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  کیخالصه: 
 
  کی ،زندگ

 
  کیخاص،  یساده با فراز و فرودها زندگ

 
که پر از   زندگ

  کیمشکله؛ 
 
ن ازش خودش   زندگ ن مشکل چ نیگفت, ا  شهیمشکله. م کیکه گذشت   هیی 

شخص برات تکرار بارها و بارها با همون ،فتهیبرات اتفاق ب نفر کیبا  ر باکیکه اگه 

فرار کردن از  ی. اون برافتهین اتفاق براش بیا خواد من نیم یپش قصه ویل شه؛یم

امه.  یکه برا  نهیو ا کنهیم یمشکالت داره هر کار   من قابل احی 

ن چ ه؛یداستان واقع کی نی: اسندهینو  سخن اده و اون رو به چشم افت که اتفاق  یی 

 ویل م؛ی  تونستم اجازه نوشتنش رو بگ یادیز  یهابگم که، با تالش نمی. البته ادمید

دست بردم تا  شده. تو داستان اصیل بمیافتخار نص نیداره که ابرام ارزش یلیخب، خ

 ازش بشه.  استقبال خوی   دوارمی. اماد یتر بشه و شماها خوشتون بقابل فهم

 : گفتیم بهم شهیهم دوست   کی

ن چهمه دونمیم - اما مگه من مهم  گذرن؛همه دردها یم دونمیم شه؛یدرست م ی 

 ستم؟ین

ن شون، به نظرت متن   تیهمه درد و در نها نیاز تحمل ا بعد  که بخواد   مونهیم گذشت 

 شاد باشه؟

ها رس پا اون مونن؛هات برات یم"دوست کهنیا تیلبخند بود و در نها هیمن  جواب

همه  مونه؛برات نیم کسچیبدم. "ه یی  جوابم رو تغ خوام!" اما حاال یمدارنت یمنگه

ن و آخرش ولت یم انیدورو از آب در م کردن،که بهت ابراز محبت یم  ی  کسااون  ."کتن

 

 :مقدمه
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 .ستین میکنطور که ما تصور یمآن شهیهم ا یدن

 صین ساده، تشخ. به زباشوند در نقش دشمنان حاضن یم اوقاتگایه  دوستان،

 .ناممکن است کنند،که تو محبت یم  افراد؛ در حایل تیذهن

 حت   ا یو  میعاشق شو  ا یو  میاست در طول زمان به افراد مختلف اعتماد کن ممکن

 . ...و او میکن  دا یپ دوست  

ها چون انسان ست؛یاعتماد کردن ن یبرا درست   یجا ا یدن م،یبگو  د یهر حال با در 

ن چآن  !ستندین دهند،که نشان یم  یی 

*** 

تو خونه، جنگ بود؛ جنگ اعصاب، جنگ اعصاب و جنگ  اد یم ادمی وقت   از 

 .که از صدتا دعوا، بدتر بود  میمهمون داشت میکه دعوا نداشت  هماعصاب. زماین 

  کی یآرزو  زماین هی
 
  کیپر از پول و عشق و حال داشتم؛ اما اآلن، فقط  زندگ

 
 زندگ

ن هم خوام؛یم یعاد ن چ شدم از همهستهو بس. خ ت  ن چ از همه ،ی   و همه ی 
ً
کس. واقعا

  ها،هیشدم! از تکرار ثان خسته
 
 دنیاز نفس کش من حت   ،از تکرار پشت رس هم زندگ

ن چ هم خسته شدم! از همه  .ی 

ن و از پشت م دمیکش  یاکالفه  پوف  اد،یز  خوای  هام از ی  . چشمبلند شدم وتر یکامپ  ی 

ن یم و از اتاق خارج شدم که چشمم به خونه سوت و  دمیبه موهام کش . دست  سوخت 

 کیم  جا نیها خاموش بودن. ا. همه المپستیخونه ن کور افتاد. مشخص بود کیس

  یبرا
 
 شاینه و شا د ینبود؟ شا ی  گدل زندگ

ً
بود؛  طور نیمن ا یفقط برا د،ید آره. اصال

 .دیشا

خونه که چشمم به با شد،داشت سوراخ یم معدم ن  یغذا موندهق  رفتم سمت آشی 

باز  هدفرو ی   خچالیحال داشت غذا گرم کنه؟ در  ناهار که رو گاز بود افتاد. اه، گ
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 کیبرم و  تونستمبود. یم شی. چشمم به ساعت افتاد؛ شونی  کردم و اومدم ب  و بسته

کردم   رفتم باال و سیع نیبنابرا گردن؛بر نیم ها که حاآل حاآل  دونستمبزنم. یم چرخن 

عادت داشتم تو خونه با باال تنه ل*خت بگردم و اگه  شهیکنم. هم  دا یپ ست  لباس منا

ن چ   دم،یپوشیم یی 
 
 هیهات شدم و  فریع الیخ. ی  داد بهم دست یم احساس خفگ

ن بل هیساده و  شلوار یل ن آست ی   هیزدم و  ودمعطر به خ تنم کردم، و کیم د یکوتاه سف  ت 

ن کتوین و در آخر با بردا دمیبه موهام کش شانه سطیح از تو جا  دمیسف یهاشت 

ن ماش چییسو  م،یگوش  ،کفیسر   ی  رایبرق تو پذ کی. ونی  خونه از اتاق اومدم ب د یو کل ت 

ن چ روشن گذاشتم تا همه  از خونه خارج شدم و تو ماش گیتو تار  ی 
ً
ن فرو نره و بعد کال  ت 

 ی. هوم، کجا برم؟ کجا رو دارم که برم؟! مقصدم خونه مجردتمنشس مینود مشکال

 هم که ا ا یخودم و پور 
ً
باهام  ا یفرار کردن از خودم. پور  یراه بود برا نیبهی   نیبود. واقعا

 هم حرف زد حرف یم
ً
 برادر بود باهام؛ وقت   کیبودن. مثل  گذار ی  هاش تاثو واقعا

ن و هم د یفهممن رو یم نزدن نداشتم. او به حرف اجیبودم، احت ششیپ خاصش  ت 

 کرد یم
ً
  رب  عکی. بعد از حدودا

 
من بود و  ی. "نصف خونه برادمیبه خونه رس رانندگ

ره" دم در  نیم ادمیخونه  نیا دنیخر  یزحمتامون رو برا وقتچی. ها یپور  ینصفش برا

ن خونه ترمز زدم و از ماش رس و وضعم رو مرتب کردم. در همون  شدم و کیم ادهیپ ت 

ن کلمه  فونیشدم و آ کیبه خونه نزد لحا "منم" در جواب رو زدم و بعد از گفت 

ن پور هی"ک  .منتظر موندم تا در رو باز کنه ا،ی" گفت 

کردن   شدم، و بعد از یط اطیدر به سمت جلو هولش دادم و وارد ح کیت یبا صدا

 یآسانسور به خودم افتاد؛ چشما نهیآ یآسانسور بودم. نگاهم تو  یتو  کوتایه  ی  مس

. خوب دهیصورت کشدرشت و  کیم  یلبا ک،یکوچ  تن یپر، ب یدرشت، ابروها آی  

ن ق ،که بودم  ت  یوضع ینداشت. اما تو  ت  یع افمیبودم. ق خوب  پیخوب، ت افهیداشت 

 من فرق داشت یاینداشت. دن ی  پول معنا و حت  

 طبقه سوم.  -
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نگاه  کیدوباره  کرد،که "طبقه سوم" رو اعالم یم  اعصاب خورد کتن  یصدا دنیشن با 

انسور خارج شدم و به سمت در آپارتمان به خودم انداختم و از آس نهیآ یکوتاه تو 

 رفتم. در باز بود. کفشام رو در آوردم و آروم رفتم داخل. 

ن چ همه ا ی! من فقط چهار روز نبودم؛ اما پور خونه چشمام چهارتا شد. لعنت   دنید با   ی 

ن چ بود. پشه خاک بر رس، همه دهیرو به گند کش ن ولو بود رو مبل و زم ی   تی. وضعت 

ی خونه، زند 
 
 . زد پش شلخته رو داد یم کی یی مجرد گ

ن تم کردممن بودم مجبورش یم وقت    االن... .  کنه؛ ویل  ی 

ن به! بب: بها یپور   ؟داداشم ورها نی. چه عجب از اداداش سایم جاست؛نیا گ  ت 

خونه بود و از ب*غل  ا یقدم جلوتر رفتم و کامال وارد خونه شدم. پور  چند  ن تو آشی 

 . نهیرو بب یتا بتونه در ورود خوانشیبود رو پ ردهخودش رو پهن ک ساز یچا

 . ا یسالم پور  -

 . یاخورده تو که باز شکست ،اوه لعنت   -

 داداشم.  میزنو دور هم گپ یم مینیش یم امیم زم،یبر  ی  دوتا چا واستا 

 داشتم.  از یها نحرف زدن نیداشتم؟ آره به ا از ین

ن . چشدمهی  خ نو ینشستم و به تلوز  ی  رایپذ راحت   یهامبل یرو  هر  ا یو  لمیاز ف یی 

ن تنها چ نیو ا دمیفهمنیم شد،یم که داشت پخش  کوفت    اطرافم بود.  تیاهمی   ی 

 . : چته؟! گرفته نباش سایما یپور 

شدن جو و حال و هوام رو امشب عوض د یرسم رو برگردوندن سمتش، که فهم فقط

 . د یکش  ق  یبهم نگاه کرد و نفسی عم چشیم ر ی. ز خوامنیم

ن مهموین ا یور پ  ؟: باز رفت 
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 برن.  -

 ؟ستین نیموضوع ا ،عتن ی -

 نه.  -

 ؟پس خ   -

 کرد.   کیرو برداشت و آروم به لبش نزد فنجونش

 ! من خسته شدم -

 : د یهمون حال پرس در 

 ؟از خ   -

-  
 
ن چ از همه ،از زندگ  ؟شهیتموم م خسته شدم! گ ی 

رو  شییچا کیتکان کوچبود که اس ومدهین به مزاجش خوش اد یکه زدم ز   حرقن  انگار 

ن م یمحکم رو   . د یکوب  ی 

 بگو.  گهید بار کی: ا یپور 

 و آروم گفتم:  شدمهی  خ ونیز ینگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به تلو 

 ! من خسته شدم -

 ! یغلط کرد -

 . ا یپور  کنمنیم شوخن  -

ن همچ گهید بار کی ،! نه حاخ  کنم؟یم من شوخن  یفکر کرد- نه من، نه  ،بزین  حرقن  ت 

 ! تو 
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 . الیخی   -

 ! میمن جد -

ن چ خونه رفت.  نگفتم که عصت   یی  ن . دمیکش  قینفسی عم هیبلند شد و به سمت آشی 

  عتن ینداشتم. خب،  خوی  یلیموارد سابقه خ نیبشه، تو ا حق داشت عصت  
ً
اصال

 نداشتم.  خوی   یسابقه

 ؟یدیمزخرف رو از خودت دور کن! فهم ی: فکرهاا یپور 

انداختم. اون  بود، نگایه ستادهیمبل ا یرو ه درست روبهکرو بلند کردم و به اون رسم

 اومد؟!  جا نیتا ا گ

 ؟یدیفهم ار ی: ساما یپور 

 مکث ادامه داد:  کیم  با 

ن بب -  ... . ت 

 داد:  نشست و ادامه میمبل کنار  یو رو  اومد 

متوجه  ،کتن بزرگش یم یادیز  یتو دار  داره؛ ویل مشکالی   شیتو زندگ هر کیس سایم -

 رو؟حرفم  یسر یم

ن چ بازم  دلم نیم کردم،نگفتم، حاآل که فکر یم یی 
ً
حرف بزنم.  خواستامشب اصال

 . اومدمیم د ینبا جا؟نیچرا اومدم ا

 ؟کجا بخوابم  -

 ! سایم -

 ؟بزغاله؛ امشب کجا بخوابم ی. تختم رو که شکوندا یامشب نه پور  -
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 یاکالفههام انداخت و پوف  به چشم نگایه د یو تو چشماش زل زدم، ناام برگشتم

 و گفت:  د یکش

 تخت گرفتم برات تو اتاقته.  ،سایم یلیهر جور ما -

دادم و آروم از جام بلند شدم برم سمت اتاق، که صداش از پشت رسم رو تکون رسم

 کرد.   توجه ام رو جلب

 . ها، در اتاق رو ببند که اومدم بدخواب نیسر با بچه ونمی  من امشب تا دوازده ب -

 : دمیصورتش پاشبه  یو لبخند برگشتم

 ! باشه داداش، بهت خوش بگذره -

افتاد. اوپس تازه  وار ید یبعد دوباره به سمت اتاق رفتم. چشمم به ساعت رو  و 

 ؟گذشتیم ر ید قدر نیچرا امروز ا ،ساعت هفت بود. لعنت  

ن زمان با ورودم به اتاق بلاتاقم شدم و هم وارد  ام داشت کالفه گهیرو در آوردم، د می 

 کیو  نفرهکیتخت  کیداخلش،  یهالهینداشتم و تنها وس شلویعن  اد یاق ز . اتکرد یم

ن م ن کمد لباس بود. من هم  کیو  وتر یکامپ  ی    ت 
 
 داشتم. رو دوست سادگ

ن بل ن م صندیل یرو، رو  می   پرت کردم و خودم رو تخت ولو شدم.  وتر یکامپ  ی 

 دفعهکی. رهبحاآل حاآلها هم خوابم نیم دونستمنداشتم انجام بدم، و یم خایص کار 

 از تو ذهنم رد شد.  ا یخودم و پور  شیذهنم جرقه زد و خاطرات دو روز پ

 )دو روز قبل(

ن یم قدر نی: توکه اا یپور  هم  ینفر خب پخش کن دو سه ،کتن وقتت رو ضف نوشت 

 بخونن. 

 و حق به جانب نگاهش کردم و گفتم:  برگشتم
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 ! هوم نستاگرام؟یکه بذارم تو ا  یخوانیم -

 باال انداخت و گفت: رو  ابروهاش

 . یسینو رمان و رمان یبرا شناسهیم تیسا کیبگم حرفم رو. پروانه  ستا ینه، وا -

 ؟سمینو من رمان یم -

ه بذار حرفم رو کامل بزنم. آها،  -
َ
ن راجع به رمان و هم شناسهیم تیسا هیا مسائل؛  ت 

ن چ . دل نوشته، داستان کوتاه، رمان و همهستیرمان، فقط رمان ن گمیم . برو ی 

 ! نام کنثبت

 . قدر باهوشر تو چه -

 نام کن. برو ثبت ،سایم گمیم ی  خدا -

ن شعر و وقت تر شیکه ب  متن  ی. براگفتفکر کردم، بد هم نیم کمهی ها مشغول نوشت 

 بود.  خوی   ینوشته بودم فضادل

 ؟هست خب اسمش خ   -

ن آهان، قربون آدم چ -  نامت کنم. تخونه ثب میرو تا برس تیفهم، بده من گوش ی 

 داشبورده.  یتو  -

 شد.  رو برداشت و مشغول شد و گوشر  خم

*** 

. الشیخ". ی  قهیدق"هفت و ده شدم،هی  دادم و دوباره به ساعت خرو تکون رسم

ن کردم به چ  رو تخت ولو شدم و سیع فکر نیفردا. با ا یبرا ذارمشیم فکر نکنم و  یی 

 دم. هم بزارم که موفق هم بو  یچشمام رو، رو  کیم
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*** 

  دونمنیم
 
چم  دونستمشدم. نیم دار یاز خواب ب ساعت چند بود که از شدت تشنگ

 . می  گیم شیکه دارم از داخل آت  شدمشده، فقط متوجه یم

خونه رفتم و بطر  با  ن بود رو برداشتم و  خوانشیپ یکه رو   آی   یرسعت به سمت آشی 

 چم شده بود؟!  . لعنت  دمیرس کش نفسکی

به صورتم بزنم.  رفتم تا آی   ی  شوظرف نکیو به سمت س دمیکش  میشونیبه پ دست  

خونه خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم و باز رو تخت دراز  حایلبا ی   ن تمام، از آشی 

حالم جا  قی عم ِبا چندتا نفس دفعهنی. خدا رو شکر که ااد یتا حالم رس جاش ب دمیکش

 اومد. 

