-  

:گفتم و چشماش یتو دوختم رو چشمام  

!دنیبوس رو هم-  

 اشکم و گونم یرو دیکش رو انگشتش و زد دو دو چشمام یتو چشماش

:گفت و کرد حلقه شونم دور رو دستش آروم یلیخ کرد، پاک رو  

!خونه میبر ایب-  

 و میشد نیماش ارسو رون،یب افتادم راه دنبالش یااضافه حرف چیه بدون

 یحت شدم، رهیخ رونیب به فقط رو راه طول تمام خونه، سمت میافتاد راه

؟یک واسه کردم؟یم هیگر یچ واسه کنم، هیگر خواستینم دلم گهید  
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 حرف یب داخل، رفتم و کردم باز رو خونه در شدم، ادهیپ آروم و میدیرس

 چشمام و رفت جیگ شدت به سرم هاپله وسط یول باال رفتم هاپله از

...شد یچ دمینفهم گهید رفت، یاهیس  

                         ******  

:اد  

 

 خواستیم دلم کردم،یم یط رو مارستانیب راهرو عرض و طول کالفه

 هی یتو دوشون هر که دمیفهم رید ،یلعنت کنم، جدا تنش از رو سام سر

.بود شده رید یلیخ که دمیرس یوقت و دنیخر مرکز  

 کنم، کاریچ که موندم مستأصل لحظه هی طرفم، دیدو یاونجور نفس یوقت

 نکنم، بغلش نتونستم گهید دم،ید چشماش یتو رو درد همه اون یوقت یول

 صحنه نیا دنید با بود، یاگهید کس هر بود، مظلوم یادیز دختر نیا

.چشمش یجلو دیکشیم رو طرف یزنده و مرده  

 سمت برگشتم و رونیب اومدم فکر از اتاق در شدن بسته و باز یصدا با

:کفت دنمید با که سمتش رفتم رون،یب بود اومده اتاق از تازه که دکتر  

د؟یهست ماریب همراه شما-  

:گفتم و دادم تکون یسر  

چطوره؟ حالش-  

:گفت و داد تکون یسر  

.دیکن صبر کمی دیبا شده، هوشیب یعصب شک خاطر به بگم، یچ-  

:گفت و شد رهیخ بهم بعد  
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هستن؟ همسرتون-  

:گفتم و زدم یرنگ کم لبخند  

.هستن دوستم همسر نه،-  

:گفت و داد تکون سر  

.ششیپ یبر یتونیم-  

 کنار داخل، رفتم و کردم باز رو در اتاق، سمت افتادم راه و کردم تشکر

 چرا شدم، رهیخ نقصش یب صورت به و نشستم یصندل یرو تختش

ت؟نگف یزیچ سام به چرا نکرد؟ یکار  

 یصدا با شدم،یم یعصب شتریب و دیچرخیم سرم یتو سواال نیا یهمه

 فیک یتو از صداش اومدم، خودم به بود آشنا نا برام که یگوش زنگ

 نگاه مخاطبش به کردم، دایپ رو شیگوش و شدم بلند عیسر اومد،یم نفس

 یسیانگل به که بود افهیق خوش پسر به عکس زد،یم زنگ داشت که کردم

!«نفس نفِس »بود هنوشت  

 مردونه و بم یصدا خط سمت اون از که دادم جواب بود، یک گهید نیا

 رو نفس اسم تونستم فقط نشیب از که گفت رو ییزهایچ یخاص ذوق با یا

:گفتم و کردم باز زبون بدم، صیتشخ  

!بده جواب تونهینم االن نفس متاسفانه سالم،-  

:فتگ من زبون به و اومد صداش بعد هیثان چند  

 جواب رو من خواهر یگوش که یهست یک تو اصال شده؟ یچ چرا؟-

؟یداد  

 رو جوابش و کردم تر رو لبم باشه، ماین دیبا احتماال پسر نیا پس اوه،

:گفتمیم رو قتیحق دیبا دادم،  
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.هوشهیب االن متاسفانه هم نفس ادوارد، هستم، سام دوست من-  

:گفت یبلند یصدا با  

؟شده یچ ؟یچ یبرا! ؟یچ-  

:گفت حرفم شدن تموم از بعد گفتم، براش رو اتفاقات از یمختصر شرح  

.باشه منتظرم! ندازمیم رو جنازت بگو، سام به من قول از-  

 به و فشیک یتو برگردوندم رو شیگوش کالفه کرد، قطع رو تماس و

 مظلوم یلیخ نفس کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم واقعا شدم، رهیخ سرمش

 یکار هی تونستمیم خواستیم دلم بود، دهنده آزار نیا و یلیخ بود،

 اوضاع نیا حال به یفکر هی دیبا بود، زده گند دیشد سام بکنم، براش

.کردمیم  

 رو خودم نداد، جواب بازم گرفتم، رو شمارش و آوردم در رو میگوش

 کردم حس بعد یکم شدم، رهیخ سرم یهاقطره به و انداختم یصندل یرو

 باز و چشماش که شدم رهیخ بهش و نشستم ساف خورد، تکون کشپل

 از شدینم یزیچ یول سمتم، برگشت و کرد نگاه اطراف به جیگ کرد،

...یخال بود، یخال ییجورا هی خوند، نگاهش یتو  

:گفتم و گرفتم آروم رو دستش  

؟یخوب نفس،-  

:گفت آروم یلیخ بعد و کرد نگاهم  

.شدم خورد شتریب هم زد کتکم لیدل یب که یبار اون از یحت-  

 چطور سام... یعنی! دمیفهمینم! سام؟ از! بود؟ خورده کتک خوردم، جا

 یزیچ و کردم نوازش رو دستش! کنه؟ بلند فرشته نیا یرو دست تونسته
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 که شدیم بسته داشت چشماش د،یکش دراز من سمت و شد پهلو به نگفتم،

:گفت آروم  

اد؟-  

:گفتم و کردم نوازش رو دستش پشت کرد،یم صدام قشنگ چه جانم، یا  

اد؟ جان-  

:گفت و کرد نگاهم یاشک یچشما با  

 تونمینم... تونمینم کنم،یم خواهش... بزنه دست بهم نذار... نذار-

!کنم تحملش  

 یبرا بگم، بهش دیبا یچ دونستمینم! مرد یزد گند رسما سام! خدا یوا

:گفتم و دادم تکون رو سرم آروم نیهم  

!خوب دختر کمی بخواب نکن، فکر هشب-  

 دلم واقعا ن،ییپا ختیر چشمش از اشک قطره چندتا و بست رو چشماش

 دفعه چند بود؟ یکار چه نیا اخه بجوم، رو سام یخره خر خواستیم

!شنوا؟ گوش کو یول بگو، بهش گفتم  

 دیبا واقعا کردم، نوازشش و کردم مواجش یموها یتو رو دستم ارم

 هی خاطر به نمیبب نکهیا و بود یخوب دوست سام دم؟کریم کاریچ

 هی کاش بود، نیسنگ برام بپاچه هم از شیزندگ بخواد یکوفت تیمامور

.ادیب در حال نیا از نفس که بود روم شیپ یراه  

 داد، یمرخص یاجازه و کرد نشیمعا دکتر سرمش، شدن تموم از بعد

 یتیتقو زیچ کمی راه سر کردم، سوارش و ادیب نیماش تا کردم کمکش

 خونه، میدیرس و گرفتم هم رو داروهاش ره،یبگ جون که دمیخر براش
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 عوض رو لباساش که رونیب اومدم اتاق از اتاقش، یتو بره کردم کمکش

.ارمیب وهیم آب براش تا نییپا رفتم خودمم و کنه  

 و انداخت مبل یرو رو خودش حال یب ن،ییپا اومد وقت کمی از بعد

 رو وانیل و نشستم کنارش سمتش، رفتم و برداشتم رو وانیل نگفت، یزیچ

 دادم بهش زور به ادم، منم خب یول کرد مخالفت اولش سمتش، گرفتم

 فقط اونم کنه، استراحت گفتم و کردم درازش کاناپه یرو بعدم خوردش،

 انداختم و آوردم پتو براش اتاق از نگفت، یزیچ و بست رو چشماش

.روش  

 استراحت دیبا بخوابه، راحت تا کردم نوازش رو شموها و نشستم کنارش

 بهش دیبا زدم،یم حرف سام با دیبا سه،یوا پاش یرو بتونه تا کردیم

.برگرده زود و بشه الیخیب دیشا تا افتاده براش یاتفاق چه نفس گفتمیم  

 یول داد جواب اندفعه که زدم زنگ بهش دوباره و برداشتم رو میگوش

:گوشم یتو دیچیپ دختره اون یصدا ،سام یجا  

بله؟-  

:گفتم بود مشخص توش تمیعصبان بودم مطمئن که ییصدا با و کردم اخم  

!سام بده رو یگوش-  

:گفت یآروم یصدا با  

!بنده دستش االن چون! نه-  

 زبون با داشت چون یول دمیشن رو سام یصدا که شد یچ دمینفهم

 جواب خودش لحظه چند از بعد گفت، یچ دمینفهم زدیم حرف خودشون

:داد رو من  

!الو؟-  
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:گفتم دندونام نیب ار و شد منقبض فکم  

؟یدینم جواب رو صاحاب یب نیا که یهست یگور کدوم-  

!شده؟ یچ مگه! حاال خب-  

:گفتم و زدم یدار صدا پوزخند  

 تیمامور نیا بهتره! گند ،یزد گند شازده، نشده یچ بگو شده؟ یچ-

 از تازه ست،ین خوب نفس حال خونه، یایب و یکن ول رو یکوفت

.آوردمش مارستانیب  

:گفتم حرس با که گفت یدار کش «؟یچ»  

.گمیم بهت نجایا خونه، ایب گمشو-  

!رو خودم رسونمیم من باشه، باشه-  

 پشت زدن، قدم کردم شروع و شدم بلند کالفه کرد، قطع رو یگوش و

 کردم، نگاه باغچه و کیکوچ هادرختچه به و ستادمیا خونه یقد یپنجره

 اومدم، خودم به میگوش یصدا با ،یکار گل واسه دادیم جون باغچه نیا

:دمیشن رو سام یصدا دادم، جواب و آوردم درس بمیج یتو از  

اد؟-  

:گفتم و دمیکش یقیعم نفس  

!بگو-  

:گفت یآروم یصدا با  

.افتمیم ریگ امیب اگه مه،یوخ اوضاع االن ام،یم گهید روز دو-  

:زدم داد رایاخت یب  

.خداحافظ ،یدونیم خودت بده، باد به دودمانتو و ادیب ماین اگه حقته پس-  
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 هی دیبا شه،ینم آدم شعوریب نیا کردم، قطع تمام تیعصبان با رو یگوش و

...کردمیم یفکرد  

                        **  

:سام  

 

 جوش ینجوریا چرا نیا کردم، قطع رو یگوش اد، رفتار از زده بهت

 در شدن بسته و باز با شدم، الیخیب و انداختم باال ییابرو! بود؟ آورده

 دیجاو یهانوچه از یکی دوختم، داخل بود اومده که یشخص به رو نگاهم

:گفت که دادم تکون سر یسوال بود،  

.دارن کارتون شمس جناب-  

.امیم منم برو باشه،-  

.نیایب االن نیهم گفتن یول شرمنده-  

 خوب نجایا تا رون،یب رفتم دنبالش شدم، بلند و رونیب ادمد کالفه رو نفسم

 وگرنه افتهین یاتفاق کنه خدا فقط ببرم، شیپ رو کارام همه بودم تونسته

 وارد زدن در از بعد و دیجاو اتاق به میدیرس ره؛یم فنا به زحماتم تمام

 مین و باال آورد رو سرش ما ورود با که بود برگه چندتا یتو سرش م،یشد

 که کرد اشاره دنبالم بود اومده که یاون به سر با انداخت، بهمون یگاهن

 و شدم ریجاگ زشیم کینزد یصندل یرو نم،یبش گفت من به و رونیب بره

:گفتم  

ن؟یداشت کارم شده؟ یزیچ-  

:گفت و زیم یرو گذاشت رو دستش یهابرگه  

.داشتم برات یکیکوچ کار هی راستش-  
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:گفت که کردم نگاهش منتظر و دادم تکون یسر  

 خوامیم باشه، اعتمادم مورد که ندارم رو یکس رسه،یم برام داره بار هی-

.شیاریب برام تو  

:گفتم و دادم تکون سر و کردم نگاهش کمی  

رسه؟یم یکِ -  

!گهید ماه کی حدود-  

:گفتم و دادم تکون متفکر رو سرم  

 که زمان هر و نهخو برگردم رو مدت نیا دیبد اجازه اگر پس باشه،-

.خدمتم در دیگفت  

.وسط نیا ادیم رتیگ یخوب زیچ باش مطمئن ممنونم، ازت یلیخ-  

 وجود ییتو گهید اون، از بعد چون اره،:»گفتم دلم یتو و زدم یشخندین

.«ارمیم دست به رو تمیموفق من و یندار  

 جور و جمع رو مدارکم اتاقم، برگشتم و دادم دست باهاش و شدم بلند

 بود، بهتر افتادمیم راه زود صبح چمدون، یتو دمیچ رو لباسام و کردم

 رو هانیا که بود یوقت مال یول مونمیم گهید روز چند گفتم اد به درسته

.بود نگفته بهم  

 تخت یرو و اتاقم یتو رفتم شدنش تموم از بعد و نییپا رفتم شام یبرا

 رو کار دادمشون، لو من بفهمه نکهیا بدون تونستمیم اگر دم،یکش دراز

.بودم کرده یاساس برد هی ببرم، شیپ  

 چند نیا مثل که شدم جا به جا تخت یرو و رونیب دادم کالفه رو نفسم

 رو خودم یالک و دادم فشار هم به رو چشمام اتاق، یتو اومد دایش وقته

 انداخت و آورد در رو روبدشامش و سمتم اومد دادم، نشون خوشحال
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 از تخت، یرو اومد قرمزش ریحر خواب لباس اون با و یصندل یرو

 یول بودمش دهیبوس درسته ترسوندم،یم نیا و دیباریم شهوت نگاهش

 دیکش رو دستش و سمتم اومد باشم، داشته رابطه باهاش خواستمینم اصال

:گفت و نمیس یرو  

عشقم؟ یریم یدار فردا-  

:گفتم و زدم یلبخند  

.امیم زود یول زم،یعز اره-  

!سام-  

سام؟ نجا-  

:گفت و کرد تر رو لبش  

؟یدینم طالق رو نفس چرا-  

:گفتم و گشت صورتش یتو نگاهم  

!تونمینم چون-  

:گفت لجاجت با  

 هم با میتونیم شم،یم جدا دیجاو از منم بده طالق اونو تو خب؟ چرا-

.میباش  

:گفتم و دمیکش نفس کالفه  

.ادیم بمخوا دیشد خستم، یلیخ االنم کنم،یم فکر بهش راجع بعدا-  

:گفت و کرد زونیآو یامسخره حالت به رو لباش  

دم؟یرس خودم به انقدر عمم واسه من-  

:گفتم و دمیکش گردنش یرو رو دستم  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 بخوابم زود باشم، راه یتو دیبا هم فردا خستم، یلیخ من یول زم،یعز نه-

.بهتره  

 و دیپوش رو ربدشامش شد، بلند تخت یرو از و گرفت رو ازم ناراحت

:گفت و در سمت رفت  

!خوش شب د،یجاو شیپ رمیم من پس-  

 من که زد رو حرف نیا مثال االن رون،یب رفت و کرد باز رو در

 دختر نیا و داشتم کار یکل پتو، ریز رفتم و زدم یپوزخند کنم؟ یحسود

.کردیم تلف رو وقتم داشت فقط  

                     ***  

 کرده عوض رو جا روزید چون ،خونه برسم تا افتادم راه زود یلیخ صبح

.خونه دمیرسیم ظهر احتماال و بودم شده دور خونه از یلیخ و میبود  

 نفس یبرا دلم دادم، سرعت نیماش به و دادم فشار گاز یرو ته تا رو پام

.بود شده تنگ َزشیم زهیر بدن اون و  

 پارک ونهخ در یجلو اد نیماش خونه، دمیرس ساعت چند از بعد باالخره

کرد؟یم کاریچ خونه باشه، شرکت دیبا االن کردم، تعجب یکم بود،  

 سمت رفتم و کردم پارک گاراژ یتو رو نیماش و انداختم باال یاشونه

 چیه یول بود ازدهی کینزد ساعت داخل، رفتم و کردم باز رو در خونه،

 سمت رفتم و کردم هم یتو رو اخمام اومد،ینم خونه یتو ییغذا یبو

!خبره؟ چه نجایا ستین معلوم اتاق،  

 دراز کنارش اد دمید کنم صدا رو نفس خواستم تا و کردم باز رو اتاق در

 از اد در، یصدا از کنم، باور تونستمینم رو دمیدیم که یزیچ! دهیکش

 یلیخ بعد یول خورد جا اول کردم حس دید که رو من شد، داریب خواب
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 برنم یحرف نکهیا از قبل و سمتم اومد و شد بلند تخت یرو از یعصب

.رونیب دیکش و گرفت رو بازوم  

 کرد ولم میدیرس که اطیخ وسط شدم،یم دهیکش دنبالش داشتم چرا دونمینم

:زدم داد بزنه یحرف اون نکهیا از قبل یول  

 من اتاق یتو تو ن،یکرد استفاده یسو اعتمادم از خوب اومد، خوشم! نه-

...یغلط چه من زن با  

 ادیفر بودم دهید ازش کم یلیخ که یخشم با بشه تموم حرفم که نیا قبل

:زد  

 تو که یافرشته اون به حداقل یندار اعتماد کن به اگه که دهنتو اون ببند-

 چطوره؟ حالش یدونیم اصال گوسفند کهیمرت! باش داشته خونته

 و دهید کابوس بار چند صبح تا یدونینم! یعوض یدونینم د ؟یدونیم

 بهت لعنت کرده، هیگر بغلم تو صبح تا چطور یدونینم ده،یپر ابخو از

 یفهمیم ؟یچ یعنی یفهمیم داشتم؟ کم یچ من مگه گفتیم صبح تا که

!منحرف منحرفه، مغزت بودم؟ ششیپ چرا  

 جیگ کرده، هیگر صبح تا چرا بفهمم تونستمینم گه،یم یچ دمیفهمینم

:گفت و زد یعصب پوزخند که کردم نگاهش  

!بوسه عاشقانه، لب، تو لب ،یاصحنه چه یتو اونم دتون،ید-  

:گفتم و کردم نگاهش تعجب با کجا؟ منو؟ دهید کجا ؟یچ یعنی  

ده؟ید رو یچ ده؟ید کجا بفهمم، برن حرف آدم مثل اد، یگیم یچ-  

 عجب! رفتم وا عمال گفت، برام رو زیچ همه و کرد باز رو دهنش یوقت

:گفت که رونیب دادم کالفه رو نفسم! یوا! خدا یوا بودم، زده یگند  
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 ازت... ازت گفت ،یکن لمسش نداره دوست گهید گفت ضمن، در-

!متنفره  

 یلیخ بودم، زده گند ن،ییپا انداختم رو سرم و رونیب دادم کالفه رو نفسم

 االن دونمیم کنم، جمعش دیبا چطور دونستمینم واقعا بودم، زده گند هم

 که داخل برم خواستم کنه،ینم باور چون نداره، دهیفا هم قتیحق گفتن یحت

 مشت رو دستش کردم، نگاهش منتظر و سمتش برگشتم کرد، صدام اد

:گفت کالفه و کرد  

اره؟ خورده؟ کتک ازت قبال...قبال-  

:گفت و زد یدار صدا پوزخند که نگفتم یزیچ  

!موندم اواقع ،یکن بلند دختر نیا یرو دست اومده دلت چطور موندم-  

 نفسم و دادم فشار هم یرو رو چشمام زد، بهم تنه هی و شد رد کنارم از

 رفتم اتاق، یتو بردم رو لمیوسا و داخل رفتم رون،یب دادم فشار پر رو

 به لعنت داشت، اشک نم هنوزم چشماش نشستم، کنارش و تخت کینزد

باهاش؟ بودم کرده کاریچ من،  

 یول خورد تکون آروم دم،یبوس رو گردنش یرو و کنار زدم رو موهاش

 کنارمون اتاق در رون،یب رفتم در از و کردم عوض رو لباسم نشد، داریب

:گفتم و داخل رفتم داشت،یم بر رو لشیوسا داشت اد کردم، باز رو  

ادوارد؟-  

:گفتم که کرد نگاهم  

!بمون-  

:گفتم که کرد نگاهم خورده جا  
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 بذار نبر، رو لتیوسا پس ،مدرک یسر هی دنبال برم دیبا گهید ماه من-

!نفس شیپ یایب دیبا چون باشه،  

:گفت و کرد نگاهم کالفه  

 تحمل نفس ت،یزندگ به نزن گند ،یکوفت تیمامور نیا خاطر به سام،-

گم؟یم یچ یفهمیم نداره،  

:گفتم و شدم رهیخ چشماش یتو و دادم تکون یسر  

 اد. کنار بکشم رهیم شیپ برنامه طبق داره زیچ همه که حاال تونمینم-

!هوا بفرستم و کنم دود رو سالم سه تالش حاصل تونمینم من  

:گفت و زد یپوزخند  

!هوا بره و شه دود تیزندگ باش منتظر پس-  

:داد ادامه و در سمت رفت و برداشت رو شیدست ساک  

!رسونمیم خودمو بده، خبر بهم یبر یخواست وقت هر-  

 یلحظه چرا، دونستمینم و ودمب نگران کردم، نگاهش و دادم تکون یسر

:گفت و سمتم برگشت آخر  

...سام-  

:اومد حرف به باالخره یول بگه یچجور دونستینم انگار  

!بخوادت اونم بذار داره، گناه نشو، کشینزد-  

 برگشتم و رونیب دادم کالفه رو نفسم رفت، و بست رو در و گفت نویا

 کردم، نوازش رو هاشمو و نشستم تخت یرو کنارش باال، رفتم و داخل

 که بودم کرده کنترل رو خودم زور به هم وقت چند نیا و بودم دلتنگش
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 تن جز یزیچ االن یول شدیم اکو سرم یتو اد یحرفا خونه، برنگردم

.کردینم آرومم نفس  

 تنگ فشیظر تن یبرا دلم تخت، نییپا کردم پرت و آوردم در رو لباسام

 بود، دهیخواب آروم شدم، رهیخ بهش و دمیکش تنش به یدست آروم بود، شده

 کنار، انداختم و نییپا دمیکش هم با رو رشیز لباس و شلوار میمال یلیخ

 که نبود مهم برام و خواستشیم دلم روش، رفتم و دمیکش پاش یرو یدست

 با شد، باز چشماش آروم که کردم جا به جا پاش نیب رو خودم خوابه،

 هوا یب کارمو که بگه یزیچ واستخ و شد شکه تمونیوضع و من دنید

...کردم شروع  

                         ******  

:نفس  

 

 خورد،یم هم به خودم از حالم حموم، سمت دمیکش خودمو بغض و درد با

 خورد،ینم بهم دستش یعوض اون و مردمیم مردم،یم خواستیم دلم

 انتیخ بهم تونست یچطور تونست؟ یچطور خورد،یم هم به ازش حالم

سمتم؟ ادیب باز و کنه  

!متنفر متنفرم، ازت! یعوض بهت لعنت ،سام بهت لعنت  

 رو نجس موجود هی حس بشم، آروم کمی دیشا تا سپردم گرم آب به تنمو

.بودم متنفر بود مونده ردش تنم تمام یرو نکهیا از داشتم،  

 از که لحظه هر د،یچیپ فضا یتو هقم هق یصدا و شدن ریسراز اشکام

.بود عذاب برام اومدیم ادمی صبح یهاصحنه  

 به که دمیکش محکم انقدر دم،یکش تنم پوست یرو محکم و برداشتم رو فیل

 محکمتر و نشستم نیرم یرو شد، قرمز کامل و پوستم افتاد سوزش
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 رو یکس حس کنم، جدا تنم از پوستمو تونستمیم خواستیم دلم دم،یکش

!شده تجاوز بهش که داشتم  

 و گرفتم گلوم به ور دستم به شدم، خم دستم یرو و نییپا انداختم رو سرو

 تک افتاد،یم چشمم از هم سام د،یچکیم چشمم از که یاشک قطره هر با

 من و شدیم رد چشمم یجلو از داشتم باهاش که یخاطرات تک به

.رمیبگ رو حجومشون یجلو بتونم که بودم یاون از ترفیضع  

 همش دادم، هیتک زانوم به رو سرم و شدم جمع خودم یتو آب، دوش ریز

 شتریب بود قلبم یتو که ینفرت و اومدیم چشمم یجلو بوسشون یصحنه

!متنفر بودم، متنفر ازش کرد،یم باز جا نمیس یتو  

 لعنت بهت، لعنت د بودم، راست رو شهیهم باهاش من تونست؟ یچطور

!بهت لعنت! یزد نارو بهم و یبود میزندگ مرد نیاول که بهت  

 به و دمیپوش رو حولم ،گرفتم آب خودمو و شدم بلند نیزم یرو از

 دمیکش دست نهییآ یرو کردم، نگاه گرفته بخار ینهییآ یتو خودم صورت

 هیگر فرط از چشماش که روم به رو دختر یچشما یتو دوختم چشم و

!بود شده متورم و سرخ  

 بلد یول باشم فیضع خواستمینم باشم، نیا خواستمینم من نبودم، من نیا

 کردن، خوردم شهیهم باشم، یقو ذاشتنن چوقتیه باشم، یقو نبودم

!دیبا بگذرم، بتونم که باشم یقو دیبا کنه،یم فرق گهید االن اما! شهیهم  

 باال، آوردم که رو سرم رون،یب اومدم حموم در از و دمیکش یقیعم نفس

 رفتم و نکردم توجه بهش نشسته، تخت یرو شونیپر یموها با سام دمید

 یجلو یصندل یرو نشستم دم،یپوش و تمبرداش لباس دست هی کمدم، سمت

 روغن از یکم و کردم خشک رو موهام برق، به زدم رو سشوار و نهییآ

 سام که اتاق در سمت رفتم و شدم بلند جام از زدم، رو موهام یتیتقو

:گفت  
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!نفس-  

 هم دنشید یحت که داشتم نفرت ازش انقدر کنم، نگاهش برنگشتم یحت

:گفت تحکم با دوباره که در یرهیدستگ به مگرفت رو دستم بود، عذاب برام  

!نفس-  

 هم صداش دنیشن یحت رون،یب رفتم بهش توجه یب و کردم باز رو در

!دنشید به برسه چه بود روح سوهان برام  

 رفتم! گرفت دلم برده، رو لشیوسا که دمید و کردم باز رو اد اتاق در

 یخوب حس یلیخ بود ارمکن که شبید کردم، قفل رو در و اتاق یتو

 بالشتش یتو کردم رو سرم دم،یکش دراز روش و تخت سمت رفتم داشتم،

!ختمیر اشک اریاخت یب و دمیکش یقیعم نفس و  

 کاش همه هانیا یول بره، ذاشتینم تنهام کاش بود، کاش موند،یم کاش

 ساعته چهار و ستیب تونهینم داره، یزندگ خودش واسه هم اون بود،

!برگشته هم سام که االن مخصوصا که، باشه من شیپ  

 هاپله از رون،یب رفتم و کردم باز رو در قفل و شدم بلند تخت یرو از

 سمت رفتم و زدم یپوزخند! دهیم غذا سفارش داره سام دمید که نییپا رفتم

!خواستمینم نمش،یبب خواستینم دلم واقعا آشپزخونه،  

 یتو کره کمی و برداشتم غمر تخم تا دو و کردم باز رو خچالی در

 یاعالقه چیه کردم، درست مرغ تخم خودم یبرا و انداختم تابهیماه

 باهاش بغضمم دادم،یم قورت که یالقمه هر با بخورم، غذا اون با نداشتم

 تونسته کنه فکر خواستمینم باشم، فیضع جلوش خواستمینم خوردم،یم

!بشکنتم بازم  

 غذا ظرف دوتا با سام که ییظرفشو نکیس یتو گذاشتم رو غذام ظرف

 نک،یس یتو یهامرغ تخم پوست و تابهیماه دنید با آشپزخونه، یتو اومد
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 از و زدم یپوزخند اریاخت یب د،ییسا هم یرو رو دندوناش و کرد اخم

 مجبورم و گرفت رو بازوم رونیب برم که نیا از قبل یول شدم رد کنارش

 اریاخت یب انداخت،یم تنم به عشهر دستشم لمس یحت کنم، نگاه بهش کرد

:گفت که کنار دمیکش رو خودم  

 تونهینم ادیب در قبر یتو از بابامم بشم سگ من نشو، تلخ من واسه نفس-

.رهیبگ جلومو  

:گفتم و زدم پوزخند  

 با زده گند چون امرزه،ین بگم بهتره دیشا البته امرزه،یب رو عموم خدا-

.کردنش تیترب بچه نیا  

 نشست، خون به چشماش هیثان از یکسر در و کرد نگاهم ردگ یچشما با

 از که زد کتفم به یلگد ن،یزم خوردم که داد هلم و سمتم آورد حجوم

:گفت بودم لگدش و مشت ریز که همونجور اومد، در غمیج دردش  

 به رو اسمش یخورد ه*گ تو ،یاریم رو من یبابا اسم یکنیم غلط تو-

.یاورد نجست زبون  

 با و کرد ولم افتادم، صرفه به و گرفت درد پهلوم که دمیخند اریاخت یب

 وارید به و عقب رفتم و دمیکش نیزم یرو رو خودم کنار، دیکش نفس نفس

 از بدنم کردم، پاک رو خونش و دمیکش لبم یگوشه به یدست دادم، هیتک

:گفتم آروم و دمیخند گلوم یتو بغض با د،یلرزیم درد  

.خوردم رو کتکش من یول یدکر انتیخ تو جالب، چه-  

 هیتک وارید به شدم، بلند آروم و چشماش یتو دوختم رو میاشک یچشما

:گفتم تمام نفرت با و دادم  

!یلیخ! یمرد یلیخ-  
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 از و ختیر اشکام آروم ها،پله سمت رفتم آروم و گرفتم پهلوم به رو دستم