باز  تونستممگه یم ویل دم؛یکشهم فشار دادم و دراز   یرو محکم رو  هامپلک

ن م ی! نگاهم به ل**پ تاپ رو بخوابم؟ لعنت    بود.  افتاد. هوم، فکر خوی   ی 

ن م یجام زدم و آروم بلند شدم و ل**پ تاپ رو از رو  یتو  غلت   برداشتم. برگشتم  ی 

نگاه انداختم؛ نه شب.  هی. به ساعت دمیرو تخت دراز کش حایلسمت تخت و با ی  

 نم،یبزنم بب یدور  کی تونستمبشم؛ اما خب یم تیکه بخوام وارد سابود   ر ید کمهی

 . هیبه چ خ  

 دمیترسگنگ بود. یم  کمهیداره!  جا نیکه ا  ها ، خ  اوهورود رو لمس کردم. اوه ینهیگز 

ن چکیبه  ن چدست بزنم و همه ی  ه؛ اما خب به امتحانش یم ی   . د یارز بی 

ن تو بخش  کمهی با  ده ستیرمان نفقط  دمیهاش، فهمگشت   گسی 
ً
 نیتر از او واقعا

و  ستیاآلن ب عتن ی، "Chat-23خورد " کیباکس کوچ کیهاست. چشمم به حرف

انجمن  یهم تو آخه، اون نهیآنال  موقع شب گ نیبابا انفر فعال اند؟ نهسه

کرده.   قایط د یقبل" بود! شا ضهلح کی" امیوقت پ بود،نیهم ا شی! جالبیسینو رمان
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 موجود زنده هست. با چندنفرشون آشنا  دمیدادم که د کیکوچسالم   کی
ً
نه، واقعا

ن شدم؛ اولش آرمان و درسا و بعد ستاره و نگ  ستیب پش کیگفت، آرمان   شهی. م ت 

لبخند به لبم  کیل  شد،باشه و باعث یم یجد کرد یم سیع گرم بود؛ ویلساله خون

 تر شیب دم،یز همون لحظه اول فهمبامزه و مهربون بود که ا دخی  کیهم  سا . در ارهیب

چرا  دونم. ستاره، نیمداد بهم یم زدن باهاش حس خوی  و حرف فهمهاز سنش یم

 فام قدر نیاسمش ا
ً
ها تو گوشم که انگار سال  . شهری  شیلیبرام آشنا بود! مخصوصا

ی کیهم اون م،ی. بگذر زدهیمزنگ
 ویل یجد کیمهیگرم بود؛ البته مهربون و خون دخی 

ن داشت. نگ جالت   تی. شخصطونیش  یلیکه خ  سالهکیو  ستیب ست،یب دخی  کی ت 

ن مهربون بود و از هم  . کردمیم خایص تیمیاول باهاش حس صم دار ید ت 

ن هم کنم و   گفت مهربون بودن، باعث شد خودم رو معرقن   شد خوب و یم قدر نیا کهت 

ن چ اون از  تر شیب یلی. جالب بود! خباهاشون جور بشم کیم  کنمسیع که فکرش رو   یی 

م.  کردنیم فکر  ترشونشیبود؛ ب "s*s. اسمم "کردمیم  دخی 

هم اون شب،کیگفت ساعت   شهیاسمم رو دادم و م یی  کمک آرمان درخواست تغ  به

 جا دل کندم. ل**پ تاپ که رو به اتمام بود، از اون به زور شارژ برق  

 
ً
که   کردنباهام برخورد یم یجور جالب بود، طرز برخورد و صحبت کردنشون.  واقعا

ن و هم شناسنهاست من رو یمانگار مدت نکنم.  ت  یاحساس غر  شد باعث یم ت 

ن چ کردم،باهاشون مهربون بودم و راحت ارتباط برقرار یم  ،واقیع یایدن یتو  کهیی 

 به دور از شخص
ً
 بود.  تمیواقعا

ن ل**پ تاپ، تازه فهم نتیکه ا  دمیبا کنار گذاشت  ت ازم گرفته. پوف قدر وقچه نی 

رو  ا یخوردن از اتاق خارج شدم که پور خاطر آببار دوم، به یو برا دمیکش  یاکالفه

 . دمیمبل د یولو شده رو 
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و  دمیرس کش نفسکیرسد رو  آب وانی. لدهیرو نگاه کن! بازهم رو مبل خواب احمق

ن ل ختم. دوباره به آوردم و روش اندا ی  براش پتو ا یرفتم و از اتاق پور  وانیبعد از شست 

 . خواستیم طوآلین  یلیخواب خ کیسمت اتاق خودم رفتم. دلم 

ن از رو م میزنگ گوش یصدا دنیشن با  بهش  یابرش داشتم و نگاه کالفه وتر یکامپ  ی 

 لنتیرو سا داشت؟ جواب ندادم و کالفه گوشر  کار انداختم. هه! بابا. اون باهام خ  

رفته ازش داشتم.  تماسی از دست ه. اوه! چهاردموقع قطع شد  کردم که همون

ن رو به کل خاموش کردم و رو م گوشر نبود.   اآلن اصآل وقت مناست   ال،یخی    ی 

خودم انتخاب کردم و بعد از  یبرا گذاشتم. به سمت کمد رفتم و شلوارک کوتایه

بخوابم که  کیم  کردمراحت رو تخت ولو شدم و سیع الیکردن شلوارک با خ  عوض

 وفق هم بودم. خدا رو شکر م

*** 

زدم تار بود، چندبار پلک دمیرو آروم باز کردم. رو شکم رو تخت ولو بودم. د چشمام

هم  یهام رو محکم رو زمان پلکتا درست بشه. رسم رو به بالش فشار دادم و هم

 فشار دادم. 

 ! زود بلند بشم؟ قدر نیا د ی. چرا بااومد باز خوابم یم ،لعنت  

خودم رو جمع و  کردمو سیع دمیکش  یاازهیزمان خمم و همرو از بالش جدا کرد رسم

 
 

 . دادنیم هوشر فرمان ی   اد،یز  جور کنم. همه تنم از خستگ

 د یکش  طول یاقهیو بلند شدم و دنبال شلوارک گشتم و چند دق دمیکش  ق  یعم نفسی 

 دفعهکیگذاشتمش. شلوارم رو عوض کردم، که   دسته صندیل یرو  اد یب ادمیتا 

ن م یه ساعت رو چشمم ب  . دمیقدر خواب! چهافتاد؛ نه بود. لعنت   ی 
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تمیو ت و گوشر  دمیشلوارم رو باال کش پیتند ز  تند  بغلم زدم و از اتاق خارج  ر یرو ز  شر

ن . بدمییدو  سیشدم و به سمت رسو  تمیو ت همه عجله، گوشر  نیا ت  مبل  یرو، رو  شر

 پرت کردم. 

 کالس بسکتبال داشتم.   ازدهی! ساعت اه

رو با صابون شستم و با  میکرده از پر خوابکردم و صورت پفحمله ی  روشو سمت به

ن تو   کیم زدن  کردن مسواکم تندتند مشغول مسواک  دا یو پ ی  روشو یکمد باآل  یگشت 

 . شدم

تمیاومدم و ت ونی  دادن کارهام بازهم با عجله ب از انجام بعد  رو تنم کردم و بدون  شر

شنبه بود و ل ولو بود، از خونه خارج شدم. امروز پنجمب یکه رو   ی  ایکردن پور   دار یب

 بزارم بخوابه.  تونستمپس یم م؛ینداشت دانشگاه کالش

ن زدم و سوار ماش ونی  با رسعت از خونه ب کردم. در   شدم و به سمت خونه حرکت ت 

 یلیبزنم که با س زنگ میباشگاه هم ل،یکردم تا به سه  رو روشن میحال، گوش همون

 نبود.  بابا مواجه شدم. اآلن اصآل وقت مناست   یهاو تماس ها مایاز پ

ن . از ماشدمیبه خونه رس زمان کیم تو مدت اد یز  اون رسعت با  رو  ی  و دزدگ شدمادهیپ ت 

ن . به جزء ماششدم اطیوارد ح عی    زدم و رس  ن بابا و آرمان، ماش ت   اطیح یهم تو عمه ت 

بشم،  الشیخی   کردمو سیع دمیکش  یابود؛ اونم درست رو جا پارک من. پوف کالفه

 یرس 
ً
ه عا

َ
بود.  دنیهم قابل شن جا نیبگو مگوهاشون از ا یصدا ،وارد خونه شدم. ا

ن به اتاقم بارد شدن از راه یبرا  شدم؛چشمشون رد یم یو جلو  ی  رایاز پذ د یپله و رفت 

م؛ دست کرددست رو نداشتم. کیم کردن با کیس  اآلن اصآل حس و حال صحبت ویل

ن   . بعد از کیمرفتمیم د یاما خب، باآلخره که با خونه  یخودم، پام رو تو  با کلنجار رفت 

باز شدن در و ورودم، رسی همه به  یزمان با صداشدم. هم ی  رایگذاشتم و وارد پذ

 سمت در برگشت. 
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 سالم.  -

ن اول همه به سمتم  یهاکم جوابکه جوابم رو داد خواهرم سارا بود و بعد کم  کیس  ت 

داداشم، بابا و عمه  به جمع انداختم؛ آرمان برادرم، ندا زن یپرتاب شد. نگاه مختص 

 ! آرزو و مهال دخی  عمم. پوف

 بردارم؛ کالس دارم.  هامو لهیبرم باآل وس د یمن با -

 د یپله رفتم و زود از داز سمتشون باشم به سمت راه منتظر جوای   کهنیا بدون

 یرأسشون دور شدم. رس 
ً
 روز یبدم ساکم رو از د ا یتاقم شدم. از شانس خوب وارد ا عا

پله رفتم برش داشتم. از اتاق خارج شدم و دوباره به سمت راه عی    بودم؛ رس  جمع کرده

 کرد.   عمه نظرم رو جلب یکه حرفا

 "بابا".  ا یارش پش رو رس به راه کتن  نیا د یباآلخره که با -

ن که آروم پا  طور همون  . شد تر یمضحصداش برام وا رفتم،یم یت 

 گفت:   شیشگیبا آرامش هم آرمان

ه رس به رسش نذار  همیلیخ جان، سایمعمه -  . میرس به راهه. بهی 

 ! گهی: آرمان درست مندا 

 ی: نه، آرزو راست مبابا 
 

 ! کنهیم کار داره خ   ستی. معلوم نگ

 ! : بابا آرمان

 آرمان.  مونهنیم : حرقن بابا 

 یبحث هم اوپس،
 
ن ها پا. کامل از پلهشگ همشون بودم.  د یرفتم و حاآل در معرض د یت 

 رفتم.  یشدم و به سمت در ورود الشونیخراه بود، ی   نیبهی   ایلیخی  
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 خداحافظ.  -

 ؟یر  بابا: کجا یم

بود به من. ساکم تعجب برگشتم سمتش که با آرامش رو مبل نشسته بود و زول زده با 

برو بهش  نتشیرو باآل آوردم تا بب
َ
ل**ب  ر ی" ز اشاره کردم و "کالشو با چشم و ا

وار عمه به گوشم پچپچ یکه صدا  دمیکش  یابابا، پوف کالفه یهااخم دنیگفتم. با د

ن که خم شد سمت مهال و چ  شدم هی  . برگشتم سمتش و بهش خد یرس بهش گفت،  یی 

 . دمیکه نشن

 ؟یکجا بود  شبی: دبابا 

شد. داشت جلو م خارجاز دهن گیو "هه" کوچ د یسمت راست لبم باآل پر  یگوشه

 ؟امروز بس نبود  ی! براکرد همه آدم بازخواستم یم نیا

 ؟شده: خ  مامان

خونه خارج یم یچا تن یسمتش. با س برگشتم ن که به   د ینکش طویل شد،داشت از آشی 

 . د یما رس

 ؟یکجا بود  شبی: دبابا 

 طور که نگاهم به مامان بود، خطاب به بابا گفتم: بود. همان یادیز  گهید
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 . ا یخونه پور  -

ن : چمامان  ؟شده پشم یی 

 برگشتم سمتش و گفتم:  مهربوین  با 

ن جان، چنه مامان -  نشده.  یی 

ن : نه اصال چبابا   ! خانم مینشده. ه*رز پرورش داد یی 

جمع، گردنم  یاز ز*بون بابا اونم خطاب به من و درست تو  کلمهنیا دنیشن با 

 . د یچیپ ی  رایپذ یتو  هاماستخون کیت یو صدا د یناخودآگاه به سمتش چرخ

ن "هیصدا ن مامان و "وات  خنده مهال تک یصدا " که ندا گفت به کنار؛ ویلی" گفت 

 ! جمع؟ نیتو ا جا نیهم درست ابا من بود؟ اون عتن یرو مخم بود.  بیعج

داشت، برگشتم سمتش خنده یهاهیبه پوزخند باز شد و با همون پوزخند که ته ما لبم

 یممسخره که  و با همون لحن
ً
 ازش متنفره گفتم:  دونستمواقعا

 ! جانم؟ -

ن بهم توه یجور نی. تا حاآل ادمیشن باور نداشتم خ   انگار   یبود، اونم جلو  نکرده ت 

 داشتم. که به حد مرگ ازشون نفرت  ی  آدما

 : بابا؟! آرمان

 ! چه عجب هه

 شه که بچه آدم شبا  نیم ،فهیمیم ی: بابا نداره که آرمان جان؛ تو خودت پدر عمه

 ! گن؟یم . مردم خ  اد یخونه ن
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  یح  یه بس بود هر خ   گهید
 

وجودم  یکه تو   برخالف آتیسر  نگفتم. با آرامش ساختگ

 گفتم:   یابار مسخرهبود، برگشتم سمت عمه و با لحن تاسف

 یخونتون کالنی  باز  اد یبابا م اد،یخانم؟! دخی  تو چندشب چندشب خونه نمعمه -

 ؟ارهیدر ب

ب*غل ندا بود هم،  یساحل چهار ساله که تو  شد. حت  جا ساکتهمه لحظههی

 بود به من.  بود و زول زده فضا قرار گرفته ی  تاثتحت

 دادم: ادامه میبگذره و با لحن عاد یادیندادم زمان ز  اجازه

   افتاد، حق دخالتاتفاق نیهروقت ا -
 
 . شهیم من بهتون داده کردن تو زندگ

 شهیهاش بخونم. انتظار نداشت منی همچشم یو از ت تونستمیم رو به راحت   تعجب

سمت بابا که با  د ی. نگاهم چرخبس بود  گهید ساکت، بخوام جوابش رو بدم؛ ویل

ن بود. دماغم رو چ بهم زول زده تیعصبان راست که عمه  دادم و رسم رو به سمت ت 

 با تاسف گفتم: 
ً
 بود کج کردم و مثال

 باشه.  ومدهین شیپ یدلخور  دوارمیام -

. به دادمو هر آن احتمال منفجر شدنش رو یم شد یم تر یسر یهر لحظه آت اشافهیق

 گفت :   یبلند یاز جاش بلند شد وبا صدا بارهکی

 گستاخ!   حی یپشه وق -

 سمت راستم رو باال انداختم.  یابرو  کردمکه تعجب یم  عادت وقت   طبق

امت واجِب؛ ویلمامان ن به پشم توه یحق ندار  : خواهر احی   . تن ک  ت 

 ! نه؟یگه توه  رو داره بهمون یم قتیحق کهنیزن؟ ا تن ی: چه توهبابا 

ه بحث رو ادامه ندآرمان  . می: بابا بهی 
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 رو نداشتم!  ها یباز مسخره نیا ی. اصال حوصلهدمیکش  یاکالفه  پوف

.  نیبداگه اجازه -
ً
 رفع زحمت کنم... فعال

 : د یعمه به گوشم رس یکه صدا  سمت در خروخ   برگشتم

 ! ا یارش یکردتیترب خ   ستیوم نمعل -

 ! حیوق یپشه ون،ی  : از خونه من برو ببابا 

برم و پشت رسم رو نگاه  خواستکه، دلم یم  ذارن. نیممی  آقا من که دارم م پوف،

ه حرفحاآل که افتادم رو دور حرف نکنم؛ ویل بزنم. برگشتم سمت بابا و با زدن، بهی 

 آرامش گفتم: 

 ! نیذار نیم م،ی  دارم م -

 ؟: سایمآرمان

ن چ عتن ی ن،یا ن دخالتش هم تی. نهاهیتکرار  یلینگو. خ یی  " و "بابا". از بود؛ "سایم ت 

ن بابا چ سوگیل  هی  ت یلهیهاش زول زدم. اون دوتا ت. به چشمرفتانتظار نیم میاگهید ی 

 کنارم نبود. برادر خوی    د،یکه با  یطور اون وقتچیبودن. ه بیبرام غر  بیرنگ عج

 نبود.  شمیموقع پبه وقتچیه گم بد بود؛ ویل  بود. نیم

بود. شده هی  بود و بهم خ ستادهیگوشه وا  کیبه جمع انداختم؛ سارا با ترس  نگایه

 من.  یخواهر کوچولو 

 . دمیهام رو پوشدادم و برگشتم سمت در و کفشرو تکون رسم

 بزرگ و غلط امافهیسنگ که نبودم! دل داشتم. ق از 
ً
خودم  یبه رو انداز بود و اصال

وجود داشت که  یُبعد کیبود.  حیس کیها، موشه اما ته قلبم، اون گوشه اوردم؛ین

 از ا
ً
 . گرفتو به زبان ساده، غمش یم شد رفتارها ناراحت یم نیواقعا



 
 

 
19 

 

  و از خونه خارج شدم و تازه زماین  دادمونی  رو آه مانند ب نفسم
 

رو  مفهوم خستگ

ن درک کردم، که تو ماش  ،یاگهیاز هر زمان د تر شیب بودم سته شدهنشستم. خ ت 

 اشتباه کردم اومدم خونه.  شد نیم گهید
ً
 برم کالس. اصال

ن کردن ماش  و بعد از روشن دمیرو تو موهام کش دستم تا خونه اونورتر، داخل دو سه ت 

 . باشر  رو نداشته بده کیس یلینباشم. خ د یبست، پارک کردم تا تو دکوچه بن  کی

ن ماش صندیل ن بخوابم. تنها چ کیم  کردمرو خوابوندم و سیع ت   . کرد بود که کمکم یم یی 

*** 

ن چاله، ب کی یتو  افت  یم ی  ها گوقت بعضن   مشکل.  کی ت 

 برا  مشکیل
ً
 . خودت رو تو خطر انداخت   گرانینجات د یتو نبوده و برا یکه اصال

 برا  یاچاله
ً
وش. دست ت یدیپر  گرانینجات د یتو کنده نشده و تو برا یکه اصال

 نیاز ا یو ردشون کرد همه قالب گرفت   یپا ر یباآل و ز  شونیدیو کش همه رو گرفت  

نبود دست  و خودت. کیس یاز اون چاله و بعد خودت موند یمشکل، نجاتشون داد

 و تو رو باال بکشه.  هی  تو رو بگ

 ! كسچیه

 دردآوره.  نیا و 
ً
 واقعا

*** 

مگه  . اوپس، ساعت چهار بود. لعنت  هام رو باز کردمچشم لمیزنگ موبا یبا صدا

 خرسم؟! 

زدم. سارا!  یبود، پوزخند صفحهیکه رو   اسم کیس دنیو د میکردن به گوشنگاه با 

نداشت. داشت؟  یی  که تقصسارا؟! اون یقطع کنم. اما خب رو  خواستدلم یم
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  یدستم رو، رو 
 

ن رنگ . آروم دمیکش  زد،چشمک یم که کنار صفحه گوشر   باکس سی 

 دم: جواب دا

 جانم؟ -

 ؟ی  کجا  ؟. خوی  زمیسالم عز  -

ن سالم. آره. تو ماش -  . ت 

 : د یچینگران سارا تو گوشم پ یصدا هی. بعد از چندثاندمیرو تو موهام کش دستم

ن تو ماش -  ؟سایم افتادهاتفاق   ؟چرا؟ کالس نرفت   ت 

 . الیخی   -

کردم با   . سیعافتاد  امختهیهم ر به یکرده و موها  پف یهابه چشم نهیآ یتو  نگاهم

 موهام رو مرتب کنم.  دست کیم

 . د یرس خط به گوشم یم ِ" آروم سارا از پشتست  ی"ن یصدا

!  ها نیاخونه عمه ا یب ،: باشه... فقط سایمسارا  ن  رفت 

 حواسش بهم بود رو لبم نشست.  کهنیو ا مهربوین  نیاز ا یلبخند

 . یزنگ زد باشه، مرش -

 داد.  یر یناپذ م آرامش وصفور خط بهآرومش از اون دنیخند یصدا

 قطع کنم.  ،عتن ی نیا عویصن  -

 نه دخی  خوب.  -

 گفت:   زد،خنده توش موج یم یهاهیماکه ته  ی  همون صدا با 
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 خونه پشک.  ا یباشه خر شدم. حاال هم ب -

ک.  امیاآلن م -  دخی 

 پس خداحافظ؟ -

 خداحافظ.  -

-  .
ً
 مواظب خودت باش؛ فعال

خونه،  رفتمیم د یشدم. با هی  دادم و بهش خ م فاصلهرو از گوش زدم و گوشر  یلبخند

ن داشبورد گذاشتم و ماش یرو، رو  منتظرش بزارم. گوشر  خواستدلم نیم رو روشن  ت 

و پفک واسه ساحل و  پسیچ خونه رفتم و کیم کیکردم و به سمت سوپر مارکت نزد

گفت،   شهیو م خونه دمیرس قهیدق از ده تر مخودم. تو ک یشارژ برا کیسارا گرفتم و 

 تازه اول ماجرا بود.  نیا ی  جوراکی

ن به جز سارا خونه نبود و هم کیس  بختانهخوش . اومد مثبت به حساب یم از یامت هی ت 

 من رو فراموشو پفک پسیچ دنیسارا با د
ً
. البته نهیبب لمیکرد و رفت ف  ها کال

احت ک خواد خاطر خودمه و یمبه هاشیدور  نیا دونستمیم نم؛ اما خب دلم برم اسی 

 . دمرو بهش ب« شکم پرست»لقب  خواستیم

 کیبه کارهاش زدم و باز من موندم و خودم. به سمت اتاق خودم رفتم و  یلبخند

 . دمیآموزشگاه رس یبه کارها چسب گرفتم. بعد از اون کیمدوش دل

 کار کنم و بعد ی    کردن، تونستم کل کارهام رو ساعت هفت تموم  وقت تلف تیبا نها

فکر  کیاسمش رو  شهیتخت ولو شدم. نگاهم به ل**پ تاپ افتاد. هوم، م یرو 

 
 

"سالم"  کیوارد انجمن شدم و بعدش باکس چت. با دادن  خوب گذاشت. با دوگانگ

خوب بهم منتقل حسی  عالمهکی شدن،که به سمتم پرتاب یم  ی  هاو جواب کیکوچ

چت  گفت که کیل  شهیر کل مد م؛یزد گهید یهاحرف کردم و کیل  شد. با همه شوخن 
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ن کردم، "نگ  دا یمامان هم پ هیشدم. تازه  یمیاز قبل باهاشون صم تر شیکردم و ب ". ت 

 نسبت بهش دارم!  گفته بودم که حس خوی  

 
ً
به بعد  ساعت  کیتا ساعت دوازده شب باهاشون چت کردم. عادت داشتم از  حدودا

  شدمیم هوشخود به خود ی  
 

رو  بمونم. گوشر  دار یب اد یز  تونستمپس نیم ؛از خستگ

 از ی  
ً
تخت ولو شدم و  یرو  حالی   شدم؛یم هوشداشتم ی   خوای  کنار گذاشتم. واقعا

 بخوابم.  کیم  از  تر شیب د یو شا کیم  دادم حیترج

*** 

 و سیع دمیشکم خواب یاز اندازه رو مخم بود. رو  شیب نیو ا اومد بوم" یم"بوم یصدا

 باشم.  اعتنا کردم ی  

 ار؟یسام ؟: سایمسارا 

 اضافه شد.  گی نیاون صدا کم بود و حاآل ا اه

 ؟جان؟ داداش سایم : سایمندا 

 . گهید د یرو محکم رو رسم فشار دادم. اه! بر  بالش

 حال ندارم.  د،یبر  -

 . گمی: بلند شو بهت مندا 

 لرز کنم.  شد کیماتاق وارد بدنم شد و باعث یتنم، رسما یشدن پتو از رو  دهیکش  با 

 . که باز لخت    تو  : سارا 

 هام رو آروم باز کردم و به سارا و ندا که حق بهاز چشم گی
ا
رسم بودن،  یجانب بال

 انداختم.  نگایه
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ن ولم کن -  . اد یخوابم م ،ت 

 . ونی  ب یبر  د یشو با دار ی: بندا 

کردم. بعد چند   میهام رو بستم و رسم رو تو بالشم قااعتنا به حرفشون چشم بدون

راحت داشتم به  الیبسته شدن در. با خ یهاشون اومد و بعد صداقدم یصدا قهیدق

کمرم حس کردم. با   یرو، رو  گیموجود کوچ و گریم که نریم  دمیرسخوابم یم یادامه

" از خودش در یم"ُبو   یصدا د،یکوببه کمرم یم کشیکوچ  یهادست  . آورد بو 

گردم سمتش که موهام هام رو باز کردم و خواستم بر کردم و آروم چشم  یاخندهتک

وع به کش آخ و اوخ  یشد صدا کرد، که باعث  دنشونیرو تو دستش گرفت و رسر

ن   هام کل اتاق رو برداره. گفت 

 رو. سارا؟ وحیسر  نیجمع کن ا ا یندا؟ ب -

 یو رو  می  رو بگ کشیکوچ  یهاانگار نه انگار. به زور تونستم برگردم و دست ها عویصن 

 . زدنتپلش بهم چشمک یم یهاشکمم بنشونمش. صورت بانمک و لپ

وع دمشیکش باعث  شامیر . تهدنیرو بوس کشیکوچ  یگلو   ر یکردم ز سمت خودم و رسر

 اش کل اتاق رو پر کنه. خنده یو صدا اد یقلقلکش ب شد،یم

 بچه؟ آره؟!  کتن یم تیمن رو اذ -

 پاهام نشوندمش.  یبلندش کردم و رو تخت نشستم و رو 

با «. ساحل». برادرزاده بانمک من؛ سالهکی نیی  ش دخی   نیبانمک و ناز بود ا یلیخ

 خواست. دلم یمدمیرو ب*وس شیشونیو پ دمیبه موهاش کش دست   مهربوین 

 هیتخت گذاشتم و  ی. آروم بلند شدم و ساحل رو رو شد نیم گهیخب د بخوابم؛ ویل

تیت  یبود و برا رو تخت نشسته احلمدت س از کمدم برداشتم و تنم کردم. تمام شر

" یم
َ
د
َ
و بعد از ب*غل کردن  دمیبه موهام کش سطیح ی. شونهکرد خودش "بابا" و "د
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ن پا یو بعد طبقه ونی  ساحل از اتاق رفتم ب بود، و ندا  لم داده ونیز یسارا جلو تلو  یت 

 بود.  بود و رسش تو گوشر  نشسته نفرهکیمبل  یرو 

ن چ ،گیعل ،سالیم ،یاصبحانه ،نوین  ،آی   کی -  ! یی 

.  دنیشن با  ن  صدام هردوتاشون به سمتم برگشت 

 ؟یخواآقا پش لنگ ظهره، صبحانه هم یم یای: اندا 

زمان به جا کردم و به سمتش رفتم و همبهو ساحل رو تو بغلم جا  دمیخند آروم

 سارا گوش دادم.  یغرغرها

به پشش حرف  اد ی! کجاست بی. تو که بدتر خوای  یم یلیخ گهیبعد مامان به من م -

 شانس ندارم که.  بزنه؟

زمان با لحن به حرص خوردنش زدم و ساحل رو تو ب*غل ندا گذاشتم و هم یلبخند

 گفتم :   شوخن 

 رو. تحفه نیا ی  بگ -

خودم بلند شد. ندا لبخند  یبهم رفت که صدا یاکرد و چشم غره  یابامزه اخم

گوشم   سارا به یرفتم که صدا سیبهم زد. راهم رو کج کردم و به سمت رسو  مهربوین 

 : د یرس

 . یی  برام کتاب بگ یبر  د یبا ا،یزود ب سایم -

 . دمیتو موهام کش دور کیرو درهم کردم و با دست چپم  امافهیسمتش و ق برگشتم

 ها، حواست هست؟امروز جمعست -

درضمن  ش؛یی  بگ یبر  د یامروز با ،یهفته سفارش داد،بله که حواسم هست. اون-

 مغازه هست!  شهیهم ی  ایضیآقا
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 امروز.  می  گیم می  بهش. م نیآفر  عتن یندش، گ  -

 ممنون.  -

به صورتم زدم و بعد زدن  رفتم. آی   سیتکون دادن و دوباره به سمت رسو  یرس 

بود و  سارا باز رو مبل نشسته اومدم. ندا نبود؛ ویل ونی  ب سیمسواک از رسو 

به زدن باهاش شدم و حرف کردن و حت    تیاذ الیختو گوشش بود. ی   یهندزفر 

خونه رفتم، و  ن ن م شتو پ ختمیخودم ر  یبرا یچا کیسمت آشی  زمان نشستم که هم ی 

خونه شد.  ن  با نشستم، ندا وارد آشی 

 . خودم ختمیر یم اومدمیم ذاشت  یم : ِا... سایمندا 

 گفتم:   کردمیم کشیزمان که به لبم نزددست گرفتم و همرو آروم به وانمیل

 ! انشاهلل گهیاشکال نداره؛ دفعه د -

 . وانهید -

 ساحل کو؟ -

 آدم خب.  شهیآقا خسته م شش؛یآرمان اومده، بچه رو گذاشتم پ -

 حوالم کرد.  بهش زدم که چشمگ یلبخند

برادرم.  سالش بود و زنو سه ستیداشت. ب و جالت   طونیش تیشخص یلیخ ندا 

 دوستش
ً
 طرف اون بودم.  شهیداشتم؛ چون هم واقعا

ً
هوام رو داشت و من هم کال

 بود.  تر کیاز سارا بهم نزد بگم، حت   تونمثل خواهرم بود و یمم

ن چ یهیبق الیخساده، ی   یصبحانه کیبعد از خوردن   تا کیم ونی  شدم و رفتم ب ها ی 

 به اصطآلح، تو جمع خانواده باشم. 
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ن بود، ب گرفته  یدوش رسرس  کهنیبود و طبق معمول بعد از ا تازه برگشته آرمان ماها  ت 

که   یرو ادهیداشت. آخه پ یاخجسته اد یروح ز  ؛یرو ادهیبود پ رفته د. بو  نشسته

 هست؟ ست،یورزش ن

زنگ  یکردم. با صدا  یرس سارا گذاشتم و با ساحل باز باهاشون گپ زدم و رسبه کمهی

. نیتمر  رفتمبا اون یم د یبود. اه! امروز با ا یبهش انداختم. پور  نگایه میگوش  امکیپ

 یتو  زدم و کیم ونی  ساده از خونه ب لباس ورزشر  کی دنیپوشرفتم تو اتاقم و از 

 و کیم ا یپور  دنیجا دساده دورتادور استخر و اون یو د کینرمش کردم ، و بعد  اتیح

 ورزش با اون. 

ن چفکر کنم همه تونستم. یمد یکش. مغزم نفس یمداد جواب یم شهیهم ورزش خوب  ی 

ن چهمه رفت،یم شیپ معتاد بودم؛ معتاد  کیول مامان، من . به زبان ساده و به قی 

 یبرا رفتمنیم انیدر م روز کی حت   ا یو  روز کیبود که اگه  یورزش. اوضاع جور 

 . گرفتهمه تنم درد یم ن،یتمر 

 ن رفت
ً
ن ، چبعد از اون د یطول کش ساعتمیو برگشتم حدودا دوش  کیبه اندازه  یی 

 . آورد چسب حالم رو رسجاش نیمدل

*** 

خونه شدم و رو تو گوشم گذاشتم و وارد کتاب یکردم و هندزفر رو عوض   آهنگ

 ها کردم. زدن قفسه د یخودم رو مشغول د

؛ آره هم یلینارنج! نه خ یلیقرمز، خ یلیبود؟ خ کتاب خ    اسم ن ن سی   بود!  ت 

 . ایصن یآها ر  ؟چه درش یبرا
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ن تو قفسه  کیم  با  ن کتاب از قفسه  داشیمختلف، تونستم پ یهاگشت   کنم. با برداشت 

ن چ کهنیداشت و ا د ید رو ادهیپشتش افتاد. به پ یاشهیچشمم به قسمت ش  کهیی 

 باهم!  د یبرام جالب بود. مهال و سع دم،یدداشتم یم

بهشون چشمم رو ازشون گرفتم و به سمت  دادنتیزدم و بدون اهم یپوزخند

 صندوق رفتم، تا پول کتاب رو حساب کنم. 

رو زدم و آروم  ی  دزدگ ونی  ش از مغازه اومدم باز حساب کردن پول کتاب، با آرام بعد 

ن تو ماش نمیب*غل و خواستم بش در رو باز کردم. کتاب رو پرت کردم رو صندیل  ،ت 

 شد.  دهیکش  که دستم از پشت محکم

تا  د یطول کش چهره غرق در اشک مهال کیم دنیبا شدت به عقب برگشتم، با د

رو از تو  یهاش کالفه هندزفر ل**ب خوردن تکون دنی. با دشدهبخوام فکر کنم خ  

 یکه صدا  دمیرس جهینت نیمهال به ا یغو یجغیج یصدا دنیگوشم در آوردم و با شن

 قدر قشنگه! تتلو چه

  گهیفکر کردن به موضوعات د الیخی  
 

حالم  دنیبهش زول زدم. با د شدم و با کالفگ

 و گفت:  د یکش  ابونیدستم رو گرفت و من رو محکم به سمت خ

ن چ... داره... داره همههی  اون داره م سایم - بره...  خواممن نیم کنه؛رو خراب یم ی 

 . د ی. نبابره..  د یاون نبا سایم

و دستش رو گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش.  سادمیجام وا یرو  محکم

عمم بود و چون هم ازش نداشتم، ویل خوشر دل سن و سال سارا بود. خب دخی 

ن چکی دونمنیم  نسبت بهش داشتم.  تیحس مسئول مثل ،یی 

 دخی  خوب؟ شدهمهال؟ آروم بگو خب؟ خ   شدهخ   -
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کلمه   دنیبود، که با شن هام زول زدهبود و به ل**ب حرف زدنم آروم شده موقع

وع  . کردنهیکرد به گر دخی  خوب از دهنم دوباره فوران کرد و رسر

 ! شده؟مهالجان خ   -

 ارو؟ی یکرد  کارشخ   -

 یز یآبرور  تینها نیبودن برگردوندم. ا که دورمون جمع شده  مت مردیمرو به س رسم

ن بود. آروم دست مهال رو گرفتم و به سمت ماش  زمان گفتم: بردمش و هم ت 

ن تو ماش میبر  ا یجان، بدخی   ا یب -  ! ا یب جا،نیزشته ا ؛ت 

ن راه ننداخت. به ناچار در ماش یز یرو شکر باهام اومد و آبرور  خدا  و رو باز کردم  ت 

درست نفس بکشه.  تونستبود، نیم از بس هق زده نه،یدستش رو گرفتم تا بش

ن هر چ ا یو  حایلصورتش از ی   گفت،   شهیپخش. م ششیبود و کل آرا زرد شده ،یی 

 صحنه
ً
  یاصال

 
 نبود؛ واقعا نبود!  قشنگ

 و رو  ر یسارا و ساحل گرفته بودم رو ز  یکه برا  تنقالی   کیپشت، پالست رو صندیل از 

خودم  یآوردم و رفتم رس جا ونی  ب شکالی   کیک  کیانبه و  وهیمآب کیکردم و 

 پاهاش گذاشتم و آروم گفتم:  یرو رو  کیو ک وهیمنشستم. آب

 . میبعد حرف بزن اد،یبخور حالت جا ب -

برگشتم سمتش و دست چپم  ه؛ی  گغوره یمنه، فقط داره آب دمیمنتظر موندم د کمهی

ن گذاشتم رو فرمون ماش  تا قشنگ بتونم تو اون حالت بمونم.  ت 

 مهال؟ شدهخ   -

 دادم:  داد؟ادامهچرا جواب نیم پوف،
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 آدم صبور  -
ً
ه هم یباال آورد یاگه گند ستم؛ین یمن اصال ن بهی  ن االن از ماش ت   شر گم  ت 

 ! زمیعز  ونی  ب

سکه نفس و سکزد و به سمتم برگشت و با نفس یهام هق بلندحرف دنیشن با 

وع کرد به   حرف زدن: رسر

که نبود... اون رفت... رفت... کال رفت. گفت، من رو که... من... منی  تقص -

 چرا... چرا... ر... رفت؟ ... سایمخواد نیم

 رفت؟ گ  س،یه -

 دوست توئه.  دمیگفت دوست توئه، من د  -

 ؟! گی  اه آروم بگ -

 . د یسع -

 امکان نداشت.  نیا د؟یبا دهن باز بهش زول زدم. سع

طور ممکنه؟ نگاه رسدم رو به مهال بود. چه هال دوست بود و به من نگفتهبا م اون

داشبورد  یرو، از رو  یکاغذآورش جعبه دستمالچندش هیگر   دنیانداختم و با د

 برداشتم و به سمتش پرت کردم. 