 رفتم و کردم باز رو کارم اتاق در خودمون، اتاق یجا به باال، رفتم هاپله

.داخل  

 ماین یهوا یلیخ دلم م،یصندل یرو نشستم و کردم قفل سرم پشت رو در

 نتیپر رو داشتم دوست یلیخ که رو عکساش از یکی بود، کرده رو

 دلم یول کردیم درد دستام جلوم، گذاشتم و برداشتم رو همون بودم، گرفته

.بکشم رو داداشم خواستیم  

 تخته برداشتم، رو هامیرنگ مداد و داشتمبر رو سه-آ یکاغذها از یکی

 و کردم بغض زدن، زیاسک به کردم شروع و برداشتم رو میشاس

 رنگ کردم شروع شد تموم که کارش دمش،یکش و ختمیر اشک دمش،یکش

.بهش دنیبخش  

 خودم به اتاق در یصدا با که بودم اتاق یتو که بود گذشته چقدر دونمینم

 زمیعز برادر عکس به و کردم پاک ور اشکم از سیخ صورت اومدم،

 بغلش کنم، بغلش خواستیم دلم بود، دهیبر رو امونم یدلتنگ کردم، نگاه

 آروم نمیس یتو یلعنت درد نیا کمی دیشا بدم فشارش خودم بع و کنم

.شدیم  

:اومد سام یصدا و شد بلند صداش در دوباره  

!نفس کن باز رو یلعنت در نیا-  

:گفتم یاگرفته یصدا با و زدم پوزخند  

؟یبرس شیبق به یاومد یزد کتکم کم ه؟یچ-  

:دیکش داد و در به دیکوب محکم  

 بد خودت یبرا نرو، راه اعصابم یرو ،یعوض نده رو من جواب انقدر-

!شهیم  
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:گفتم و دمیخند بلند اریاخت یب  

!باشم دهیند ازت که نمونده یزیچ ؟یکن کاریچ یخوایم مثال-  

:گفت بلند و در یتو گذاشت لگد با  

!احمق یدختره یدیند ازم ایچ بفهمونم بهت تا کن باز رو یلعنت در نیا  

! وجب صد چه وجب، کی چه گذشت، سر از که آب شدم، بلند اریاخت یب

:گفتم و شدم رهیخ چشماش یتو سادم،یوا جلوش و کردم باز رو اتاق در  

؟یترسونیم گور از رو مرده بهم، بفهمون-  

 اخماش و شدیم نییپا و باال شدت به نشیس د،یرخچ صورتم یتو چشماش

:گفت و صورتم سمت اومد دستش بود، هم یتو  

!بودم مجبور! بفهم! یلعنت ستین یکنیم فکر تو که یزیچ اون-  

:گفتم و زدم یبلند قهقهه  

دم؟یدیم دیبا یچجور رو انتتونیخ! زمیعز شرمنده! اوه-  

:گفتم اصول و ادا با اشبر و کمرم به زدم رو دستم مسخره یلیخ بعد  

 نیبود رفته سابقتون عشق با نشدم متوجه که شرمنده ز،یعز یوا یا-

 نداره یاشکال! رو هم نیکرد بوسم تا دو وسط نیا حاال و یگردون خوش

!که  

 دمیکوب یحرص یلیخ اشارم انگشت با و صورتش یتو رفتم یعصب بعد

:دادم ادامه و نشیس یتو  

 من مگه بهت لعنت! انتکاریخ فیکث آدم هی ،ییمدعا پر یعوض آدم هی تو-

!گذاشتم؟ کم برات یچ  
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 نیب رو سرم نشستم، نیزم یرو و کردن دایپ راهشونو میلعنت یاشکا

:دمینال و کردم پنهون هامدست  

!نداشتم که یخواست یچ نامرد، گذاشتم کم یچ مگه-  

 میاشک یچشما یتو برداشت، صورتم یرو از رو دستام جلوم نشست

:گفت و شد رهیخ  

 انتیخ خودم جون به خودت، جون به نکردم، انتیخ خدا به! نفس-

!نکن اشتباه کنم،یم خواهش نفس نکردم،  

 صورتش یتو رو حسم یب نگاه و آوردم در دستش یتو از رو دستم

:گفتم و دوختم  

!متنفرم... ازت-  

 به کرد،یم درد یلیخ پهلوم شدم، بلند جام از و زدم یپوزخند! خورد جا

 به نهییآ یتو نمش،یبب خواستینم دلم داخل، رفتم و اتاق سمت رفتم زور

 و زدم یدردناک لبخند شدم، رهیخ لبم یگوشه یکبود به و شدم رهیخ خودم

...کاش مردم،یم کاش ن،ییپا انداختم رو سرم  

                     ******  

 شبا اونم و کردمیم یمحل یب بهش من بود، گذشته سام اومدن از هفته دو

 داشت حالم ازش واقعا که یجور داد،یم رو امیمحل یب جواب تخت یتو

 کاراش نیا با و سمتم ادیب خواستینم دلم ینجوریهم خورد،یم هم به

.کردیم بدتر رو زیچ همه داشت  

 گفتم هم کیما به و برم تولدش یبرا تونمینم که گفتم و دادم امیپ اماندا به

.بهش بده رو مونده دستش که ییکادو من طرف از  
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 شهیهم مثل کردم،یم یطراح و نشستمیم کارم اتاق یتو شب تا صبح

 یرو ماین اسم دنید با خورد، زنگ میگوش که بودم نشسته اتاقم یتو

 مردونش یصدا که دادم رو جوابش عیسر کردم، بغض اریاخت یب میگوش

:دیچیپ گوشم یتو  

؟یوبخ داداش، دل زیعز سالم-  

 جوابش بود مشخص کامال لرزشش که ییصدا با و دادم قورت رو بغضم

:دادم رو  

خوبه؟ مانینر ؟یخوب تو خوبم، من زم،یعز سالم-  

 یگفتن «خوبم» از زدم پوزخند و شدم رهیخ نهییآ یتو کبودم صورت به

:رونیب اومدم فکر از صداش با بودم، بازگوش به مجبور که  

نفس؟ یکرد هیگر ه؟ینجوریا صدات چرا تو ه،خوب هم مانینر خوبم، منم-  

:گفتم و کردم جور و جمع رو خودم  

.گرفت بغضم لحظه هی شده، تنگ براتون دلم فقط! نه نه-  

!بده مژده پس خب-  

:گفتم شوک با و جاش سر گذاشتم رو مداد  

!ن؟یایم میدار که نگو-  

:گفت و دیچیپ گوشم یتو خندش یصدا  

!میایم میدار عشقم، خال تو یزد-  

 رونیب زدیم نمیس از داشت که قلبم یرو رو دستم و بستم رو چشمام

تر؟خوش خبر نیا از میدار مگه ایخدا گذاشتم،  

:گفتم و زدم یبزرگ لبخند  
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!نفس جون بگو-  

 کارامون گهید روز سه دو، تا بگم؟ بهت دارم دروغ مگه زم،یعز نفسم،-

.شتیپ میایم و شهیم درست  

:دمیپرس اریاخت یب  

اد؟یم هم بابا...بابا-  

:گفت و کرد مکث کمی  

.اره-  

:کرد اضافه عیسر بعد  

 تو که میریگیم خودمون یبرا ییجا به ما نباش، نگران اصال تو یول-

!ینش تیاذ  

:گفتم یدلخور لحن با و هم یتو دمیکش رو اخمام  

 آقا که واقعا گه؟ید یجا به دیبر شماها بعد هیبزرگ نیا به من یخونه-

!نکنه درد شما دست ما،ین  

:گفت و کرد مهربون رو صداش  

 بابا دنید با خواستمیم فقط د،یببخش من، برم مهربونم خواهر قربون یاله-

.خودتم دل ور باش مطمئن وگرنه ،ینش تیاذ  

:گفتم و زدم یلبخند  

.بده خبر من به نیافتاد راه وقت هر پس شد، نیا-  

!فعال داذم، دوستت نمت،یبیم یزود به زم،یعز باشه-  

!فعال منتظرتونم، دارم، دوستت منم-  
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 جیگ شدت به سرم که نییپا برم تا شدم بلند جام از و کردم قطع رو یگوش

 محکم رو چشمام کنم، حفظ رو تعادلم تا گرفتم یصندل به رو دستم رفت،

 از و در سمت رفتم و دادم تکون یسر کردم، بازش و دادم فشار هم یرو

 خونه یتو سام یعصب یصدا که بودم ییرایپذ کینزد ن،ییپا رفتم هاپله

:دیچیپ  

بشه؟ گم یبزرگ اون به آدم هی شهیم مگه ست؟ین که یچ یعنی-  

 رو دستش و زدیم قدم کالفه داشتم، دید بهش کامل حاال و نییپا دمیرس

:کردیم موهاش یتو  

.بشه دایپ دیبا ن،یکن داشیپ کنم، درکتون تونمینم-  

:زد ادیفر بایتقر اندفعه و کرد مکث هیثان چند  

ن؟یدیفهم دم،یم باد به دودمانتونو نینکن دایپ رو اد اگر-  

 کردم،یم نگاهش و بودم سادهیوا جام سر شوکه کرد، قطع رو یگوش و

 و شد تند اریاخت یب نفسام افتاده؟ براش یانفاق چه کجاس؟ اد ؟یچ یعنی

 که رو حالم و سمتم شتبرگ سام شد، فشرده یچوب یهانرده یرو دستم

 ترس با گرفت، آروم رو دستم و نشست جلوم کرد، تند پا سمتم به دید

.بود اد اسم شد خارج دهنم از که یاکلمه تنها و کردم نگاه بهش  

 ریگ جا کنارم هم خودش و مبل یرو نمیبش کرد کمکم آروم و کرد اخم

:گفت لحظه چند از بعد شد،  

 تنها فقط کجاس، میدونینم م،یندار یخبر چیه ازش روزه دو شده، گم اد-

 تصادف راه یتو که نجایا اومدهیم داشته که نهیا میدونیم که یزیچ

...اون از بعد و کنهیم  

:داد ادامه و شد رهیخ چشمام یتو  
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!شده دیناپد-  

 یتو کرد، دنیلرز به شروع محسوس یلیخ دستام! گرفت حرفش از نفسم

:گفتم و شدم رهیخ شیطوس-یاب یچشما  

  کجاس؟ ست؟ین که یچ یعنی...یعنی-

 بلند و دادم دست از رو صدام کنترل و زدم چنگ لباسش به اریاخت یب

:گفتم  

.کنمیم خواهش کن، داشیپ لطفا سام کجاس؟ اد کجاس؟-  

 التماس سام به شدنش دایپ یبرا دارم چرا بفهمم تونستمینم خودمم یحت

 یتو قلبم برگرده، سالم و حیحص بشه، دایپ خواستیم دلم فقط کنم،یم

چرا؟ داشتم؟ رو حال نیا چرا کرد،یم یقراریب نمیس  

:گفت آروم و گشت صورتم یتو نگاهش سام  

!دمیم قول کنم،یم داشیپ-  

 و داشتم بغض داد، هیتک نشیس به رو سرم و کرد بغلم آروم یلیخ بعد

 هک یدرد هی کرد،یم ینیسنگ نمیس یرو یزیچ هی چرا؟ دونستمینم

.کردمینم درکش  

 یتو که یبهداشت سیسرو سمت رفتم و شدم جدا ازش لحظه چند از بعد

 دم،یلرز سرماش از که زدم صورتم به خنک آب مشت چند بود، ییرایپذ

 کنم هیگر خواستمینم بدم، قورت رو بغضم کردم یسع و بستم رو چشمام

 ریزسرا اشکام اریاخت یب ت،یب نقش چشمم یجلو اد ریتصو یوقت یول

:کردم زمزمه آروم و باال گرفتم رو سرم شدن،  

!افتهیب براش یاتفاق نذار باش، مراقبش ایخدا-  

                     ******  
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 یزمان از روز دو زدم،یم قدم دانشگاه یمحوطه یتو هدف یب و کالفه

 ازش کیکوچ نشون هی یحت یکس چیه و گذشته شده دیناپد اد دمیفهم که

 مهم برام اصال که نهیا موضوع قتیحق یول قهره باهام اماندا نکرده، دایپ

 هک گلوم به دهیچسب یبغض هی کنه،یم ینیسنگ نمیس یرو یزیچ هی ست،ین

.بشم خالص شرش از تونمینم  

 کردم، نگاهش دهیترس و اومدم خودم به گوشم بغل کیما یصدا با

:گفت و سد رهیخ بهم متعجب  

.یدیفهم کردم فکر نفس، دمکر صدات یلیخ من-  

 دلم و داشتم بغض دادم، تکون نیطرف به رو سرم و زدم یجون یب لبخند

 و کرد تید اون و دست نیا کمی کیما باشه، اطرافم یکس خواستینم

:گفت آخر  

 میبر ایب ،یباش خورده دمیند هم یچیه ،یخودت یتو یاومد که صبح از-

 شده یچ کن فیتعر یخاست اگر هم م،یبخور یزیچ هی هم دانشکده، کافه

.یخودت یتو انقدر که  

 تکون یسر رقبت یب کردم، نگاه شیطوس یچشما و یاستخون صورت به

 سفارش دو هر و مینشست نفره دو زیم هی سر شدم، قدم هم باهاش و دادم

 یمخالفت داد، سفارش هم کیک کاپ به من یبرا کیما که میداد قهوه

 و کردیم درد شدت به سرم نداشتم، بحث یحوصله اصال چون نکردم،

 دو هر سفارشمون آوردن تا کنه، بهتر رو حالم کمی قهوه بودم دواریام

.بودم شده رهیخ پنجره رونیب به من و میبود کرده سکوت  

 از که یآه با و اومدم خودم به تاره گذاشتن جلوم رو قهوه فنجون یوقت

 کمی و گشت رتمصو یتو چشماش ک،یما سمت برگشتم شد خارج گلوم

:گفت آروم و کرد مزه رو قهوش از  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

زم؟یبر شکر برات یخوایم تلخه،-  

:کردم زمزمه و زدم یتلخند  

!دارم عادت یتلخ به-  

 کمیک بشقاب یگوشه که یکیکوچ چنگال با و دمینوش رو قهوم از یکم

 فندوق، طعم حس با یول دهنم، یتو گذاشتم و برداشتم رو شیمقدار بود،

 از که یسرعننیشتریب با! ادیم باال داره معدم اتیمحتو تمام کردم احساس

 یقدما یصدا و کافه یبهداشت سیسرو سمت دمیدو داشتم سراغ خودم

 یچ هر و زدم رانو یفرنگ ییدستشو یجلو دم،یشن پشتم هم رو کیما

.کردم یخال رو بود معدم یتو  

 پوشونده ور صورتم تمام اشکام و دنیلرز بودم کرده شروع اریاخت یب

 کمرم یرو آروم رو دستش و نشست پاهاش یرو کنارم کیما بود،

 کمک با نداشتم، حرکاتم یرو یکنترل اصال بود، بد یلیخ حالم د،یکش

 هنوز یول کردم، زیتم رو خودم و زدم آب صورتم به و شدم بلند کیما

 رون،یب اومدم و کردم هیتک بهش نیهم یبرا دم،یلرزیم و ختمیریم اسک

 من نشیماش تا و کرد حساب رو میبود نخورده که ییهاقهوه پول دشخو

 عیسر هم خودش بست، رو کمربندم و نشوندم یصندل یرو برد، رو

:گفتم آروم یلیخ و کردم نگاه بهش حالیب شد، سوار  

.خوامیم معذرت من-  

:گفت و انداخت بهم ینگاه زد، جا رو دنده و کرد اخم  

؟ینکرد یکار یتوق یکنیم یخواه عذر چرا-  

 داشتم یسع که ییصدا با و فشردم هم به دیلرزیم بغض از که رو لبام

:گفتم نلرزه  

.برنم گند بلدم فقط شرمندم، من شد، ینجوریا چرا دونمینم-  
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:گفت آروم گذشت که کمی خونه، سمت روند و داد تکون یسر  

!نفس یبد شیآزما هی بهتره کنم فکر-  

 یوقت و داشتم معده مشکل درسته کردم، فکر یکم و سمتش برگشتم

 اصال سام وقت چند نیا خب، یول شدم،یم ینجوریا شدمیم یعصب

.نگفتم یزیچ و دادم تکون سر فقط! بود نکرده رو یزیچ چیه مراعات  

 چیه یحوصله واقعا داخل، رفتم منم رفت، خودش و خونه رسوند رو من

 با یول کردم، کج هاپله سمت رو همرا آروم یلیخ پس نداشتم، رو یزیچ

 اعتماد گوشتم به واقعا شدم، خکوبیم جام سر ییآشنا یصدا دنیشن

! دم؟یشنیم درست یعنی نداشتم،  

 داره و کمرش به زده رو دستاش دمید که صداش سمت برگشتم سرعت با

 کنه،یم نگاهم ببره دل تونهیم راحت یکس هر از که یلبخند اون با

 اشکام لیس دوباره یک و رسوندم آغوشش به رو خودم یچطور دمینفهم

.شدمیم غرق داشتم جهانم ینقطه نیترامن یتو دمیفهم فقط افتاد، راه  

 نیب محکم رو من که فشردمش خودم به و کردم حلقه تنش دور رو دستم

 و رونیب اومدم بغلش از شدم آروم که کمی گرفت، مردونش یبازوها

 تکون سر و دمیخند هیگر با و گرفتم ستامد نیب رو نقشش خوش صورت

:گفتم و دادم  

!شهینم باورم ،یباش یواقع شهینم باورم-  

 میشونیپ به چسبوند رو شیشونیپ و گرفت مردونش یدستا نیب رو صورتم

:گفت و  

.کنارتم یواقع که بشه باورت دلم، عشق بشه باورت-  

 لبخند کرد، مبغل سمت اون از یکی که سپردم آغوشش به رو خودم دوباره

 لحظه، نیا یتو االن، که گذشت دهنم از و کرد خوش جا لبم یرو یپهن
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 اومدم بغلشون از گذشت که کمی سادم؛یوا جهان یایجغراف نیتر امن یتو

 بودن، ستادهیا روم به رو حاال و بودم دلتنگشون کردم، نگاهشون و رونیب

:گفت ماین که کردم پاک رو اشکام دستم پشت با  

.یکنیم پاک رو اشکات دستت پشت با ،یاتیبچگ مثل هنوزم-  

 چال که یلبخند با که مانینر سمت برگشتم دل، ته از یخنده هی دم،یخند

 و شدم زونیآو گردنش از کرد،یم نگاهم بود گذاشته شینما به رو گونش

:گفت و کرد جدام خودش از خنده با که دمیبوس رو صورتش تند تند  

!یکن احساسات ابراز من به نخواستم کن، یلما توف اونو برو ایب-  

 و گرفت رو کمرم خنده با شدم، زونیآو ماین گردن از اندفعه و دمیخند

 و نییپا اومدم بغلش از شدم، خسته خودمم که دمشیبوس انقدر کرد، بلندم

:گفت که اومد سرم پشت از سام یصدا شدم، رهیخ بهشون  

؟یکنینم رو و ینک استقبال یبلد هم ینجوریا واال، خوبه-  

 شد سرد یقدر به کدفعهی چشمام ندم، رو جوابش که نبودم نفس اون گهید

.کردن نگاهم شوکه مانینر و ماین که  

:گفتم سرد یلیخ و سمتش برگشتم  

...اقتهیل مهم کنم،یم کارا یلیخ باشه داشته رو ارزشش که یکس واسه-  

:دادم ادامه و نشیس یرو زدم انگشت با و کشینزد رفتم  

!یندار تو که-  

:گفتم و دوتا اون سمت برگشتم بعد  

داده؟ نشون بهتون رو اتاقاتون-  
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 یرو از رو لمیوسا و زدم لبخند دادن، تکون سر مثبت یمعن به دو هر

 باال رفتمیم که همونجور و دمیبوس رو جفتشون یگونه و برداشتم نیزم

:گفتم  

 هاخوشمزه مرغ اون از براتون امیم بعد کنم، عوض رو لباسام من-

.نیدار دوست که کنمیم درست  

 رفتم و کردم عوض رو لباسم عیسر باال، رفتم و نموندم جواب منتظر

 سیخ رو برنج عیسر گفتن،ینم یزیچ بودن نشسته ییرایپذ یتو ن،ییپا

 بشه، آب کمی خشی گذاشتم و آوردم در زریفر یتو از رو هامرغ و کردم

 داشت و بود گاز یرو غذام ساعت مین از بعد و کردم رو مکارا تند تند

 زیم یرو گذاشتم رو ینیس رون،یب رفتم و ختمیر ییچا چندتا شد،یم آماده

 ماین دن،یخند که نشستم و کردم جا مانینر و ماین نیب رو خودم و وسط

:گفتم و سمتش برگشتم اومد، ادمی یزیچ هی تازه که کرد بغلم  

کو؟ بابا-  

:گفت کردیم یباز موهام با که رهمونجو  

!شیمیقد یدوستا از یکی یخونه رفت نجا،یا ادینم گفت یول اومده-  

 بحث شام وقت تا گفتم، هم «بهتر» هی دلم یتو و انداختم باال ییابرو

 زیم دور همه و کردم صداشون دم،یچ که رو زیم اومد،ین شیپ یخاص

 خوشحال دلم ته از کردم،یم نگاهشون و زدمیم لبخند اریاخت یب م،ینشست

.بودن کنارم برادرام که بودم  

 چندتا و وهیم ظرف با و نیماش یتو گذاشتم هاروظرف شام، از بعد

:گفت ماین که کردنیم صحبت داشتن ششون،یپ برگشتم یدستشیپ  

نشد؟ یخبر اد از یراست-  
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 ور من نگاه شناختنش؟یم کجا از نایا کردم، نگاهشون نگران و کنجکاو

:گفت و زد یتصنع لبخند ماین دن،ید که  

.شناسمشیم شرکت یکارا خاطر به جوجه، نکن نگاه یاونجور-  

:گفت اخم با و برداشت بیس هی سام نگفتم، یزیچ و دادم تکون یسر  

 میگشت دنبالش یبگ جا هر ن،یزم یتو رفته سده آب انگار نه، که فعال-

.ستین که ستین یول  

 آروم دلم یتو کردم، بغض و کردم اج ماین بغل یتو رو خودم

«؟ییکجا اد؟ ییکجا:»گفتم  

 یاخسته لبخند کرد، نگاهم تعجب با که  دادم فشار ماین ینهیس به رو سرم

:گفتم و زدم  

بخوابم؟ شتیپ امشب شهیم-  

:گفت یخونسرد کما در یول کردم نگاهش مظلوم و کردم زونیآو رو لبام  

.داداشش غلب تو نه شوهرشه، شیپ زن، یجا نه،-  

 دمش بلند بعد و نشستم ششونیپ کمی نگفتم، یزیچ و زدم پوزخند اریاخت یب

 از قبل فردا که بخوابم خواستمیم ها،پله سمت رفتم ریخ به شب به با و

!برم خودم تا کردیم ولم سام اگر البته شگاه،یآزما برم دانشگاه  

 موهام و کردم تنم یتور قرمز خواب راهنیپ به قصد از و کردم رو کارام

 خوبه، هم یطونیش وقتا یبعض شدم، رهیخ خودم به و کردم شونه رو

 به کنم استفاده ذاشتینم چوقتیه سام که یعطر از کمی و زدم یلبخند

 کردم، روشن رو خواب چراغ و کردم خاموش رو چراغ زدم، گردنم

 چون امشب دونستمیم کردم، جمع رو خودم پتو ریز و تخت یرو رفتم
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 جرات بود شده باعث که بود نیهم و نداره یکار باهام نجانیا پسرا

.کنم دایپ رو یکار نیهمچ  

 اومد، اتاق در شدن بسته و باز یصدا که شدیم گرم داشت چشمام کم کم

 به رو خودم و کردم حس رو کینزد اومدیم داشت که قدماش یصدا

 از کنه،یم نگاهم داره و شده خم صورتم یرو کردم حس زدم، خواب

.داشتم دوست یلیخ رو عطرش یبو که گذشت شهینم حق  

 و گرفت قلقلکم که اومد گردنم یرو تا و صورتم یرو دیکش رو شینیب

 رو دستش و کنار داد اروم تنم یرو از رو پتو کردم، جمع رو خودم

:گفت گوشم دم آروم د،یکش تنم یرو وارنوازش  

 یلقمه هی گربهه آقا یگینم ،یکنیم یشکل نیا خودتو کوچولو موش-

کنه؟یم چپت  

 گرفتم فاصله ازش و دادم تکون رو خودم کنم باز رو چشمام کهنیا بدون

:گفتم و  

 داداشاش بخوره، موشه خانوم به پنجش نوک کنهیم خودیب گربهه آقا-

!کننیم رو پوستش رونن،یب  

 و زد مهیخ روم تخت، یرو اومدیم که همونجور و کرد یاخنده تک

:گفت  

...دونمیم که ییجا تا-  

:داد ادامه و دیکش نمیس یقفسه یرو تا گردنم یرو از رو دستش  

...یموش چیه-  

:دوخت چشمام یتو رو چشماش و شد خم روم  

!شهینم گربه فیحر-  
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 از دلم ته د،یبوس قیعم و محکم و لبام یرو گذاشت رو لباش ییهوی یلیخ

 یکار بخواد مانینر ماین وجود با کردمینم فکر واقعا شد، یخال کارش

...بودم کرده اشتباه بارم کهنیا مثل یول بکنه  

                         ******  

 رو امچهارخونه زیشوم یهادکمه که همونجور و نشستم نهییآ یجلو

 یول بود آروم یلیخ شبید درسته کردم،یم نگاه گردنم اوضاع به بستمیم

 شونه رو موهام و دادم تکون یسر داشت، رو خودش یباز یوحش بازم

 شرتییسو برداشتن با و دمیرس خودم به کمی بستم، باال از محکم و کردم

 و بودن نشسته زیم سر ییتاسه ن،ییپا رفتم فمیک و قرمزم یکفشا و میمشک

 گردنم به شخندین با سام و زد لبخند من دنید با ماین خوردن،یم صبحانه

 یاساس یغره چشم به و باال دمیکش رو لباسم یقهی اریاخت یب که کرد نگاه

.رفتم بهش  

 کت هم سام شدم، بلند و خوردم صبحانه لقمه چند و کنارشون نشستم

:گفتم که سمتم اومد و برداشت رو چرمش  

.رمیم خودم من پسرا، شیپ بمون-  

:گفت و کرد اخم  

.افتیب راه زنن،یم بار هی رو حرف-  

 و میشد نیماش سوار رون،یب رفتم و کردم یخداحافظ پسرا از و کردم اخم

 هی دانشگاه، یجا به منم و رفت خودش من رسوندن از بعد م،یافتاد راه

.شدمیم مطمئن دیبا مارستان،یب نیترکینزد رفتم و گرفتم نیماش  

 از ساعت نیا شدم، ادهیپ و کردم حساب رو هیکرا مقصد به دنیرس با

 یبرا گفتم و داخل رفتم نبود، مهم خب یول بود خلوت یادیز جانیا روز

. برم کجا کردن مییراهنما که اومدم یچ  
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 منتظر ساعت مین گفت که دنیم جواب یک که دمیپرس کارم انجام از بعد

 صدام یمدت از بعد کردم، یباز میگوش با و نشستم همونجا منم باشم،

 اومدم مارستانیب از برگه دنکر باز بدون بهم، دادن برگه هی و کردن

 آروم و رفتن راه کردم شروع آروم بزنم، قدم کمی خواستیم دلم رون،یب

 نفسم شدم، خشک لحظه هی روش، مهر دنید با کردم باز رو برگه یال

!شدمیم مادر داشتم من... من! بود مثبت برگشت، و رفت لحظه هی واسه  

 یعنی گذاشتم، شکمم یرو رو دستم اریاخت یب و زدم پلک بار چند ناباور

 خوشحال دونستمینم بود؟ وجودم یتو کیکوچ موجود هی االن... االن

کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم واقعا ناراحت؟ ای باشم  

 با بودم، شوکه نشستم، بودن گذاشته رو ادهیپ یتو که یمکتین نیاول یرو

 شوک برام یلیخ بازم یول باشه افتاده اتفاق نیا ممکنه دونستمیم کهنیا

 کردم؟یم کاریچ باهاش دیبا اصال کردم؟یم بزرگش دیبا چطور بود؛ اور

 وقت چه االن اخه شد، چنگ شکمم یرو دستم و کردم بغض اریاخت یب

دلم؟ زیعز بود اومدن  

 تا زدن قدم کردم شروع و شدم بلند مکتین یرو از شدم آروم که یکم

 حس که رفتمیم راه داشتم ه،خون برم و رمیبگ یتاکس که یاصل ابونیخ

 یول نیماش سمت برگشتم کنه،یم بمیتعق داره رنگ یمشک نیماش هی کردم

 یکم دادم، ادامه راهم به و انداختم باال یاشونه دم،یند یمشکوک زیچ

 یدود تمام یهاشهیش با رنگ یمشک ون به سرش که بود کوچه هی جلوتر

 از نیا ن،یماش اون از اونا فتاد،ا جونم به یبد ترس لحظه هی بود، سادهیوا

بود؟ خبر چه نجایا! ون نیا  

 و قد دنید با شد، ادهیپ و کرد باز رو ون در یکی که سادمیوا جام سر

 ترس با عیسر داد،یم فرار فرمان مغزم یول شد شل زانوهام کلشیه

 دست نمیا دمید که عقب رفتم ترس با ،یکی به خوردم که کردم گرد عقب
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 نیماش اون از هم نفر چند کرد،ینم کار اصال مغزم نداره، اون از یکم