 ! یصورتت رو پاک کن؛ حالم رو بهم زد ی  بگ -

ن و ماش دمیکش  یاکالفه  شدت گرفت. پوف اشهیزد و گر  یحرفم هق بلند دنیشن با   ت 

 رو روشن کردم. 

 ... . خواستممن نیم! گفتمبهت یم د ینبا ... سایمد ی. نباگفتمیم د ی: نبامهال 

 سکه زد و باز ادامه داد: سک کینفسش بند اومد و  لحضهکی
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 . تو رو خدا به بابام نگو! بشه. به بابام نگو سایم یجور نیا خواستمنیم -

ن . کالفه ماشزد قدر حرف یمدخی  چه نیا گرفت،داشت رسم درد یم گهید رو به  ت 

 . دمیتو موهام کش حرکت در آوردم و دست  

   : نیممهال 
 
. تو رو خدا... اد یب کنمالتماس یم د یبه سع می  تو رو خدا. من م ؟سایم گ

 . اد یب گمیمن م

 

 تم: گف  بهش انداختم و با لحن متاسقن  تفاوی  . نگاه ی  گفتقدر چرت و پرت یمچه اه

 یم یدار  معلوم هست خ   چیه -
 

باشه  شهر هست که تستت نکرده نیتو ا کیس  ؟گ

 هست؟ مهال؟! آره؟ کیس

 زد:  غیهاش گذاشت جگوش  یهاش رو، رو نگاهم دست دنیبهم انداخت و با د نگایه

 ! خواستممنه؟ من نیم ی  مگه تقص -

بهش  دستم رو به سمت بازوهاش بردم و تکون محکیم غشیج یصدا دنیشن با 

 دادم. 

ن بب - هار رو  یهاسگ یمن ادا یبرا یحق ندار  ،کتن صدات رو بلند یم هر گ یبرا ت 

ن اعصاب ندارم! هم ،یار یدر ب  مهال؟!  یدیفهم ،لرز بزین سگ کنمیم ادتیپ جا ت 

آلودش که حاآل ترس از من هم توشون لونه اشک یهارو بلند کرد و با چشم رسش

 نفرت ل**ب زد:  یمبود، بهم زول زد و با ک کرده

 کن.   امادهیپ -

ن و ماش ابونیبه خ توجهی    داشتم. کنار و نگه  دمیچیپ عی    رس  ها ت 
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ن شو پاگم  -  . یت 

ن لرزون در ماش یهادست با  شد.  ادهیبهم نگاه کنه پ کهنیرو باز کرد و بدون ا ت 

 یلکه بهش بگم دوباره سوار شه؛ و  نهیو منتظر ا کنهآروم کارهاش رو یم یلیخ دمیدیم

 باطل، من حوصله دردرس نداشتم. اصال نداشتم!  اِل یخزیه

*** 

 برو باآل بچه.  ا یب -

 . ستمی: من بچه نسارا 

 به عشقم نگو بچه.  گه،ی: راست مندا 

 همداد، که اوننشون کیبرگشت سمتش و بهش ال  سارا 
ً
ن هم متقابال  رو کرد.  کار ت 

 ! گمیبرو باآل دارم م ا ی: بآرمان

 ؟یبچه دار  کار خ   ه،گی... نشسته دی: اندا 

  د یتو که نبا ها،می: ندا داشتسارا 
 

 بچه!  بگ

 : اوه! حواسم نبود. ندا 

 ؟باآل، سایم نیبر  نیای: بآرمان

 ؟جان -

 . میبرو باآل، بزار ما هم بر  ا یآرمان: ب

 ؟یدار  کار به من خ   -

 طرز درست صحبت کردن... .  نیا -
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وع کرد! ز  اه  یهاالوگید یمه کردم. من همهزمز  " کوتایهستیل**ب "ن ر یبازم رسر

 حوصلهشد هی  شخص رو از بر بودم. با تعجب بهم خ نیکوتاه و بلند ا
ً
 ی. امروز اصال

. داد یم ی  از حد بهم گ شیب هم کیمرو نداشتم. و آرمان، اون ها یزنک باز خاله نیا

ن یم    من رو بفرسته باآل  یابه بهانه خواستیم همونو ا ونی  باهم برن ب خواست 
ً
که مثال

 . نمینب

 ... . نیبر  ی  جا نیخوااگه یم -

 دادم: و ادامه دمیکش  ق  یکردم. نفس عم  کوتایه  مکث

 ! آرمان اهیسنخود  ی   من رو بفرست   ستیالزم ن ن،یخب بر  -

ن هام انداخت، حس کردم چبه چشم نگاه کوتایه آرمان هاش هست و... تو چشم یی 

 تونمباشه. آرمان و احساس!؟ یمداشته احساش ! من شک دارم که حت  الیخاما ی  

هام گرفت و نگاهش رو از چشم شد وقت   لیتبد الیخ کیبگم امکان نداره. شکم به 

ن   یبه ندا و سارا زول زد و دهنش رو برا  باز کرد، و رو به ندا گفت:  حرقن  گفت 

 . میبر  ا یهات رو بپوش ب. برو لباسدونهخودش یم نیبفهمه؛ ا د ینبا گفت    قدر نیا ا یب -

 داد: سمت سارا و ادامه برگشت

 ! عی    با تو هم هستم، پاشو رس  -

 . شدمهی  خ ونیز یزدم و به تلو  یحرفش پوزخند دنیشن با 

ن  د یدون"یم  ؟خ   عتن یشکست 

 ؟د یحسش کن د یتونیم

 مواقع،! غرورشون، احساسشون، افکارشون و در بعضن شکنند هم یم ها آدم

 خودشون. 
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 بود که شکست!" خود من نیلحضه، ا نیا تو 

 ... . ویل دمیرو شن گفت" یمسیهسیآروم ندا که "ه یصدا

 ! یح  یبکنم؟ ه تونستمیم کار خ  

 . امی: من نمسارا 

 . الیخآرمان، ی   امیهم نممن گه،ی: راست مندا 

ن : تو که تا همآرمان  که... .   یمخ من بود یرو  شیپ قهیچنددق ت 

امروز  یوصله داشتم و نه اعصاب؛ برارو رفتم. نه حجام بلند شدم و به سمت راه از 

 بس بود. 
ً
 بس بود. واقعا

 شهیها رسوندم و بعد از باز کردن در اتاقم، مپله یکوتاه خودم رو به باآل  یهابا قدم

بستم و از پشت  خودم رو به داخل اتاق پرت کردم. در رو به آرویم ی  جوراکیگفت، 

 سخت بود. نبود؟ کمهیدادم.  هیبهش تک

 یو به سمت تخت دونفره که گوشه اتاق بود، حرکت کردم و لبه دمیکش  ق  یعم نفس

کردن   رون پاهام گذاشتم و با ستون یتخت نشستم. بالش ب*غل تختم رو، رو 

که   دونمبکنم، یم الیک الیزل زدم. اگه بخوام فکر و خ یرسم به در ورود ر یهام ز دست

رسم  یکه تو   به مشکالی   تینهای   تا  تونستم! من یمهی! فردا چکشهتا فردا طول یم

 کردن افکارم سیع  منحرف یبودم فکر کنم و حرص بخورم. برا ازشون غول ساخته

 ا د یبه دکور اتاق توجه کنم، که شا کمهیکردم 
ً
 ای  یی  تغ هیرسم و  یتو  اد یب یادهیمثال

 به اتاقم بدم. 

 د یجد لهیوس کی یابر  خایلیجا کیو دنبال  برگردوندم یرو به سمت در ورود رسم

 گشتم. 
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ن هام و بعد مپهن بود و سمت راست اتاق کمد لباس یدیسف در، پاگرد مشگ یجلو   ی 

تک  کیاتاق بود. و سمت چپ اتاق  د یسف مشگ لیکه ست وسا  د،یسف وتر یکامپ

ن و کنارش م مشگ مبل بالیسر  که خودم درست کرده بودم و چندتا   گیکوچ  یاجعبه ی 

ن رست کنار مکتاب هم داخلش بود؛ د ن چ نیبود و آخر  انومیپ کمیکوچ  ی  که تو اتاقم   یی 

 با رو تخت   تخت دونفرم خورد که به بالکن یم  یاپنجره ر یبود، درست وسط اتاق و ز 

خب با ست  ساده باشه؛ ویل یلی. ممکنه خاومد از اتاقم خوشم یم یلی. خد یسف پفگ

 یلوازم تخت خواب که جد
ً
  شده خوبیلیگرفته بودم، به نظرم خ  دا

ً
 بود و واقعا

 دوستش داشتم. 

بودم رو کنارم گذاشتم و خودم رو از پشت رو تخت ولو کردم که ب*غل گرفته  بالشت  

ل**ب زمزمه  ر یو آروم آهنگ "حس خوب" از "تتلو" رو ز  دمیکش  ق  یو نفس عم

 کردم، تا حال و هوام رو عوض کنه. 

 . اگه هم سفرم تو باشر  خواد،من دلم سفر یم -

 . قص و پادشاهش من و تاج رسم تو باشر  ونهخ

 . اگه دردرسم تو باشر  خواد،دردرس یم دلم

 لم بدم... .  من

به هم خورد و آروم رو لبه  میگفت، آرامش مجاز   شهیتق در متق یصدا دنیشن با 

 صدام رو صاف کردم و گفتم:  تخت نشستم. با رسفه کوتایه

 ؟بله -

 بهم زد.  یاو آورد تو اتاق و لبخند گندهآروم باز شد و سارا آروم رسش ر  در 

 ؟جانم -
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 ؟: اجازه هستسارا 

 تو، خودت رو لوس نکن بچه!  ا یب -

اش نگاه کردم، بامزه ساده؛ ویل پیدر رو کامل باز کرد و اومد داخل. ناخودآگاه به ت

ن بل کی ن آست آی   ی  ! خرش یهاروفرشر  ی  و دمپا شلوار مشگ کیو  شلقهی کوتاهت 

داشت و  سارا دوستشون خبویل ها؛ی  دمپا نیا دنیبود پوش ر یسنش د یابر  کیم

ام یم اشقهیهم به سلمن  . ذاشتماحی 

 ؟: اجاره هستسارا 

 یاقهوه یهاو مسخره رو از خودم دور کنم و به چشم دادم تا افکار الیکرو تکون رسم

 متوجه حرفش نشدهشدمهی  سارا خ
ً
برد، که با  ی   هیقض نیبودم و اون انگار به ا . اصال

خودم رو  ل**ب زمزمه کردم و کیم ر یز  رسش به تخت اشاره کرد. "آهان" کوتایه

و  دستنیا که اومد و کنارم نشست. بعد از کیم  مو رو تخت ولو شد دمیکنار کش

 : د یهام زول زد و آروم پرسدست کردن، تو چشماون

 ؟ازم یناراحت که نشد -

ن چکی نیا -  ! بود  یعاد ی 

 گفت:   یرو به سمت مخالفش چرخوندم که دستش رو تو موهام برد و پر انرژ  رسم

 ! نه ا ی برام مهمه که ازم ناراحت هست   ،متن  هیتو گوگول -

من  یبِد رفتار  یهاو به سمتش برگشتم. اون مسئول واکنش دمیکش  ق  یعم نفس

 ؟نبود، بود 

 ؟حله شم؛ینم ناراحت . من از دست توئه فسقیلستمیناراحت ن زمینه عز  -

 ی: راست مسارا 
 
 ؟گهید گ
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ً
 گفتم:   و آروم دمیبرگشتم سمتش و به پهلو دراز کش کامال

 ! گمیآره، راست م -

ن رو لوس کرد و هم خودش  گفت:   اومد،که جلو یم  طور ت 

 ؟ب*غل -

 ! ور بچهبرو اون اد یاه، نه بدم م-

 . یندار  اقتیل -

" نثارش کردم و یاونهی. "دونی  فت ببهم رفت و از اتاق ر  یاغرهشد و چشم بلند 

ن چ چیبچه ه نی. ادمیدراز کش لکسیر  انگار نه انگار  شد؛رسش نیم از روابط عاطقن  ی 

 . میزدبا هم حرف یم عشق وصف نشدین  هیبا  م،یداشت شیپ قهیدودق

*** 

کمرم رو از   رو کنار گذاشتم و کیم خودمی   یفکرها لم،یزنگ موبا یصدا دنیشن با 

 نیهم ااون ا؟یپشت شلوارم در آوردم. پور  بیرو از ج میدادم و گوشلهتخت فاص

 ! بهیوقت روز؟! عج

 ؟سالم. جانم -

 ؟ی  کجا  ارو،ی: سالم ا یپور 

ت! کار  -  ؟یدار  یسالم، رس قی 

 من -
ً
 ؟چرا هنوز که هنوزه باهات دوستم دونمنیم اصال

 ؟ا یپور  -

 ؟جانم -
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 و گفتم:  دمیکش  یاکالفه  نفس

 ؟یدار  یار ک  -

ونه صداش  گفت:   یارو نازک کرد و با لحن دخی 

 آره خب عشقم.  -

 ! پس بنال -

ن و هم دمیخنده بلندش رو از پشت تلفن شنتک یصدا  گیباعث شد لبخند کوچ ،ت 

بم و  یبا صدا کوتایهکرد و بعد از مدت  هام نقش ببنده. رسفه کوتایهل**ب یرو 

 اش، گفت: گفت بامزه  شهیم

ن ، همواآل  یح  یه -  بودم. زنگ زده یجور ت 

 . یاونهیتو د -

 گلم.   دونمیم -

 حوصله  خل یتخت انداختم. پشه یرو، رو  رو قطع کردم و گوشر  تلفن
ً
وضع، اصال

 کمهیرو نداشتم.  داد که انجام یم  یابه قول خودش بامزه ویل نمک؛ی   یکارها  نیا

 فهم نداشت. 

 پرت کردم.  تخت یبرگشتم و بازهم از پشت خودم رو، رو 

ن چ همه جا هم اون بود. البته انجمن بود و بحثش جدا؛ ویل شده یتکرار  یادیز  کمهی ی 

به کل اخراج شدم و بعد از  قتیحق جرعت یباز  کیها رس به لطف بچه رفتمکم یم

ن که نگ  یکار   کیرسم گذاشتم و  ر یهاش دوباره برگشتم. دستم رو ز کرد و صحبت  ت 

 کنم؛دقت یم یمجاز  تیشخص کیبه  دارم یلیخ ونستمد. یمدمیکش  قینفس عم
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مادر خودم بازهم برگشته، خود  کردمو من حس یم افتاد اتفاق یم نیخب داشت ا ویل

 خودش. 

تخت  یرو، از رو  میهام رو پاک کردم و گوشو نم اشِک تو چشم دمیکش  ق  یعم نفس

 برداشتم و وارد انجمن شدم. 

کردم با   هام رو تو حدقه چرخوندم و سیع. چشمخصویص امیتا پ! دوازدهاوف

ن نگ یها امیهم پ هیگروه بودن و بق  تر شیحوصله همشون رو چک کنم. ب و ندا  ت 

. جواب بودتم از ستاره، که به کل به بار فحش بسته امی" و چندتا پشوین یپ"ماه

م سال  ، با خوشحایلجانم اسم ننه دنیباکس شدم. با درو دادم وارد چت ترشونشیب

گفت، دلم پر   شهیکردم م  افتی" رو از طرفش در زمیجواب "سالم عز  دادم و وقت  

به  کرد بابا ،که بلندبلند صدام یم یواسش. خواستم جوابش رو بدم که صدا د یکش

 حال نداشتم برم  می. گوشد یگوشم رس
ً
رو کنار گذاشتم و از اتاق خارج شدم. واقعا

ن پا  ا ی شکنهاون یم ا ی کهنیبا فکر ا بخورم؛ ویل پله رس به رسم زد از راه لحظهکی ،یت 

 گفتم:   یبلند یشدم و با صدا زونیخودم. از حفاظ پله آو  یدست و پا

 جانم بابا؟ -

 . . .. : سایمبابا 

 کار مهیم  بازم
ً
 داره.  کر شدم و حتما

 ؟خ   -

ن پا ا ی: ببابا  ن پا ا یب ؛یشنو حرفم رو یم یت   ! قدر راهه؟مگه چه ،یت 

 گفت:   طوین یکه با لحن ش  مدیسارا رو شن یصدا

ن پا اد یب تونه، نیمستپشت حامله -  . یت 
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 با حرص گفت:  مامان

!  نیهزاربار گفتم ا - ام خوب چ کمهیحرف رو نزن دخی  ن احی   . هیی 

 حرکت کردم. مامان ی  رایپله و پذزدم و به سمت راه یحرف مامان لبخند دنیشن با 

ر یمباز دست بود تو پر سارا؛ ویل زده کهنیخانم با ا
ُ
 . زد بردار نبود و داشت غ

ونه الکو.)آقا، آقا از خونه م! آقا یندار  تی: تربمامان
ُ
ر ش

َ
ونه د

ُ
.( اد ی، آقا از خ  دخی 

 که... .   فهمهدمت گرم مامان. نیم -

صدام به سمتم برگشت و زبونش رو به عالمت مسخره برام در آورد،  دنیبا شن سارا 

و   ع کرد. که مامان بازم غر زدنش رو رسر

 نشسته ونیز یتلو  یهاشون به سمت بابا که جلو به حرف توجهکردم و ی    یاخندهتک

 بود، رفتم. 