 کردم شروع اریاخت یب سمت، نیا اومدن و شدن ادهیپ رنگ یمشک

 خاطر به حداقل کردم،یم فرار دیبا نبود، ترس وقت االن یول دنیلرز

!بچم  

 افتاد و پاش وسط گذاشتم لگد با که رتمیبگ خواست و سمتم اومد شونیکی

 و رمیبگ ادی یشخص دفاع داشت اصرار انقدر اد چرا فهممیم االن ن،یزم

.بود داده ادی بهم هم رو حرکات یبعض  

 به تا و صورتش سمت کردم پرت رو فمیک که سمتم اومد گشونید یکی

 ینگاه بود، دستم میگوش نش،یس یتو دمیکوب پا با و دمیپر ادیب خودش

 شده جادیا یفضا از عیسر انداختم، احمقا اون به ینگاه و انداختم بهش

 رو سام یشماره هم حال همون یتو و دنیدو کردم شروع و کردم استفاده

.بود نمیگز تنها االن یول نداشتم ازش یخوش دل درسته گرفتم،  

 جواب سام دم،یشنیم هم رو اونا یپاها یصدا و دمیدویم سرعت با

 تا داد، جواب که فتمشگر آخر بار یبرا کردم،یم سکته داشتم و دادینم

 قطع یول نیزم افتاد میگوش گرفتنم، و دنیرس بهم ایعوض اون سام، گفتم

 که خواستم کمک ازش و زدن غیج کردم شروع یفارس به بود، نشده

 هم یرو چشمام بعد یاهیثان و مینیب یجلو گرفت دستمال هی شونیکی

...افتاد  

                        *****  

:سام  

 

 نفس اسم دنید با خوردن، زنگ کرد شروع میگوش که بودم هجلس یتو

 دیبا بدم، جواب نداشتم وقت االن گذاشتم، برعکس رو یگوش و کردم اخم
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 و گفتنیم یزیچ هی کدوم هر هابچه کردم،یم تمرکز اد کردن دایپ یرو

 یعصب زنگش یصدا از خورد، زنگ میگوش دوباره که دادمیم گوش منم

 گرفتم رو یگوش افتاد، شور دلم لحظه هی که ندم ابجو خواستم و شدم

 رو غشیج یصدا الو گفتم تا دادم، جواب و دمیکش صفحه یرو و دستم

:دمیشن  

!کن کمکم سام برن،یم رو من دارن نایا کن، کمکم سام،-  

 بردش؟یم داشت یک گفت؟یم یچ کردم،یم گوش و بودم سادهیوا شکه

:گفتم تیعصبان با بود؟ ختهاندا راه بود یچ مسخره یباز نیا  

!کن تمومش رو یباز خرهیم نیا نفس-  

:گرفت رو نفسم دمیشن خط سمت اون از که ییصدا یول  

!سهیپل...آقا ؟یهست یک تو مینفهم که میابله انقدر ما یکرد فکر-  

 یکار یمخف همه نیا دم،یکش رحمت همه نیا! نه نه نه! شد قطع یگوش و

 روشون و دادم هیتک زیم به رو دستام ن؟دیفهم یچطور ؟یچطور م،یکرد

 پس! بود اونا کار پس! ایعوض د،یلرزیم تنم تمام تیعصبان از شدم، خم

 بهم هابچه یهمه! خدا یوا نفس؟ چرا چرا؟ یول دنیدزد اونا هم رو اد

:گفتم آروم و کردم نگاهشون بودن، شده رهیخ  

!کجاس دونمیم! نینگرد گهید-  

 چشمام یجلو نفس یچشما ریتصو و انداخت چنگ گلوم به یبد بغض

 قول بشم، آدم گهید دمیم قول گردون، برش بهم سالم ایخدا شد، ظاهر

 اضافه بود شده رگه دو که ییصدا با و فشردم هم یرو رو چشمام! دمیم

:کردم  

!هستم یک من دنیفهم! دنیدزد همسرمم-  
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 یول اپو،تک به کردن شروع قهیدق چند از بعد و کردن نگاهم شوکه همه

 کاریچ دیبا دونستمینم اصال کردم،یم نگاهشون و بودم سادهیوا فقط من

 ماین جواب حاال بدتر، همه از نبودم، یتیموقع نیهمچ هی یتو حاال تا کنم؟

!بدم؟ یچ رو  

 خط رد خواستم هابچه از برداشتم، رو کتم و زدم موهام به یچنگ کالفه

 افتادم راه عیسر خودم انشگاهه،د دونستمیم که نیا با رن،یبگ رو نفس

 اصال که نیا فرستادن، رو نقشه برام هابچه قهیدق چند از بعد سمت، اون

 سمت به رفتم سرعت تمام با و زدم دور عیسر! نبود دانشگاهش سمت

.کردمیم دایپ یزیچ هی دیشا بود، مشخص نقشه یتو که یآدرس  

 چه نجایا تو نفس بود، کرده خصمش نقشه که ییجا به دمیرس باالخره

 دیبا رو، ادهیپ یتو افتادم راه و شدم ادهیپ نیماش از اخه؟ یکردیم یغلط

 هی جا هی! رو ادهیپ کردن نگاه کردم شروع دقت با باشه، نجاهایا یزیچ هی

 بهش، دمیرس و کردم تند پا سمتش به بود، فیک هیشب که بود افتاده یزیچ

 همراهش امروز که یهمون بود، نفس فیک بود، فیک بودم، دهید درست

.بود  

 یسر به و بودن توش کتاباش و کالسور کردم، بلندش و کنارش نشستم

 رو سرم اریاخت یب و انداختم اطراف به ینگاه کالفه گه،ید پرت و خرت

 از شدیم یزیچ هی دیشا افتاد، بسته مدار نیدورب به چشمم که باال گرفتم

 از بعد گرفتم، رو استفان یشماره و آوردم رد رو میگوش کرد، دایپ توش

:داد جواب بوق تا چند  

؟یچطور سام، سالم-  

:گفتم یاگرفته یصدا با و دمیکش موهام به یدست کالفه  

 نیب رو هشتم و یس ابونیخ ینایدورب یتونیم ندارم، وقت! استف یه-

.فقط بده خبر بهم زود ،یکن یبررس ظهر کی تا ده ساعت  
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بگردم؟ یچ دنبال شده؟ یچ یول اره که شدنش-  

 یرو از شهیم نمیبب خوامیم بردنش، کجا دونمینم دن،یدزد رو زنم-

!نه ای کرد داشونیپ پالکش شماره و نیماش  

:گفت لحظه چند از بعد و گفت یکشدار «؟یچ»  

.کنمیم داشیپ برات یبرس تا نجا،یا ایب باشه،-  

!امیم دارم باشه،-  

 ریغ گذروندم، نظر از رو اونجا کل گهید ردو هی و کردم قطع رو یگوش

 خب مارستان؟یب اومده نکنه نبود، یاگهید زیچ نجایا مارستان،یب هی از

 ابونیخ تا دو مارستانیب هی اد،یب نجایا تا راه همهنیا داره مرض مگه

!هست دانشگاهش از باالتر  

 کمی نداشت، کشش مغزم گهید واقعا شدم، الیخیب و دادم تکون رو سرم

 زدم یدردناک لبخند کردم، داید رو شیگوش که زدم قدم رو ادهیپ یتو گهید

 فش،یک یتو ختمیر و کردم جمع نیزم یرو از رو شکستش یهاتکه و

!باشه معلوم نیدورب یتو کنه خدا شدم، سوار و نیماش سمت برگشتم  

 اد بودم مطمئن بردنشون، کجا دونستمینم یول هیک کار دونستمیم نکهیا با

 و بود دنبالش بفهمه نفس کهنیا بدون شهیهم اد چون دن،یدزد اونا هم ور

.کردیم مراقبت ازش  

 خودش که یهماهنگ با فن،یاست دفتر به دمیرس الیخ و فکر یکل با باالخره

...اتاقش سمت افتادم راه بود، کرده  

:ادوارد  
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 رنگ گهید صادف،ت اون از بعد از نجام،یا که روزه چند دونمینم دقیق

 یپنجره هی یحت نوره، کم المپ هی نجایا ییروشنا تنها دم،یند رو دیخورش

 زهوار ینفره دو تخت هی از ریغ به یاگهید زیچ چیه نداره، هم کیکوچ

کنم؟یم یغلط چه دارم نجایا دونمینم واقعا ست،ین نجایا رفته در  

 نشون یواکنش بتونم نکهیا از قبل و شد باز در که بودم فکرا نیهم یتو

 در و گرفتمش آسمون و نیزم نیب که داخل کردن پرت رو یجسم هی بدم

 همهنیا بود، سخت باورش یول هیک بفهمم تونستمیم عطرش از شد، بسته

موند؟ جهینت یب آخرش و کردم تالش  

 شدم، رهیخ بستش یچشما به و کنار زدم صورتش یتو از رو موهاش

 یصدا که روش گذاشتمش آروم و تخت سمت بردمش و کردم بلندش

 و دمیکش دارش موج یموها یال به ال آروم رو دستم شد، بلند فنراش

 نیب رو سرم و نشستم کنارش کالفه دم،ینشن ازش یجواب یول زدم صداش

.گرفتم دستام  

 به ایعوض اون هم آخرش و دمیکش یبدبخت همه نیا بودم، یعصب و کالفه

 یچطور ؟یکردیم یغلط چه تو پس یلعنت سام دن،یرس خواستشون

 قراره یعنی زدن، قدم کردم شروع و شدم بلند بدزدن؟ رو نفس تونستن

 رو تنم هم ارنیب سرش خوانیم ییبال چه که نیا به فکر یحت بشه؟ یچ

.لرزوندیم  

 تکون با دادم، هیتک وارید به پشت از رو سرم و نشستم نیزم یرو

 خودم و شدم بلند عیسر متش،س برگشتم نالش یصدا و آرومش خوردن

 رو چشماش که کردم صداش اروم و گرفتم رو دستش رسوندم، بهش رو

 یلیخ بعد و زد پلک بار چند که زدم یاخسته لبخند کرد، باز اروم یلیخ

 رو چشمام کردن، هیگر کرد شروع و بغلم یتو انداخت رو خودش ییهوی
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 دمیکش آروم دستم یکی اون با و کردم موهاش یتو رو دستم هی و بستم

.بشه آروم تا کمرش یرو  

 شیگر نیب کرد، نگاهم یاشک یچشما با و شد جدا ازم قهیدق چند از بعد

 هم با که یاهیگر و خنده با و گرفت دستاش نیب رو صورتم و دیخند

:گفت بودن شده مخلوط  

!یمرس ایخدا! زندس که شکرت شکرت، ایخدا! یازنده تو...تو-  

 به محکم اریاخت یب اندفعه که کرد جمع بغلم یتو رو خودش دوباره و

 نفس رو موهاش عطر و بستم لذت با رو چشمام داد، فشارش خودم

 داشت؟ یچ کرد؟یم ارومم انقدر که داشت یچ دختر نیا ایخدا دم،یکش

 با و نییپا انداخت رو سرش خجالت با که میشد جدا هم از بعد کمی

:گفت و کرد یباز انگشتاش  

...راستش...من...من د،یخشیب-  

 صورتش یتو چشمام کنه، نگاه بهم کردم مجبورش و گرفتم رو دستش

 و صورتش یرو گذاشتم رو دستم هی موند، ثابت چشماش یرو و دیچرخ

:گفتم و کردم نوازش رو بود شده زخم کمی که رو گونش آروم  

نجا؟یا آوردنت یچطور ؟یخوب-  

:گفت و کرد ول اروم و دندونش ریز دیکش رو لبش  

 من از اونا نشد، یول کنم فرار کردم یسع من ابون،یخ یتو از دنم،یدزد-

!نیهم بدم، خبر سام به تونستم فقط گرفتنم، بودن، تر یقو  

 یتو دمشیکش و کردم حلقه دورش رو دستم و رونیب دادم کالفه رو نفسم

:گفت آروم و چسبوند نمیس به رو سرش بغلم،  

دنمون؟یدزد یچ یبرا اصال ارن؟یم ونسرم ییبال چه-  
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:گفتم و کردم نییپا باال بازوش یرو رو دستم  

 خوردن تکون حق من شیپ از تو افتاد، که یاتفاق هر فقط دونم،ینم-

؟یدیفهم ،یندار  

:کرد زمزمه و زد چنگ راهنمیپ به و داد تکون رو سرش تند تند  

!اد ترسمیم من-  

:گفتم و فشردمش خودم به  

.دمیم قول افته،یب برات یاتفاق ذارمینم مزند تا-  

 یتو که ییهمونا از نفر دو و شد باز در بگه، یزیچ اومد تا و کرد نگاهم

 یهیکر شخندین داخل، اومدن بودن، کردم تصادف باهاش که ینیماش اون

 خودم، پشت دمیکش رو نفس و شدم بلند اریاخت یب که سمتمون اومدن زدن

!ذارمینم بخوره، نفس به دستشون هازادهحروم نیا ذارمینم رممیبم  

                   ***  

:نفس  

 

 دم،یترسیم کردم، پنهون پشتش رو خودم و زدم چنگ اد لباس به ترس با

! ارنیب بچم سر ییبال دمیترسیم دم،یترسیم روم به رو یآدما نیا از

 موج شصدا یتو که یخشم با که چسبوندم اد به رو خودم کرده بغض

:گفت زدیم  

!نیطرف من با بخوره بهش دستتون-  

 قلبم کردن، حرکت سمتمون به که ییکفشا و دمیشن رو پوزخندشون یصدا

.کنم کنترل رو بدنم لرزش تونستمینم اصال و زدیم تند شدت به  
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 و باال شدت به نشیس که دمید و گرفت پشت از رو من دستش هی با اد

 یب که رهیبگ رو بازوم که من سمت داوم شونیکی دست شد،یم نییپا

 نفر یول اومد فرود صورتش یتو اد مشت موقع همون و زدم غیج اریاخت

 هر که دینکش یطول و کرد حمله بهش شوکر با ناجوانمردانه یلیخ دوم

.رونیب بردن اتاق از بسته یهاچشم هادست با رو دومون  

 رو ادوارد اریاخت یب دم،یلرزیم شدت به نبود خودم دست اصال هاماشک

 جسم هی شدن دهیکش یصدا فقط دم،ینشن ازش یجواب یول کردم صدا

.دمیشنیم پشتم رو نیسنگ  

 که اومد در یصدا و ییجا داخل کردن پرتم ضرب با و میدیرس باالخره

 که نییپا اومدم و خوردم ُسر روش و دمیچسب وارید به هیگر با شد، بسته

 خودم باشه اد ممکنه نکهیا فکر با یول مدیترس اولش خورد، یزیچ به پام

 که ییجا به رو صورتم کردم، کینزد بهش رو سرم و سمتش دمیکش رو

 خاطر به که ییصدا با و آروم و رسوندم اومدیم دنیکش نفس یصدا

:گفتم دیلرزیم هیگر  

!اد! لطفا شو، داریب کنمیم خواهش اد! اد-  

 و زدم هق اریاخت یب که ردک صدا رو اسمم ناله با و شد تند کمی نفساش

:گفت ناله با که کردم کینزد بهش رو خودم  

؟یینجایا ؟یخودت! نفس-  

:گفتم و دادم تکون سر تند تند یول نهیبینم دونستمیم نکهیا با  

!ترسمیم اد، ترسمیم-  

!باش آروم! نجامیا من نترس،! شیه-  

 قایدق که کردم حسش و کنار دمیکش نه،یبش داره یسع کردم احساس

:گفت و کرد صدام آروم نشست، من به کینزد  
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.کنمیم باز رو دستات ن،یبش من پشت به پشت نفس،-  

:گفت که دادم انجام زور به رو گفت که یکار دلهره و ترس با  

.دمیم قول شتم،یپ من نلرز، خوب، دختر نیافر-  

 باز رو من یدستا خودش، یبسته یدستا با شد مشغول اد که نگفتم یزیچ

 در که شدیم باز دستم داشت و گذشت کمی براش، بود سخت یلیخ کنه،

 بود آشنا برام یلیخ که دیچیپ گوشم یتو یکی یصدا و شد باز شدت به

:هیک امدینم ادمی یول  

!میکرد تور یچ نیبب! به به-  

:اومد صداش دوباره لحظه چند از بعد  

!نشونیببند-  

 بلندم و گرفت رو بازوم یکی م؟یبود ازب االن مگه ببندنمون؟! خوردم جا

 ،ییجا سمت شدم دهیکش اون همراه و زدم صدا رو اد ترس با کرد،

 شتریب چشمام اشک و کردم حس دستم دو هر مچ دور رو دستبند یسرد

اره؟یب سرمون ییبال چه خواستیم ایخدا شد،  

 واقعا انداخت، خط روانم یرو رشیزنج یصدا که دمیکش رو هامدست

 ایخدا! بچم درک، به من جهنم، به من ایخدا تونستم،ینم نداشتم، تحمل

!لطفا  

 یول زد رو چشمم نور کمی اولش کردن، باز رو چشمام لحظه چند از بعد

 اصال بودم، شده شکه دمیدیم جلوم که یزیچ از کردم، عادت که بعد

 بهش ناباور! باشه کاسه هی یتو نایا با دستش اونم که کنم باور تونستمینم

 انقدر نکهیا از نکرد، نگاهم و نییپا انداخت رو سرش که دوختم چشم

 چرا واقعا بودم، شده متنفر خودم از کردمیم اعتماد زود و بودم احمق

بودم؟ خر انقدر  
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 رد جاهاش یلیخ کردم، نگاه بود وحشتناک یلیخ که یاتاق به ترس با

 وارید به ریزنج همراه به ییدستبندها وارید یگوشه گوشه و داشت خون

 خون رد روشون که بود اتاق وسط هم تخت تا دو و بود شدت وصل

 رو خودم کردم یسع یول دیچیپ دلم اوضاع اون دنید با بود، شده خشک

 نگاه بود شده بسته اونورتر کمی که اد به یاشک یچشما با کنم، کنترل

.کردم  

 با! ترسمیم من ایخدا خورد،ینم تکون اصال جون بود، هوشیب انگار

 یچطور کردم، نگاه بود سادهیوا دیجاو سر پشت درست که یکیما به درد

 یچ اصال چرا؟ بکنه؟ رو کار نیا من با تونست یچطور اومد؟ دلش

 نگاهم کمی ستاد،یا روم بهرو و سمتم اومد قدم چند دیجاو د؟یرسیم بهش

:گفت و کرد  

! نه؟ من و یاون مال تو چرا گفتم خودم شیپ دمت،ید سام با که اول روز-

...خوشگل و زهیم زهیر دختر هی  

 از که دیکش گونم یرو نوازشوار رو دستش و صورتم سمت اومد دستش

 و شد یعصب کارم نیا با کنار، دمیکش رو خودم و شد جمع صورتم چندش

:گفتم یاگرفته یصدا با داد، فشار و گرفت انگشتاش نیب رو فکم  

!اشغال نزن من به رو نجست دست متنفرم، ازت-  

 که زدمشیم یجور هی وگرنه بود، بسته پاهام که فیح ف،یح و

!حرومزاده کهیمرت بشه النسلمقطوع  

 هیشب که یزیچ هی سمت رفت و زد چرخ هی دورم و گرفت فاصله ازم کمی

 یریزنج و بودم زونیآو سقف از من بود، وصل ریزنج بهش و بود قرقره

 آروم آروم کرد شروع د،یرسیم قرقره اون به بودم وصل بهش که

 و پاها که یجور داد، فاصله شتریب نیزم از رو من و چرخوندنش

.بود گرفته یبد درد و شدیم دهیکش شدت به هامدست  
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 و صورتم کینزد آورد رو صورتش و سمتم اومد و کرد ول رو اون

:گفت لبم به حالت نیترکینزد  

!ارمیب پسره اون و تو سر ینگقش یبالها چه نیبب باش منتظر-  

 یتو انداختم توف و رونیب دمیکش دستش از رو سرم که ببوستم خواست

:گفتم حرص با و صورتش  

!اشغال یبکن یتونینم یغلط چیه تو-  

:گفت کردیم پاک رو صورتش که همونجور و زد یپوزخند  

.ادیب هوش به خوشگله آقا نیا منتظرم فقط تونم،یم باش مطمئن-  

:گفت و کیما سمت کرد ور بعد  

.کن خبرم اومد که هوش به بمون، نجایا-  

 تکون هوا یتو و باال آورد رو اشارش انگشت همونجور و در سمت رفت

:گفت و داد  

!هابرنامه واستون، دارم هابرنامه-  

 نگاهم و رونیب دادم رو شدم حبس نفس در شدن بسته با! بست رو در

 دستاش نیب رو سرش و بود نشسته نیزم یرو که یکیما سمت دیچرخ

:گفتم پوزخند با بود، گرفته  

د؟یرسیم بهت یچ بدونم دارم دوست یلیخ-  

 و دادم تکون رو سرم نگفت، یزیچ یول کرد نگاهم و باال آورد رو سرش

 درد شدت به دستام! بود؟ شده هوشیب باز چرا! اد سمت دیچرخ نگاهم

 اورد،یم فشار داشت شکمم ریز به شدیم دهیکش که پاهام و بود گرفته

 دامونیپ سام یعنی نکنم، فکر بهش کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

کرد؟یم  
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 افتادیم هم یاتفاق هر نکنم، فکر یزیچ به کردم یسع و بستم رو چشمام

 باشم، مامانم مثل خواستمینم من بخوره، یاصدمه بچم به ذاشتمیم دینبا

!خواستمینم  

 به و داد تکون دفعه چند رو سرش سمتش، شتمبرگ اد یهینال یصدا با

 نگاهم تمام تیعصبان با خورد من به که چشمش انداخت، ینگاه اطراف

 نکهیا یبرا رون،یب بود زده گردنش رگ که بود شده یعصب یجور کرد،

 کرد شروع که شد بدتر انگار یول زدم، بهش یجون یب لبخند بشه آروم

:دنیکش هوار  

 نامرد، یایعوض بفهمونم، بهتون تا نیکن باز رو دستام نیدار جرات-

!ده؟یرس دختر به به زورتون  

:گفتم آروم و پوشوند اشک از هیال هی رو چشمام  

باشه؟ باش، آروم خوبم، من باش، آروم کنمیم خواهش اد-  

 به رو سمتمون، اومد و شد بلند کردیم نگاه فقط موقع اون تا که کیما

:گفت و سادیوا اد یرو  

 هم بعدش! دستت از گرفتم درد سر نکن، یخودیب یصدا و رس انقدر-

 و سر کمی ستن،ین آدم چکدومشونیه نایا چون ،یکن رفتار آدم مثل بهتره

.یببند رو دهنت بهتره هم االن رن،یگیم رو حالت بد بشه ادیز صدات  

:گفت رونیب رفتیم که همونجور و در سمت رفت و گرفت فاصله ازش  

.امیب تا ادین در صداتون-  

:گفتم و کردم نگاه بود رفته یکبود به رو تیعصبان از که اد صورت به  

.شهینم درست یچیه تو و من تیعصبان با نخور، حرص انقدر-  

:گفت حرص با و سمتم برگشت نگاهش  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 انقدر چرا نفس، یجد نه ؟یباش الیخیب انقدر یتونیم یچطور-

؟یالیخیب  

:گفتم پوزخند با و دوختم صورتش به رو ناراحتم نگاه  

 زود ای رید خودشون چون! نیهم ست،ین مهم برام فقط ستم،ین الیخیب-

!گرفتن رو یاشتباه آدم و کردن اشتباه چقدر که فهمنیم  

 پشت و کیما و دیجاو و شد باز در بزنه یحرف نکهیا از قبل و کرد اخم

 شونبه یحس یب نگاه داخل، اومدن محافظاش از چندتا هم سرشون

 متنفر مرد ظاهر به آدم نیا از شدت به برگردوندم، رو روم و انداختم

.کردیم بد رو حالم شدت به بودم،  

:گفت پوزخند با ستاد،یا اد یجلو و سمتمون اومد  

!شدن داریب خفته یبایز! به به-  

:داد ادامه و زد یامسخره قهقهه بعد  

!مردش نوع از البته-  

:گفتم لب ریز و گرفتم رو ازش ِچنِدش با  

!یبخند آب رو! االغ کهیمرت! مرگ-  

:گفت و دیچرخ دورم دور هی و من سمت اومد  

  ه؟یچ حال و عشق ذره هی به راجع نظرت! کوچولو دختر خب،-

 و گردنم سمت شد خم بگم یزیچ نکهیا از قبل و هم یتو دمیکش رو اخمام

:گفت گوشم دم  

.فرستمیم تیعوض شوهر او واسه که مخلفات کمی با البته-  
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 شدم، رهیخ اد به ترس با! کنه؟ کاریچ خواستیم کردم، خی لحظه هی

 یسوال دید خودش یرو که رو نگاهم گفته، من به یچ دهینشن بود مشخص

 به و شد جدا ازم دیجاو بدم، یجواب بخوام کهنیا از قبل یول داد تکون سر

.نییپا ارنیب رو من که گفت اونا از دوتا  

 یکی و گرفتم محکم شونیکی که زدن پا و دست دمکر شروع ترس با

 بازم یلعنت ریزنج اون از پاهام، و هادست کردن باز کرد شروع گشونید

 پاهام و دست و هاتخت از یکی سمت بردنم دیجاو سر اشاره با و کردن

 رو تپشش یصدا و زدیم هزار یرو قلبم ترس از زدن، قفل تخت به رو

.کردمیم حس گوشام یتو واضح یلیخ  

 بهش ترس با و سمتش برگشتم بود، اد سمت رخم مین که بود یجور تخت

:زد داد و دیکش تیعصبان با رو دستش که شدم رهیخ  

 یحال بهتون تا کن باز رو دستام یمرد یلیخ ؟یعوض یدار کارشیچ-

!یعوض یالشخورا کنم،  

 سمت اومد و کرد ینچ نچ لب ریز و داد تکون یسر پوزخند با دیجاو

 زد داد تیعصبان با اد دم،یلرزیم و بود شده منقبض بدنم اریاخت یب ،من

 رو نیا امکان لحظه هر من که بود شده متورم یجور گردنش رگ و

!بشه پاره رگش که دادمیم  

 اریاخت یب شد، خم روم و سمتم اومد آرامش با و آروم یلیخ یعوض اون

 ،یمهربون مثال لحن با و کرد کج رو گردنش افتادن، راه اشکام ترس از

:گفت کردیم پاک رو اشکم که همونجور  

؟یدیترس ه؟یچ! کوچولو عروسک! یاخ-  

 اریاخت یب که گردنم سمت رفت سرش و کترینزد آورد رو صورتش

 تونستیم بدبخت اون انگار کردم، صدا رو اد هیگر با و خوردم تکون
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 کردم جمع رو خودم زجاران با خورد گردنم پوست به که لبش! کنه یکار

 و کنه لمسم خواستمینم شد، شتریب میگر شدت و دنیلرز کردم شروع و

:گفتم یاگرفته یصدا با! اومدینم بر ازم یکار چیه  

!لطفا برم، بذار ستم،ین مهم سام یبرا اصال من! یگرفت اشتباه رو من-  

 یصدا گردنم یرو یزیچ یسیخ حس با و دمیشن رو پوزخندش یصدا

 بودم، متنفر ازش کنه، لمسم خواستمینم خدا، خواستمینم شد، بلند هقم هق

 بکشم، زجر دیبا شهیهم یعوض یتو خاطر به من که سام کنه لعنتت خدا

:دمیشن رو اد یرگه دو و یعصب یصدا  

 کنم، یحال بهت تا کن باز رو دستام ،یعوض نزن بهش رو فتیکث دست-

؟دهیرس بچه دختر هی به زورت کن، ولش  

 هم به ترمحکم رو چشمام و زدم «بچه دختر»لفظ از یپوزخند دلم یتو

 بدتر انگار یول نشه بلند میگر یصدا تا کردم پیک هم به رو لبهام فشردم،

 بکنم، یکار نداشتم توان واقعا من و دیچرخ تنم یرو هرزش یدستا بود،

 و زد زل میاشک یچشما یتپ و رونیب آورد گردنم یتو از رو سرش

 یرو گذاشت رو دستش که شدم رهیخ بهش التماس با فقط کرد، همنگا

 هی هاشدکمه از کدوم هر که دیکش طرف دو به قدرت با و زمیشوم یقهی

 و امیب در دستش ریز از زدمیم پا و دست فقط شد، پاره لباسم و افتاد جا

 یصدا! نذار خدا بکنه، باهام رو کار نیا نذار ایخدا ختم،یریم اشک

:دیچیپ طیمح یتو اد یعصب  

!من سراغ ایب یمرد یلیخ ،یعوض کن ولش! زاده حروم کثافت-  

 تونستمینم واقعا هم دمیکشیم خجالت ازش هم شدم، رهیخ بهش اشک با

 نگاه و شد جدا ازم دیجاو! یلیخ بود، خوب یلیخ اد بردارم، چشم ازش

 هست معدم یتو یهرچ االن کردم حس که چرخود تنم یرو رو صشیحر

:گفت و دستش یتو گرفت رو چونش و اد سمت رفت ارم،یم باال رو  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

!کنم؟ لمس تونمیم رو فرشته هی یوقت خر نره یتو سراغ امیب چرا اخه-  

 مخمصه نیا از رو من خوادیم فقط دونستمیم کرد، نگاهش کالفه اد

 و من سمت برگشت دیجاو دفعه هی بودم، ممنونم هم واقعا و بده نجات

:گفت شخندین با اندفعه و کرد نگاه اد به دوباره و داختان بهم ینگاه  

!میبکن دیجد کار به نیایب خب-  

 دم،یلرز که انداخت بهم یفیکث نگاه و باال داد مسخره یلیخ رو ابروش

:گفت و چونش ریز گذاشت رو دستش مسخره یلیخ  

...حساسه جفتتون یرو سام که ییاونجا از-  

:داد ادامه و کنن بازش انیب گفت آدماش از دوتا به و اد سمت اومد  

...و نجایا نمیبش من بهتره نظرم به-  

:کرد اشاره اتاق ته یصندل به  

...برمیم لذت دنمیکش گاریس از دارم که همونطور-  

 سمت آوردنش دیجاو سر اشاره با و گرفتنش دوتا اون و شد باز اد یدستا

:داد ادامه دیجاو و تخت  

!واسش بفرستم و رمیبگ لمیف دوتا شما یرابطه از-  

 نگاهش داشت شده قفل فک با که اد به شکه و دیلرز تنم حرفش از

 نیا ؟یچ یعنی گهید نیا اد؟ با من؟ گفت؟یم یچ نیا کردم، نگاه کردیم

 گذاشت رو انگشتش بزنم یحرف اومدم تا دوتا؟ ما جون از خواستیم یچ

:گفت شخندین با و لبم یرو  

!یکن گوش حرفم به دیبا ادیب سرش ییبال یخواینم اگه! آ آ-  

:داد ادامه و زد یمزخرف چشمک بعد  
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!بگذره خوش بهت دمیم قول-  