 ؟جانم بابا  -

ن بش لحظهکی -  ! سایم ت 

 بهش زول زدم.  ینشستم و جد اشی  رومبل روبه یکردم؟ رو   کار ! باز خ  اوف

 گه؟یم عمت خ   -

 ه مسخره گفتم: سوالش، ابروهام رو باال انداختم و ب دنیشن با 

 ! گه؟یم خ   دم،یزبونش رو نفهم وقتچیخواهر شماست و من هم ه -

 کرد و گفت:   گره  رو تو هم ابروهاش

 ! پرسمیم یدارم جد -

ن ب ظن یغل اخم  : دمیبم شده پرس یهام نشوندم و با صدادوتا ابرو  ت 
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ن کنفکر یم -  ؟کنمیم من دارم شوخن  ،ت 

*** 

روم دادم و به عمه، که دست از پا درازتر روبه رو محکم تو دستم فشار  میگوش

 بهش دقت نیم ویل زد؛بود، نگاه کردم. داشت حرف یم نشسته
ً
 د،یو شا کردماصال

 . داشتیم آروم نگه م بود که کیم نیا

 . زد بهم زد، تو گوشم زنگ یم شیکه بابا چند ساعت پ  ی  هاحرف

*** 

 ادهیپ ابونیو تو اون رو وسط خ دهیال د: ارسالن "شوهر عمم" گفته تو رو با مهبابا 

 ؟راسته سایم ،یکرد

 ؟آره، خب -

رنگ و وارنگت  یهانگفتم! به دوست یح  یه یکار کرد  همهنیخب داره پش؟ ا نیا -

 مهال؟ اون مثل خواهرته.  ی  نگفتم؛ گ یح  یه
ً
 ندادم. اما

 : دمیل**ب غر  ر یز 

 ! غلط کرده -

 گفت:   دوار یتاک بابا 

 ؟سایم -

 صدام رو باال بردم.  در رفتم و کیم کوره  از 
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 و کیل تو مسائل جزیع جا نیا اد یم اون خواهرت، یه ؟سایم سایم یه ،خ   عتن ی -

 ینم یح  یه کنهدخالت یم تیزندگ
 

ن من رو س یاآلن دار  ؛گ آخرش که  ؟کتن یم میجت 

 ؟هیچ ها یباز  نیا ،حرف خودت رو بزین  یخوایم

 :  د یپرس و با نگراین  صدام به سمتمون اومد  دنیبا شن مامان

 ؟شدهشده؟ باز خ   خ   -

 گفتم:   عصت  

س -  ! از شوهر جانت بی 

ن مامان و   هیچ یخواستم به سمت اتاقم برم، که صدا رو مبل پا شدم و عصت   از  گفت 

 : دمیبلند بابا رو شن یبعدش صدا

 تن مع نیبه ا کتن من، بلند یم هم تو خونهمن، اون یصدات رو برا کهنیا ار،یسام -

 ! یکه بزرگ شد  ستین

 . سمتش و با پوزخند بهش زول زدم برگشتم

 :  د یدستم رو گرفت و آروم پرس مامان

 ؟چتونه آخه -

 مامان.  یح  یه -

 ساره.  میزنحرف یم می: دار بابا 

 داد:  محکمش ادامه یبه من با صدا رو 
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 ،پشیم. تو شمیم تر کیمن به مرگم نزد یسر یتر مبزرگ فکر کن، که هر خ   نیبه ا -

رس من،  درک کن و الیک کمهی، اسمم بده، من بدم ! تو بد باشر خوامبدت رو نیم

 ! ار یسام ستیرفتارت نشونه بزرگ شدن ن نی. اار یرو درد ن هیخودت و بق

 و گفتم :  دمیکش  ونی  زدم و دستم رو از دست مامان ب عصت   پوزخند 

ن گیچشم حاج زاهد، شما راست م -  ! ت 

که   لباش نیتر از سمتش نموندم و به سمت اتاقم رفتم. دم دست جوای   چیه منتظر 

ن تنم کردم و با عجله، از اتاق رفتم ب ونی  ب یممکن بود رو برا و به سمت در  ونی  رفت 

 خونه حرکت کردم.  یورود

 ؟: کجا به سالمت  بابا 

و  دمیکش  یا. نفس کالفهکرد بود و به من نگاه یم مبل نشسته یسمتش، رو  برگشتم

 گفتم:   شهیتر از همالفهک

 ؟یدی. اجازه ممی  برم بم خوامیم -

 . شد هی  خ ونیز یرو مثل من باال فرستاد و به تلو  ابروهاش

ن ماشی   -  ! لطفا  ت 

 هم فشار دادم.  یرو، رو  هامدندون

ن ماش چییسو  -  ؟کو مامان  ت 

خونه اومد:  یصدا ن  مامان از آشی 

 . ی! دست سارا بود، دم ظهر زمیعز  دونمنیم -

 ؟اون چرا؟ کجاست اآلن -
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 بش اد یحمام، م -
ً
ن زود فعال  . ت 

 : د یبود، به گوشم رس مبل نشسته یکه رو   بابا در همون حالت   یصدا

ن ماش ل،یعزرائ شیپ یبر  یخوایم پش گفت   -  ؟کار خ   یخوایم ت 

 رو بده.  چییسو  ا،یپور  شیبرم پ خوامیم -

ن بش ا ی! بخواد نیم - . حواسم بود و هست، که حرفات مینگپ بز   یپدر و پش  کمهی ت 

 تو اتاقت پش بابا.  و رفت   یرو زد

 . دهینم چییتا فردا هم بمونم سو  ،عتن ی نیو به سمتش رفتم. ا دمیکش  یاکالفه  نفس

ن به زم تر شیمشتم رو آروم فشار دادم و ب ش،یآوردن چندساعت پ اد یبا به   ت 

 . شدمهی  خ

پشتم بود،  شهیهم کهنیبود. ا رم نشستهو مامان کنا خورد یم یآروم داشت چا بابا 

 . کرد رو بهم منتقل یم آرامش خایص

 یصدا ت،یکه تو سکوت غرق بود و در نها  به جمیع شدمهی  و خ دمیکش  ق  یعم نفس

 ممکن بود، سکوتش رو بشکنه.  تن یی  خرچ شو خرچ یچا دِن یهورت کش

 جا کیسکوت،  یتو هم ها اونبودن مدت نداده اد یبودم. بهم  کالفه شده  گهید

 و وقتم رو تلف کنم.  نمیبش

 رو صاف کردم و محکم رو به جمع گفتم:  صدام

 ؟خب، اآلن که خ   -

 ،عتن ی نیبهم انداخت؛ ا ی  شده نگاِه گذرا ز یر  یهاو با چشم د یبابا به سمتم چرخ رس 

 نداره.  حرف بزنم و مشکیل تونمیم
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ن رو ب نگاهم  من بود.  خیهم نگاهش مونا شدم،هی  گردوندم و به عمه خ  جمع ت 

اکمون بود.  نیا د،یو شا اومد نیم ازش خوشم وقتچیه  تنها نقطه اشی 

 که من و تو... .   ! تو جمیعا؟یکردنه ارش  تیبچه ترب نی: اعمه

 و گفت:  د یحرفش پر  ونیم بابا 

 ! طور حرف بزنهو کجا، چه کردم آرزو! اون بلده گ  تیمن پشم رو خوب و کامل ترب -

نبود، که داشت  ند یآبابا هم خوش یبحث برا نیرو لبم نشست. انگار ا یپوزخند

 جاها نمی. البته اگرفتطرف من رو یم
ً
که آلزم بود، پشتم بود و   ی  بگم که بابا واقعا

 در کل حماستیقابل انکار ن نیا
ً
ی  نه؛یی  ش شهیپدر، هم کی یهاتی. اما اگه پدر  حت 

 ! د یباشداشته تلیحن گوشت

، نبودن اون حوا دوباره
ً
سم رو به جمع دادم. من بودم، عمه، مامان و بابا و واقعا

عمه اعصاب خورد کن، خوب بود و اشوهرعمه کله به چشم  خوی   نیخر و دخی 

.  یا هیتوج کینبودشون  یکه برا  همهی. بقاومد یم ن  داشت 

 هاش، ندا و بچهبود و کآلس سارا 
 
 خودش رو  وقتچیخودش، که ه اش و آرمان زندگ

 رسش تو کار خودش بود.  کرد نیم اتیفرع قایط
ً
 و کال

حوصله رس بر بود و آلزم نبود، به  جمع مزخرف خودش به اندازه کاقن  نیا م،یبگذر 

 فکر کنم.  الیک اتیفرع

 ؟کرده  کار ات خ  گفتم، بچه  یدیمگه نشن ا؟یارش بزین  حرقن  یخوا : نیمعمه

 پا انداخت و با صالبت گفت:  یا رو حرف عمه به بابا نگاه کردم. بابا، پ دنیشن با 
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ت رو با دوست نظرم رو گفتم. اشتبایه - پشش گرفته.  مرتکب نشده؛ فقط مچ دخی 

ن چ خودش رو قایط ار یکه سام  دوین خودت یم  کنه،نیم ستیکه بهش مربوط ن  ی  های 

ن منم هم  فکر یم طور؛ت 
ً
ت بکتن  یبرا یفکر  هی د یبا کنماما  . دخی 

 یتقر  از جاش بلند شد و  عمه
ً
 گفت:   عصت   با

 ؟گهید نهیحرفت هم -

بود. بابا نگاه  دهیفاآروم کنه؛ اما کارش ی   داشت جو رو کیم با آرامش سیع مامان،

 بهش انداخت و گفت:  ی  گذرا

 ! نهیآره خواهرجان، حرفم هم -

 داشیگشتم که اسم آشنا توش باشه، تا اول اون رو جواب بدم، پ  ی  دنبال گفت و گو

ن کردم. نگ ن بود، با عنوان )ژزاب گروه زده  کی ت   . میهامون رو بد:/( که عکست 

وع کردم به خوندن پ  حایلی   یخندهتک  . ها امیکردم و رسر

برام  نیهوام رو داشت و ا یلیبودم، خ چند روزه در اومده تیاز مسدود از وقت   ،یه

توش نبود. سالم  یادیز  یهاامیبودن؛ چون پجالب بود. انگار تازه گفت و گو رو زده

 ها به سمتم پرتاب شد. از جواب یلیدادم که س کوتایه

 هیگفتم، که مامان در رو باز کرد و وارد اتاق شد.   کوتایه «هیک»تق در، تق یصدا با 

ی   بود.  گذاشته  تن یس کی یدرست کرده تو  از خ   دونستمنیم جوشونده که حت 

ن م یرو، رو  تن یس رو از ظرفش خارج  وانیه لطور ککنار تخت گذاشت و همون  ی 

 گفت:   کرد،یم

که   بهم زنگ بزن. گوشر  حایلی   یلیخ یدیشد، صدام کن! اگرم د تر شیاگه تبت ب -

 ؟ستی! نشتهیپ
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 گفتم:   زدم و با مهربوین  رو تکون دادم و لبخند آرویم رسم

 ! چشم مادر من. حواسم هست -

از اون  گیوردن جرعه کوچرو چک کرد و آروم از اتاق خارج شد و من بعد از خ تبم

 م فرو رفتم.  نیح  یچند ا یایدمنوش تلخ، باز تو دن

ن نگ «؟ی  پشم کجا ا یپشم رفت. و  ست؟یپشم ن» یهاامینبودم؛ اما پ قهیدق چند   ت 

بامزه  یادیهامون" ز از دوست گی" ا یدر  یهاامیبود و اون وسط پ دهیرس به فلک کش

ن بود. مدام نگ  پشت ولت کرده و... .  گفتو یم کرد یم تیرو اذ ت 

 تو گفت و گو ارسال کردم و... .  ،کوتایه« هستم»کردم و   یاخندهتک

 ! از حد  شیب د یشا م؛یحرف زد یلیروز خ اون

ن خب، هم اما   ! و به نوبه خودش جالب بود  داشتبود که ما رو کنار هم نگه یم ت 

... تا از اتفاقات مزخرف رو بدم و  به کیس جا نیا خواستمام که نیمخالف خواسته بر 

باز  میتو زندگ د یدر جد کی نیا د یبودم و شا شده یمیکنم، با چندنفر صم  یی  جلوگ

 . کرد یم

ن شهر برم و رس هم یهااز آموزشگاه گیبه  سیکار و تدر   یقرار بود برا فردا   ه،یقض ت 

در  هیمن درست  یبرا گاهشگاه و ی    یهاها با ستاره حرف زدم. اون و صحبتساعت

 به سمت آرامش بود.  کیکوچ

*** 

رو قطع کردم؛ اما باز هم  میشدم. زنگ گوش دار یاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با 

 زنگ ادامه داشت.  یصدا

 : دمیل**ب غر  ر یهام گذاشتم و ز گوش  یرو محکم رو  بالشت
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 ! مذهب رو قطع کنه اون سگ گی -

ب رو تخت نشستم کردن زنگ نشد، کالفه از قطع یکه خی    هیاز چندثان بعد  و به ضن

ن که رسم محکم به چ از دهنم خارج بشه و بعد  یز یر « اخ»برخورد کرد و باعث شد  یی 

 نسبتا بلند سارا.  غیج

 "سارا، اون چرا؟"

 باز شدهچشم غیج یصدا دنیشن با 
ً
. بود  بود و حواسم رس جاش اومده هام کامال

ن نگاهم رو تو اتاق گردوندم تا چ هنوزم سوهان روحم  زنگ کوفت  کنم و اون   دا یپ یی 

 بود. 

ن سارا که رو زم دنید با   د،یمالبود و رسش رو یم تخت نشسته هیو درست کنار پا ت 

ن همه چ ن دستم اومد و هم ی   قهه بلندم اتاق رو پر کنه. قه یباعث شد، صدا ت 

 حق به جانب از جاش بلند شد و گفت:  سارا 

 ؟یخندنه بگو به من یم ؟یخندبه من یم -

 طوین یبا لحن ش شیشونیپ یتموم کردم و با اشاره به قرمز  گیرو با لبخند کوچ امقهقه

 گفتم: 

 ! حقت بود بچه -

تکوند و از اتاق خارج شد.  یسر یطور نمادست از پا درازتر بلند شد و لباسش رو به

تمیکردن ت  دا یپ یام رو قورت دادم و چشمم رو تو اتاق براخنده چرخوندم. نبود که  شر

تیت کی! بلند شدم و با حال زار نبود  از کشو برداشتم که بپوشم؛ اما وسط راه  شر

ی  کردم! اما حس یمرا چ دونمنیم شدم. لعنت   مونیپش شب  کهنیبا ا بو گرفتم؛ حت 

شدم و بعد از برداشن حوله و  د یلباس جد دنیپوش الیخبودم. ی   قبل حمام کرده
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 یدوش با آب ولرم گرفتم و حق کیفتم و رو بود، ر راه یلباس به سمت حمام که تو 
ً
 قتا

 گرفت.   دهیهام تو حموم رو نادبه اصطالح آهنگ خوندن ا یزدن نعره شد،نیم

کردم. سارا   حرکت ی  رایکه گرفتم و حالم جا اومد به سمت پذ  یاز دوش رسرس  بعد 

گو، و در کل خونه ساکت بود. پس ب خورد بود و پفک یم نفره لم دادهتنها رو مبل سه

به سمت  حرقن  چیمن! بدون ه کردنتیاذ یبود برا خونه نبوده که اومده کیس

خونه رفتم و ز  ن ن ؛ در حبخورم مرو یو ن یچا کیتا حداقل  مرو روشن کرد یکی    ر یآشی   ت 

مرغ رو تو تابه شکوندم و مرغ رو آماده کنم. تخمکردم تخم  سیع اد یآب جوش ب کهنیا

 ی  باشه؛ تنها یجور نیا خواست. دلم نیمشدمهی  خ ی  رایپذ یروشن تو  ونیز یو به تلو 

کنم. اما   جاد یا بزرگ یی  تغ هی خواستیم بودن، تنها بودن، دلم تفاوتغذا خوردن، ی  

 اره؟یحالت در ب نیمن رو از ا کیم  تونستیم خ  

 خواستیم جا وابسته بشم. دلمبه اون خواستنیم رفت سمت انجمن. دلم ذهنم

 بود.  شده ر یکار د  نیواسه ا انگار امکانش نبود و کیم ویل ون؛ی  ب امیزودتر ب

گذاشتمش   عی    تابه به خودم اومدن و رس  یتو  یهامرغجلز ولز تخم یصدا دنیشن با 

ن و بعد رس م گهیبشقاب د کی یتو   برشته شده  طرفشکی. ی 
ً
 بود.  کامال

 . ختمیخودم ر  یهم برا رنگکم  یچا هیو  دمیکش  یاکالفه  پوف

اما  م؛یبا هم بخور  اد یرسفه صاف کردم و سارا رو صدا زدم که بتک کیرو با  امصد

 خوردن پفکش بود.  ی  درگ اون حسای  

که ممکن   ای  یی  و مشغول خوردن شدم و بازم فکر به تغ دمیموهام کش یال دست  

 خوب انجامشون بدم.  نبود، بتونم

*** 
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 د یفقط با خچاله؛یروز تو پنج یاول هست. غذا حاضن کردم برا یگوشت تو کشو   -

 ونی  ب نیی  م نیهردوتون. دار  نیهم هر روز بخور عادت دار  یچا د یگرمش کن

 حواستون باشه و... . 

 مامان زدم و آروم بغلش کردم.  یهاهیبه توص یلبخند

 ؟من. حله ز یچشم عز  -

س زد و آروم و پر اسی   یاازم جدا شد و صورتم رو از نظر گذروند و لبخند خسته آروم

 گفت: 

 نیمحله، فقط حواستون به هم باشه -
ً
ن بمون خواستمها. اصال خب درس  تنها؛ ویل ت 

 . نیدار 

راحت شد و بعد از ب*غل کردن سارا به  الشیبهش زدم، که انگار خ لبخند مهربوین 

ن همراه بابا سوار ماش و آروم حرکت  ختیرو پشت رسشون ر  آی   الهیشدن. سارا پ ت 

 ل**ب زمزمه کردم و راهم رو به سمت خونه کج کردم.  ر یز  کردن. به سآلمت کوتایه

 . ا یسارا بدو ب -

 راحت شد و به راهم ادامه دادم.  المیهاش خقدم یصدا دنیشن با 

من و سارا خونه تنها  بار نیبودن مشهد و ا مسافرت کوتاه رفته کی یو بابا برا مامان

 . میبود س رو بهونه کردههر دو در  ویل م؛ی. مامان اضار داشت باهاشون بر میبود

 حوصله عمه کوچ مزخرقن  سفر 
ً
موندن با  خونه نیرو نداشتم؛ بنابرا کمیبود و اصال

ن سارا که اونم هم  راه بود.  نیداشت، بهی   نینش  حس رو به عمه ت 
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 کیم  شدم و بعد از اومدن سارا در رو قفل کردم. رسم ی  رایخودم اومدم و وارد پذ به

  نستمدو و یم کرد درد یم
 
کردم و به سارا   راهه. رسفه خشگ یتو  وحشتنایک رسماخوردگ

 . شدمهی  بود، خمبل لم داده یرو  لکسیکه ر 

 زد.  بهم انداخت و لبخند مهربوین  نگاهم رو حس کرد، که نگایه تن یسنگ انگار 

 ؟بکشم یخور : شام یمسارا 

 و گفتم:  دمیکش  ق  یحرفش نفس عم دنیشن با 

 ! حاخ  دخی   ،یچه کدبانو شد -

 برام نازک کرد و گفت:  چشیم پشت

تو رو هم  یسهم غذا شم،یحال ممامان گفته هوات رو داشته باشم و ِاآل من خوش -

 بخورم. 

 ل**ب زمزمه کردم:  ر یکردم و ز   کوتایه  خنده

 جوجه.  به من لطف داشت   شهیتو هم -

لوسش که  یکه با صدا  دمیدادم. شن هیمبل تک رو بستم و رسم رو به پشت   هامچشم

 : گفتیم

 . دمیرو شن گفت    هر خ   -

 فوق سارا 
ً
ن مهربون و هم یادیالعاده و ز العاده بود. فوقواقعا از اندازه  شیبود که ب ت 

 . کرد خاصش یم

*** 
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 نیهفته رو تو ا کی یبودن سفر و من و سارا غذا روز بود که مامان و بابا رفته چهار 

آنفوآلنزا  روسیگرفتار و   کردمرو یمطور که فکرش . همونمیچهار روز خورده بود

 نیم بودم و تب سخت   شده د یجد
ً
ن  تونستمداشتم و اصال  یکنم و حاآل به جا  یآشی 

 ک
ً
 . میکردجان یمسارا خانم رو نوش پختستد یهاکیناهار و شام، معمول

ن و... نبود و هم یمیقدرها صمبود؛ اما اون بهم رس زده روز کی ا یپور   نگرانم یلیخ ت 

 وضع بدتنگ اوندل ی  جوراکیبودم و  . انجمن هم نرفتهکرد یم
ً
 یجا هم بودم و کال

 بود. 

 العاده بود. بود، واقعا ًفوق دهیچیاتاق پ یکه تو   بخیسر آهنگ آرامش یصدا

«love»  ن ! فقط با هملعنت  . «یر النا دل»از . با د یخوب خواب شد،یم آهنگ ت 

زنگ در، آرامشم رو  یم زدم که صدااطراف یبه فضا یبسته لبخند یهاچشم

 کرد.   کهیتکهیت

 : د یچیسارا تو خونه پ اد یفر  یهام رو باز کردم، که صدااز چشم گیحرص  با 

 ! کنممن باز یم -

 باشه.  -

هام رو بستم که بازم بود، که خندم گرفت.. دوباره چشم ی  هویقدر بلند و اون صدام

 دمیخواب گهی*غل گرفتم و به سمت د، سوهان روحم شد. بالشتم رو بزنگ یصدا

تنم  یبلوز  کهنیزنگ اومد. با حرص از رو مبل پا شدم و بدون ا یکه دوباده صدا

 حرکت کردم.  ر،به سمت د طور با شلوار راحت  کنم، همون

 : زدم اد یبردم و فر  ونی  داشتم و رسم رو برو تو خونه نگه تنم

 ؟سارا  هیک  -
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 یصدا بار نیدوباره سوالم رو تکرار کردم، که ا مدیاز طرف سارا نشن ی  صدا وقت  

 گرفتش به گوشم خورد: 

 . ا یب لحظهکی سایم -

حرکت کردم که عمه و شوهرعمه  اطیح یو به سمت در ورود دمیکش  یاکالفه  پوف

تمیبرگشتم و سو  عی    . رس دمید اطیرو تو ح پشت در برداشتم و  رو، از رو جا لباش شر

 به سمتشون حرکت کردم. اخم ب
 
مضطرب  رو صورت هردوتاشون بود و سارا هم زرگ

 . د یرسبه نظر یم

ن چ-  ؟شده یی 

 به گلوش انداخت و با غرور گفت:  یباد عمه

ن تو خونه نیا -  ؟ستچه وضعه گشت 

 گفتم:   تیرو باال انداختم و با جد ابروهام

 . یار یاخت یوار یخونه خودمه. چهار د -

 وسط حرفم و گفت:  د یشوهرعمه پر  «محسن»

 ؟چه وضعشه نیا ؛ی  خونه با خواهرت تنها نیتو، تو ا -

 ! . عجبد یباال پر  ی  پرو اد یز  حجم نیاز ا ابروهام

 ؟بله؟ خواهرمه! مگه چشه -

 ! ؟کتن یم کار خ   ی: حواست هست دار عمه

ن ز  گهید  . کردندخالت یم یادیداشت 
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ایم - . د یدخالت کن میزندگ و تو  جا نیا نیایب دمیکه براتون قائلم، اجازه نم  با تمام احی 

 خونه ن
ً
 ! . سارا برو تو خونهونی  ب د ییبفرما ست؛یبابا هم فعال

 ؟... : سایمسارا 

 گفتم:   تیسمتش و با جد برگشتم

 ! گفتم؟ خونه  خ   یدینشن -

که در رو بست، با   ی  جاشل و وا رفته وارد خونه شد و تا اون یهابا قدم سارا 

 . کرد یم جانب نگاهمبهه که حقهام دنبالش کردم. برگشتم سمت عمچشم

 ! ونی  ب د ییمونده؟ بفرما خب، حرقن  -

ام سنت رو نگه یم : یهمحسن ن بهت چ دارمپش، احی  گم. آدم به اندازه تو پر   نیم یی 

 . دمیرو ند

 زدم و گفتم:  یپوزخند

ام یبرا -  . ونی  ب د ییگم که بفرما  یم گهید بار کیها هم که شده، حفظ شدن احی 

 بهش زل زدم که بعد از نگاه کوتایه یه سمت عمه چرخوندم و با خونشدرو ب نگاهم

 رفت و به کل خارج شد و شوهرش هم اطیح یکه بهم انداخت، به سمت در ورود

 کار قدر ی  . اونسوختپشت رسش. رفتم جلو و در رو کامل بستم. دلم براشون یم

 
 
 خ  آدم جور نی! "اکردنمن و ما دخالت یم بودن که تو زندگ

ً
 "خوان؟یم ها، واقعا

 

 ها؟حرف نیا خ   عتن ی. خورد خون خونم رو یم
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به سمت خوته قدم برداشتم و بعد از وارد شدنم در رو محکم پشت رسم  عصت  

بودم،  از دستش عصت   یلیبود. خ نشسته ی  راینفره تو پذمبل سه یبستم. سارا رو 

 ؟خ   عتن ی

ی  اون رسش داد بزنم و بگم بره تو  خواستیم هم حرف نزد. اول دلم کلمهکی حت 

 اتاقش؛ اما خب اون... . 

خونه آرمان تا با  بردمسارا رو یم کردم،حلش یم یجور کی د ی. بادمیکش  یاکالفه  پوف

 بهی  بود.  نی. اموندمساحل و همش آرمان رسگرم باشه، خودمم خونه یم

مت خونه آرمان.   رو جمع لتیلباست رو بپوش و وسا -  کن، بی 

 گفت:   تعجب به سمتم برگشت و شایک با 

 ؟ا... سایم -

 : دمیغر  عصت  

 ! کن  رو جمع تیکوفت  لیحرف نزن، برو اون وسا-

 نیبهی   نیبودم؛ اما ابلند شد و به سمت اتاقش رفت. باهاش بد حرف زده ناراحت   با 

با برادر  کهنیاونم فقط به جرم ا ارن،یپشت رسش حرف در ب خواستمراه بود. نیم

هام رو مشت کردم و به سمت اتاقم رفتم و لباس تو خونه تنها بود. دست شیناتن

ن . خودم رو به طبقه پادمیرس دمبه خو  قهیدقتنم کردم و پنج مناست   رسوندم. سارا  یت 

. وارد انجمن شدم و صفحه موندممنتظرش یم قهیچند دق د یهنوز آماده نبود و با

ن چت رو باز کردم. نگ برم و اآلن باهاش  تونستمبود. یم هیبش با بقمشغول خوش و  ت 

 نگرانش کنم.  خواست! دلم نیمالشیخحرف بزنم؛ اما اآلن... ی  

ن رفتم و تو ماش نگیاز انجمن خارج شدم و به سمت پارک الیخی   نشستم که بعد از  ت 

ن . بدون حرف تو ماشد یبزرگ رس رس پشت  کوله  هیسارا با  قهیدقپنج نشست که  ت 
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مش؛ اما... با خواستم. دلم نیمکرد  حرکت رب  ع  کی. بعد از کردمرو یم کار نیا د یبی 

ن از ماش هم بدون حرقن بشه. اون ادهیپ ،فتمو به سارا گ دمیبه خونه آرمان رس  ادهیپ ت 

کم با پور  شد. وقت   حرکت  ا یوارد خونه شد، گازش رو گرفتم و به سمت خونه مشی 

ن چ امروز همه کهنی! مثل ات  کردم که با نبودش مواجه شدم. اه لعن دست به دست  ی 

 کنه.   وونهیبود که من رو د هم داده

ن فرمون ماش یو رسم رو، رو  دمیکش  یاکآلفه  پوف  گذاشتم.   ت 

ن چ ! اگه همهشد یم خ    . کرد یم یی  تغ ی 

 خدا؟ شد یم خ  

 

ازش نشد. دلم  یخی   بودم؛ ویل ا یجا منتظر پور اون ساعتکیفکر کنم، حدودا ً 

ن . ماشستین خودم برم باآل، اونم وقت   خواستنیم رو روشن کردم و به سمت  ت 

 دهیتخت دراز کش یو حاآل هم که، رو  دمیساعت رس میخونه حرکت کردم و بعد از ن

 بودم.  بودم و به سقف زول زده

  شهیهم
 
 و انگشت اتهام به سمت توئه.  متهیم شهیهم هم وقت  اون ؛سخت بود زندگ

نتشیچنگ زدم و ا تخت  رو از رو پا گوشر  به انجمن  یرو روشن کردم . خواستم رس  نی 

 حال... .  نیبا ا بزنم؛ ویل

ن بودم که تب دارم؛ ویل سوختیم هامچشم خوردن هم  حس و حال قرص و مطمت 

 ! خ   شدماگه بدتر یم نبود. ویل

خونه رفتم و  باالاجبار  ن  یصدا دنیقرص خوردم. با شن کیبلند شدم و به سمت آشی 

ولو شدم و  ی  رایپذ یرو مبل تو  حالبود، ی   میشلوار راحت بیکه تو ج  میزنگ گوش

 به مخاطبم نگاه کنم، جواب دادم:  کهنیبدون ا
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 ؟الو  -

 هم فشار دادم و به پشت   یهام رو محکم رو ور خط چشمبابا از اون یصدا دنیشن با 

 زدم.  هیمبل تک

 ؟پشم . خوی  ار ی: سالم سامبابا 

 ؟ا. ممنون؛ شما خوی  سالم باب -

 شده؟ها؛ خ  خونه اون یآرمان گفت، سارا رو برد آره. سایم -

 و گفتم:  دمیکش  یاکالفه  نفس

 . کنمیم فیبراتون تعر  ن،یاومد -

ادامه بحث شد و  الیخبود، که ی   یدیهم تاک د یملتمسانه و شا یلیکنم لحنم خ  فکر 

 : د یپرس

 ؟گهید خودت خوی   -

 ؟ن، مامان خوبهآره باباجان. ماما -

 و آروم گفت:  د یکش  ق  یعم نفس

 ! میآآره اونم هست. ما تا فردا یم -

 ؟یندار  یکار   گهید خوبه،یلیخ -

 نه.خداحافظ.  -

 فعال.   -

ن هم ارو کنارم گذاشتم و چشم گوشر  دردرس  هیروزها  نیهام رو بستم. انجمن رفت 

ن ه نگاز حد ب شیب کیمهیدارم  کردم. احساس یمشد محسوب یم شم و  وابسته یم ت 
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ن چ اد ی. ز هیبق  که به عنوان دوست به جمع راه داده  کیس  هم وقت  نبود! اون جالت   ی 

 بود.  راه انداخته یباز کویل  کیل  و بود  به قول خودش عاشقم شده م،یبود

ن  گه،یاز طرف د و  ن اون مت   قمر در عقرب که اسمش رو دلنوشته گذاشته یهانوشت 

 بودم. 

 تر شیبودن نداشتم و ب یبرا خایص یلی. دلشدمزودتر از اون فضا دور یم د یبا د،یشا

ن خاطر نگبه  یجا بودم. مهربون بود و جداون ت 
ً
وسط  نیبود؛ اما اتر شدهمهربون دا

ن بازهم چ ن که آزارم بدن.  ی  های   وجود داشت 

ن با خودم، ا  بعد از کیل نتیکلنجار رفت   دنیدرو روشن کردم و وارد انجمن شدم. با  نی 

ن نگ باکس  یتو  کوتایه« سالم»ستاره و آرمان که در حال چت کردن بودن  ،ت 

 هاشون به سمتم پرتاب شد. جواب د،ینکش هیفرستادم که به ثان

ن ب خواستنیم دلم ن خودم و نگ ت  ن ب ا یو  ت   یاشخص اضافه یاگهیخودم و هر کس د ت 

ن چ نیا جا نیانگار ا باشه؛ ویل  معنا نداشت.  ها ی 

ن شد. رام دا یپ یدیها خوش و بش کردم که رس و کله شخص جدبا بچه کیم . ت 

بود و تو  پش فضویل« کرده.   یی  تغ یلیبنا به دال  تیشخص نیاسم ا ز،یدوستان عز »

شک بود.  بود؛ ویل سالشکیو  ستیبه قول خودش ب . کرد کار همه دخالت یم ن روانی 

ن ه بک  ی  هاصحبتها شدم. با زدم و مشغول صحبت با بچه یپوزخند اون و ستاره  ت 

 نیست و خب، استاره یهااز دوست گی یرد و بدل شده بود، متوجه شدم پشعمه

 حس خوی  
ً
  به اندازه خودش مزخرف بود و اصال

ً
نسبت بهش نداشتم. البته من کال

متفاوت بود. نفس  کیم  مورد نینداشتم؛ اما خب، ا نسبت به کیس حس خوی  

ن ها شدم. نگبحث با بچهادامه  شغولو م دمیکش  یاکالفه ناراحت به نظر  کیم  ت 

سم چه اتفاق    کرد،مجبورم یم هیبه ثان هیثان نیو ا د یرسیم براش افتاده؛ اما  که بی 

. دمیکش  آیه ازده،یساعت  دنی. با داومد به حساب یم و فضویل یرو ادهیز  خب، کیم
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ت که بخوابه و گفت و رف« ی  شب به خ»بودم. آرمان  دار یب موقعنیطور تا امن چه

شد. فقط مونده بود، من و  نیرو به پا کرد و آفآل  کم بساط خداحافظن ستاره هم کم

ن نگ  کیکردم به   و سیع . رفتم خصویصخوابهاون تا صبح نیم دونستمکه یم  ت 

ن و ته، چ رس ی   یهااز حرف ی  رس بحث رو باز کنم؛ اما انگار به غ صوری    یبرا یی 

ن نداشت.   بودم و... .  بهیغر  کیخب من  گفت،یم هم د ینبا گفت 

." باهام حرف بزین  توین یم ینشدم و فقط به جمله "هر وقت بخوا شی  گی   اد یز 

 . راه بود  نیبهی   نیبسنده کردم. ا

 گذاشتم و بعد، وقت خداحافظن   د یها چندتا پست جدو تو موضوع دلنوشته رفتم

وع کنم به حرف زدن و بعد وسط خواستبود. دلم نیم ه، پس رسر هاش خوابم بی 

شده  ممکنی  برام غ کار نیبخوابم؛ اما انگار ا کردم کیم  کردم و سیع  خداحافظن  عی    رس 

 بود. 