 از و کرد باز رو پام و دست بلرزم، شد باعث که کرد یچندش یخنده بعد

 ریزنج چرخش یصدا و من سمت کردن پرت رو اد گرفت، فاصله تخت

 نگاه اد به ترس با تخت، دور داوم باال از قفس مثل یزیچ هی و اومد

 تخت یرو و شدم رهیخ بهش کرده بغض کردم؟یم کاریچ دیبا کردم،

.کردم بغل رو زانوهام و نشستم  

 یصدا که زدنیم قدم اونجا مانند قفس کیکوچ محوطه یتو کالفه اد

:دیچیپ سالن یتو دیجاو نحس  

!میمنتظر ما! خب-  

:گفت و زد لهیم به یلگد شده قفل فک با اد  

 یکرد فکر خودت شیپ یچ کنم؟یم رو احمقانه کار نیا یکرد فکر واقعا-

؟یعوض  

 جاش از پوزخند با نم،یبب رو واکنشش که دیجاو سمت برگردوندم رو سرم

:گفت و شد بلند  

...یبکن رو کار نیا یخواینم تو اگه...خب-  

:داد ادامه و کرد کیما به ینگاه  

!بدن انجامش تیرضا با که ییکسا هستن-  

 بودم، گرفته تهوع حالت دم،یچیپ خودم دور شتریب رو لباسم د،یلرز تنم

 یبرا هامخرابه حال و هااسترس نیا تمام تمیدونیم نبود، خوب حالم اصال

 اومدن دیجاو و کیما بگم؟ بهش بخوام که بود یک یول داره ضرر بچم

 رو خودم اد، سمت رفتم و شدم بلند تخت یرو از اریاخت یب که سمتمون

:گفتم هیگر با و کردم جا بغلش یتو  
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!اد ترسمیم ترسم،یم من-  

:گفت آروم شد محکم دورم دستش  

!دمیم قول ذارم،ینم بخوره، بهت دستش ذارمینم-  

:بود اعصابم یرو دیجاو یصدا  

کنن؟ شروع بگم ای یکنیم شروع! ینگفت خب-  

؟یبکن یغلط چه یخوایم نکنم شروع اگه-  

 رو سرم دمیشن که ییصدا با دم،یشنیم خوب رو داهاص یول دمشونیدینم

 بودن ستادهیا دورمون اصلحه با که ییکسا به و کردم جدا اد از ترس با

 خواستیم رو یچ م؟یکن کاریچ خواستیم اومد،ینم باال نفسم کردم، نگاه

:اومدم خودم به اد یصدا با کنه؟ ثابت  

؟یاریم دست به کارا نیا از یچ! حرومزاده-  

:گفت و کرد بهمون یقیعم هنگا  

داره؟ رابطه دایش با سام دونستمینم یکنیم فکر-  

:گفت و کرد اخم اد  

اره؟ ؟یریبگ دختر نیا از رو هرزت زن انتیخ انتقام یخوایم ؟یچ که-  

 یرو دستم اریاخت یب که گفت بلند یجور هی رو حرفش آخر «آره»

 بیعج چشماش کرد، نگاهم و گرفت آروم رو دستم شد، مشت راهنشیپ

.کردیم کم آشوبم از کمی نیا و داشت آرامش  

:دیچیپ فضا یتو دیجاو منحوس یصدا دوباره  

 خودم اگر که نشدم، کار به دست خودم تا باش زود حاال! اره کن فکر تو-

!شهیم تموم دختر نیا واسه بد بشم،  
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 دورم اد ستد نداشتم، رو اشکام کنترل و دادمیم تکون تند تند رو سرم

 آروم زنه،یم تند چقدر که دمیشنیم رو قلبش ضربان یصدا و شد محکم

:گفت  

!نداره یزیچ چیه یتو ینقش چیه دختر نیا ،یباش پست انقدر یتونینم-  

:گفت تیعصبان با  

!نه؟ مگه ندارم، یرحم چیه من یدونیم گفتم، که نیهم-  

 که هم یکار به فکر یحت دم،یلرز گفت، تمسخر حالت هی با رو حرفش ته

:دمیشن رو اد آروم یصدا بود، اور زجر برام بده انجام خواستیم  

!عقب بکش باشه،-  

 بغلش از گفت؟یم یچ نیا شدم، رهیخ بهش گرد یچشما با و شوکه

 با که شدم رهیخ بهش دهیترس داشت، نگهم محکم که رونیب امیب خواستم

:گفت آروم و شد رهیخ چشمام یتو ناراحت یچشما  

 خوب رو فطرت پست یعوض نیا من نفس، کنم کاریچ دیبا دونمینم-

.ادیم بر ازش یزیچ هر شناسم،یم  

:داد ادامه و کرد مکس کمی  

 م،یکنیم شیراض کمی فقط نکنم، یکار دمیم قول بهت ا،یب راه باهاش کمی-

 به اگه یحت وگرنه باشه، داشته کار تو به خوامینم نکهیا خاطر به فقط اونم

!ستین مهم برام هم کشمتیم بگه من  

 لیتحل و هیتجز رو یزیچ مغزم اصال کنم، کاریچ دیبا دونستمینم

 دستش آروم اد! کنهیم دفنم زنده زنده بفهمه سام بودم مطمئن فقط کرد،ینم

:گفت و موهام یتو دیکش رو  

!نفس؟-  
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:گفتم آروم و کردم نگاهش ترس با  

!کشتمیم-  

 انگشتش سر با آروم ست،ین یراض بود مشخص بود، ناراحت چشماش

:گفت و کرد پاک رو اشکم  

.دمیم حیتوض رو همه براش خودم من-  

:گفتم و زدم پوزخند اریاخت یب  

!دهینم گوش اون-  

:گفت و شد خم صورتم یرو آروم و گرفت دستاش نیب رو سرم  

.بخوره بهت کثافتا اون دست خوامینم نفس بده، گوش کنمیم مجبورش-  

 رو سرش و گونم یرو دیکش آروم رو انگشتش دادم، تکون آروم رو سرم

 مخلوط هم با نفسامون و خوردیم صورتم به نفساش یداغ کرد، خم سمتم

 آروم رو دستش هی شد، مشت راهنشیپ یرو دستم اریاخت یب بود، شده

 یداغ و گرفت رو شدم مشت دست گش،ید دست با و موهام یتو کرد

 دادم هلش شدم مشت دست با رایاخت یب کردم، حس لبام یرو رو لباش

 و بود داشته نگهم آروم اد و ختیریم اشکام گرفتم، محکمتر که عقب

 هم کنم، درک رو احساساتم تونستمینم برام، بود زجر واقعا کرد،ینم یکار

...هم بزنم پسش خواستمیم  

 داغ درون از دادن، نشون واکنش کرد شروع بدنم لباش، آروم حرکت با

 کرد مجبورم و تخت سمت رفت بغلش، یتو شد شل کم کم بدنم و شدمیم

...داد ادامه بوسش به و بکشم دراز  

                        ******  

:ادوارد  
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 عمال سام به داشتم! داشتم یخوب حال نیع در و بد حس! یلیخ! بود سخت

 دهیناد تونستمینم هم رو داشتم که یاحساس یول... یول کردمیم انتیخ

 یچ دختر نیا! شد داغ تنم تمام گذاشتم لباش یرو رو لبام یوقت رم،یبگ

خودش؟ سمت کشوندیم منو ینجوریا که داشت یچ داشت؟  

 چرا کردم، نگاه بود بسته حاال که چشماش هی و شدم جدا لباش از آروم

 روش آروم و آوردم در رو راهنمیپ بود، شده گرمم بود؟ یخواستن انقدر

 رو چشمام کرد، صدا رو اسمم التماس با و کرد باز رو شچشما شدم، خم

 رو سرم د،یلرزیم فشیظر تن گرفتمش، بغلم یتو و فشردم هم یرو آروم

:گفتم آروم و گوشش کینزد بردم  

!بفهمه سام دمیم قول! فقط کن یباز نقش کمی! لطفا نترس،-  

 براش دونستمیم کرد، یاخفه هق و دیلرز که دمیبوس رو گردنش یرو

! بود بکر یادیز باشه، تونستینم نبود، همه مثل نفس دم،یفهمیم سخته،

 حس دم،یبوس رو نشیس یقفسه یباال و نییپا اومدم گردنش از آروم

 نگاهم داره یاشک یچشما با دمید و کردم نگاهش شد، داغ تنش کردن

 دونستمیم یول بدم زجرش تونستمینم ،ینجوریا تونستمینم واقعا کنه،یم

 با ای کردیم تحمل بودنو من با دیبا ای نفس نداره، یشوخ هم کثافت ناو

!بودنو اشغاال اون یهمه  

:گفتم و دمیبوس رو اشکش رد آروم شدم، خم صورتش یتو و باال رفتم  

 فکر... کن فکر ببند، رو چشمات اصال... اصال ،ینجوریا نکن! نفس-

!سامم من... من کن  

:گفت بغض با  
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 من اد. ستین هتیشب جوره چیه ست،ین تو هیشب اقال امس ،یستین سام تو-

...خوامینم من ترسم،یم  

 هرچقدر بود بس دم،یبوس رو لباش آروم و بزنه رو حرفش ادامه نذاشتم

 ماون کم کم افته،یب یاتفاق براش که کنم یکار خواستمینم بودم، کرده گوش

 داشت کنترلم کل! نه یلعنت موهام، یتو کرد رو دستش و شد شل

 نیا با یول کنم، تشیاذ تونستمینم بذارم، فراتر پا خواستمینم شکست،یم

...کارش  

 پهلوش یرو آروم گمید دست و صورتش یرو گذاشتم رو دستم هی

 رفتم آروم آروم و کردم ول رو لباش بود، یخواستن بیعج تنش نشست،

 اریاخت یب بود، کبود جاهاش یبعض که دیسف گردن هی گردنش، سمت

 مثل میچیه من گفتیم نبود خودیب! هیوحش نقدریهم شهیهم! زدم زخندپو

!ستین سام  

 دمیفهم حاال خب! اومد در صداش که دمیبوس رو گردنش یکبود یرو

:گفت یلرزون یصدا با که ترنییپا اومدم گردنش از آروم! کبوده چرا  

!لطفا! نکن! کنمیم خواهش! اد-  

 به یدست کردم، جدا شتن از رو سرم و کردم موهاش یتو دستمو

 و بود شده سرخ یحساب صورتش کردم، نگاهش و دمیکش صورتش

 بخوام نداره تحمل دونستمیم! شدیم نییپا و باال شدت به نشیس یقفسه

 دوباره! دیجاو دست بدم آتو خواستمینم یول بکنم، یکار نیا از شتریب

:اومد دیجاو یصدا که سمتش رفتم  

!یببر لذت ازش شتریب گذاشتم بعد دیشا! بسه فعال خب-  
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 برن زد اشاره آدماش به دوختم، چشم دیجاو به و کنار رفتم نفس یرو از

 و انداخت من یپا تا سر به ینگاه قفس، سمت اومد خودش و رونیب

:گفت  

.خوبه جاتون نجایهم فعال-  

 رو در و رونیب رفتن نفس یعوض یهمکالس اون با و زد یپوزخند

 ره،یم در کوره از سام دونستمیم راهه، یتو نطوفا دونستمیم بستن،

 که نفس سمت برگشتم اومد؛ینم بر ازم یکار یول دونستمیم رو همه

 دستش هی و کرده جمع شکمش یتو رو پاهاش و نشسته تخت یرو دمید

 رو ابروم هی! زنهیم حرف خودش با داره آروم و شکمش یرو گذاشته رو

 نگاهم سیخ یچشما با و باال آورد رو سرش که سمتش رفتم و باال دادم

 لباسش چون سمتش، گرفتم و برداشتم نیزم یرو از رو راهنمیپ کرد،

!بود لخت عمال و بود شده پاره هاشدکمه  

 کمی که نشستم کنارش دش،یپوش و گرفت ازم یااضافه حرف چیه یب

 فقط بشه، آروم که کنم کاریچ دیبا دونستمینم کرد، جمع رو خودش

 در قهیدق چند از بعد! ادیب کنار خودش با خودش گذاشتم و تمنشس کنارش

 باز رو هالهیم نیب یچهیدر اتاق، یتو اومد ینیس هی با دختر هی و شد باز

 غذا رون،یب رفت یاگهید حرف چیه یب و داخل گذاشت رو ینیس و کرد

:گفت آروم یلیخ که کردم نگاه نفس به! بود آورده برامون  

!بخور یخوایم وت ندارم، لیم من-  

 خودم به شد،یم آروم کمی دیشا بغلم، یتو دمشیکش و دادم تکون رو سرم

 درک رو نیا و بود سخت براش شد، سیخ نمیس که دادم فشارش

 نفس دونمیم چون نخواد ازمون رو یزیچ نیهمچ گهید دوارمیام کردم،یم

...دونمیم نداره، طاقت  

                       ******  
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:سام  

 

 سمت رفتم زد،یم شور بیعج دلم رفتم،یم نییپا و باال رو اتاق کالفه

 بود وقت یلیخ آوردم، در رو گارمیس پاکت توش از و زمیم یکشو

 ارومم نفس بودم، اروم نا یوقت بود وقت یلیخ بودم، نرفته سراغش

...گاریس و گاریس بازم نبود، که حاال و کردیم  

 کاریچ داره االن یعنی دادم، هیتک زمیم به و کردم روشن رو گارمیس

 دختر نیا فکر گه،ید پک هی کجاس؟ االن زدم، قیعم پک هی کنه؟یم

 دنبالت دیبا شهر نیا یکجا اخه ذاشت؛ینم راحتم هم لحظه هی کوچولو

چرا؟ تو؟ چرا اصال کنن؟ کاریچ باهات خوانیم بردنت؟ کجا بگردم؟  

 لتریف تا که یگاریس به و اومدم خودم به انگشتم یتو سوزش حس با 

 و کردم خاموشش زمیم یرو یگاریس ریز یتو کردم، نگاه بود سوخته

 ورود یاجازه آروم یلیخ که شد بلند اتاق در یصدا پنجره، سمت برگشتم

 رو سرم و کردم نگاهشون داخل، اومدن مانینر و ماین و شد باز در دادم،

!طرف هی دوتا نیا طرف، هی هامیختبدب و هایاریبدب همه ن،ییپا انداختم  

 نیب رو سرش کالفه و کرد پرت اتاق یتو مبل یرو رو خودش ماین

 و دادیم تکون تند تند رو پاش د،یکش یکم رو موهاش و گرفت انگشتاش

 که دوختم مانینر به و گرفتم ازش رو نگاهم بود، اعصابم یرو بد نیا

 یتک مبل یرو و متشونس رفتم! بود طوفان از قبل آرامش شهیهم مثل

 ساعت چهار و ستیب قیدق کردم، قالب هم یتو رو دستام و نشستم اتاق

!پسرا هم من، هم م،یبود دهینخواب که بود  

 اومد هابچه از یکی و شد زده اتاق در بزنم یحرف بخوام که نیا از قبل

:گفت استرس با که دوختم بهش رو نگاهم داخل،  
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 روشه، اسم هی فقط فرستنده، آدرس بدون برات، فرستادن بسته هی-

!«دیجاو»  

 بسته سمتش، رفتم و شدم بلند دونستم،یم شرفه، یب اون کار دونستمیم

 نگاهش و کردم رو و ریز رو بسته رون،یب بره خواستم و گرفتم ازش رو

 هی کردم، باز رو بسته در دم،یکش یقیعم نفس و پسرا کنار نشستم کرم،

!یچیه گهید و بود داخلش یممور فلش  

 زیم یرو از تابم،لب سمت رفتم شدم بلند و رونیب دادم کالفه رو نفسم

 منتظر و کردم وصل دستگاه به رو فلش جام، سر برگشتم و برداشتمش

 ای لمیف زدمیم حدس سمتم، اومدن و شدن بلند جاشون از هم پسرا شدم،

 تشیاذ ادیز ای نباشه خوب حالش دمیترسیم فقط باشه، نفس از عکس

 استرس با بود، ییویدیو لیفا هی داخلش و شد باز باالخره! باشن کرده

 یزیچ از یول بشه، باز تا لیفا یرو زدم بود افتاده جونم به که یامسخره

 من مظلوم یکوچولو دختر همون! بود «من نفس» اومد، بند نفسم دمید که

 از و ومداینم باال نفسم! بود گهید یکی بغل یتو حاال... حاال که بود

!حالشونو بفهمم تونستمیم هم دوتا اون یعصب یدنایکش نفس یصدا  

 با... با نفس کنم، باور تونستمینم اصال و بود شده رهیخ صفحه به چشمم

!بود؟ یکوفت چه گهید نیا یلعنت! نبود ممکن یزیچ نیهمچ اصال! اد؟  

 و شدم بلند تیعصبان با! پاچهیم هم از داره وجودم بند بند کردمیم حس

 تنم تمام تیعصبان شدت از روم، به رو وارید یتو کردم پرت رو تابملب

 ؟یچطور ؟یتونست چطور یلعنت! نفس! بود شده منقطع نفسام و دیلرزیم

! چرا؟ یبود خوب که تو اشغال، من افتضاح، من بد، من اصال چرا؟

 رفتم زدن،ینم حرف هم کلمه کی یحت دوتا اون که بودم یعصب انقدر

:گفتم بهشون رو یبلند یصدا با و زمیم سمت  

!رونیب دیبر-  
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:زدم داد بلندتر که بگه یزیچ خواست ماین  

!رونیب دیبر-  

 بشن خارج کامل نکهیا از قبل یول در سمت رفتن و شدن ساکت جفتشون

:گفت و کرد نگاهم ماین  

 نفس کن، فکر یمنطق... یول باال زده رتتیغ دونمیم! یعصبان دونمیم-

!ستین کار نیا آدم! سام ستین ینجوریا  

 خم زیم یرو و کردم تنم ستون رو دستم رون،یب رفت و بست رو در و

 یول بود دهیند رو من بغض یکس گهید پدرم و مادر مرگ از بعد شدم،

 و باال گلوم یتو و زدیم چنگ گلوم به یلعنت نیا داشتم، بغض... االن

! اومدیم چشمم یجلو مزخرف لمیف اپن یهاصحنه همش! شدیم نییپا

 بهش یمنطق دیبا گفت،یم راست ماین! ستین یآدم نیهمچ نفس! شدینم

 خواستنینم خودشون اگر ؟یچ بودن کرده دشونیتهد اگر کردم،یم نگاه

!؟یچ  

 چطور ؟یبذار یتونست چطور! من مال بود، من مال لبا اون یلعنت یول

 رو تنت من یجا یبذار یتونست یچطور کنه؟ لمست یبذار یتونست

 هر! اد جز داشتم انتظار یکس هر از ؟یچطور ؟یلعنت یچطور! نه؟یبب

 دمیکش یبلند ادیفر! اشغاال بهتون لعنت! دوتون هر به لعنت! اون جز یکس

 رو زیم دست با و نیزم یرو ختمیر رو زمیم یرو یالیوسا و

!شد پودر روش یشهیش که نیزم یرو برگردوندم  

 باشه؟ یچ حسم دیبا دونستمینم کنم؟ کاریچ دیبا دونستمیمن اصال

... که باشم ناراحت ای سالمن که باشم خوشحال  
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 یول کنمیم دایپ رو تو من نفس شدم، رهیخ رونیب به و پنجره سمت رفتم

 خودت، یلنگه یعوض هی شمیم! ینیبینم رو سام نیا گهید... موقع اون

!رو روز اون ینیبیم! اشغال هی  

 از قبل و برداشتم رو کتم بود، ختهیر هم به یحساب که اتاق سمت رگشتمب

 کردم دایپ تابلب یشکسته یهاتکه یتو از هم رو فلش رونیب برم نکهیا

 که یکس شاهکار نه،یبب یکس رو زنم شاهکار خواستمینم برداشتمش، و

 بغل یتو لذت از اون و زدمیم یدر هر به داشتم کردنش دایپ خاطر به

...میمیصم قیفر  

 که گفتم هابچه از یکی به رو کردم، باز رو اتاق در و دادم تکون رو سرم

 و انداختم پسرا به ینگاه کنن، جمع رو زدم اتاق یتو که یگند انیب بگه

 و شدیم سره هی هیقض نیا فیتکل دیبا ان،یب دنبالم کردم اشاره سر با

...یک سراغ برم دیبا دونستمیم خوب  

:نفس  

 

 از حالم شدم، خسته م،یینجایا روزه چند دونمینم روز، چهار روز، سه

 نم؛یبب رو ادما نیا اصال خوادینم دلم خوره،یم هم به مسخره یغذاها نیا

 و بودم کرده جمع شکمم یتو رو پاهام و بودم داده هیتک قفس یلهیم به

 سخت یلیخ فسمن نبود، خوب حالم بودم، داده هیتک زانوهام به رو سرم

  اومد،یم باال

 چوقتیه چرا بود؟ یشکل نیا من یزندگ چرا کنم، هیگر خواستیم دلم

نبود؟ داریپا امیخوش  
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 و باال آوردم رو سرم کرد، صدام آروم و نشست موهام یرو اد دست

 از طره هی و چشمام یتو دوخت رو مهربونش یچشما کردم، نگاهش

:تگف و داد تاب انگشتش دور رو موهام  

...اصال من... من کن باور ؟یخودت یتو انقدر چرا! جان نفس-  

:گفتم و صورتش یرو گذاشتم و باال آوردم رو دستم کالفس، دمیدیم  

.دارم مشکل خودم با که منم! ادوارد ستین تو ریتقص یزیچ-  

:گفتم آروم و نمیس یرو گذاشتم رو دستم  

!ستین اد، ستین درست یزیچ هی! نهیسنگ نمیس-  

 زیچ همه. بودم شده حساس یلیخ وقته چند نیا شکست، بغضم اریاختیب

 بغلش، یتو دیکش رو من و کنارم نشست آروم اد بود؛ شده اور عذاب برام

 که بگذرم نیا از تونستمینم ختم،یر اشک و دادم فشار نشیس به رو سرم

...نبود... نبود یول داشتم اجیاحت سام بودن به دیشد االن  

 یول کنه ارومم کردیم یسع و شدیم دهیکش موهام یتو آروم اد دست

 تنم یتو که یلذت نیا از که شدیم نیا مانع داشتم که یبیعج یدلشوره

 رهیخ چشماش به و کردم جدا نشیس از رو سرم. رمیبگ آرامش د،یچیپیم

 یتو نگاهش بودم، دهیند یکس چیه یچشما یتو که داشت یآرامش شدم،

 زدم یرنگکم لبخند د،یبوس رو میشونیپ و شد خم آروم و دیچرخ صورتم

 یزیچ شد، حلقه دورم دستش و چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ که

.بشکنم رو سکوت نیا نداشتم دوست منم و گفتینم  

 فاصله هم از و میاومد خودمون به اتاق در شدن بسته و باز یصدا با

 هی در، چهارچوب یتو دیجاو دنید با و میانداخت در به ینگاه م،یگرفت

 خودم دم،یترسیم روم به رو یعوض مرد نیا از شدت به دم،یلرز لحظه
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 ترس از چسبوندم، لختش کمر به رو سرم و اد پشت دمیکش رو

!کنم تکرار دوباره رو کار اون خواستمینم دم،یلرزیم  

 باز کردمیم حس د،یجاو سمت برگشت اخم با و انداخت بهم ینگاه مین اد

 فهمونده بهش نیا و بود کرده سیخ رو اد کمر اشکام دارم، تهوع حالت

 ستادهیا هالهیم پشت درسا ما، یرو به رو دیجاو دم؛یترس چقدر من بود

 م،یزدینم یحرف چیه چکدوممونیه اد، نه من نه کرد،یم نگاهمون و بود

 شروع آرامش با یلیخ قهیدق چند از بعد گفت،ینم یزیچ هم یعوض اون

:گفت هم حالت همون یتو و هالهیم دور دنز قدم کرد  

شده؟ یچ یدونیم-  

:گفت و زد یهیکر لبخند کردم، نگاهش و گرفتم فاصله اد از کمی  

!دهیفهم زتیعز شوهر-  

 و شد شل زانوهام و دیلرز بدنم! دنیخند بلند بلند کرد شروع خودش و

 سام االن نکهیا ،بود یبد حس اومد،ینم باال نفسم افتادم، نیزم یرو

 انتیخ بهش من کنه فکر نکهیا... نکهیا کنه،یم یفکر چه من درمورد

! کنهینم گوش حرفام به هم درصد هی گهید شدم، بدبخت! ایخدا! کردم

... یول نداشتم بهش یحس چیه دیشا نبود، مهم برام سام دیشا کردم، بغض

!بود یفسقل نیا یبابا شد، مشت شکمم یرو دستم! بود شوهرم یول  

 حس کردم، نگاهش درد با کمرم، یرو دیکش رو دستش و نشست کنارم اد

 از پر نگاهش که نیهم یول دونمینم رو نه ای کشمیم یچ کردیم

 رو دستش بشم، آروم کمی گذاشت و کرد بغلم! بود بس برام بود یمونیپش

:گفت دیجاو به رو دیلرزیم تیعصبان از که ییصدا با و کرد موهام یتو  

؟یدیرس یچ به ؟یچ که-  

:گفت و داد هیتک سرش پشت زیم به  
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 گهید که شده متنفر ازتون یجور هی سام که نهیا شیکی مثال! زایچ یلیخ-

!گردهینم دنبالتون  

 تمام یعنی گرده؟ینم دنبالمون گهید خت،یر قلبم کردم حس حرفش نیا با

 یدار هییبال هچ نیا ایخدا د؟یند ختم؟یر اشک من دیند ییکذا لمیف اون مدت

 کردم، نگاهش و چرخوندم صورتش یتو رو چشمام! ؟یاریم من سر

 و گرفت فاصله زیم از! نفرت بود، نفرت داشتم بهش که یحس تنها گهید

 ستاد،یا هالهیم کینزد و گرفت دستش چوب هیشب یزیچ هی سمتمون، اومد

 یرو گذاشتم رو دستم اریاختیب زدن، ضربه هالهیم به کرد شروع آروم

 باعث صدا نیا و کردیم درد شدت به سرم نشنوم، رو صداش که گوشم

 با و دیکش مسخرش کار از دست وقت، کمی از بعد! بشه بدتر حالم شدیم

:گفت و کرد نگاهمون فاتحانه یاافهیق  

 جلوم تونهینم هم یکس کنم،یم باهاتون بخوام یکار هر بعد به نیا از-

.رهیبگ رو  

:گفت یجد فوق یصدا با و دکر بغلم محکم اد  

!یعوض یبکن یتونینم یغلط چیه-  

 و در سمت رفت پوزخند همون با بود، اعصابم یرو زد که یپوزخند

:گفت  

!نیبب و کن صبر فقط-  

 یتو هقم هق یصدا در، شدن بسته با و دادم فشار اد یمهیب به رو سرم

 سرم یتو یزیچ هی فقط کنه، ارومم نتونست کرد یکار هر اد! دیچیپ فضا

 حاال که یابچه داره، وجود دونستینم باباش که یابچه! بچم زد،یم چرخ

 گوشم کنار آروم و کرد بغلم محکم اد! کنهینم قبولش سام بودم مطمئن

:گفت  
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 ادیب سام دمیم قول بهت زنه،یم یالک حرف داره نیا باش، آروم نفس-

 اد،یم میکرد هم رو کار اون ما چرا بفهمه که نیا خاطر به یحت دنبالت،

!مطمئنم شناسمش،یم من  

:گفتم دهیبر دهیبر و هیگر با  

!حاملم... من... من اد-  

 چیه بدون چون شده، شکه کردم حس شد، شتریب میگر هق هق یصدا و

 نگاه بهش و باال گرفتم رو سرم بود، داشته نگه رو من فقط یالعملعکس

.بود اومده خودش به تازه انگار کردم،  

:گفت آروم و کرد پاک رو اشکم و صورتم یرو گذاشت رو دستش  

دونه؟یم سام ؟یدیفهم یک-  

:گفتم و دادم تکون نیطرف به رو سرم  

!دمیفهم دنمیدزد که یروز همون دونه،ینم! نه-  

 دوباره کردم، هیگر و ختمیر هم به هوی انقدر چرا که دیفهم انگار حاال

 موهام یتو دیکش رو دستش آروم ،کرد بغلم و خودش سمت رو من دیکش

:گفت و  

!کوچولو خانم مبارکه-  

 و رفتیم جیگ سرم د،یکشیم ریت شدت به دلم ریز بغلش، یتو دمیلرز

 نکهیا از قبل و زدم چنگ اد دست به اریاخت یب رفت،یم یاهیس چشمام

..افتاد هم یرو چشمام و «بچم» گفتم بشم هوشیب  

                      ******  

:اد  
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 فشار و شوک خاطر به دونستمیم بود، شده هوشیب بغلم یتو نفس

 رو دستم اریاخت یب و چسبوندمش خودم به شده، وارد بهش که یروح

 حس کرد؟یم رشد داشت نجایا یفسقل هی یعنی دم،یکش شکمش یرو

 بچه گهید بود، یفسقل هنوز خودش کوچولو خانوم نیا اخه بود، یبیعج

کنه؟ کاریچ خواستیم  

 و تخت سمت بردمش کردم، بلندش و پاش ریز انداختم رو دستم آروم

 که رفتینم کتم یتو رون،یب دادم کالفه رو نفسم روش، گذاشتمش آروم

!نفس دنبال اومدیم دیبا حداقل چ،یه که من دنبالمون، ادین سام  

 کار نیا بیعج کردم، نوازشش آروم و موهاش یال به ال کردم رو دستم

 بود مونده روش اشک رد که مظلومش صورت به داد،یم مشآرا بهم

 صبح تا که یشب همون از! ه؟یچ بهش حسم دونستمینم واقعا کردم، نگاه

 سام زن فقط اون از قبل تا بود، شده عوض بهش حسم دیخواب بغلم یتو

!ه؟یچ حسم دونستمینم اصال... اون از بعد و بود  

 یتو کردم، بغلش و شدم ریجاگ کنارش خودمم و دمیکش یقیعم نفس

 به خودش گهید ساعت چند چسبوندمش، خودم به و دمیکش نفس موهاش

 کم ارمش،یب هوش به بتونم که نداشتم هم یزیچ نجایا البته ومد،ایم هوش

...برد خوابم فکر جور کی و هزار با و شد گرم خودمم یچشما کم  

                       ******  

:نفس  

 

 به جیگ کمی شدم، داریب خواب از شکمم یرو یزیچ ینیسنگ حس اب

 رو دستش و بود دهیخواب پشتم که خورد اد به چشمم که کردم نگاه اطراف
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 درد گهید دلم بودنش، از داشتم یخوب حس بود، کرده حلقه شکمم دور

 به جا بغلش یتو آروم بود، دهیچیپ بدنم یتو یخوب آرامش هی و کردینم

 که دمیکش یقیعم نفس اریاخت یب چسبوندم، نشیس به رو سرم و شدم جا

! شد پر تنش عطر از هامرژه  

 نه،یبش وجودم بند بند یتو خوبش حس گذاشتم و بستم لذت با رپ چشمام

 اومدم داشتم که  یاخلسه حس از انگشتاش نیب موهام نوازش حس با

 دوختم، چشم کردیم نگاهم داشت که اد به باز مهین یچشما با و رونیب

:گفت و زد یلبخند  

؟یخوب-  

 بغلش یتو رو خودم و میقبل یجا سر برگشتم و دادم تکون آروم رو سرم

 با کرد،یم نوازش رو موهام که همونجور و کرد یاخنده تک کردم، جا

:کرد زمزمه گوشم کنار آروم و چسبوند خودش به رو من آزادش دست  

شه؟یم آرامش از پر ودموج تمام کنمیم بغلت یوقت که یدار یچ-  

 هی داشتم، بهش من که بود یحس قایدق کردم، نگاهش و باال آوردم رو سرم

 دمیکش رو لبم اریاخت یب کنم، فشیتوص چجورهیه تونستمینم که آرامش

 درش دندونم ریز از و لبم یرو دیکش آروم رو انگشتش که دندونم ریز

:گفت و آورد  

!نفس نکن-  

 تشیاذ خواستمینم گرفتم، فاصله ازش خجالت با و نییپا انداختم رو سرم

 دیبا خودش، ضیغرا و حس با بود، مرد هی اونم باشه، که هم یهرچ کنم،

 کنم، کنترل خودمو تونستمینم منم یحت رم،یبگ فاصله ازش کردمیم یسع

.باشم داشته رو توقع نیا اون از تونستمینم  
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 من و کرد حلقه کمرم ورد رو دستش بشم، جدا ازش کامل نکهیا از قبل

 دیکش رو من و دیکش دراز تخت یرو باز طاق خودش، سمت دیکش رو

 بهش کردمیم یسع نگم، یزیچ دادم حیترج یول بودم معذب خودش، یرو

:گفت و پهلوم یرو دیکش رو دستش آروم نکنم، نگاه  

!لطفا! کن نگاهم نفس،-  

 مجبورم و آورد رفشا کمرم به کمی شدم، رهیخ بهش و باال آوردم رو سرم

 که شدم رهیخ بهش و نشیس یرو گذاشتم رو دستم بشم، خم روش کرد

:گفت  

 ازم رو خودت که نزدم رو حرف اون ،یریبگ فاصله ازم خوامینم-

 یبهتر حس یبدون اگر دیشا کردم حس چون گفتم بهت رو نیا ،یریبگ

 اشتهند چشم بهت که هستم آدم انقدر ،یبترس ازم خوامینم ،یباش داشته

!کن باور باشم،  

 کنارش و کرد بلند خودش یرو از رو من که دادم تکون آروم رو سرم

 اد به یخوب حس من کردم، سکوت خودش مثل و نگفتم یزیچ گذاشت،

 گذشت کمی کرد،یم خفم داشت داشتم، که یوجدان عذاب حس یول داشتم

 اروید و در به داشت که کردم نگاه اد به گرسنمه، یلیخ کردم حس که

 یسوال رو سرش و سمتم برگشت که کردم صداش آروم کرد،یم نگاه

.داد تکون  

:گفتم خجالت با و دادم سوق گردنش به چشماش از رو نگاهم  

!که میریمیم ارن؟یب یچیه واسمون خوانینم نایا گرسنمه، من-  

 باز در موقع همون بشم، بلند کرد کمکم و شد بلند تخت یرو از و دیخند

 که دیرس سرم به کجا از فکر نیا دونمینم داخل، اومد دختر همون و شد
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 و انداخت اطراف به ینگاه ترس با زدم، صداش بره بخواد نکهیا از قبل

:گفتم بهش آروم و لهیم کینزد رفتم داد، تکون سر برام یسوال  

؟یببر یکی یبرا غامیپ هی یتونیم تو-  

:گفتم التماس با که ادد تکون راست و چپ به تند تند رو سرش  

 کارت نیا با هم رو من یبچه جون چ،یه که ما جون کنم،یم خواهش-

.کنمیم خواهش ،یدیم نجات  

:زد لب آروم  

!کشنیم منم بفهمن اگر-  

:گفت دختر اون به رو و سادیوا کنارم اد  

 غامیپ هی کن کمکمون فقط افته،ین برات یاتفاق دمیم قول بهت من ن،یبب-

!نیهم م،یبرسون  

:زد لب آروم و کرد نگاهمون کمی  

 یسع من ن،یسیبنو روش یزیچ به با ذارم،یم کاغذ غذاتون ریز فردا-

.برسونمش کنمیم  

 آروم اد شد،ینم جمع لبخندم رون،یب رفت عیسر که زدم یازده ذوق لبخند

:گفت و بازوم یتو زد  

 نیا از که دینرس ذهنمم به اصال من! ایجاسوس پا هی خودت طونیش-

.میریبگ کمک دختره  

 بلند اد و شد گرد چشمام شد، بلند معدم یصدا موقع همون که دمیخند زیر

 سمتش برگشتم ییپررو کمال با یول شدم سرخ کردم حس خنده، ریز زد

 شتریب خودم دست دم،یکوبینم کاش یا که بازوش یتو دمیکوب مشت با و

:گفت و گرفت رو دستم و دیخند گرفت، درد  
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 رو غذات میبر ایب ا،یب! رهیگیم درد خودت دست نکن، یوجب مین خب-

!ینکرد غش یگشنگ از تا بخور  

 هی چون دیشا م،یدیخند کمی وقت چند بعد باالخره که نیا از بودم خوشحال

 اون یکی به میتونستیم اگر بود، شده داید برامون دیام کیکوچ یروزانه

 تجارتمون که میباش دوارمیام میتونستیم شده، یچ که میبد خبر رونیب

 هی کدوممون هر م،یخورد رو غذامون آروم و مینشست هم کنار دن،یم

 به یجور هی که کردمیم فکر نیا به فقط من بود، ریدرگ فکرمون یجور

 فقط نکردم، رو کار اون خودم یخواسته یرو از من بفهمونم سام

...نیهم فقط گناهم،یب بگم بهش خواستمیم  

                      ******  

:سام  

 

 و انداخت بهشون ینگاه لم،یوک یجلو گذاشتم و کردم امضا رو هابرگه

:گفت  

ن؟یمطمئن متونیتصم از-  

 کتم بیج یتو ذاشتمیم رو خودکارم که همونجور و دادم تکون رو سرم

:گفتم  

.دیبد رو خبرش منم به شما، یپا کارها یباق مطمئنم، بله،-  

 دفتر در از دادم، دست باهاش و شدم بلند جان زا که داد تکون یسر

 نداشتم، رو طیشرا نیا تحمل واقعا خونه، سمت افتادم راه و رونیب اومدم

 نشونیب داره یچ دونستمینم یحت گه،ید یکی کنار و بود دور ازم نفس

گذره؟یم  
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 یرو دمیکوب بار چند مشت با اومد، جوش به خونم باز بهش فکر با

 بود، بد حالم کردم،یم حرکت ابونایخ یتو خراب اعصاب با و مونفر

 دست از رو یک دمیفهم تازه دادم، دست از رو یچ بودم دهیفهم تازه انگار

!دادم  

 که بود یکس تنها بود، نفس واقعا انگار نفس نبود، همسرم فقط نفس

 داشتم، یخوب حس باهاش که بود یکس تنها م،یزندگ یتو آورد رو آرامش

 دمینفهم بود یوقت تا چرا کردم، تالش شیخوشحال یبرا که بود یکس تنها

دارم؟ دوستش چقدر  

 که بود روز دو کردم، پارک خونه یجلو و رونیب دادم کالفه رو نفسم

 و بود شده حرف کم یلیخ ماین بود، شمونیپ و ما یخونه بود اومده عمو

 یول گفتیم ییزایچ هی وقتا یبعض مانینر کشه،یم گاریس که دمیدیم

 تنها موندم،یم احمد از خبر هی منتظر دیبا اومد،ینم کار به کدوم چیه

.کنم اعتماد بهش تونستمیم االن که بود یکس  

 شهیهم مثل و بود نشسته ییرایپذ یتو ماین داخل، رفتم و کردم باز رو در

 بهش ینگاه و گرفتم رو گارشیس و کشینزد رفتم د،یکشیم گاریس

 نگاهش و زدم بهش قیعم پک هی بود، دهینرس نصف به هنوز ،انداختم

:گفت که مردم  

نشد؟ یخبر-  

 همونجور و کردم ولو روش رو خودم و مبل یدسته یرو انداختم رو کتم

 تکون نیطرف به رو سرم زدم،یم دستم یتو گاریس به یاگهید پک که

:گفت آروم و زدن قدم کرد شروع و شد بلند کالفه دادم،  

...نفس سام،-  
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 براش نفس دونستمیم بود، گفته بار هزار بگه، یچ خوادیم دونستمیم

 به یشیات چه لمیف اون یادآوری بار هر با دونستینم یول زهیعز یلیخ

 ریز یتو رو گاریس که همونجور و شدم بلند انداخت،یم من جون

:گفتم کردم،یم خاموش یگاریس  

! یدیشن جواب هم بار هزار. یگفت بار هزار گم،یم دارم واقعا ه،یکاف ماین-

؟یدیفهم تمومه، نجایهم بحث نیا  

:کرد زمزمه آروم و نییپا انداخت رو سرش  

!یلعنت یدید که تو سام، کردیم هیگر-  

... یول ختیریم اشک چطور بودم دهید بار، هزار از شتریب! بودم دهید

 چطور اره،بذ اد اریاخت در خودشو تونست چطور که نبود حضم قابل برام

 تونست؟

 طبقه راه بهش دادن جواب بدون و دمیکش صورتم به یکالفگ سر از یدست

 انگار هنوز اومد،یم عطرش یبو اتاق یتو هنوزم گرفتم، شیپ رو باال

 یخواب لباس و تخت سمت رفتم! کردیم یدلبر برام قبلش شب مثل داشت

 هزارم بار یبرا! کردم بغل هزارم بار یبرا رو بود تنش شب اون که

! نکردم؟ بغلش ینجوریا بود خودش یوقت تا چرا که کردم لعنت رو خودم

 کنه حس گهید یدخترا همه مثل نذاشتم چرا نکردم؟ محبت بهش چرا

!من یبرا حداقل! ه؟یداشتن دوست  

 کردم بغل رو بالشتش پتو، ریز رفتم و کردم عوض رو لباسم و شدم بلند

.بودم دلتنگش بیعج روزا نیا و،موهاش عطر ارمیب ادمی کردم یسع و  

 چشم یتو یبدجور شیخال یجا دم،یکش یقیعم نفس و بستم رو چشمام

 یبرا رو نفس وگرنه... وگرنه بده جواب احمد حل راه دوارمیام زد،یم

.دمیم دست از شهیهم  
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 دیبا دونستمینم واقعا دادم، فشار بالشت به رو سرم و دمیخواب باز طاق

 در بود، اومده خودم سر حاال و کردم مسخره رو هیبق شهیهم کنم؟ کاریچ

 که داخل اومد عمو شد، باز در بدم اجازه نکهیا بدون و زدن رو اتاق

 رو نفس لباس نشست، تخت یرو کنارم و سمتم اومد نشستم، تخت یرو

 صیتشخ راحت یلیخ شدیم رو غم چشماش یتو کرد، نگاه و برداشت

 شروع آروم یلیخ و دیکش یقیعم نفس کرد، نگاهم و سمتم برگشت داد،

:زدن حرف کرد  

 مرگ حس شدم، داغون کرده، انتیخ بهم مادرش دمیفهم که یروز-

 من یول... یول یزنیم پا و دست یگرداب چه یتو تو فهممیم من داشتم،

 اون یبرا داشته یلیدل حتما سام، پاکه نفس شناسم،یم رو خودم دختر

 کرده انتیخ بهت یکنیم حس دونمیم ،یدار رتیغ تو دونمیم کارش،

...یول  

 شونش یرو گذاشتم دست بود، سخت براش بزنه، حرف تونهینم دمیدیم

 یقیعم نفس کرد، نگاهم یناراحت با و باال آورد رو سرش زدم، صداش و

:کردن صحبت کردم شروع شمرده شمرده و آروم و دمیکش  

 جوره همه چون دارم، مانیا نیا به پاکه، چقدر نفس دونمیم من عمو،-

 کنمیم حس که رتمهیغ و غرور فقط بحثم االنم کرده، ثابت رو خودش بهم

 فقط، داره، لیدل کارش یبرا نفس که دونمیم خوب وگرنه شده، خورد

 رو خودم تونمیم یک تا دونمینم اوضاع نیا با م،یکن داشیپ زود نیکن دعا

.کنم کنترل  

 خوب حالش ادیز کردمیم حس شد، بلند جاش از و داد تکون یسر عمو

 و سمتم برگشت رونیب بره نکهیا از قبل یول در سمت رفت آروم ست،ین

:گفت  
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 متنفر ازش چوقتیه ستم،ین یول متنفرم، نفس از من کننیم فکر همه-

 زیعز برام نفس ست،ین خودم دختر کردمیم فکر که ییوقتا یحت نبودم،

 سرپوش بهش احساسم یرو کردمیم یسع شهیهم... فقط هست و بود

 گرفتم،یم دخترش از داشتم رو مادرش انتقام انگار ییجورا به بذارم،

... اما  

 و بود جالب برام حرفاش رون،یب رفت در از و نییپا انداخت رو سرش

 ممکن یزیچ نیهمچ مگه اصال! بود؟ مهم عمو یبرا نفس دار، خنده البته

 بود؟

 با شد، بلند میگوش زنگ یصدا که کردم ولو ور خودم تخت یرو دوباره

 یشیآرا زیم یرو که میگوش سمت رفتم و کندم تخت از رو خودم یزار

 صفحه یرو عیسر احمد، اسم دنید با و برداشتمش بودم، گذاشته نفس

:دادم جواب و دمیکش  

جانم؟-  

؟یچطور سالم،-  

؟یپرسیم چرا یدونیم که تو-  

 باالس، سکشیر کمی یول کردم دایپ یراه هی ال،یخیب نویا خاال دونم،یم-

.بدم بهت رو نفرشون کی قول تونمیم هم فقط  

:گفتم و دمیکش موهام یتو یدست کالفه  

!هم با خوام،یم رو دوشون هر من-  

؟یشناسینم رو فطرت پست اشغال اون مگه تو یلعنت شه،ینم سام-  

:زدم داد و باال رفت صدام اریاخت یب  
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 ،یبگ من به خوادینم شناسم،یم بهتر همتون از رو زیچ همه یب اون من-

.سالم و حیصح خوام،یم رو جفتشون من  

 مشخص صداش یتو که یکالفگ با بعد و دمیشن رو قشیعم نفس یصدا

:گفت بود  

 رو کدومشون بگو بهم نشد، اگر یول کنم،یم رو خودم یسع باشه،-

؟یخوایم  

 از شدیم مگه بود، میمیصم قیرف اد ود،ب زنم نفس کدومشون؟ یچ یعنی

:گفتم یآروم یصدا با! کرد؟ انتخاب رو یکی نشونیب  

 رو یکیاون ،یاریب رو کدوم هر چون چکدوم،یه ای هم با دوشون هر ای-

گم؟یم یچ یفهمیم کنن،یم تیاذ شتریب  

 انجام رو گفتم که یکار اون شه،یم یچ نمیبب بذار ه،یحرف نمیا خب، اره-

؟یداد  

 زور به رو دهنم آب گذاشتم، هم یرو چشم یخستگ با و دادم هیتک زیم به

:گفتم آروم و دادم قورت  

.دادم انجام اره،-  

؟یندار یکار فعال دم،یم انجام کاراشو باشه،-  

...فقط نه،-  

:گفت که کردم مکث  

.مونمینم نتید ریز ونم،یمد بهت که یدونیم گردونم،یم برشون بهت-  

 سمت برگشتم کردم، قطع کوتاه یخداحافظ به با و زدم یکیکوچ لبخند

 یحساب بودم، عکسش نیا عاشق کردم، نگاه رو نفس عکس و نهییآ

 دیبا دم،یکش آه غم با و دمیکش صورتش یرو دستمو بود، افتاده طونیش
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 یچ بود نگفته یحت دیجاو چون زمان، فقط موندم،یم زمان منتظر فقط

!ازم؟ خوادیم  

 نیا یتو نفس که یروز نیششم غروب به و اتاق جرهپن سمت برگشتم

 گرفتم، فاصله زیم از و زدم االنم حال به یپوزخند کردم، نگاه نبود خونه

 که خورد صورتم به یخنک باد کردم، باز رو درش و بالکن سمت رفتم

 خونه نیا یتو رو نفس دوباره شدیم یعنی ببندم، رو چشمام شد باعث

: گفتم آروم و کردم باز رو چشمام باشه؟ نارمک دوباره شدیم! نم؟یبب  

 فقط نکنم، تتیاذ گهید دمیم قول نشم، یعصب دمیم قول من برگرد تو-

...برگرد  

                      ******  

:ادوارد  

 

 رو نفس که بود شتریب ساعت کی زدم،یم قدم سلول یتو داشتم استرس با

 که بکنم هم یکار نتونستم دارن؟ کاریچ باهاش دونستمینم و بودن برده

.دادیم عذابم شتریب نیا و نبرنش  

 براش یاتفاق اگه گرفتم، انگشتام نیب رو موهام و نشستم تخت یرو کالفه

 اومدم فکر از در یصدا با باالخره ببخشم؛ رو خودم تونستمینم افتادیم

 رسما و قاتا یتو آوردن یبد یلیخ حال با رو نفس شدم، بلند و رونیب

 ن؛یزم بود خورده سر با بودمش نگرفته اگه که سلول یتو کردن پرتش

.رونیب رفتن و زدن یپوزخند بهم که کردم نگاهشون  

 و تخت یرو گذاشتمش آروم تخت، سمت بردمش و کردم بغل رو نفس

 راست سمت یرو انگشت تاپنج یجا کنار، زدم صورتش از رو موهاش
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 فشار هم به رو دندونام تیعصبان شدت از کرد،یم ییخودنما صورتش

!خورده؟ یلیس چرا دونستمینم نکنم، دارشیب و نزنم داد تا دادمیم  

 و زدم کنار رو بود دهیچسب صورتش به که رو موهاش یتارها از چندتا

 دختر نیا  یرو اومدیم دلش یک اخه دم،یکش صورتش یرو رو انگشتم

.کنه باز رو چشماش شدم ظرمنت و نشستم کنارش ؟یلعنت کنه بلند دست  

 مردد ستادم،یا روش به رو و شدم بلند عیسر اومد سرم یتو که یفکر با

 دیبا کردم، بازشون دونه دونه و لباس یهادکمه سمت بردم رو دستم

!بگذرم هیقض نیا از الیخیب انقدر تونستمینم شدم،یم مطمئن  

 خونم دمید که یزیچ با کنار، زدمش تنش یرو از و کردم باز رو لباسش

 چه بهتون لعنت! داشت رخم و یکبود رد تنش تمام بود، اومده جوش به

 ریز که یزخم یرو دمیکش رو دستم اریاخت یب ن؟یاورد سرش ییبال

 پر تنش تمام شد، خارج لباس نیب از یآروم «آخ» و دیلرز که بود نشیس

 یاورد سرش ییبال چه نیبب! لعنت د،یجاو بهت لعنت زخما، نیا از بود

!یعوض  

 یاتفاق یفسقل نیا یبرا دمیترسیم شکمش، یرو دمیکش آروم رو دستم

 یبرا اخه! شده؟ یچ گفتیم بهم و شدیم داریب نفس کاش باشه، افتاده

 چون آوردن در لباسشو بود مشخص هرچند زدن؟ کتکش ینجوریا یچ

.نبود یاثر چیه لباسش یرو  

 باز رو چشماش آروم و کرد یآروم یناله که شدم بلند کنارش از یعصب

 باز کامل رو چشماش شدم، خم صورتش یتو و سمتش رفتم عیسر کرد،

 یوقت و من سمت برگشت عیسر د،ید رو بود توش که ییفضا یوقت و کرد

 دونستمینم واقعا کردن، هیگر کرد شروع و شکست بغضش کنارشم، دید

 از بعد بشه، آروم کمی دیشا تا کردم بغلش محکم فقط کنم، کاریچ دیبا

:گفت زدیم هق آروم و بود بغلم یتو که همونجور یمدت  
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...اد-  

:دادم رو جوابش آروم و دمیبوس رو موهاش یرو  

اد؟ جان جانم؟-  

:گفت و زد ذل بهم یاشک یچشما با کرد جدا نمیس از رو سرش  

...سام-  

:شدم حرفش یباق منتظر و کردم نگاهش ینگران با  

...کرده اامض رو طالقم یبرگه سام-  

:دیکش یمنقطع نفس  

 سام شیپ روز چند گفته... گفته داده، خبر بهش دیجاو یآدما از یکی-

...اد... کرده امضا رو هابرکه رفته... اونجا رفته  

 بودم، شده رهیخ بهش شوکه بود، دهیچیپ اتاق کل یتو هقش هق یصدا

 یهرچ چرا؟ اخه؟ یچ طالق کنم، درکش تونستمینم اصال ؟یچ یعنی

؟یکنیم یغلط چه یدار سام دم،یرسینم یچیه به کردمیم فکر  

 تنش یزخما ادی دفعه به نگفتم، یزیچ و دمیکش موهاش یرو رو دستم

 یتو سیخ یچشما با کردم، نگاهش و کردم جداش خودم از عیسر افتادم،

:گفتم و کوشش پشت زدم رو موهاش آروم که زد زل چشمام  

!قهیدق هی ریبگ آروم نفس،-  

:گفت و رونیب دادش دهیبر دهیبر و دیکش یقیعم سنف  

 به... یخاک چه... من حاال! شدم بدبخت... یدید... نکرد باورم... یدید-

زم؟یبر... سرم  
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 نیا! شکمش یتو بچه هی با داشت، حق بکنم، دیبا کاریچ دونستمینم واقعا

:گفتم و دادم تکون یسر کالفه! سام؟ بود یکار چه  

! دمیم قول شه،یم درست! باش آروم-  

:گفتم و زخمش یرو دمیکش رو دستم و کردم جداش خودم از آروم  

تنت؟ شده ینجوریا چرا نفس؟ هیچ نیا-  

:گفت و دیچیپ خودش به رو لباسش و نییپا انداخت رو سرش  

 دیجاو تازه... تازه آوردن، سرم رو بال نیا گرفتنم، کنم، فرار خواستمیم-

...گفت... گفت  

 دست داشت زیچ همه امروز چرا بود؟ زده یزر چه گهید دیجاو زد، هق

 رو نفس یچونه حرص با برم؟ در کوره از من تا دادیم هم دست به

:گفتم و شدم خم صورتش یتو کنه، نگاهم کردم مجبورش و گرفتم  

!کرده؟ یغلط چه حرومزاده نیا بفهمم بزن حرف آدم مثل! نفس-  

:گفت و کرد ول آروم و دندونش ریز دیکش رو لبش  

...خوادیم... خوادیم گفت... گفت-  

 یرو رو دستم گفته، بهش یچ نبود سخت حدسش بزنه، حرف تونستینم

 شتریب رو اعصابم و کردیم هیگر دادم، فشارش خودم به و دمیکش کمرش

... دیشا تونستم،ینم کنم، درک رو سام نستمتینم واقعا کرد،یم خورد

 یچیه اصال گه،ید دونمینم! باشه مهم براش گها البته! داره نقشه هی دیشا

.دونمینم  

                        ******  

:نفس  
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 نیا اصال مردم،یم هم ریبم گفتیم اگه یحت ،یچیه نبود، مهم برام گهید

 شدم جمع خودم یتو نداره؟ اعتماد بهت یکس یوقت داره یمعن چه یزندگ

 بود؟ یختیر نیا من یزندگ هشیهم چرا گذاشتم، زانوهام یرو رو سرم و

 باهاش که یکس شوهرم، چرا افته؟یم من یبرا اتفاقا نیبدتر شهیهم چرا

نکرد؟ اعتماد بهم کردم،یم یزندگ سقف هی ریز  

 بود، دهیخواب آروم یلیخ که شدم رهیخ اد به و دادم هیتک هالهیم به رو سرم

 افکار نیا با من یول بخوابه، تونستیم اون حداقل حالش، به خوش

!هست؟ یچ خواب دونستمینم اصال شون،یپر  

 بود، تنگ یلیخ ماین یبرا دلم قفس، گهید سمت افتادم راه و شدم بلند

 باور اونم یعنی بودم، کرده بغلش روز هی فقط بودمش، دهید روز به همش

! مامانمم؟ مثل من کرده باور کرده؟  

 چشماش گه دمیکش دراز اد کنار تخت، سمت رفتم و کردم پاک رو اشکام

 کرد باز رو دستش کنمیم هیگر دارم دید یوقت کرد، نگاهم و کرد باز رو

 و دیکش کمرم یرو رو دستش کردم، جا بغلش یتو رو خودم منم و برام

:گفت آروم  

 صبر کمی! شهینم درست یچیه تو یهیگر با نفس ؟یکنیم هیگر چرا-

!مطمئنم ،ستین هیقض اصل نیا مطمئنم من کن،  

 بار هی نم،یبب رو ماین گهید بار هی خواستیم دلم فقط نبود، مهم برام گهید

!بار هی فقط گه،ید بار هی کنه، ارومم تا کنم بغلش گهید  

 که یکس به و شدم جدا اد از عیسر اومد که در شدن بسته و باز یصدا

 اطیاحت با ه؟یک دونستمینم بودمش، دهیند حاال تا کردم، نگاه داخل بود اومده
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 اشارش انگشت سکوت ینشانه به میبگ یزیچ ما نکهیا از قبل و جلو اومد

. هالهیم به رسوند رو خودش و شینیب یرو گذاشت رو  

 بره کرد اشاره اد به شدم، رهیخ روم به رو مرد به و دمیچسب اد به محکم

 بهم چشماش با و کرد نگاهم که گرفتمش ترمحکم اریاخت یب کش،ینزد

 سمت رفت و کرد جدا خودش از رو من و افتهینم یاتفاق که داد نانیماط

 هم از قهیدق چند از بعد کردم،یم نگاهش و بودم ستادهیا فقط منم ها،لهیم

 موندم منتظر یهرچ من، شیپ برگشت هم اد و رفت مرد اون و شدن جدا

 دب خودم یاندازه به حالم نکردم، یاصرار منم نگفت، یزیچ بزنه یحرف

.نداشتم رو دیجد داستان کشش واقعا بود،  

 لبخند بغض با و شکمم یرو گذاشتم رو دستم آروم و نشستم تخت یرو

 یب یتلخ هی جاش به و بود شده دود همش نمیریش و خوب حس زدم،

 آخر دونستمینم کنم؟ کاریچ باهاش دیبا دونستمینم یحت بود، مونده تینها

...یچیه ستم،دونینم یچیه شه؟یم یچ یباز نیا  

 کمی تونستمیم دیشا بستم، رو چشمام آروم و دمیکش دراز تخت یرو

 چشمام اگر شدمیم خوشحال یلیخ البته بخوابم، کمی فقط کنم، استراحت

.کردمینم بازشون چوقتیه و بستمیم رو  

 رو دستش کنم، باز رو چشمام نیخواینم دام یول کردم حس کنارم رو اد

...شد خواب گرم چشمام آروم من و دیکش موهام یال به ال آروم  

 یچرم یبو و داشتم درد دل شدت به صبح از بود، بد یلیخ حالم امروز

 در اشکم رسما گهید بود، شده تهوعم حالت باعث دیچیپیم اتاق یتو که

!وارید به بکوبم رو سرم خواستیم دلم بود، اومده  

 نیا از زودتر شدیم یچ ها،لهیم سمت رفتم و شدم بلند جام از زور به

 برامون غذا دختر اون گهید روز اون از بعد رون،یب نیایب قبرستون
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 گهید عمال یعنی نیا و گرفت دیجاو یهامحافظ از یکی رو جاش و اوردین

.نداشتم یدیام  

 اخم کردم، نگاهش و سمتش برگشتم که نشست شونم یرو اد دست

:گفت و کرد یکمرنگ  

؟یگرفنت رو کمتش چرا شده؟ یچ-  

:گفتم و نییپا انداختم رو سرم  

.دارم تهوع حالت همش کنه،یم درد دلم صبح از-  

:گفت و تخت یرو نمیبش کرد کمکم و شد شتریب اخمش  

شده؟ بد حالت یچ یبو از ؟ینگفت بهم چرا-  

:گفتم و کردم نگاهش بغض با  

.کنم تحملش تونمینم گهید اد،یم نجایا که مسخره یبو نیا از-  

:گفت آروم و دیکش موهام به یدست  

!بکنم برات تونمینم یکار چیه که متاسفم-  

 که هیزیچ تنها تنش عطر نگم بهش که کردم کنترل رو خودم چقدر من و

 تنش عطر و کردم جا بغلش یتو خودمو آروم! کنه تمیاذ بو نیا ذارهینم

 که دممون بغلش یتو یکن بشه، بهتر حالم کمی شد باعث که دمیکش نفس رو

 یجا از معمول طبق و داخل اومد غذا ینیس با محافظ همون و شد باز در

 تمام کردم حس خورد بهم غذاش یبو تا یول داخل، فرستاد مخصوصش

 دمیدو و زدم پس رو اد اریاخت یب اد،یم باال داره معدم ینداشته اتیمحتو

 رو خودش اد برگردوندم، رو معدم تمام و بود اونجا که یسطل سمت

 اریاخت یب و دمیلرزیم شدت به کرد، بغل رو هامشونه و بهم رسوند

.بود یمزخرف واقعا حس ختم،یریم اشک  
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 کرد مجبورم و کرد پاک رو صورتم دستمال با و بشم بلند کرد کمکم