نتیا دوباره ن رو روشن کردن و وارد انجمن شدم. نگ نی  خودش  یداشت تو چت برا ت 

ن یم  نبود که باهاش صحبت کنه.  و کیس نوشتمت 

ادم که زود جوابم رو داد. بعد از حال فرست شدم و سالم کوتایه قبیل یوگو گفت  وارد 

، سالمت  
ً
ها که معمول ن خی 

بود، راجع به حالش  یخی  و ی   و احوال دوباره و گرفت 

وع کردم به صحبت کردن راجع به کارها بازم جوای   و وقت   دمیپرس امروز  ینداد، رسر

 همه و کارم با سارا... . 

ن هم وع  ت   راجع به مسا با یبحث داغ و تقر  هیشد، رسر
 
ن ب ئل خانوادگ  ما.  ت 

ن ب و  ن نگ همه حرف و اتفاق، مهربوین  نیا ت  ن از هر چ تر شیب ت  . با خورد به چشمم یم یی 

 . گفتو نظراتش رو یم کرد هام توجه یمصی  و حوصله به حرف

ها مثل  نبود و رفتارش برام خاص بود.  یجلف امروز  یدخی 
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 ! بود  بیعج یادیز  حس نیباشه؛ اما ا خوامو فقط یم ستمیعاشقش ن دونستمیم

 باورم شده بود که مادرمه.  کرد رو پشم خطاب یم من
ً
 و انگار من واقعا

  جا نیاش او مسخره بیعج یجا
 
 به راحت   تونستمدلم، نیم بود که من با تمام سادگ

 دوباره مادرم رو از دست بدم. 

ن ا نگهام بحرف عمه، حال من و حت   یهابود. حرف چند روز از اون ماجرا گذشته  . ت 

که   یبود, به طور  مشکلش رو با عمه حل کرده بودن و بابا حسای   و بابا برگشته مامان

ن   یجا حت   بود. حالم هم بهی   نمونده باق   سوال،کی دنیپرس و حت   جملهکیگفت 

ن مزخرف نبود. و نگ یهااز اون تب یخی   گهیگفت, د  شد بود و یم شده ! بهش ت 

کلمه   کی. دو روز بود که اومد به چشمم یم شهیهماز  تر شیبودم و ب شده تر کینزد

رو  شیمعن لیاوا که حت  « مولته بنه مونو یر » گفتبهم یم د یجالب و جد

 کیو  «خوامخاطرت رو یم» شهیم شیکه معن  دمیاما به زور فهم دونستم؛نیم

 . هییایتالیاصطالح ا

جدا از اون، کنجکاو بودم  رو بدونم و  شیقدر کنجکاو بودم که معنچه دونهیم خدا 

ن بدونم منظور نگ اتفاق  یلی. به نظرم خنمشیبب کیاز نزد خواست! دلم یمهیچ ت 

تر . از من بزرگکردمیم یشمار  رو بهش بگم, لحظه نیکه ا  یروز  یو برا شد یم جالت  

ن بودم ا و  کنهنیم ی  تعب یگونه امروز بچه یهاعشقدرخواست رو  نیبود و مطمت 

مادر  کی و حت   یمیصم یلیدوست خ کی. من اون رو مثل شهیمتوجه ممنظورم رو 

 بد بکنه.  یفکرها کیس  خواستتر. دلم نیمو نه کم تر شیداشتم، نه بدوست

ن اون پشه پررو، رام و  و  نهی, کنجکاو بود که من رو ببمیشهر بود کی! چون هر دو تو ت 

دو ابرو رو داره و اون  چشم چشم کی نداشتم. به هر حال, هر کیس هم مخالفت  من

, رفتار اومدنیم ازش خوشم اد یکنه. ز   کار باهاش خ   تونستمگه یم تیبچه در نها

; اما در کل آدم بود و دلم کردرفتار یم بیجمدل ع کینداشت و به کل،  درست  
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. امروز ساعت کنمصحبت یم از پشت گوشر  دارم با چه مدل آدیم نمی, ببخواستیم

 . میکن  دا یهم رو پ صوری   کیو قرار بود, به  میهر قرار داشتچهار پارک وسط ش

تیت و موهام رو به سمته باال  دمیدار پوشزاب همراه با شلوار یل یاساده د یسف شر

 یخوب به نظر برسم تا فکرها خواستعطر به خودم زدم. دلم یم حالت دادم و کیم

ن چ درموردم نکنه و به چشمش همه یبد افکار  نینده به پاس اخ . تکامیتموم ب ی 

ن  رو  نمیماش چییزمان که سو و هم مهمون خودم کردم و ساعتم رو دستم کردم.  میفانی 

ن از رو م وع کردم به زمزمه کردن آهنگ "دوباره تو" از "اشوان".  داشتم،بریم ی   رسر

کردم   و سیع دمیکه به پارک رس  د ینکش و رسگرم شدنم باهاش، طویل لطف آهنگ به

 که موفق بودم.   کنم  دا یخوب پ پارک یجا کی

ن رام یبرا «؟ی  کجا»با مضمون  ایمیپ  فرستادم و منتظر موندم جواب بده. طویل ت 

ن بل کینشسته و  مکتین یرو  یباز  یهاکه جواب داد. کنار صندیل  د ینکش  آی   ی 

نشدم.  کردن شخص خایص  دا یرفتم; اما موفق به پ یباز  یهاتنشه. به سمت صندیل

 عکس از خودش برام نفرستاده بود.  کی ! احمق حت  لعنت  

 براش ارسال کردم.  یاگهید امیفرستادم و پ ونی  رو کالفه ب نفسم

ا یپ یرو . روبههامصندیل کیمن نزد - ن  . نمتیستاره, بلند شو بب ی 

 باشه.  -

که کنار   یپش الغر اندام و قد بلند دنیرو به دور محوطه گردوندم و با د هامچشم

بهش  ی  راه نگاه کوتاه و گذرا یبود, به سمتش رفتم. تو  سادهیوا ها از صندیل گی

 انداختم. 

ن مزهیالغر, چهار شونه بود و ر نه الغری  بود; ویل الغر  قدش حدودا صدو  کنم. فکر یمهی 

 از من بلندتر بود.  صد و نود بود؛ چون کیم ا یهشتاد و پنج 
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ن بل ن آست ی  که   از موضوعای   گیتو  هادمیبود.  دهیپوش و شلوار مشگ کوتاه آی    ت 

 یاقهوه یو موها د یپوست سف ،آی   یهابود چشمبود، گفتهکرده  فیخودش رو توص

ن روشن داره. چ کوتاه داشت و   مشگ ی. موهادمیدکه االن برعکسش رو یم  یی 

ه. قدیم و پوست   یاقهوه یهاچشم ن به سمتم برداشت و دستش رو به سمتم دراز  سی 

ن کرد, که متقابال هم  کار رو کردم و باهاش دست دادم.   ت 

ن رام  ! یایب کردم: به به, پش فکر نیمت 

ن نشستم. رام چوی   مکتین یزدم و از کنارش گذشتم و رو  یاجبار  لبخند  هم کنارم  ت 

وع کرد به صحبت  کردن.   جا گرفت و آروم رسر

 جان،ی, کامال به تن صداش هکردمصحبت یم نواختکیمن که آروم و  برخالف

ن خشم و چ ن پرحرف بود و هم . حسای  داد یم گهید یهای   کیتحر  اعصابم رو کیم ت 

 شدم.  هی  به خودم اومدم و بهش خ اشی  هوی. با سوال کرد یم

ن رام  ؟کم حرقن   قدر نی: تو چرا ات 

 کردم و آروم گفتم:   کوتایه  مکث

 . کنههام تندتر از زبونم کار یمفکر کنم, دست -

 رو باال انداخت و گفت:  ابروهاش

 هم ساکتت کرد.  قهیدقکی شهیکه بله! تو انجمن نماون -

 رد کردم و شمرده گفتم:  یلیبیس ر یکه انداخت رو ز   یاکهیت

 . زین حرف یم ; اما کمکیسر جا رسک یم. همهحرقن جا کمتو اون ویل -

 گفت:   هاش رو تو دهنش جمع کرد و بعد از مکث کوتایه*بل

 . کنههام کار یمتر از دستتند برعکس توام. من زبونم فکر کنم -
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 ل**ب گفتم:  ر یرو تکون دادم و ز  رسم

 . جورشهکی همنیا -

ن رام  ؟, راست  : راست  ت 

 رو به سمتش برگردوندم.  رسم

 ؟جان -

ه, خ   -  ؟اون وسط گهیم اون دخی 

 : دمیرو باال انداختم و پرس ابروهام

ه  -  ؟کدوم دخی 

ه د -  ؟. الماس، انگشی  گهیهمون دخی 

 گفتم:   عصت   و کیم دمیرو تو هم کش مابروها

ن چ -  باقن هیو به فکر حاش صورتت رو کج و کوله کتن  ستی. الزم نگهینم خایص ی 

 . باشر 

 ابروهاش رو هم باال انداخت و گفت:  چ،یرو جمع و جور که نکرد ه خودش

ن چکیپس, قطعا  -  . نتونیهست ب یی 

 ؟گفتم  خ   یدینشن -

روم اصال به دلم آدم مزخرف روبه نیارم. انسبت بهش ند بودم, حس خوی   گفته

 . نشستنیم

هیحس و  با   شدم. "سارا".  هی  خارجش کردم و به مخاطبم خ بمیاز ج میگوش  ی 
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 . آدم مزخرف نیدور شدن از ا یبود, برا حل خوی   راه

و من به  میبود دهیبود, که هم رو د نشده قهیدق ستیبه افکارم زدم. هنوز ب یپوزخند

 آدم متنفر بودم.  نیسال از ا ستیاندازه دو 

 رو جواب دادم و ازش دور شدم.  میگوش

 ؟جانم سارا  -

 : د یسارا به گوشم رس یپر انرژ  یصدا

 . زمیسالم عز  -

 گفتم:   زدم و با لحن مهربوین  یلبخند

ن . جانم، چزمیسالم عز  -  ؟شده یی 

ن آره! بب عتن ینه,  -  ؟یی  خونه آرد بگ یایم یدار  توین یم ت 

 : دمیپرس طوین یش یکردم و با صدا  یاخنده تک

 ؟ماسک مو درست کتن  یخوابازهم یم ؟خ   یآرد برا -

 گفت:   ی  غویج غیج ی. با صدا, که باعث شد آروم بخندمدیکش  قن یخف غیج

بمونه تو  بود, که نذاشت   خچایلی کی. اون ککنهیعمت با آرد ماسک مو درست م -

 . خچالی

 ات قبل بود. بلندتر از دفع بار نیخندم ا یصدا

 برات.  می  گخدا! باشه زشت, یم یوا -

ن رام نمیتا بب برگشتم شدم؛ حتما  الشیخنکردم. ی   داشینه که پ ا یهنوز رسه جامونه  ت 

 بود.  گورش رو گم کرده
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ن منتظر رام رفتم و کیم مکتمونیکردم و به سمت ن  سارا خداحافظن  از   موندم.  ت 

 . اومدمقرار نیم نی! کاش اصال به ااه

ن رام قهیاز چند دق د بع  شد و کنارم نشست.  کیبا آرامش بهم نزد ت 

 : دمیتعجب نگاهش کردم و آروم پرس با 

 ؟که  یکجا بود  -

 گفت:   یابه گردنش داد و مثال با لحن بامزه تای  

 اوه خانوم خونم, آرد بخرم. خواهرت, اوه یرفتم برا -

 و گفتم:  دمیکشرو در هم ابروهام

 . ومد یخوشم ن -

قدر بکنه. من هنوز اون ها شوخن  نیبخواد با ناموسم از ا , کیساومدشم نیمخو  واقعا 

 نشدم.  تی  غی  

ن رام  کرد و گفت:   عصت   یخندهتک ت 

ن , از هر چدیمگه تو با -  ؟اد یخوشت ب یی 

هام رو بستم. در همون حالت ابروهام رو باال انداختم و زود کردم و چشم  نگاه بهش

شدم و  هی  بهش خ یهام رو جمع کردم و مثال با کنجکاو هام رو باز کردم. ل**بچشم

 زمزمه کردم و از جام بلند شدم.  "فعال" سوایل دفعهکی

 د یو شا نشست. واقعا به دلم نیمبودم آدم رو تحمل کرده نیا یادیز  کنم, حت    فکر 

ن بلد  ست؛ ویلبامزه یلیخ کرد خودش بود. حس یم ی  تقص فقط چرت و پرت گفت 

 . بود 
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ن مت ماشس به ن شد. برگشتم سمت رام دهیحرکت کردم که دستم از پشت کش ت  و  ت 

 نگاهش کردم.  سوایل

ن رام ! اصال از الشیخرو بزار کنار؛ ی   ی. باز ینبود ماماین  شیتیت قدر نیتو که ا : حاخ  ت 

 . آسمونت یجان و ستارهبه الماس دمیم ی  حاال به بعد گ

 چشمش.  یخوابوندم پا رو که گفت, انگار خل شدم و مشت محکیم نیا

 بود.  کرده  شیادیز  گهیبود؛ اما فکر کنم د هم نزده یبد اد یحرف ز  د یشا

ن باعث شده بود رو زم مشتم بهم  ت  یپرت بشه. رسش رو باال گرفت با حالت عج ت 

 زول زد و بلند شد. 

ن رام  ؟یسر ی: چته چرا هار مت 

 انداختم.  به رس تا پاهاش نگایه ی  زدم و با تحق یپوزخند

 . دهنت رو هرجا که شد باز نکتن  یی  بگ اد یرو زدم, تا  نیا -

به جلو اومد  قدمکیکرد؛ اما زود خودش رو جمع و جور کرد و با تعجب بهم نگاه اول

 ام قرار گرفت. *نهی*نه به س*یو س*

ن رام  یح  یه برام شاخ و شونه بکیسر  ستین یوار یاون چهارد جا نی, اها: دور برداشت  ت 

 ! بهت نگم

 گفتم:   آرویم یهاش زول زدمو با صداکردم و تو چشم  کج  رو  رسم

ن امتحان کن, بب -  . اد یاز دهنت در ب حرقن  ذارمیم ت 

 . د یخند یبلند یازم فاصله گرفت و با صدا کیم
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 نینفس بکشن. ارزش ا حت   واقیع یایبتونن تو دن ها ی, شاخ مجاز کردمفکر نیم -

ن , همون ست  ساعت بود هم نداش کی کیکه نزد  قهیچند دق ن ست   یخانم پش نما ت 

 . خورهدردت یمانجمن به

ن تکون دادم و خواستم در ماش یبهش رس  الیخی    یکه دستش رو، رو   رو باز کنم ت 

چشمم خوابوند که از پشت به در  یپا گردوند و مشت محکیم  ام گذاشت و برمشونه

ن ماش  خوردم.  ت 

مون شده دوتا پش متوجه. شدم هی  چشمم گذاشتم و بهش خ ر یچپم رو ز  دست

 . کردنورتر نگاهمون یمبودند و داشتند از چند می  اون

ن رام ن رام رو زدم, تا بدوین  نی: ات  ن چچیه ت   ... . جوابرو ی   ی 

ن بود, که به سمتش خ حرفش کامل از دهنش خارج نشده هنوز  برداشتم و پرتش  ی 

ن کردم رو زم وع کتک نیو ا ت   ما بود.  یکار رسر

ن واژه چ نیا پره و حت   آدم عویصن  نیاز ا یلی, دلم خداومنظر یم به در برابر  گیکوچ  ی 

 . اومد به حساب یم نفرت و...  حجم

ب و زور مردم ازش جدا  . به ضن ن ن به زور از هم جدامون کتن چند نفر اومدن و خواست 

ن شدم. ع ها کل صورتم رو چنگ انداخته ت   ! احمق کهیبود, مرت دخی 

 امش گفت: اومد با آر  کمینزد یمرد

 ! پشم. آروم باش هیچه کار  نیا -

بود رو,پس زدم و به  که دور بازوم حلقه شده  تکون دادم و دست   رو عصت   رسم

 ! کجا گذاشته رفته  حرکت کردم. اصال معلوم نبود, اون آدم احمق نمیسمت ماش

ن ماش ینفرت تو  با   گذاشتم.   لبم یرو  یکاغذ  نشستم و چندتا دستمال ت 
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ن . دستمال رو از پنجره ماشاومد ش بند نیم! خونلعنت   انداختم و  ونی  ب ت 

ن ماش نهییجستجوگرانه تو آ    . تو کل صورتم رد چنگشدم هی  به خودم خ ت 
 

 گرفتگ

ن بودم و پا شده ی  گربه درگ  هیمشخص بود و انگار با  لبم هم پاره شده بود و خونش  یت 

 . اومد بند نیم

ن ماش عا یمسخره شدم و رس  زخم نیخون ا الیخی   رو روشن کردم و به سمت خونه  ت 

 حرکت کردم. 

 کلمه حرف بزنم.   کی حت   تونستمو نیم کرد قل یمقل تیداشت از عصبان خونم

ن ماش ن به سمت خونه, رفتم پشت خونه و  یپارک کردم. به جا نگیپارک یرو تو  ت  رفت 

 نردبون گذشتم و از بالکن رفتم تو اتاقم. 