 فقط رون،یب رفت عیسر و کرد نگاهم مشکوک دیجاو محافظ بکشم، دراز

 رو دستش و نشست کنارم اد! نگه یزیچ دیجاو به که کردمیم دعا دعا

: گفت اروم و دیکش موهام یرو  

اخه؟ یشد ینجوریا چرا نفس؟ یخوب-  

:گفتم گرفته ییصدا و بغض با و پاش یرو گذاشتم رو سرم  

 که ینیا از بگه اگه! بگه دیجاو به نره نیا اد! شد بد غذاش یبو از حالم-

!شمیم تربدبخت هستم  

 محاالته جزو دونستمیم کرد، نگاهم نگران و موهام یتو دیکش رو دستش

 زدن ضربه یبرا یفرصت هر از اون نرسه، دیجاو گوش به خبر نیا که

!کردیم استفاده سام به  

 به سرم شد باعث که میشد بلند جامون از دومون هر در، شدن باز با 

 و انداخت صورتم به ینگاه ینگران با کنه، بغلم اد و بره جیگ شدت

 با و کردم نگاه در به بود؛ مشخص چشماش از یراننگ یول نگفت، یزیچ

 محکمتر اد، به دوختم رو قرارمیب نگاه در، چهارچوب یتو دیجاو دنید

.نگفت یزیچ و داد فشار خودش به رو من شهیهم ار  

 باز رو در زد اشتره بهشون و ما سمت اومد گهید نفر چهار با دیجاو

 دورش رو دستم و اد بغل یتو برگشتم ،کردمیم سکته عمال داشتم کنن،

:گفت و کرد بغلم محکم اونم کردم، حلقه  

!زمیعز نترس نفس، نترس-  

 از د؟ینترس ایابونیب غول نیا وجود با داشت امکان اصال شد؟یم مگه یول

 تمام لرز و دمیچسب اد به شتریب سمتمون، انیم دارن دمیفهم پاشون یصدا
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 یبیعج حرص با اد که شد دهیکش زمیلب به شونیکی دست گرفت، رو تنم

:گفت  

!بهش نزن دست-  

 سمتمون؛ اومدن نفرشون چهار هر و دمیشن رو طرف پوزخند یصدا

 نه، که بد حس کردن، جدام اد از کتک و یبدبخت و زور هزار با باالخره

 به بود افتاده نیزم یرو یاونجور که اد دنید با قلبم داشتم، یمزخرف حس

!خوردیم کتک من خاطر به همش یفلط بود، اومده درد  

 برگ گاریس هی با که دیجاو به و گرفتم اد از چشم قفس، در شدن بسته با

 هم به ازش حالم واقعا دوختم، چشم بود شده رهیخ من به دستش یتو

 ریت به کرد شروع دنشید با دلم ریز بودم، متنفر ازش شدت به خورد،یم

 نباشم، فیضع جلوش که کردم جمع رو توانم تمام سمتم، اومد که دنیکش

 کرد، یخال صورتم یتو رو مزخرفش گاریس دود و ستادیا روم به رو

!شمیم خفه االن کردم حس واقعا  

 دلم واقعا کنم، نگاه بهش کرد مجبورم و چونم ریز گذاشت رو دستش

 لحظه چند از بعد و شد رهیخ چشمام یتو دنش،ید با ارمیب باال خواستیم

 بردنم در از و انداختم اد به رو نگاهم نیآخر رون،یب برنمب کرد اشاره

 ییبال بخواد نکنه کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم دلهره و ترس از رون،یب

اره؟یب بچم سر  

 رو در شونیکی شدم، دهیکش دنبالشون راهرو یانتها اتاق تا فکر هزارتا با

 جور همه که اتاق به ینگاه ترس با اتاق، داخل کرد پرتم و کرد باز

 بود؟ یادره جهنم چه گهید نجایا ایخدا کردم، نگاه بود توش یپزشک ابزار

 مرد هی همراه دیجاو و شد باز در که بودم شده رهیخ طیمح به ترس با

 اون به رو پوزخند با و انداخت من یپا تا سر به ینگاه داخل، اومد گهید

:گفت مرد  
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نه؟ ای راسته نمیبب خوامیم کن، چکش درست-  

 رو خودم ترس با من، سمت اومد و داد تکون حرفش به یسر هم مرد

 زدمیم پسش ترس با گرفت، رو بازوم و جلو اومد شتریب که عقب دمیکش

 جون از خواستیم یچ نیا ایخدا کنم، جداش خودم از کردمیم یسع و

ذاشت؟ینم راحتم چرا من؟  

 خوابوندنم ودب اونجا که یتخت یرو محافظا از یکی و مرد همون زور به

 که کردم نگاهشون یاشک یچشما با بستن، تخت یباال به رو دستام و

 به سمتم، اومد و کرد دستش دستکش به و الیوسا سمت رفت مرده همون

 شلوارم، سمت برد رو دستش و پاهام سمت اومد که زد یااشاره محافظه

 اب زد، بهم یمحکم یلیس که بهش انداختن لگد به کردم شروع ترس با

.کنار دیکش و آورد در رو لباسام عیسر که شدم جیگ کمی ضربش  

 اون اخه؟ یک تا بدبختم؟ انقدر من چرا ایخدا! مردمیم خجالت از داشتم

:گفتم هیگر با و کردم جمع رو پاهام که سمتم اومد مرد  

!کن ولم لطفا نزن، دست بهم خدا رو تو-  

:گفت آروم و دیکش و گرفت رو امپاه من به توجه یب و داد تکون یسر  

!ینش تیاذ دمیم قول یباش یخوب دختر-  

 چک مشغول و کرد باز رو پاهام زور به!  واقعا رمیبم خواستیم دلم

 دیکش قهیدق چند از بعد! ختمیریم اشک صورت یپهنا به منم شد، کردنم

 ینگاه اشغال، سطل انداخت و آورد در رو هاشدستکش و کنار

:گفت و انداختبهم  

!بارداره-  
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 دستام! بفهمه یعوض نیا که بود کم نمیهم بکشم، تونمینم نفس کردم حس

 دمیپوش رو لباسامو یخراب حال با بپوشم، تا داد رو لباسام و کرد باز رو

:گفت و سمتم اومد شخندین با دیجاو که  

 سام کن فکر! اخ اخ! کاشته شکمت یتو هم توله به که نمیبیم! به به-

!بفهمه  

:گفتم یلرزون یصدا بل و شدم رهیخ صورتش یتو یاشک یچشما اب  

 هم با ما یدونیم خوب که یعوض تو! خودشه یبچه نیا! بهت لعنت-

!مینداشت رابطه  

 ریز گذاشت رو دستش کم،ینزد اومد و کرد حفظ رو مسخرش شخندین

 دیچرخ صورتم یتو نگاهش و صورتش سمت دیکش رو صورتم و چونم

:زد لب لبم کینزد و  

!یاحامله تو بفهمه کن فکر! خودشه یبچه دونهینم که اون-  

:گفتم و کردم نگاهش نفرت با  

؟یکنیم خوردم ششیپ رو من که دنیم بهت یچ رسه؟یم بهت یچ-  

 پاک دستم پست با رو صورتم داد، تکون رو سرش و زد یبلند قهقهه

 رسهیم بهت یچ ایخدا دوختم، مسخرش حرکات به رو نگاهم و کردم

؟یکنیم تمیاذ انقدر رسهیم بهت یچ ؟یدیم زجر رو من انقدر  

:گفت و سمتم اومد دوباره آروم یهاقدم با دیجاو  

 که نمیا عاشق من! یدونیم ه،یکاف برام کشهیم زجر نمیبیم که نیهم-

!کنم کش زجر رو دشمنام  

 رون،یب ببرنم کرد اشاره محافظاش به که دادم تکون سر براش تاسف با

 یبد حال با و نداشتم که بکشنم خودشون دنبال میاومد مثل خواستن
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 یول نداشتم تعادل و رفتیم جیگ شدت به سرم رون،یب افتادم راه دنبالشون

 که میگرفت شیپ رو اتاق راه! کنن کمکم گفتمیم ایعوض نیا به اگر عمرا

 هک گرفتم سرم به رو دستم و ستادمیا لحظه هی افتم،یم دارم کردم حس

 دنید با و سمتش برگشتم ترس با کرد، حلقه کمرم دور رو دستش یکی

 جدا ازش و هم یتو کردم رو اخمام عیسر یول شدم شوکه اول کیما

!؟ییرو چه با من؟ سمت اومد ییرو چه با شدم،  

 د،یکش موهاش به یدست و عقب دیکش رو خودش کمی دید که رو واکنشم

:گفت آروم و کرد نگاهم کالفه  

...نفس-  

:گفتم یبلند یصدا با بزنه یحرف بخواد نکهیا قبل  

 هم یلیخ ،یپست آدم هی تو ؟یدیفهم ار،ین فتیکث زبون به رو من اسم-

!نیبود دوستام تنها شماها کردم، اعتماد بهتون من ،یپست  

 اریاخت یب و شد شتریب جمیسرگ نگفت، یزیچ و نییپا انداخت رو سرش

 یب و کردم باز چشم لحظه چند از بعد دادم، رفشا هم یرو رو چشمام

 بودن، ستادهیا ازمون جلوتر کمی که ییمحافظا سمت رفتم بهش، توجه

.میشد اتاق وارد هم با و رفتم پشتشون  

 یرو گشتم، اد دنبال و چرخوندم هالهیم نیب رو چشمام یزیچ هر از قبل

 هی و بود کرده خم رو پاش هی بود، داده هیتک تخت به و بود نشسته نیزم

 یرو بود گذاشته رو دستش ساعد ن،یزم یرو بود کرده دراز رو پاش

.بود داده هیتک تخت به رو سرش و زانوش  

 که یالهیم در سمت رفتم عیسر بود، گرفته جون پاهام انگار دنشید با

 درد پهلوش که شد بلند جاش از عیسر من، دنید با و کرد باز رو چشماش

 رفتم عیسر شد، قفل دوباره در که داخل رفتم یگرانن با شد، خم و گرفت
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 موهام یتو و داد فشارم خودش به محکم کرد، بغلم هوا یب که سمتش

 تخت یرو کردم مجبورش و کردم حلقه دورش آروم رو دستم د،یکش نفس

 ینگاه و کرد جدام خودش از آروم اد نبود، خوب ادیز خودمم حال نه،یبش

:تگف و انداخت وضعم و سر به  

!یلعنت بزن حرف نفس؟ کردن کارتیچ  

 یباز انگشتام با و نییپا انداختم رو سرم بهش؟ گفتمیم یچ کردم، بغض

:گفتم آروم و کردم  

!گهیم سام به گفت حاملم، دیفهم-  

:دادم ادامه و کردم نگاهش سیخ یچشما با  

...بچه نیا گهیم بهش گفت-  

 یرو دیکش رو دستش شه،ن بلند میگر هق هق تا دادم فشار هم به رو لبام

:گفت تمام تیجد با و صورتم  

!کنه ول نصفه رو حرفش یکی متنفرم! بزن حرف نفس-  

:گفتم و نییپا انداختم رو سرم  

!توعه... یبچه... یبچه نیا کهیم بهش گفت-  

 و باال آوردم رو سرم هیگر با کشه،ینم نفس کردم حس یحت نگفت، یچیه

:گفتم تند تند ده،ش رهیخ بهم دمید که کردم نگاهش  

 هم رو تو که دیببخش ما، جون از خوادیم یچ نیا دونمینم من خدا به اد-

 شد، ینجوریا که منه ریتقص همش د،یببخش. همش اندازمیم دردسر یتو

...ـیببخش  
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 لبام آروم بودم، شوک یتو اصال موند، دهنم یتو حرف کرد که یکار با

 و کرد نگاهم و دیکش امموه یتو رو دستش عقب، دیکش و کرد ول رو

:گفت آروم  

 تو گفته یک توعه؟ ریتقص گفته یک! یزنیم حرف یادیز یول دیببخش-

 خوادیم ینجوریهم نیا ال،یخیب نفس دردسر؟ یتو یاندازیم رو من

 احمقه انقدر سام اگه حاال کنه، تیاذ اونو خوادیم اره،یب در رو سام حرص

!رو تو با شناسهینم رپ من ای اون! کنه باور بذار کنه، باور بخواد که  

 بود، گرسنم شدت به دم،یکش دراز تخت یرو و دادم تکون یسر آروم

 من ایخدا کردم، جمع شکمم یتو رو پاهام و دادم فشار معدم بهرو دستم

ه؟یوضع چه نیا اخه؟ یدار یکشتگ پدر چه بدبخت من با تو دونمینم  

:فتگ و موهام یتو دیکش رو دستش و نشست کنارم اد  

!ینخورد یچیه صبح از ست؟ین گرسنم! نفس-  

 با بود، اونجا که ییظرفا سمت رفت و شد بلند که دادم تکون رو سرم

 یلیخ بود، فکرم به انقدر که بودم ممنون ازش زدم، لبخند بهش بغض

 یول شهیم یچ قصه نیا آخر دونمینم د،یشیم نگرانم که بود یخوب حس

...افتهین اد یبرا یاتفاق مدواریام شهیم یهرچ  

                        ******  

:سام  

 

 خودش، یبرا شده، تنگ براش دلم ست،ین نفس که شده شتریب هفته دو

 با هرچند نمش؟یبب خونه نیا یتو دوباره شهیم یک! چشماش صداش،

 دیام هنوز من یول شمیپ برگرده دوباره دونمیم دیبع کردم، من که یکار

! دارم  
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 شیکی و برداشتم زیم یرو از رو گارمیس و رونیب دادم کالفه رو فسمن

 یقیعم پک و ستادمیا خلوت اطیح یپنجره یرو به رو کردم، روشن رو

 ادی رو من یول داشتم دوست رو بوش بیعج زدم، بِلَکم تانیکاپ گاریس به

.انداختینم یجالب خاطرات  

 با و سمتشبرگشتم رون،یب اومدم فکر از که نشست شونم یرو یدست

 با و رونیب داد فشار پر رو نفسش شدم، رهیخ بهش منتظر ماین دنید

:گفت تمام یناراحت  

 سام، نمشینب گهید ترسمیم اد،ین بر براش دستمون از یکار ترسمیم-

 یلیخ حقش در من نم،ینب رو خواهرم گهید ترسنیم! گم؟یم یچ یفهمیم

 رو هممون ینجوریا خوادیم خدا انگار دونم،یم خودم کردم، یبد

!رو بابا یحت کنه، مجازات  

 یتو زیم به چشمم اط،یح سمت برگشتم دوباره و دادم تکون رو سرم

 چقدر م،یخورد صبحانه روش هم با بار هی که یزیم همون خورد، اطیح

!بود قشنگ هاشخنده چقدر بود، خوب روز اون  

 یکوفت نیا ادیز روزا نیا شد، تموم که زدم دستم گاریس به یاگهید پک

 مثل درست سوزه،یم و شهیم تموم یک دمیفهمینم اصال و دمیکشیم رو

 یچ نفس دمیفهمیم کاش باهاش، نبودم بد انقدر کاش سوزم،یم که من

 جمع المیخ حداقل که بودم تر مهربون باهاش کمی کاش! ازم؟ خوادیم

!خودم سمت گردهیبرم که باشه  

 یشماره به خورد، زنگ میگوش که پله راه سمت رفتم و دادم تکون یسر

 دیشا بوذ؟ زده زنگ یچ یبرا شد، منقبض فکم و شدم رهیخ روش

 و ادیب کردم اشاره ماین به! برده رو نفس چرا بگه خواستیم باالخره

:دادم جواب و دمیکش میگوش یرو رو انگشتم نشستم، مبل یرو خودمم  

بله؟-  
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:دیچیپ گوشم یتو منحوسش یصدا  

؟یچطور! سهیپل آقا! به-  

 به یدست کالفه و بلندگو یرو زد رو یگوش ماین که دمیکش یعصب نفس

:دادم جواب و دمیکش صورتم  

د؟یجاو یخوایم یچ-  

 نیا دهیبع متشخص سیپل به از زدنه؟ حرف طرز چه نیا! نچ نچ نچ نچ-

!صحبت مدل  

:دادم جواب آرامش با باز یول چسبوندمیم آمپر داشتم گهید  

!دیجاو بگو رو ارتک-  

:گفت و کرد یامسخره یخنده  

 ادیز رو تو ادینم دلم و هستم یرحم دل آدم یلیخ من که ییاونجا از خب-

...کنم تیاذ  

 بود دستم دم االن اگر کردمیم حس نگفت، یزیچ و کرد قطع رو حرفش

 یگوش یتو صداش دوباره که گذشت کمی بودم، کرده دفنش زنده زنده

:دیچیپ  

...کوچولوتون دختر-  

:اومد صداش دوباره که کردمیم یقاط داشتم رسما گهید  

!حاملس-  

 که رو عمو گفتن «یچ» یصدا د،یکشینم نفس رسما هم ماین رفت، نفسم

 یچ دم؟یفهمینم ؟یچ یعنی بود؟ حامله نفس رون،یب دادم رو نفسم دمیشن

:گفت گه اومد ماین بلند یصدا گفت؟یم  
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 پس... پس حاملس؟ نفس! بفهمم بنال درست که؟یمرت یگیم یدار یچ-

!م؟یدونستینم ما چرا  

:گفت و کرد یبلند یخنده  

...بچه نیا چون ن،یبدون شماها نبود قرار چون-  

 ست،ین که دونمیم ست،ین پست انقدر نفس! نه بود، افتاده شماره به نفسم

 با یول! تونهینم باشه، پست تونهینم معصومن، اونا گن،ینم دروغ چشماش

:زدن بهم رو یخالص ریت انگار زد، دیجاو که یحرف  

!ستین سام یبچه نیا-  

 محکم و برداشتم رو یگوش و شدم بلند بود، اعصابم یرو صداش و دیخند

 کنم، تحمل رو حرفاش تونستمینم گهید تونستم،ینم وار،ید یتو دمیکوب

 خدا! کنه لعنتت خدا !بود بسته رو نفسم راه و گلوم خیب بود دهیچسب بغض

 پست انقدر که تمیدونیم نبود، یعوض انقدر نفس شد،ینم! کنه لعنتتون

 بود؟ نگفته ازش یزیچ بهم چرا بود، من یبچه نیا اکه ،یول ست،ین

!یلعنت یاورد رمی ییبال چه نییب یوا! نفس یوا چرا؟  

 اگه! هاپله سمت رفتم حرف یب و دمیکش صورتم یرو محکم رو دستم

 رو طالق یهابرکه که کردم رو کار نیبهتر پس ست،ین کن یبچه قعاوا

 یتونست چطور د،یکشیم ریت قلبم فشردم، هم یرو رو چشمام کردم، امضا

چطور؟ ؟یلعنت  

 مثل و کردم نگاه الشیوسا به داخل، رفتم و کردم باز رو کارش اتاق در

 دونستمیم شکستنشون، و لشیوسا کردن ورت به کردم شروع هاوانهید

 حل راه و کنه ارومم یزیچ هی خواستمیم فقط االن یول اشهینقاش عاشق

!نداشتم نیا جز یاگهید  
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 بغض نشستم، شده خورد چوب و رنگ از ور نیزم یرو نفس نفس با

 و دادم هیتک وارید به رو سرم بشکنه، دینبا بشکنه، ذاشتمینم یول داشتم

:کردم زمزمه آروم  

...عمو دختر هی فقط نفس، ییعمو دختر هی امبر فقط بعد، به نیا از-  

 و خودمون اتاق سمت رفتم رون،یب اومدم ث کردم باز رو اتاق در

 انداختم، اتاق به ینگاه و کردم جمع رو لمیوسا برداشتم، رو چمدونم

 نجایا بمونم، تونستمینم یول داشتم نجایا از یادیز بد و خوب یهاخاطره

 خونه نیا یتو موندنم عمال یپ کردم، نامش به شیمهر عنوان به رو

 یول میباش هم با دوباره و ادیب گردونم، برش که بودم مونده بود، اشتباه

...انگار  

 ستادم،یا در یجلو و نییپا رفتم رون،یب زدم اتاق از و دمیکش یقیعم نفس

 اومد دنمید با مانینر زدن،ینم یحرف کدومچیه و بودن نشسته رایپ و عمو

:گفت اخم با و سمتم  

سام؟ یریم کجا-  

:گفتم و گرفتم ازش چشم  

 تونهیم برگرده وقت هر م،یشد جدا هم از ما نفسه، یخونه رسما نجایا-

 نباش، هم یزیچ نگران! اضافس نجایا من بودن خودش، یخونه یتو ادیب

.گردونمیم برش بهتون هستم، کاراش دنبال  

 و شدم نیماش سوار و رونیب رفتم یاگهید یاضافه حرف چیه یب بعد و

...میقبل یخونه سمت افتادم راه  

                     ******  

 اتاق یتو بودم، کاراشون دنبال یسر سر من و بود گذشته یروز چند

 یحرفا ادی اریاخت یب دفعه به که کردمیم رو کارام داشتم و بودم نشسته
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 یزیچ به کردم، فکر بهش شدن یعصب یجا بار نیا اما افتادم، دیجاو

!شدینم یکردیم حساب که هم یجور هر! بود اشتباه نجایا  

! لبم یرو زدم بار چند رو خودکارم و زدم هیتک گردونم یصندل به کالفه

 آدام با و برداشتم رو اتاق یگوش! خبره چه دمیفهمیم دیبا! شدینم ینجوریا

 ازش تمیتونیم راحت بود، بخشمون اعتماد مورد پزشک گرفتم، تماس

 یول کردمیم دایپ گشتمیم هم نترنتیا یتو اگر هرچند رم،یبگ اطالعات

 دیچیپ یگوش یتو صداش! رمیبگ اطالعات موثق منبع هی از خواستمیم

:گفتم که  

!؟ییکجا! مرد یه-  

!اداره رسمیم دارم راهم، یتو-  

!نمتیبیم دفترم، ایب یدیرس باشه،-  

 به گهید داشتم، شک دادم، هیتک میصندل به دوباره و کردم قطع رو تلفن

 هر گهید نکرده، رو کار نیا نفس بودم مطمئن داشتم، شک زیچ همه

 یعوض تونستینم شناسم،یم خوب گهید که رو اون نشناسم رو یکس

...هم دید گهید کس با رو من که نیا وجود با یحت! باشه  

! یلعنت یخور خود نیا از شدم خسته بشم، مطمئن خوامیم فقط! دونمینم

 اشتباه اگر ستادم،یا پنجره یرو به رو و شدم بلند یصندل یرو از کالفه

!کشمیم رو دیجاو خودم یدستا با قسم شرفم به باشه  

 بردارم چشم رونیب یمنظرها از شد باعث خورد در به که یاتقه یصدا

 شد باز در که دادم ورود یاجازه یآروم یصدا با بندازم، در به ینگاه و

 و میداد دست هم با ز،یم سمت اومد که کردم نگاهش داخل، اومد آدام و

 مبل یرو رو خودش و کرد باز رو کتش یدکمه نه،یبش کردم دعوتش

:گفت خنده با و انداخت  
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!نن؟یبب رو ما دادن افتخار اعظم سیرئ شده یچ-  

:گفتم و زیم پشت نشستم اخم با  

!نهبمو خودمون نیب یول! ازت دارم سوال چندتا-  

 قالب هم یتو رو دستاش شد،یم هم جلو سمت به که همونجور و شد یجد

:گفت و کرد  

!خدمتم در بپرس، یداشت یسوال هر مونه،یم باش مطمئن-  

:گفتم و کردم تر رو لبم  

ه؟یک مال ه،یکس شکم یتو که یابچه دیفهم شهیم کجا از-  

 کرد کثم کمی شد، جا به جا جاش یتو و گرد نگاهم شده گرد یچشما با

:گفت و  

 شهیم تولد قبل هم خب که هست یا آن ید شیآزما راهش تنها ن،یبب خب-

 مادر یبرا هم شیآزما نیا ن،یجن تولد از قبل تولد، از بعد هم و گرفت

 یلیخ رو جنبن موندن زنده احتمال که هیجور بچه، یبرا هم داره خطر

 شیآزما ازش و نوزاد تولد از بعد ذارنیم نیهم خاطر به اره،یم نییپا

 پنج ای چهار از قبل تا باشه، هم یباردار دوران یتو اگر البته رن،یگیم

!دنینم رو اجازش یماهگ  

 نفرستاده یمدرک من یبرا هم باز البته که موضوع، قسمت هی نیا خب

 ِمن کمی کردم، نگاهش و رونیب دادم کالفه رو نفسم بود، حرف فقط و بود

:مگفت و کردم ِمن و  

بارداره؟ یکی که شهیم مشخص رابطه از بعد چقدر-  

:گفتم که کرد نگاهم یجور به  

دکترن؟ تو مثل همه مگه خب؟ هیچ-  
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:گفت و کرد یاخنده تک  

 بعد ماه کی یول ست،ین مشخص بازم یول بعد هفته دو بایتقر! بابا باشه-

!مشخصه کامل  

 مثل یکی رو رد که بودم فکر یتو د،یکشینم مغزم واقعا نگفتم، یچیه

 گرفتم رو سرم ماس،ین دونستمیم هم دهیند داخل، اومد و کرد باز گاو

:زد داد تمام تیعصبان با که بگم یزیچ اومدم و کردم نگاهش یشاک باال  

!ببند رو دهنت فقط-  

 سر با هم اون رون،یب بره گفت ادام به که کردم نگاهش گرد یچشما با

 بهش یزیچ که سمتش برگشتم در مشد بسته با رفت، و کرد یخداحافظ

:گفت و سمتم اومد یعصب که بگم  

!یشعوریب که حقا-  

 از و زیم یرو دیکوب رو نفس فیک حرص با که کردم نگاهش ینجوریهم

:گفت و سمتم گرفت و آورد در برگه هی توش  

!بخون رو یکوفت نیا ریبگ! ایب-  

 یمارستانیب همون اسم روش گرفتم، رو برگه و سمتش کردم دراز دست

 کردم، نگاه بهش و کردم باز رو پاکت! بود بودنش دهیدزد اون کینزد که

!شد؟ یچ و کردمیم فکر یچ! خدا یوا! شدینم گردتر نیا از گهید چشمام  

 داشت نفسم کردم، بازش آروم و لباسم یبقعه به انداختم رو دستم

 بود رفته چون بود اونجا هم نفس! بود من مال بچه نیا... نیا گرفت،یم

 نیبهتر دانشگاهش از باالتر کوچه دوتا اونجا؟ چرا یول بده، شیآزما

!دیلندگیم دیشد کار یجا هی! بود مارستانیب  
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 خوشحال! کنم؟ کاریچ دیبا بود توم که ییهاحس نیا با دونستمینم اصال

 منم یبچه االن! بکنم یغلط چه دیبا دونستمینم اصال بودم، ناراحت بودم،

 که دیجاو کنه رحم بهت خودش خدا! برسه دادم به خودش خدا! بود؟ اونجا

!شمینم آروم زمینر رو خونت تا  

!ارمیم سرت ییبال چه نیبب و کن صبر فقط  

                    ******  

:نفس  

 

 برام طیمح نیا هنوزم شدم، رهیخ اطراف به و کردم باز چشم درد سر با

 گهید و بود کرده عوض رو جامون نوریا نیا به وزر اون از! بود آشنا نا

 سیسرو فقط نبود، اونجا از بهتر هم نجایا البته م،ینبود سلول اون یتو

!بود نرمتر تختش و داشت یبهداشت  

 یچشما با شهیهم مثل اد دمید که شدم دنده اون به و خوردم تکون جام سر

:گفتم و گرفت خندم کنه،یم نگاهم داره مهربونش  

؟یکنیم نگاه رو من انقدر یشینم هخست-  

:گفت و دیکش موهام یتو رو دستش  

!کنم نگاهت ادیم خوشم! یخوابیم خوشگل! نه-  

 و دست و کردم رو کارم ،یبهداشت سیسرو سمت رفتم و شدم بلند خنده با

 هنوز شدم، رهیخ خودم به نهییآ یتو و شدم رخ مین شستم، رو صورتم

 معلوم اصال هرچند آوردم، در شکم مکردیم حس یول نبود مشخص یچیه

!بود خودم توهمات فقط کنم فکر نبود،  
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 شدم، رهیخ بهش و نشستم اد کنار رون،یب اومدم و شدم خودم الیخیب

 اشاره تخت بغل ینیس به سر با! کردیم درد سرم و بود گرسنم یحساب

 از یسر و خورد رو خندش شدم، رهیخ بهش تمام ذوق با من و کرد

:گفت و داد نتکو تاسف  

 ار که یستین نیا فکر اصال که انگار گذرهیم خوش بهت داره یلیخ-

!یبر نجایا  

:گفتم و دادم فرو پرتغال آب با رو دهنم یتو نون تکه  

اد؟یم بر دستم از یکار االن نظرت به یول ر،ینخ-  

 که خوردم رو صبحانم نگفت، یزیچ و چرخوند کاسه یتو رو چشماش

 که انداختم بهش ینگاه داخل، اومد دوباره مرد مونه و شد باز اتاق در

:گفت و اد سمت برگردوند رو روش  

؟یگفت بهش-  

 سمتمون اومد که کردم نگاهشون کنجکاو نگفت، یزیچ و داد تکون یسر

 کرد شروع و انداخت من به ینگاه نشست، تخت کنار یصندل یرو و

:زدن حرف  

 ییجورا به البته! شمیم حساب سام دوست ییجورا هی احمدم، من-

!ونشمیمد  

:گفت و باال آورد سکوت عالمت به رو دستش که بگم یزیچ اومدم  

باشه؟ دم،یم جواب سواالت تمام به بعد بشه تموم حرفام بذار-  

:کرد شروع باز که دادم تکون آروم رو سرم  

 یآمادگ دیبا باالس، یلیخ سکشیر یول بدم یفرار نجایا از رو شما قراره-

...یحت نیباش داشته رو زیچ همه  
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 تکون یسر دادم، قورت رو دهنم آب اریاخت یب که شد رهیخ چشمام یتو

:گفت و داد  

!ستین یزیچ که بچه جونتون، دادن دست از یحت-  

 یرو گذاشت دست اد کردم، نگاهش اخم با و شد مشت شکمم یرو دستم

:گفت و شونم  

!نباش نگران افته،یب براتون یاتفاق ذارمینم  

 گفتن، رو فرار ینقشه کرد شروع شدم، رهیخ احمد به و گرفتم ازش چشم

...عمل در یول بود ممکن زیچ همه حرف به و کاغذ یرو  

:گفت و گرفت محکم رو دستم اد که دادم فشار هم یرو رو چشمام  

!شهیم درست زیچ همه! نفس نترس-  

 که من به تلعن! بود کرده میعصب ابن و زدیم چنگ گلوم به یبد بغض

 نه،یبب رو من ضعف نیا یکس خواستینم دلم! لعنت بودم، فیضع انقدر

:گفتم آروم و انداختم نفر دو اون به ینگاه  

نجا؟یا نیاومد یچطور نکردن؟ شک بهتون چطور-  

:گفت و زد یشخندین  

!جوان خانم رینگ کم دست رو من-  

:گفت و دیکش کتش به یدست شد،یم بلند که همونجور بعد  

!احمد گنیم من هب-  

 در، سمت افتاد راه موزون یهابدن با و باال انداخت برام هم رو ابروش

:گفت تمام تیجد با و انداخت بهمون ینگاه مین رون،یب بره نکهیا از قبل  

!میندار وقت ادیز د،یباش آماده گفتم بهتون وقت هر-  
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 با رو خودم رفتنش با نگفتم، یزیچ منم و داد تکون یسر اخم با اد

:گفت اد که کردم ولو تخت یرو استرس  

!یاحامله که فیح واقعا-  

:گفت که کردم نگاهش تعجب با  

!بدم ادتی بخور درد به و خوب حرکت چندتا تونستمیم وگرنه-  

:گفتم لحظه چند از بعد و کردم ناراحت رو صورتم  

!بده ادی بهم ترسبک زیچ هی خب-  

 مشغول رو ظهر از بعد دتم تمام! داد تکون یسر و کرد فکر کمی

 ارهین فشار بهم ادیز که داد ادی بهم رو ییزایچ م،یبود سبک یهانیتمر

 دهینرس سرم که بودم شده خسته انقدر شام از بعد شب! باشه یکاربرد یول

 یهاخواب که بس دمیپر خواب از دفعه ده البته برد، خوابم بالشت به

!دمیدیم پرت و چرت  

                       ******  

:سام  

 

 با نجایهم شدم، ادهیپ نیماش از یکمرنگ اخم با و شدم رهیخ دستم ساعت به

 نیماش هی نور که گذشت یکم د،یرسیم دیبا گهید بودم، گذاشته قرار احمد

 مثل کردم، روشن رو گارمیس و زدم هیتک نیماش به دم،ید دور از رو

!سوخت تلخ شهیهم  

 یبیعج حس بهم هارهیز سنگ یرو نیماش یهاچرخ نشد دهیساب یصدا

 قایدق برسه؛ بهم موندم منتظر و شدم رهیخ نیماش نور به میمستق! دادیم

 گارمیس شد؛ ادهیپ نیماش از احمد لحظه چند از بعد و کرد توقف پام کنار
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 رفتم و کردم حفظ رو اخمم کردم، خاموشش پام با و نیزم انداختم رو

!ازم؟ خوادیم یچ و گذاشته قرار نجایا یتو یچ یبرا دونستمینم سمتش،  

 و دادم دست باهاش کرد، دراز سمتم رو دستش و گرفت فاصله نیماش از

 بهش رو کنجکاوم نگاه کردم، فرو هامبیج یتو رو هامدست دوباره

:گفت و داد هیتک کاپوت به که دوختم  

!خوامیم کمک زتا کم هی بگم، بهت رو زایچ یسر هی تا نجایا یایب گفتم-  

:گفت که دادم تکون یسر شدم، رهیخ بهش و باال دادم رو ابروم یتا هی  

 یتو و اطراف یادیز یمحافظا چون! باالس سکشیر کار نیا گفتم بهت-

 یآدما از چندتا به! رونیب آوردشون شهینم ینجوریهم و هستن خونه

!؟یبد قرضشون بهم یتونیم دارم، اجیاحت نانتیاطم مورد  

 به یکیتار یتو دهنم، یتو دمیکش رو لبم و دمیکش لبم یرو رو زبونم

 افرادم مرور با و کردم نگاه زدیم برق بیعج که رنگش یمشک یچشما

:گفت که دادم تکون سر براش ذهنم، یتو  

 مثقال دو دادنت، تکون سر نیا با ببرن رو مردشورت دوم،! یمرس اول-

 نیع دهیم تکون یه ور ییلویک ستیب یکله هی ده،ینم تکون زبونو

!زنگوله  

 یتو یزندگ سال نیچند لطف به احمد د،یچیپ فضا یتو قهقهم یصدا

 هی سر از مونییآشنا اصال بود، گرفته ادی خوب رو زایچ نیا ران،یا

 ازش سال هفت حدود االن و شد شروع رانیا یتو یمیقد پرونده

!کنه جبران برام خوادیم اون حاال و دادم نجاتش اعدام از من گذره،یم  

:گفتم صدام یتو خنده یمونده ته با و انداختم بهش ینگاه  

؟ینمخوا یاگهید زیچ ن؟یهم! باشه خب-  
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:گفت قهیدق چند از بعد فکر، یتو رفت انگار و کرد زیر رو چشماش  

 هر! اونجا برسه قاچاق یمحموله هی قراره گهید روز چند! ساموئل نیبب-

!دختر تا ریبگ قهیعت اءیاش و مواد از! هست توش یکن فکر که هم یزیچ  

! نیهم یبرا بودم متنفر آدم نیا از! شدم قیدق حرفاش به و کردم اخم

 اسم فیح البته! ؟یهست یوونیح جور چه گهید تو اخه! دختر قاچاق

 قیدق و دادم خاتمه افکارم به احمد یصدا با! یعوض نیا یبرا وونیح

:کردم گوش  

...یول بدم نجات اونجا از رو اردادو و نفس تونمیم من نیبب-  

:گفت شمرده شمرده و کرد مکث کمی  

 دستش، رسهیم محموله که روز همون یتو خوامیم! خوامیم کمک ازت-

 نمم! میکن رشونیدستگ مدرک با میبتون تا نیباش اونجا سیپل یروین با تو

!بدم یفرار رو دوتا اون و کنم استفاده یشلوغ از تونمیم  

 نفس ؟یچ افتادیم یاتفاق براشون اگر بودم، نگران یول بود یشدن نظر به

 یزیچ من نکهیا از قبل کنه؛ دفاع خودش از تونستینم نبود، بلد یزیچ

:گفت احمد بگم  

.دمیم لیتحو بهت سالم رو دو هر نباش، نگران-  

 یاساس یغره چشم که دادم تکون سر باز ست،ین یالک حرفش دونستمیم

 نکهیا و قرار گذاشتن با خالصه بود، گرفته خندم دلشوره، وسط رفت، بهم

 بودم دوارمیام فقط م،یشد جدا هم از بفرسته رو قیدق یمکان تیموقع یبرا

!زدیم شور دلم بیعج یول افتهیب یخوب یاتفاقا  

 تمام فردا دیبا! سرد آب دوش ریز رفتم راست هی و خونه دمیرس

 هم یرو رو چشمام! ادین شیپ ینقص چیه تا دادمیم انجام رو هایهماهنگ

 بگم، دروغ تونستمینم گرفت، جون چشمام یجلو نفس یچشما که گذاشتم
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 یبو دلتنگ واقعا بگذره، زودتر روزها نیا دوارمیام! یلیخ بودم، دلتنگش

!کردنش نوازش کردنش، بغل دلتنگ بودم، تنش  

 اومدم و مدیچیپ خودم دور رو حوله بستم، رو آب و دمیکش یقیعم نفس

 فرستاده، رو یمکان یمحدوده برام دمید که کردم نگاه رو میگوش رون،یب

.فرستادمیم تیموقع یبررس یبرا رپ هابچه دیبا فردا  

 کار یکل فردا کردم، پرت تخت یرو رو خودم و دمیپوش لباس عیسر

...دمیخواب و گذاشتم هم یرو رو چشمام پس دادن، انجام یبرا داشتم  

                         ******  

 

:ادوارد  

 

 از باالخره بود قرار م،یباش حاضر امروز یبرا که داد خبر احمد روزید

 رو موهاش داشت یخاص وسواس با که نفس به رون،یب میبر نجایا

 من شه،یهم دارن حوصله و حال بیعج دخترا نیا! شدم رهیخ بافتیم

 مختلف یهااتیعمل یتو هنهمیا نکهیا با رمیمیم استرس از دارم اون یجا

!بودم  

 برداشتم شلوار و یمشک شرتیت هی کمد، سمت رفتم و دمیکش یقیعم نفس

 رفتم و گذاشتم نفس یبرا هم لباس دست هی کردم، عوض تنم یلباسا با و

 نهییآ یتو خودم به و زدم صورتم به سرد آب مشت چندتا س،یسرو سمت

 هم شیفسقل و نفس مراقب دیبا نبودم، تنها اتیعمل نیا یتو شدم، رهیخ

 بهش پس دادم، قول بهش من یول کردیم سخت رو کارم نیا و بودمیم

!کنمیم عمل  
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 لبخند کرده، عوض رو لباسش دمید که رونیب اومدم و دمیکش یقیعم نفس

 به یدست و کرد مرتب رو زشیبل سمتش، رفتم که زد بهم یاسترس پر

:گفت آروم و دیکش شکمش  

!اد دارم دلشوره همش! افتهیب اشبر یاتفاق نگرانم-  

 دمیکش دست موهاش یرو آروم کردم، بغلش و خودم سمت دمشیکش آروم

:گفتم و  

 یکن عمل حرفام تمام به که یشرط به افته،ینم براتون یاتفاق زندم من تا-

؟یدیفهم ،یخورینم تکون من کنار از نفس،  

 آروم و زدم یلبخند د،دا تکون سر آروم و دیچرخ صورتم یتو نگاهش

 نشست رون،یب اومد بغلم از و زد یکمرنگ لبخند دم،یکش رو شینیب نوک

 یانداز ریت یصدا موقع همون د،یپوش رو شیکتون یکفشا و تخت یرو

 یرو گذاشت رو دستش و دیکش یآروم غیج نفس که اومد رونیب از

 بهم هدیترس یچشما با ن،ییپا آوردم رو دستاش و نشستم کنارش گوشاش،

:گفتم و زدم زل صورتش یتو یجد یلیخ که شد رهیخ  

 قدم از قدم یتونینم یبترس یبخوا! یشنویم شتریب صداها نیا از! نفس-

؟یدیفهم! یبردار  

 دیبا کردم، بلندش خودم با و گرفتم رو بازوهاش که داد تکون سر ترس با

 در کینزد! رونیب میبزن عیسر د،یرس احمد وقت هر که میشدیم آماده

 یتپ و زدیم نفس نفس داخل، اومد احمد و شد باز هوا یب در که میدیرس

:گفت و دیچرخ نمونیب نگاهش بود، اسلحه دستش  

ن؟یاآماده-  

:گفت که میداد تکون سر دو هر  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 خودتون اطیاحت با دیبا ن،یشنویم که رو صداش ده،یشد یریدرگ رونیب-

!نیکن جمع یحساب رو حواستون ن،یماش به نیبرسون  

:گفتم که رونیب بره کرد باز دوباره رو در  

.من به بده اسلحتو-  

 و آورد در کیکوچ کلت هی کمرش یتو از و انداخت بهم ینگاه مین

:گفت و سمتم گرفت  

!باش نفس مراقب-  

 هم با و گرفتم محکم رو نفس دست منم رون،یب رفت که دادم تکون یسر

 نمتون،ینب یکس بود جمع نحواسمو و میرفتیم احمد پشت رون،یب میدیدو

 کینزد میدیرس باالخره نبود، ما به حواسش یکس اوضاع اون یتو البته

 پشت از رو عرض کم ریمس هی و کرد نگاه اطراف به ستاد،یا احمد که در

:گفت و داد نشون بهم هادرختچه  

 پشت نشده، شروع یریدرگ هنوز نجایا ن،یبر و نیریبگ رو ریمس نیهم-

!دیبر رعتس با پس! خونس  

:گفت لبخند با که میداد تکون سر هم با  

!اتیامانت نمیا بگو برسون، سالم سام به-  

 بود، شده شوکه انگار اونم کرد، بغلش هوا یب و زد یجون کم لبخند نفس

:گفت خنده با و کرد جدا خودش از رو نفس و اومد خودش به عیسر یول  

!گهید دیبر د،یبر عیسر م،یندار وقت ایباز یهند نیا یبرا-  

 ترمحکم رو نفس دست و انداختم رنگش شب یچشما به رو نگاهم نیآخر

 به رو خودمون دیبا دن،یدو ریمس اون یتو کردم شروع و گرفتم قبل از

!میرسوندیم گفت احمد که یرنگ یمشک ون  
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 از نفس دست شد، یچ دمینفهم که میشدیم رد هابوته ریمس نیب از عیسر

 ریت یصدا لحظه هر و مینداشت وقت ن،یزم افتاد و اومد در تمدس یتو

 شروع دوباره و کردم بلندش و سمتش برگشتم شد،یم ترکینزد یانداز

 نکهیا از خوشحال دم،یدیم رو یخروج در جلوتر کمی رفتن، به میکرد

 قیدق ریت یصدا که میکرد آروم رو قدمهامون کمی میکن دایپ نجات میتونست

!اومد مسر پشت از  

 ریت سرمونه، پشت دیجاو یآدما از یکی دمید که عقب برگشتم شوک با

 و بود دهیپر رنگش شدت به نفس یول بود کرده کیشل ییهوا رو

 پنهان نفس و خودم نیب رو اسلحه و خودم سمت دمشیکش آروم د،یلرزیم

:گفت و گرفت سمتمون رو اسلحش نه،ینب که کردم  

!کنم کیشل تا بردار گهید قدم هی-  

...نفس یول کنم کیشل بهش راحت تونستمیم رون،یب دادم کالفه رو نفسم  

 قبل و رفتم نشونه سمتش به رو اسلحم عیسر و خودم پشت دمشیکش عیسر

 درد از! کتفش یتو خورد میمستق و کردم کیشل شده، یچ بفهمه نکهیا از

 سمت مبرگشت و کردم استفاده فرصت از ن،یزم افتاد و دیکش یبلند ادیفر

!شده بسته در دمید که در  

! بود باز االن که نیا ؟یچ یعنی آخه! کردمیم نگاه بهش گرد یچشما با

 که هم رو نفس و دمیدو عیسر راه، دنید با و کردم نگاه رو اطراف کمی

 میکرد شروع شمشادها پشت از دم،یکش خودم دنبال رو بود شده شوکه

 سمت نیا کردم،یم نگاه نسرمو پشت به هم یگاه از هر و کردن حرکت

 خطر دل یتو میریم میمستق میدار دونستمیم و بود شتریب یریدرگ یصدا

!نداشتم یاگهید راه یول  

 از یکی پشت رو نفس عیسر بود یریدرگ توش که یامحوطه به دنیرس با

 یبررس رو تیموقع و گردوندم چشم م،یگرفت پناه هم با و دمیکش ستونها
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 از شیب یبلند بر عالوه هم وارهاید نبود، یرفرا راه عمال کردم،

 استفاده بال عمال پس بودن، گذاشته کار هم برق یهامیس روشون حدشون،

!بود  

 البته که کردم چک رو ستونها نیب یفاصله و محوطه سمت برگشتم

 یتو برم ینجوریهم شدینم کردم،یم یغلط هی دیبا! بود پر ترششیب

 که یتیوضع و نفس با یول نبود مهم اصال دمبو خودم اگر البته دلشون،

!شدینم داشت  

 هی که دوخت بهم رو دشیترس نگاه گرفتم، رو دستش و سمتش برگشتم

:گفتم و صورتش یرو گذشتم رو دستم  

 رونیب یبر نجایا از زنده یخوایم اگر ست،ین دنیترس وقت االن نیبب-

 یبپرس نکهیا بدون یدیم انجام گفتم که یکار هر نیبب! باشه ،یبترس دینبا

 ببرمت سالم جنگ دونیم نیا وسط از دیبا م،یندار وقت اصال چون چرا،

نفس؟ یدیفهم رون،یب  

 دستش و کردم آماده رو اسلحه دم،یکش یقیعم نفس که داد تکون رو سرش

 یکم فاصلش که یبغل ستون سمت دنیدو کردم شروع و گرفتم محکم رو

.بود ترپهن یول بود، ادیز  

 دست ریت هی که گرفتم پناه عیسر خودمم و پشتش انداختم رو نفس عیسر

 نیا اگر یعنی! بزنه غیج نفس شد باعث صداش و ستون گچ یتو خورد

!بدن رو نیآهن مرد لقب بهش دیبا ادیب ایدن به سالم بچه  

 عیسر شد، کیشل سمتم به ریت هی که دادم فاصله ستون از کمی رو سرم

 یقیعم نفس ستون، به خورد دوباره ریت که جاش سر ندمبرگردو رو سرم

...میبود افتاده ریگ واقعا کردم، یبررس رو سمت اون تیموقع و دمیکش  

                         ********  
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:نفس  

 

 نیا گهید تونستمینم سمتم، برگشت که زدم چنگ اد راهنیپ به ترس با

 نگاهم کالفه هک شدم رهیخ بهش یاشک یچشما با کنم، تحمل رو صداها

 کمی! نداشتم تحمل واقعا یول ستین آوردن کم وقت االن دونستمیم کرد،

 دنبال رو من و کرد نگاه محوطه به گرفت، محکم رو دستم و کرد نگاهم

 و بزنم غیج شدیم باعث شدیم رد بغلمون از ییرهایت یصدا د،یکش خودش

 ،میگرفت پناه پشتش و امن یجا هی به میدیرس باالخره بشم، دهیکش اد دنبال

 سمتم برگشت اد! ادینم باال نفسم کردمیم حس و زدمیم نفس نفس شدت به

:گفت و  

 یفهمیم امنه، جامون وقت اون س،یپل یروهاین به میبرس هیکاف فقط نفس-

گم؟یم یچ  

 سمت، اون برگشت و دیکش یقیعم نفس که دادم تکون تند تند رو سرم

:گفت و داد قورت رو دهنش آب سمتم، برگشت و کرد چک رو مسافت  

 نجایا از ،یایم بر پسش از که دونمیم یول سخته قسمتش نیا کمی نیبب-

 یعنی بهشون میبرس میبتون نم،یبب رو سیپل یهانیماش یهاچراغ تونمیم

؟یدیفهم شده، تموم  

 رو سرش و کرد بغلم هوایب دادم، تکون رو سرم و دمیکش یقیعم نفس

:گفت گوشم ریز آروم و گردنم یتو کرد  

!؟یدیفهم! برو رو راهت! نفس یهرچ افتاد، که یاتفاق هر-  

 کامل رو منظورش شدم، رهیخ بهش و کردم جدا خودم از رو سرش

 یتو! اومدینم بر من از کار نیا نبودم، آدمش من یول بودم دهیفهم

:گفتم یلرزون یصدا با و شدم رهیخ چشماش  
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 که نکن فکر هم درصد کی یحت ،برم کنمینم ولت وونایح نیا وسط من-

.کنمیم رو کار نیا  

:گفتم و حرفش یتو دمیپر که بگه یزیچ خواست  

!؟یبر یکردیم ول رو من یبود خودت اکه-  

:گفتم که گفت یقاطع!« نه» و کرد اخم  

!باش نداشته رو توقع نیا منم از پس-  

 فقط بستم، رو چشمام و کردم بغلش من اندفعه نگفت، یزیچ و کرد نگاهم

! ستین یادیز یخواسته که داشتن آرامش! ایخدا خواست،یم آرامش دلم

 هست؟

 و یقو یانگشتا نیب رو انگشام و دیبوس رو میشونیپ که شدم جدا ازش

 کرد شروع یآروم شمارش با و انداخت بهم ینگاه مین کرد، قفل مردونش

 تپش درست دم،ید رو سام که میبود رفته رو ریمس شتریب نصف دن،یدو

.کردیم کیشل ما سر پشت به و بود گرفته سنگر هانیماش از یکی  

 نیزم سمت به که کرد ریگ یچ به پام دمینفهم و شد پرت لحظه هی حواسم

 کردم، حس پهلوم یتو رو یدیشد درد و سوزش موقع همون و شدم پرت

 هک سمتم برگشت اد ن،یزم خوردم محکم و شد جدا اد دست یتو از دستم

!بود یخون صورتم، یجلو آوردم و پهلوم یرو گذاشتم رو دستم  

 استخونم مغز تا دردش کردم، نگاه بود نشسته جلوم حاال که اد به ترس با

 به توجه بدون و کرد بغلم عیسر اد بود، آورده بند رو نفسم و رفتیم

 گرفت بغلش یتو رو من اومدن،یم سمتمون به طرف هر از که ییرهایت

 چرخ سرم یتو یزیچ هی فقط و رفتیم یاهیس چشمام سام، سمت دیدو و

!بچم! زدیم  
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 یصدا! ها نیماش پشت میدیرس موقع همون که زدم چنگ رو اد شرتیت

 براشون دلم یلیخ نگم، دروغ اگه ییچشما بعد و دمیشن رو یکی یقدما

 شده تار یحساب چشمام و ختیریم عرق صورتم و سر از! بود شده تنگ

 میشونیپ به رو سرش و کرد بغلم آروم کنارم، نشست که زدم پلک بود،

 رو دستش! بود تنگ براش دلم! زدم لبخند اشکم، و درد یتو چسبوند،

 یتو یبد درد که دمیخند هیگر با کرد، صدام آروم و موهام یرو دیکش

:گفتم دهیبر دهیبر و آروم و زدم چنگ رو دستش د،یچیپ پهلوم  

!سام-  

:گفت و دیبوس هم پشت بار چند رو میشونیپ  

!زمیعز بگو جانم؟! «من نفس» سام؟ جان-  

 باز که شدم رهیخ بهش! واقعا نداشتم رو شیمهربون از حجم نیا تحمل

:گفتم آروم و فشردم هم یرو رو چشمام د،یکش ریت پهلوم  

!سام! بچم-  

گفت؛ یارگه دو یصدا با و داد فشارم خودش به محکم  

!مامانش؟ نه مگه! هیقو مامانش لمث! دمیم قول! شهینم شیزیچ-  

 باور که کردم شکر رو خدا! کردم هیگر و دادم فشار نشیس به رو سرم

 سردتر بدنم لحظه هر کرد، نگاهم و صورتم یرو دیکش رو دستش! نکرده

 دمید آخر لحظه زد،یم صدا رو دکتر که دمیشنیم رو اد ادیفر یصدا شد،یم

...افتاد هم یرو پلکام اروم و شد یبارون شیطوس یچشما  

                         ******  

:سام  
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! باروت یبو و یراندازیت یصدا و بود یریدرگ همش میدیرس یوقت از

 چشمم بود شده درست که یشام بازار اپن یتو! زدیم شور بیعج دلم

 واقعا که دمیفهم شد کترینزد که کمی! بود اد هیشب یلیخ که یکی به خورد

 خودمم و باشن داشته رو هواش گفتم هابچه از چندتا به! هست اد خود

! سرش پشت به یراندازیت به کردم شروع  

 از دن،یرس یوقت یول نیزم خورد نفس دمید که بودن راه یا وسطه

 یدیشد یزیخونر و بود خورده ریت پهلوش شدم، شوکه دمید که یزیچ

 نستمنتو کرد صدام یوقت کردم، بغلش و کنارشون نشستم عیسر! داشت

 یرو دستش یوقت و شد جمع چشمام یتو اشک! کنم کنترل رو خودم

!دیچک باهاش منم یاشکا شد، شل دستم  

 گرفته بغلم یتو رو نفس فقط من یول دکتر دنبال رفت و شد بلند عیسر اد

 باز رو چشماش خواستیم دلم بودم، شده رهیخ بستش یچشما به و بودم

!کردیم نگاهم و کردیم  

 و کردن چک رو تشیوضع عیسر اومدم، خودم به اد و دکتر یصدا اب

... یول برم باهاش داشت اصرار اد دادن، رو مارستانیب به انتقال دستور

 و بچم و زن کم! بکشم رو دیجاو خودم یدستا با خواستیم دلم یول

! بود نداده عذاب رو خودم  

:گفتم اد به رو و کردم نگاه بردنشیم داشتن برانکارد با که نفس به  

!برو باهاش-  

:گفت که شدم رهیخ مصممش یچشما به گفت، یقاطع «نه» و کرد اخم  

!بره باهاش گهید یکی بگو باشم، خوامیم-  

 هابچه از یکی به! دندس هی من از بدتر دونستمیم گرفتم، ازش رو نگاهم

 یتو برگشتم خودمم و رهیبگ تماس باهاش گفتم و دادم رو ماین یشماره
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 یعوض اون خون به گهید حاال بود اومده نفس سر که ییبال با! تمیقعمو

...بودم تشنه  

 ای شدن ریدستگ ای افرادش تمام مداوم، یریدرگ ساعت چند از بعد باالخره

 و ساختمون سمت میرفت اد با! نبود یخبر چیه خودش از یول شدن کشته

 دستبند یکی به داشت روهامونین از یکی قسمتش هر! میشد واردش هم با

 بهم ینگاه! باال میبر گفتم اد به سر یاشاره با کرد،یم جو جستو ای زدیم

 رو هاپله م،یگرفت باش آماده حالت به رو هاموناسلحه دو هر و انداخت

 جدا هم از! بود دوتا که هااتاق راهرو به میدیرس و میرفت باال دونه دونه

!چپ سمت هم اد و راست سمت رفتم من و میشد  

 اتاق به دمیرس کردم،یم نگاه و کردمیم باز رو هااتاق در دونه به دونه

 یصدا دفعه هی که دمیکش نییپا سمت به رو رهیدستگ و راهرو یانتها

!نشست نمیس یقفسه یتو یبد سوزش و درد بعد، یالحظه و اومد کیشل  

 زور به رو دهنم آب و دادم هیتک سرم پشت در به و رفتم عقب آروم

 هم سوراخ هی... و بود روم به رو در یرو بزرگ سوراخ هی دادم، تقور

 پشت در یرو و شدم رهیخ شده سوراخ در به بهت با! من ینهیس یتو

! نییپا اومدم خوردم ُسر سرم  

 همه یکن تموم یخوایم یراحت نیهم به! میزندگ ایخدا! بچم! نفس ایخدا

 در د؛یچیپیم نمیس یتو یبد درد دن،یلرز کرد شروع آروم بدنم! زو؟یچ

 رون،یب اومد یشکار یاسلحه هی با حرومزاده دیجاو و شد باز روم به رو

 سوراخ یرو از کرده، کیشل یچ با که نبود سخت ادیز حدسش البته

!داد صیتشخ شدیم در یشده جادیا  

 حس یب کامال سمتم، گرفت رو اسلحه و ستادیا روم به رو اومد پوزخند با

 فقط م،یشونیپ یرو گذاشت رو اسلحه و جلوتر اومد که شدم رهیخ بهش
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 با! بچه هی با! شه؟یم یچ من از بعد! بس و بود چشمام یجلو نفس یچشما

:گفت که دوختم چشم بهش منحوسش یصدا  

 آخر گهید نجایا ؟یبزن نیزم رو من یتونیم یراحت نیهم به یکرد فکر-

!سهیپل آقا خطه  

 زور به رو دهنم آب کردم، گاهشن و فرستادم رونیب درد با رو نفسم

.کرد کیشل یآماده رو اسلحش که دادم قورت  

:دمیشن رو اد یصدا که کنه کیشل شدم منتظر و بستم رو چشمام  

!کثافت نیزم بنداز اسلحتو-  

 سمتش به رو صورتم کردم، باز رو چشمام و زدم یدرد پر لبخند

 دیجاو سمت به رو تفنگش و ونسمتم ادیم آروم داره دمید که برگردوندم

!نبود یدرست راه نیا یول سرشه یتو یچ دونستمینم گرفته، نشونه  

! کرد کیشل دیجاو دست به هوا یب و خورد نمیس زخم و من به نگاهش

 به و رفتیم یاهیس چشمام د،یکش یبلند ادیفر و افتاد دستش از اسلحه

 سمت به هابچه حواس ها،کیشل یصدا با انگار! نمیبب تونستمیم یسخت

 اد و کنارمون دنیرس باال، اومدن نفرشون چند چون بود، شده پرت باال

 گرفتم رو دستش ارن،یب دکتر گفت هم بعد و ببرن رو حرومزاده اون گفت

 و کردم جمع رو توانم تمام سمتم، برگشت که فشردم جونم یمونده ته با و

:گفتم  

!دستت سپرمیم... رو نفس... نفس-  

:گفتم بزنه یحرف بخواد اون نکهیا از قبل و دمیکش یدرد پر و قیعم نفس  

!باش مراقبشون... یعنی! باش بچم مراقب-  
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 یبد درد که ردم یجونیب لبخند داد، تکون سر فقط و کرد یکمرنگ اخم

 یکار هر افتادن، هم یرو پلکام و رفتن یاهیس چشمام زد، چنگ نمیس به

...شدن محو اطرافم یصداها کم کم و کنم بازشون نتونستم کردم  

                       ******  

:ادوارد  

 

 و گرفتم براش داره دوست دونستمیم که رز گل شاخه چند شهیهم مثل

 شده آشنا باهام مدت نیا گهید که ییکسا با راه نیب اتاقش، سمت رفتم

 یتو رو هاگل کردم، باز رو اتاقش در و کردم یاحوالپرس و سالم بودن

 یوقت یول بود ممنوع گل آوردن نجایا دونستمیم گذاشتم، تخت بغل گلدون

 چند یروز دادن اجازه دهیم نشون واکنش گال یبو به دنید دکتراش

!باشه ششیپ ساعت  

 انگشتام نیب رو فشیظر یانگشتا وقت چند نیا مثل و نشستم تختش کنار

 شده تنگ راشب دلم بگم، تونمینم دروغ کردم، نوازششون آروم و گرفتم

 یآروم یبوسه شیشونیپ یرو و شدم خم آروم و زدم یکمرنگ لبخند! بود

:کردم زمزمه گوشش کنار و کاشتم  

 هممون دل نیبب! بابا گهید پاشو ؟یبش داریب یخواینم! کوچولو دختر یه-

!شده تنگ برات  

 نیا داشتم، دوستش شدم، رهیخ بستش یچشما به و کنار دمیکش بغض با

 اریاخت یب بفهمه، یکس خواستمینم یول دونستمیم که بود توق یلیخ رو

 بار نیآخر دیشا شدم، رهیخ شیخواستن و سرخ یلبا به و شدم خم روش

 خواستیم دلم دم،یبوس رو لباش یرو آروم! باشه راه نیآخر دیشا باشه،
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 هی دمش،یبوس و دادم تکون آروم لباش یرو رو لبام کنم، لمسش شتریب

!جواب یب... یول احساس از پر و قیعم یبوسه  

:گفتم و چسبوندم شیشونیپ به رو میشونیپ و کندم دل لباش از باالخره  

 خوب زود! کوچولو دختر دارم دوست یلیخ من ،یول باشه خودمون نیب-

!شده تنگ چشمات یبرا دلم! شو  

 به رو آخرم نگاه شدم، بلند کنارش از و دادم یآروم فشار رو دستش

! هفته دو بود، هوشیب که بود هفته دو در؛ سمت رفتم و انداختم ورتشص

 شیهوشیب داشته، که یاسترس و ادیز یزیخونر خاطر به گفتیم دکتر

 که هم سام تیوضع! ادیب هوش به زودتر بود دواریام یول ده،یکش طول

 نیا! نداشت یدیام اصال دکتر یول بودن کرده عملش نبود، مشخص اصال

 خوب یلیخ حالشون دوشون هر بودم، دهید ادیز رو نفس یدرابرا مدت

 و بود شده داغون شدت به! بود پدرش حال اون از تر بیعج یول نبود

 فرق آسمون تا نیزم بود کرده فیتعر برام نفس که یپدر اون از نیا

 اشک آروم و نهیشیم نفس کنار هاساعت وقتها یبعض که دمیدیم! داشت

!زهیزیم  

 و دم همه اون و سام به شهیش پشت از کردم، کج سام اتاق تسم رو راهم

 شده بهتر شیاتیح عالئم کاش کردم، نگاه بود وصل بهش که یدستگاه

 سالم چند قیرف از رو نگاهم! مونهیم برامون دیام یجا حداقل باشه،

 اتاق راه قهیدق چند از بعد! کردم فکر اتفاقاش و مدت نیا تمام به و گرفتم

 و رونیب اومد اتاق یتو از پدرش دنمیرس محض به گرفتم، شیپ رو نفس

 به رو خودم چطور دمینفهم! کرد صدا رو پرستار و دکتر بلند یصدا با

 حس! داخل برم نذاشتن و دیرس هم دکتر دنمیرس با یول رسوندم، اتاق

 خم زانوهام یرو و دادم هیتک وارید به! زنهیم داره حلقم یتو قلبم کردمیم

!زدمیم نفس نفس باشه دهیدو رو یطوالن مسافت هی که یکس مثل! شدم  
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 باز یلعنت در اون باالخره گذشت، سال چند مثل برام که قهیدق چند از بعد

 رو ییزهایچ دستش کنار پرستار به داشت که یحال در دکتر و شد

 بهمون که میرفت سمتش به هم با همه رون،یب اومد در از داد،یم حیتوض

:گفت لبخند با و کرد نگاه  

! خوبه م،یکرد چک رو شیعموم تیوضع اومده، هوش به شکر رو خدا-

! خوبه حالش شکر رو خدا د،ینباش نگران! ببرنش یسونوگراف یبرا دیبا

!دشینیبب دیتونیم کامل یاریهوش از بعد  

 نیبهتر مدت نیا یتو! میکرد نگاه هم به و میدیکش یراحت نفس هممون

 شکر رو خدا و فشردم هم یرو رو چشمام !میبود دهیشن که بود یخبر

 ولو بود راهرو یتو که ییهایصندل یرو همه دکتر رفتن از بعد! کردم

:گفت ذوق با ماین م،یکرد نگاه هم به و میشد  

!بدم ینیریش رو مارستانیب کل برم دیبا! اومد هوش به خواهرم یوا-  

:گفت مانینر که میدیخند همه حرفش نیا از  

!ادیب هوش به رزودت سامم کاش-  

 شدم بلند جام از قهیدق چند از بعد م،ینگفت یزیچ و میداد تکون یسر همه

:گفتم بهشون رو و  

 بدم، انجام دیبا که دارم کار چندتا کنم،یم کم رو زحمت اجازتون با من-

!دیبد خبر هم من به شد یخبر  

 پرونده رفتمیم دیبا رون،یب زدم مارستانیب از و دادم دست همشون با

 دوباره شوق منم انگار نفس، اومدن هوش به با کردم،یم لیتکم رو شمس

 خرکت اداره سمت به و کردم روشن رو نیماش! کار یبرا کردم دایپ

...کردم  

                        ******  
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:نفس  

 

 برامدم شکم به یدست بودم، شده رهیخ رخم مین به بودم ستادهیا نهییآ یجلو

 رو چشمام و کردم بغل رو هامشونه آروم زدم، یبغض پر بخندل دمیکش

 وجودم بند بند با دمیفهمیم تازه که یمرد آغوش تنگ! بود تنگ دلم! بستم

!شدم وابسته بهش  

 یدست کردم، پاک عیسر در یصدا با رو دیچک چشمم از که یاشک قطره

 آروم و تمبرداش رو سونه! داخل انیب دادم اجازه و دمیکش بازم یموها به

 و زدم بهش یلبخند دم،ید رو بابا نهییآ یتو از که موهام یرو دمیکش

 به رو خودم طاقت یب من و کرد باز برام رو دستاش سمتش، برگشتم

 از آروم کاشت، یابوسه موهام یرو و کرد بغلم محکم! رسوندم آغوشش

!نمیبش تخت یرو کرد کمکم و کرد جدام خودش  

 کرد شروع وقت چند نیا مثل و سرم پشت تنشس و گرفت ازم رو شونه

 شدم، پدرانش یدستا لذت غرق و بستم رو چشمام! کردن شونه رو موهام

...نوازش یجا تمام سال هفده که ییدستا  

 به که یروز از نکنم، فکر گذشته به کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 انگار اصال ببخشمش، خواست التماس و اشک یکل با بابا اومدم هوش

 شیپ اتفاقات تمام از شوکه من و بودن آورده بابام یجا رو گهید یکی

!سپردم بود شده دایپ برام که یامن آغوش به رو خودم اومده  

! شده تموم موهام با کارش دمیفهم کاشت میشونیپ یرو بابا که یابوسه با

 آروم داد، هیتک خودش به رو من و کرد بغل رو هامشونه و نشست کنارم

 جدا نشیس از رو سرم بود، کرده سکوت و دیکشیم رو دستش ومباز یرو

 رو آغوش نیا ازش عمرم تمام که یمرد به شدم، رهیخ بهش و کردم
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 یچشما و برگردوند سمتم به رو سرش! کرد غیدر ازم و خواستمیم

:گفت آروم و کرد پاک رو اشکام! کرد اخم دید که رو میاشک  

 سالها نیا تمام دونمیم! دخترم امخویم معذرت! نفس خوامیم معذرت من-

!کن یبزرگ تو! ببخش رو کارت خطا یبابا تو یول! کردم یبد حقت در  

:گفتم و کردم بغلش محکم و کردم حلقه دورش رو دستم  

 که خوشحالم! خوشحالم من! ستین یناراحت از اشکا نیا کن باور! بابا-

!یکنارم که خوشحالم! دارمت  

 از رو من! کرد حس هم بابا رو نیا و نخورد تکون کرد شروع میفسقل

:گفت خنده با و دیکش دست شکمم یرو و کرد جدا خودش  

!خودش یبرا هیوروجک-  

 بلند هم من که کرد کمکم و شد بلند تخت یرو از که دمیخند خجالت با

:گفت رفتیم در سمت به که همونجور و بشم  

!شهیم رید مارستان،یب میبر دیبا-  

 دم،یکش موهام به یدست و انداختم خودم به نهییآ یرو رو آخرم نگاه

 اتاق از کمیکوچ فیک برداشتن با و کردم مرتب رو خنکم یبهار راهنیپ

 نیا بود سخت یلیخ برام واقعا رفتم، نییپا تا بابا کمک با! رونیب اومدم

 داشته استراحت دیبا بود کرده دیتاک هم دکتر و برم نییپا و باال رو هاپله

!کنه؟ گوش که بود یک ب،خ یول باشم  

 و بودن ستادهیا در یجلو اد و مانینر و ماین ماه چند نیا معمول طبق

 یط ترآروم رو هاپله و زدم یلبخند دنشونید با کردن،یم نگاهم منتظر

 و بودن دورم پروانه مثل پسرا بودم شده مرخص که یروز از کردم،

 زیچ همه برام عیسر اد،یب در من نده از حرف کلمه هی ذاشتنینم اصال
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 گرفته که یآشپز که بود یوقت همه از دارترخنده و کردنیم فراهم رو

!انهیماه یمرخص رفتیم میبود  

 ها،پله نییپا اومد و زد بهم یقشنگ لبخند د،ید رو لبم یرو لبخند که ماین

 تعادلم شد باعث و خورد تکون باز یفسقل که کرد دراز سمتم رو دستش

 بهم ینگاه کرد، بغلم و باال اومد رو پله دوتا عیسر ماین بخوره، هم به

:گفت ینگران با و انداخت  

؟یخوب-  

:گفتم خنده با و دادم قورت رو دهنم آب  

!شده طونیش یلیخ امروز یفسقل نیا! اره-  

:گفت مزه با یلیخ و دیکش شکمم به یدست  

 قورتت رونیب یایب !نکن تیاذ رو مامانت انقدر! خبرته؟ چه جون ییدا-

!دمایم  

 به یمحم لگد و داد نشون واکنش ماین یصدا به اندفعه که گرفت خندم

:گفتم و ماین به دمیکوب آروم آرنج با و گفتم یآروم اخ که زد شکمم  

!کنهیم یخال من سر نمیا! ا! خب نکن تشیاذ انقدر-  

 یتو دل! میشد خارج در از و میرفت نییپا تا هم با آروم کرد، بغلم و دیخند

 بیعج دلم! ششیپ برم ذاشتنینم که بود هفته هی! دنشید یبرا نبود دلم

! کردم فکر ماه هفت نیا به و شکمم یرو گذاشتم رو دستم! زدیم شور

 تحمل رو دوران نیا یسخت تنها من و نبود کنارم سام که یماه هفت

 از بعد و تمرفیم ماین با سام، یجا رو بودن گفته که ییهاکالس! کردمیم

 حبس رو خودم اتاقم یتو هاساعت میگشتیبرم کالس از که بار هر

!ختمیریم اشک و کردمیم  
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 نذارن باز خواستمینم رم،یبگ رو هاماشک یجلو تا دمیکش یقیعم نفس

 یکس خب، یول ششیپ برم که بود کرده منع هم دکتر هرچند! ششیپ برم

!رهیبگ رو من یجلو تونستینم  

 دلم شدم، ادهیپ مانینر کمک با و گرفتم ابونیخ از چشم نیماش نستادیا با

 رو مانینر دست اریاخت یب نبود، یجالب زیچ اصال نیا و کردیم درد

:گفت آروم و کرد نگاهم نگران که دادم فشار  

...نـ یخوایم ؟یخوب! نفس-  

:گفتم یمحکم یصدا با و بشه تموم حرفش نذاشتم  

!شده تنگ باباش واسه دلش یقلفس نیا انگار! خوبم! نه نه-  

 دنبالمون هم هیبق و یورود سمت برد خودش همراه و گرفت رو دستم

 همه که میبود اومده و میبود رفته رو راه نیا انقدر گهید اومدن،

 رو دکترش که ژهیو یهامراقبت بخش سمت میافتاد راه! شناختنمونیم

 که اتاقش در سمت مبر خواستم! داد رو جوابم که کردم سالم آروم! دمید

 حرفاش به خواست هممون از که سمتش برگشتم ترس با کرد، صدام

!سام شیپ برم خواستیم دلم من یول م،یکن گوش  

 لبخند با و انداخت تمیوضع و من به ینگاه که ستادمیا کنارشون باالجبار

 و رونیب دادم کالفه رو نفسم نم،یبش خواست ازم و کرد اشاره یصندل به

 رو دستش یتو خودکار و ستادیا رومون به رو نشستم، یلصند یرو

 صورت به ینگاه کرد، صاف رو صداش و روپوشش بیج یتو گذاشت

:صحبت به کرد شروع و انداخت تکمون تک  

 بگم تونمیم یحت! نکرده یرییتغ چیه سام متاسفانه د،یبخوا رو راستش-

!اومده هم ترنییپا شیاریهوش بیضر  
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 دونستمیم خوب آورد، حجوم چشمام به اشک و شد حبس نهیس یتو نفسم

 شدم بلند جام از بود مونده برام که یتوان تمام با بگه، خوادیم یچ بعدش

:گفتم دیلرزیم بغض شدت از که ییصدا با و  

 تمام اگر! نه یک و مونهیم زنده یک دیبگ دیتونینم شما! دیستین خدا شما-

 دیبردار ازش رو دستگاه که دیبرس جهینت نیا به که دیزد رو هاحرف نیا

 نیآخر تا! نیاشتباه در سخت د،یکن اهدا رو بدنش یاعضا دونم،یم چه و

 از حرف نداره حق یچکسیه ،یچکسیه کشه،یم نفس داره که یالحظه

!بزنه رفتنش  

 یقراریب توش میفسقل و دیکشیم ریت دیشد شکمم! نبود خودم دست اشکام

 در عیسر گرفتم، فاصله ازشون و گذاشتم شکمم یرو رو دستم! کردیم

 بهش رو خودم هیگر با دم،یپوش رو مخصوص لباس و کردم باز رو اتاق

 ندارن حق! وابستم بهش انقدر که االن نه! نه ببرنش، ذاشتمینم رسوندم،

!رنشیبگ ازم ندارن حق! ببرنش خوانیم بگن  

 شدست به رو صورتم گرفتم، رو مردونش یدستا و نشستم کنارش

:گفتم آروم و چسبوندم  

 وت از باز خوانیم نیبب پاشو! نیبب! منو حال نیبب! پاشو! معرفت یب پاشو-

 از شدم خسته بسه! گهید کشمینم بسه! گهید بسه سام پاشو! کنن جدام

 بغلم پاشو! نذار پاشو! پاشو! کردم بغل لباساتو بس از شدم خسته! نبودنت

!یلعنت شده تنگ برات دلم من! کن  

 صورتش یرو رو دستم آروم شدم، خم روش یسخت به و شدم بلند جام از

 کردینم باز رو چشماش چرا بود، تنگ براش دلم کردم، نگاهش و دمیکش

 یول زدم، یآروم یبوسه لباش یرو و نییپا آوردم رو سرم! کنه؟ نگاهم

 پر دمش،یبوس قیعم و گذاشتم لباش یرو رو لبام آروم شد،ینم آروم دلم



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

 کردم رو سرم و شدم جدا ازش آروم ختم،یر اشک و دمشیبوس عشق از

:گفتم گوشش ریز و دمیبوس سیخ رو گردنش یرو گردنش، یتو  

!دارم دوستت... من! نرو! سام رمیمیم من... یبر اگه-  

 دهیترس زدن، بوق به کردن شروع دستگاها دفعه هی که شدم جدا ازش

 درد شد، جدا نمت از روح کردم حس و شد صاف قلبش ضربان بودم،

 شکمم به رو دستم ن،یزم افتمیب شد باعث که دیچیپ شکمم یتو یافتضاح

:کردم زمزمه درد با شدم، رهیخ سام صورت به و گرفتم  

!لطفا نرو،-  

 چندتا و دکتر و شد باز در! بکشم یآروم غیج شد باعث و شد شتریب درد

 ببرنم عیسر گفت دید که رو من تیوضع دکتر! داخل اومدن پرستار

! مردمیم داشتم درد از در، سمت بردنم و کردن بلندم یبدبخت با رون،یب

 گفت هیبق به رو و کرد بغلم و سمتم اومد عیسر دید رو تمیوضع که ماین

:گفتم آروم و زدم چنگ دستش به! کنن خبر دکتر برن  

!ما...ین...ین-  

 عرق صورت یرو رو دستش بود، شده یاشک رنگش خوش یچشما

:گفت آروم و دیکش کردم  

!ماین عمر! ماین جون-  

 قیعم نفس چندتا و بستم درد از رو چشمام و دادم فشار محکم رو دستش

:گفتم و دمیکش  

...دخترم! ما...ین! بچم... جون... و تو جون-  

:گفت و کرد بغلم محکم  
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 من مگه! دیبا! یباش دیبا خودت! نزن حرف اصال! نفس نزن مفت حرف-

!اخه؟ کنم بزرگ هبچ بلدم  

 سرخ سرخ چشماش نشست، کنارم اد که دمیکش صورتش یرو رو دستم

 تنم یتو درد دوباره گرفت، رو دستم که زدم بهش یدرد پر لبخند! بود

 توانم حد از واقعا! زدم غیج و کردم ماین ینهیس یتو رو سرم که دیچیپ

!اومدیم باال یسخت به نفسم! درد نیا بود خارج  

 یرو و کردن بلندم! تخت و دکتر با البته! دنیرس مانینر و اباب باالخره

 اتاق از دکتر که دمید! شهیم بسته داره چشمام کردمیم حس! گذاشتنم تخت

 چند و شد تار چشمام کم کم و انداختم ماین به ینگاه! رونیب اومد سام

...نبود یاهیس جز یزیچ بعد لحظه  

                         ******  

 دمیفهمینم! شدم رهیخ اطراف به گنگ و جیگ کردم، باز درد با رو مچشما

 چشمام دفعه به که شکمم یرو گذاشتم رو دستم! خبره؟ چه اطرافم و دور

 دیچیپ شکمم یتو یقیعم درد که نشستم تخت یرو هوا یب! شد باز کامل

!بود؟ کجا دخترم... دخترم! نداشت یتیاهم یول  

 نفس نفس به و بود دهیبر رو امونم اشک! شدم رهیخ اطراف به ترس با

 یب انقدر یعنی ؟یگرفت ازم سامم یادگاری تنها یعنی ایخدا! بودم افتاده

! بودم؟ اقتیل  

 ای دارم درد ای شهیم یچ نبود مهم برام! نییپا اومدم تخت یرو از درد با

 رو دخترم! کنم بغل رو دخترم خواستمیم فقط االن! یاگهید زیچ هر

 از قبل یول رسوندم در به زور به رو خودم درد و هق هق با! خواستمیم

 تا یول داخل، اومد خنده با اد و شد باز خودش کنم، باز رو در من نکهیا

 با ستاد،یا جلوم و سمتم اومد کرده هل د،ید تیوضع اون یتو رو من

:گفت و کرد بغلم ینگران با که کردم نگاهش هیگر  
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 د اد؟یب دکتر بگم ست؟ین خوب حالت ؟یدار درد شده؟ یچ نفس؟ هیچ-

!؟یکنیم هیگر چرا چته؟ یلعنت  

:گفتم بلند یصدا و هیگر با و رونیب اومدم بغلش از زور به  

اد؟ کجاس دخترم کجاس؟ کو؟ دخترم-  

 و کردمیم هیگر فقط من یول کنه ارومم کرد یسع گرفت رو دستام محکم

 و تخت سمت بردم کرد، بلندم و کرد بغلم آخر! بدن بهم رو دخترم گفتمیم

:گفت تََشر با و روش گذاشتم  

!؟یکنیم ینجوریا چرا! ا! بدم جوابتو بذار ریبگ دهن به زبون قهیدق دو-  

 و در سمت برگردوندم رو سرم! شد باز در بزنه رو حرفش یهیبق اومد تا

 یهیبق به برسه چه بکشم نفس رفت ادمی یحت! شدم شوکه دمید که یزیچ با

 شده رهیخ شیآب_یطوس یچشما به فقط من و شد کینزد بهم آروم! زایچ

 ادمی انگار صداش با! نمشونیبینم گهید کردمیم فکر که ییچشما! بودم

 اب و زد بهم یقشنگ لبخند که افتاد راه دوباره اشکام! بکشم نفس دیبا افتاد

:گفت جذابش یصدا اون  

!کنه؟یم استقبال رششوه از ینجوریا آدم وقت همه نیا از بعد-  

 به چشماش، از رو چشمام ه،یگر یصدا با بزنم، حرف تمیتونینم اصال

 زهیر یفسقل نیا شدینم باورم دادم، سوق بغلش یتو یکوچولو موجود

:گفت که دمیخند هیگر با! باشه ما دختر! باشه من دختر زه،یم  

 تنبل پاشو! خورهیم خشک ریش بچم روزه دو خوابالوعه، مامانش بس از-

!خانوم  

 دادیم هل رو یصندل داشت مه ماین به جم،یگ انقدر دید یوقت روز؟ دو

 که شد جا به جا یصندل یرو خودش و بغلم بده رو بچه کرد اشاره

:گفت اون از زودتر مانینر  
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! خانوم یهوش یب روزه دو! بعله-  

 آروم که بغلم یتو گذاشتش تمام اطیاحت با ماین! کردم نگاهشون بهت با

:گفتن هم با و کردن ینچ نچ هم با همه! شد  

!ننه بچه-  

 موجود به و دادم تکون براشون یسر! دنیخند و شدن رهیخ هم به بعد

 خودم به کامل دشیسف پوست و سرخ یلبا کردم، نگاه بغلم یتو یکوچولو

 آروم رو انگشتم! باشه شده باباش هیشب چشماش بودم دواریام بود، رفته

 اومد دکتر همراه به بابا و شد باز در که شصورت پوست یرو دمیکش

!داخل  

 و کرد بغلم لبخند با بابا که سمتم اومدن دنید تیوضع اون یتو که رو من

:گفت  

!دختر یکرد لبمون به جون-  

 دعوا باهام یکل اولش سمتم، اومد دکترم که گفتم لب ریز «یدیببخش»

 بعد و ادیب ایدن به زود بچه شدم باعث و ندادم گوش حرفش به چرا که کرد

 که یروز دو نیهم و بود شده کامل زشیچ همه شکر رو خدا که گفت هم

 بهم خواست یوقت و گفت زایچ یسر هی هم بعد! شهیکاف بوده دستگاه یتو

!رونیب برن گفت هیبق به اخم با سام بدم، رشیش یچطور بده ادی  

 نمیس ترمدخ کرد کمکم کردم، نگاه دکتر به و زدم حرکتش نیا از یلبخند

 یرو از آروم سام! نبود فیتوص قابل داشتم که یحس واقعا! رهیبگ رو

! شد رهیخ دخترمون به و نشست تخت یرو کنارم و شد بلند شیصندل

 به رو سرم خوند، چشماش یتو شدیم رو عشق راحت! کردم نگاهش

 الغر یحساب! بودم دلتنگش چقدر که آخ! کرد بغلم که دادم هیتک شونش

!بود شده  
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 ییخدا که باشه بهش حواسم گفت لبخند با دید رو ما تیوضع که دکتر

 داشت تمام ولع با که دخترم به و دادم تکون سر آروم منم! نشه خفه نکرده

 و کرد نوازش رو صورتش پوست آروم سام شدم، رهیخ خوردیم ریش

 هک کرد صدام آروم بزنم، لبخند شد باعث که کاشت یابوسه سرم یرو

 و شد رهیخ چشمام یتو و گشت صورتم یتو نگاهش سمتش، برگشتم

:گفت مقدمه یب یلیخ  

!نفس عاشقتم-  

 رو میشونیپ کرد، نوازش رو صورتم و زد لبخند که کردم نگاهش شوکه

:گفت و داد هیتک سرم به رو سرش و دیبوس  

 که یمرس! یداد بهم یآسمون یهیهد هی که یمرس! کوچولو خانوم عاشقتم-

!کنن جدامون هم از یشتنذا  

:زدم لب آروم و دمیکش شینیب به رو مینیب  

!یلیخ! سام دارم دوستت یلیخ-  

 نمیس آروم! برده خوابش دمید و زدینم مک گهید که دخترم سمت برگشتم

 رشیش گذاشتم دوباره و دمیخند! کرد هیگر باز که آوردم در دهنش از رو

 کرد، نگاهم و خودش متس برگردوند رو صورتم آروم سام! بخوره رو

 لباش نیب رو لبام یا گهید حرف چیه یب و موند ثابت لبام یرو چشماش

 بود تنگ دلم! شدم لذت غرق و بستم رو چشمام! دیبوس قیعم و گرفت

!براش  

 کرد، بغلم و کرد دخترمون به ینگاه! شد جدا ازم و داد تیرضا باالخره

:گفت آروم که چسبوندم بهش رو خودم  

؟یبذار یخوایم یچ رو اسمش-  

:گفتم و انداختم باال یاشونه  
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!دونمینم-  

:گفت و کرد نگاهم کمی  

!آنجال بذارم خوامیم رو اسمش پس! باباش یآسمون یفرشته! فرشتس نیا-  

 و انداختم بود رز گل هیشب که سرخش یلبها و دیسف صورت به ینگاه 

:گفتم  

 بذارم خوامیم گلم، نیا عاشق منم و رزه گل هیشب لباش که ییاونجا از-

!رز  

:گفت و کرد بغلم محکم و دیخند  

چطوره؟! یرز-آنجال ای آنجال-رزا میذاریم خب-  

!شهیم اسمه دو بچم خب-  

 داده ادی بهم کالس یتو که همونجور و داشتم برش نمیس ریز از آروم

 یموها یرو رو دستش سام که پشتش زدم و شونم یرو گذاشتمش بودن

:گفت و دیکش دخترم یمشک  

!قشنگه اسمش هم یلیخ شه؟یم یچ مگه خب-  

:گفتم و زدم یلبخند  

!عشقم یبخوا تو یهرچ-  

 فکر نیا به و دمیکش یقیعم نفس کرد، بغل رو من و دیبوس رو لبام آروم

!انیم خوبم یروزا باالخره که مردم  

                       ******  

:بعد سال چند  
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:سام  

 

 کینزد کردیم نگاه سامون با رزا یباز به داشت شهیش پشت که نفس به

 اون از یسال چند! کردم بغلش آروم و دوشش رو انداختم رو شنلش و شدم

 چند ادوارد شد، محکوم ابد حبس به سال همون دیجاو و گذشته هیقض

 هم با دور دورا البته! چرا دمینفهم هرگز و داد یانتقال درخواست بعد وقت

!میکرد شرکت شیعروس اسممر یتو پارسال! میازتباط در  

 هر موندن، شمونیپ نجایا و کردن درست رو اقامتشون هم پسرا و عمو

 هر و کردن ازدواج خودشون مثل قلو دو خواهر جفت هی با هم دوشون

!شنیم بابا دارن هم با هم جفتشون  

 گردنش یرو آروم و دمیکش نفس شکم یرو رو دستم و زدم یلبخند

:گفتم و مکاشت یابوسه  

چطوره؟ بابا فسقل-  

:گفت و زد یقشنگ لبخند  

!بخوابم نداره شب تا فعال استراحته مشغول! خوبه-  

 از! دیکش موهام یتو رو دستش که زدم یابوسه شکمش یرو و شدم خم

 رو جدم هفت پدر یکی نیا یول دمینفهم یزیچ که اولش یباردار دوران

 که کردم بغلش آروم! تادماف کردن غلط به عمال که یجور آورده، در

:گفت و داد هیتک نمیس به رو سرش  

!خونه یتو ادینم کنمیم یکار هر! نخوره سرما رزا-  

:گفتم و اطیح در سمت رفتم خودم و نهیبش یصندل یرو کردم کمکش  

!نخور حرص تو! ارمشیم-  
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 خودش و سمتم دیدو طنتیش با رزا! رونیب رفتم که زد بهم یقشنگ لبخند

:گفت بچگونش یصدا با و کرد نگاهم و بغلم یتو کرد پرت رو  

!م؟یکن یباز یاومد هم تو ییبابا-  

:گفتم و دمیخند  

 راست به االن ؟یکرد کاریچ رو خودت نیبب! خونه ببرمت اومدم! رینخ-

!حمام یبر دیبا  

:گفت و دیکوب هم به رو دستاش  

!برم تو با-  

 به یدست کرد، سپار وریاول که کردم بغلش دادم، تکون یسر و دمیخند

 با و آشپزخونه یتو بود رفته نفس داخل، میرفت هم با و دمیکش سرش

 رو شکالتا! اومد استقبالمون به داغ شکالت وانیل تا سه با ما ورود

 هیشب زشیچ همه دختر نیا! حمام ببرمش که میرفت رزا و من و میخورد

 نیا و بود خودم هیشب شدت به چشماش! چشماش از ریغ به بود نفس

!بشه تر یخواستن صورتش شدیم باعث  

 برگشتم و کردم مرتب رو روش بود، دهیخواب هافرشته مثل حمام از بعد

 و سمتش رفتم کرد،یم نگاهمون و بود داده هیتک در به که نفس سمت

:گفت و دیکش یقیعم نفس کردم، بغلش  

!بشم یزندگ نیا و تو عاشق کردمینم فکر چوقتیه-  

:گفت و داد ارفش نمیس به رو سرش  

!یموند کنارم که یمرس! یهست که یمرس  

:داد ادامه و دیکش صورتم یرو رو دستش و سمتم برگشت  

!عاشقتم! من مرد عاشقتم-  



ه: ریحانه علی کرمرمان: نفس من                                                                                                           نویسند  

:گفتم و دمشیبوس آروم! دادم فشارش خودم به و زدم لبخند  

 چون! امیدن مرد نیترخوشبخت من! کوچولو دختر یشد «من نفس» تو-

!رو کوچولو آقا نیا و! رو خترمد! رو تو! دارم رو شما  

:کردم زمزمه آروم که زد یقشنگ لبخند  

!بخند فقط تو-  

 که خوبه یلیخ! کردم شکر داشتنشون بابت رو خدا و کردم نگاه دخترم به

 با رو آرامش نیا من! میداشت آرامش هم کنار حاال یسخت همه نیا از بعد

!وقت چیه! کنمینم عوض ایدن  

                

انیپا                                         

                                93/9/0931  
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