مامان من رو با  خواست; اما دلم نیماومدبه حساب یم ین به دور از هرکار عقال کمهی

ن انتخاب کردم و پاورچ . لباس مناست  نهیرس و وضع بب نیا ن پاورچت  که   , وارد حمایمت 

 کارم رو تموم کنم.   تر عی    کردم هر چه رس   تو راهرو بود شدم و سیع

 نشسته نهییآ یرو اتاقم روبه یساعت باالخره کارم تموم شد و حاال تو  میاز ن بعد 

 بودم. 

ها زخم نیکردن ا  مخقن  یبرا یکار چیه تونستم! نیم. لعنت  دمیکش  یاکالفه  پوف

تو  زدممشت یم کی. کاش دمیشدم و رو تخت دراز کش الشونیخانجام بدم. ی  

 ! دهنش

ن چچی! ه... لعنت  پشه هام رو . چشمستیبعد از دعوا ن یهاالیفکر و خ نیبدتر از ا ی 

ن چچیکردم به ه  بستم و سیع  عی    بخورم و رس  کهیدر باعث شد  یفکر نکنم, که صدا ی 

 هام رو باز کنم. چشم
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رو به  اشهی  نگاه خ شدم و وقت   هی  مامان تو چهارچوب در با تعجب بهش خ دنید با 

ن . هد یصورتش کوب یبهش زدم. دست راستش رو رو  ی, لبخند اجبار دمیخودم د  ت 

 و به سمتم اومد.  د یکش  یبلند

 ؟رست اومده پشم ی  : خاک به رسم! چه بالنماما

 زدم.  یتخت نشستم و لبخند رو 

 . زمیعز  یح  یه -

وع کرد به رصد کردن صورتم.  کینزد بهم  شد و رسر

 یم نیآره تو به ا ه؟یچیه نی: امامان
 

 ؟نه یخدا مرگم بده! دعوا کرد ؟یح  یه گ

 ؟. دعوا کجا بود زمینه عز  -

 یبرا هیچه وضع نیشم از دستت. اشه راحتخدا من رو بک ؟یدیتو صورتت رو د -

 ! دمت؟یخونه من ند یاومد گ  ؟یخودت درست کرد

 و گفتم:  دمیکش  یاکالفه  پوف

ن چ -  کتن خودت رو نگران یم یدار  , الیککهی. چندتا خراش کوچزمیعز  ستین مهیم ی 

 ! زمیعز 

 

ن چ نیا -  ؟هیکیکوچ  ی 

ل شده یو با صدا دمیکش  یاکالفه  پوف  گفتم:   یاآروم و کنی 

 ! مادر من, لطفا  الیخی   -
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و آروم بلند  نمیهاش رو نبهاش رو باز و بسته کرد, تا نم اشک تو چشمچشم آروم

 شد و از اتاق خارج شد. 

اما خب,  دونستم؛رو یم نیهم ا خودم شدم،وقت ها آزاردهنده یم بعضن  واقعا 

. دوباره رو تخت ارمین در باز دل ماما تونستمبعدا یم کنم و حاال   شیکار   تونستمنیم

متفاوت به  الیفکر و خ خواب کیل یبه جا بخوابم؛ ویل کردم کیم  ولو شدم و سیع

 بود.  رسم زده

 ی, دارم تو فضاکردمحس یم گهیبودم و از سمت د وقت بود دانشگاه نرفته یلیخ

 جا. تا برم اون کردمیم . وقتم رو خایلشمیغرق م یمجاز 

امروز هم به خاطر  ی, دعواو امروز  کردمیم یجا هر کار ناو  یهاآدم یشاد یبرا

 همون فضا بود.  یهاآدم

مزخرفم  یهابه روزمره خواستهام رو بستم, دلم نیمو چشم دمیکش  ق  یعم نفس

ن چ همه یجور نیفکر کنم. ا  خواست. دلم یمشد و اوضاع بدتر یم خورد بهم یم ی 

نفس  هام رو باز نکنم و حت  چشم از جام بلند نشم.  وفتچیه گهیبخوابم و د

ن االشیخنکشم, اما! ی    یلیهم سن و سال من خ یهانجوو  یها براحرف نی. گفت 

ن چ کیبود که گفتنشون  شده یزود بود؛ اما خب زمونه طور  به شمار  یعاد ی 

 . رفتیم

*** 

 «ماه بعد سه»

ن چ روز همه کی, چون دی: مواظب باشموش  یلیخ د یبا! خورهبهم یم نتونیب ی 

 . د یباش هم رو داشته یهوا

 نوشتم:  امشیپ ر یو ز  دمیکش  ق  یعم نفس
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ن نکنه, چ جا دخالت ی   اگه کیس -  . خورهبه هم نیم یی 

ن نگ نمیشدم, تا بب هی  خ به گوشر  یبعد از اون با کنجکاو  و   . کنهیم پیتا خ   ت 

ن نگ ن : چت   ! خورهبه هم نیم نمونیب یی 

ن روزها همه یم نیا. دمیکش  زدم و نفس راحت   یلبخند بهمون بگن که, با هم  خواست 

عاشق هم  کردنوسط فکر یم نیاحمق هم ا یهاآدم یرس کیو  میرسنیم ی  به جا

 نیا میتونستوسط فقط خودم و خودش یم نیحرف درآورده بودن؛ اما ا و کیل میشد

 مادر  کیها مثل وقت و بعضن  یمیمص یلیخ یها. دوستمیکه دوست  میرو درک کن

ن و پش, نه چ  . نیاز ا تر شیب یی 

هاخواستها بود و مردم دلشون نیمحرف یرس کی شهیهم اما  ن خی 
دروغ  ی, با گفت 

 و پخش کردنشون تو چشم باشن. 

ن بود, که با نگ یروز  چند  بودم. نه به خاطر رفتار خودمون؛  به مشکل برخورده ت 

 بودن.  برامون درآورده هیکه بق  ی  هااصال! به خاطر حرف

ن ساده  شدن و دوست یمیصم یادیاجتماع ز  نیتو ا کهنیا مثل نفر جرم  کیداشت 

 شدمحسوب یم
 
بودن  دهیبودن و چسب خودشون رو ول کرده , که مردم کار و زندگ

 
 
 من.  به من و زندگ

ن نگ . فتهیاتفاق ب نیا خواستو من, دلم نیم میکن  روابطمون رو کم د ی, باگفتیم ت 

 ؟داره ظاصال به مردم چه رب

  نی. اگنیو چرت م ارنیدر همه صورت حرف در م ها اون
 
منه, من  زندگ

ن از نگ خصویص امیپ دنیدخالت کنه. با د میزندگ یتو  کیس  خواستمنیم وارد  ت 

ن به چ گهیکردم د  شدم و سیع خصویص یهاامیباکس پ  فکر نکنم.  یی 

*** 
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آروم باشم.  یمکردم ک  رو به سمت تخت پرتاب کردم و سیع گوشر   تیعصبان با 

ن چ بود. همه تموم شده  بود.  تموم شده ی 

رو از اول  امشیرفتم و دوباره پ می, آره به سمت گوشبشه درستش کرد. آره د یشا

 خوندم. 

 . رایه چینبود، ه رایه چیه

ن و م دمیکوب  وار یبه د تیرو با عصبان میگوش ن رو محکم به زم امپاتخت   ی   . ت 

 و به حال خودم زار بزنم.  نمیبش واستخدرکش کنم. دلم یم تونستمنیم

 ؟بودم؟ کجاش رو  ! کجاش رو اشتباه رفتهلعنت  

. اون حق دمیهام گرفتم و محکم کشرو تخت نشستم و رسم رو محکم تو دست

که آرش برام   ایمیخِط اون پبهکار رو بکنه! خط  نیحق نداشت, ا ا ینداشت. پور 

خود  یبود. صدا ا یپور  یصدا . سیهام بود و اون و چشم یبود جلو  فرستاده

 کار نی, با ااشتطور تونست؟ من آبرو داشتم. اون حق ندبود! اون چه شیعوض

ه.  یآبرو   من رو بی 

 رسم بود.  یتو  صداش

 باشه.  گرفته  اد یرو  کردنهیفقط گر  د ی, شاشی! اون بچه ننه از کل زندگار ی: ساما یپور 

ن خنده مع یصدا  . شد تو رسم اکو یم ت 

ن مع ن , همچکردما فکر نیمخد ی: وات   . باشر داشته یدل پر  ت 

 کرد و گفت:   یخنده بلندتک ا یپور 

عر بزنه و از کل مشکالت داشته و نداشته  اد یصبح، ظهر، شب ب گیاگه  حاخ   -

 ! گهید شهیبگه, دلت پر م شیزندگ
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*** 

ن : ببمحمد   الشیخاخالِق بد. ی   یرس کیاخالِق خوب دارن و  یرس کیها همه آدم ت 

 ! سایم باش

 رو تکون دادم. ادامه داد:  رسم

 رست رو تکون نده پش! حرف بزن.  -

 مزه کنم. مزه تو دهنم رو کیم یهاکردم حرف  و سیع دمیکش  ق  یعم نفس

 ! تر از آش محمد کاسه داغ  یشد -

 تر گفتم: شد, که آروم هی  زده بهم خ بهت یهاچشم با 

 توین ندارم. یم اجیهم احت کسچیه گریم! به دلنباشر  ا ی نباشر  ستیبرام مهم ن -

 ! یبر 

ن و ماش ابونیو به خ دمیکش  ق  یعم نفسی   هی  که, در حال رفت و آمد بودن خ  ی  هات 

ن شدم. خواستم برگردم سمت محمد و چ  باز و بسته یبهش بگم, که با صدا یی 

ن شدن محکم در ماش  هام رو آروم بستم. شدم و چشم الشیخی   ت 

ن تعادل رواین  ا یو  یردخو  اعصاب نیمقص ا هیبق  د یمن نبودن؛ اما خب, با نداشت 

تنها  طوالین  یلیخ مدتکی خواستمتنها باشم. من یم خوامکه یم  دنیفهمرو یم نیا

ن باشم. هم  ! و بس ت 

 که در حال پخش بود, گوش بدم.   کردم به آهنگ مزخرقن   رو بستم و سیع هامچشم

 ! نباش یانهیک  قدر نی)چز آروم باش. ا

 بهت بگم د ی, باجانیبه ا د یکه کار کش  حاال 
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 . خوانیم دهی, جفتشون کشخوانیم دهیکش  جفتشون

 ! ی  دورو آه

ن زم زین یم ض،یمر  نیگوتر دروغ تن حرمت رو یم ،ت 
َ
 ! ویل سینوبتت ن ع،ی    رس  شک

تن یم توین و تا یم صیحر  هست  
َ
 . ک

 . یسر یو م شیفهمیم تر شیب هیکر   . ویلستی, آره مثل تو نایدن فهیکث

 . یکرد  ی  چون گ شی, از پشیاز پ تر جیگ

 . فهیمیم ،ی  مس چیدر پ چیشده پ د،یشد یکرد  ی  گ

ن زم هی رو  ن ُپر از م ت  ن کم  یکرد  ت   نیاز ا میب ی. دار ت 

 . نیاز ا شیب تر شیپ ش،یپ تر شیب یکه بر   ا ی راهت رو پس بکیسر  که

ن ; اما میگندیم یاگه ُجم نخور  دوین یم  بوم!  گنیم ها ت 

 . یدار  د یترد ترشیم یخز یم

 .(یشنو یم شک. ی  میشنو یم میدار  د یتردی  

کنارم باشه و اصال   برام مهم نبود, کیس گهی. دتحمل  ِقابلی  آدم غ کیبودم  شده

بود؛  دلم جا باز کرده یتو  بیعج نفر کینداشتم. اما  نسبت به کیس حس خایص

ن نگ  . ت 

 بودم. ویل دهیهم نشن صداش رو  بودمش و حت   دهیگفت, تا حاال ند  شهیکه م  کیس

در  خواستبودم, که دلم نیم فرق داره. مطمئنا فرق داشت! من کیس دونستمیم

. کردمیم یبودن با اون دخی  هر کار  یبرا نفس بکشم; ویل , حت  گهیآدم د کیکنار 
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ن بودم. اما خب, خ نیعاشقش نبودم, ا هم . اونداشتم دوستش یلیرو مطمت 

 داشت. 

فرزند به  کیبه فرزند و برعکس. عالقه من, مثل عالقه مادر  کیعشق  مثل

 مادرش بود. 

ن قیام به )امشب, شک  شد.  لیتبد ت 

 . ستمیمهربان ن با کیس گر ی, دهاستمدت

 . زنملبخند نیم گر ی, دهاستمدت

 . شومنیم ی  گمردم دل دنی, از رنج کشهاستمدت

 ندارم.  تی, که فقط انسانم و انسانهاستمدت

 زنده, که هاستمدت
 
 . کنمنیم ام و زندگ

من, در حال گشت و گذار  " وجود ندارد و کالبد تو خایلی "متن  گر یکه د  هاستمدت

 است. 

ن قیام به ! امشب, شکیآر   شد.  لیتبد ت 

 ام.(هاست که از درون مردهمدت من

*** 

وارد  یامکث اضافه چیبرداشتم و بدون ه پاتخت   یرو از رو  میهر روز گوش مثل

که مربوط به   ی  گفتگو  ،گمید یو گفتگوها ها هیبدون توجه به اطالع انجمن شدم. 

ن خودم و نگ  شدم.  امشیبود, رو باز کردم و مشغول خوندن پ ت 

ن نگ  ؟. خوی  زمی: سالم عز ت 
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 زدم و جوابش رو دادم.  یلبخند

 ؟یطور تو چه گذرهجان. یمسالم ننه -

. رو چک کردم هامهیعمنتظر موندم و اطال  الیخ, ی  ستین نیآنال  دمید وقت  

تو انجمن,  دا ی. جدداد بهم یم حس خوی   نیهام بود و ادلنوشته یبرا ترششیب

ی دلنوشته یم تر شیب
ن و  اومدنکه از دلم یم  ی  ها. دلنوشتهکردموقتم رو ضف نوشت 

به حال من  تفاوت چنداین  تنشمخاطب خاص بود; اما خب, گف کی یقطعا برا

 اضافه و مزخرف بزنن.  یهابازهم حرف هینداشت. ممکن بود, بق

از طرف  ایمیپ دنیباکس رو باز کردم و با د هامامیتو باکس, پ د یجد امیپ دنید با 

ن نگ منتظرش بزارم, پس بدون  خواسترو لبم نشست. دلم نیم ق  یلبخند عم ،ت 

ی پ امشیپ یاحرِف اضافه چیه
ن  یرو  ظن یاخم غل ام،یرو باز کردم. اما با خوندن مت 

 د شد. ام بلننشست و دود از کله میونشیپ

 ! رو ثابت کنه به من خ   خواستیم ؟خ   عتن ی

 ؟میکن  رابطمون رو کم کمهی شهیسالم سام. م -

و اون  ذاشتمکل وقتم رو براش یم  ! من داشتممیبود؟ کمش کن چه حرقن  نیا

ارم روش آز  نیبا ا خواستیم ا ی کرد داشت من رو مسخره یم م؟ی, کمش کنگفتیم

 ؟بده

 هام فشار دادم و کوتاه نوشتم: رو محکم تو دست گوشر 

 ؟هیمنظورت چ -

 ! داد به من جواب یم د ی. اون باداد کننده به من یمجواب قانع کی د یبا اون
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 دنیباکس شدم و با د, وارد چتدهیبهم نم جوای   دمید ساعت وقت   میاز ن بعد 

 ام بلند شد. ها بود, دود از کلهبچه هیکردن با بقدر حال چت کهنیاسمش و ا

و بعد,  د یخندو یم گفت. یمزد حرف یم هیباکس با بقبود. داشت تو چت نیآنال 

 ! من داد؟جواب من رو نیم

ن خواستم چ اول  اد یکه ب  داد نیم تیبهم اهم قدر نیا وقت   . ویلسمیبراش بنو  یی 

 ! شدمدخی  یم نیا الیخی   د ی. منی احمق باشدمیم الشیخی   د یجوابم رو بده, با

ن ماش چیرو برداشتم و بعد سوئ میبلند مشکل کت دست به اون  کهنیو بدون ا ت 

 . ونی  مزخرف بزنم, از خونه زدم ب گوشر 

از هر وقت  تر شیکابوس بود! من ب  کیاش خواب بود! کاش همه ها نیهمه ا کاش

متنفر بودم و حاال تو  ی  کابوس بود. من از تنها  نیبرام بدتر  نیتنها بودم و ا یاگهید

 . شدممزخرف داشتم, از خودمم متنفر یم یهالحظه نیا

ن ماش الیخبود, ی   دنیکه در حال بار   باروین  دنیشدم و با د اطیح وارد  ن برداشت   ت 

 شدم. 

 خواستکنم. دلم یم  خودم رو آروم یجور نیقدم بزنم و ا کیم  خواستیم دلم

ن چ راه برم, که همه قدر نیا  یدیجد یبه جا کنه و حت    دا یپ یدیجد یابرام معن ی 

 برسم. 

 نیو ا گرفتکم شدت یمرو به سمت استخر چرخوندم. بارون داشت کم راهم

نگاه  . به جنب و جوش مردماومد بخش به حساب یمآرام نیمن بهی   ی, برادیشا

ن   هم ی  هاو اون نی  پناه بگ رشیبودن که ز  ی  . همشون دنبال جاکردمیم که داشت 

, که مثل خودم دمیدرو نیم یسرسشون بود. ک یچی  باال کی, زدنقدم یم الیخی  
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طور حسشون رو ها. بلد بودن چهاون یخوب بود. برا من نه، برا نیباشه و ا رد داده

. کار   مخقن  ن  . شد محسوب یم ا یکار دن  نیتر من سخت یکه برا  یکتن

. د یبار اشت با تموم وجودش یمشدم. د هی  خ رنگهی  رو بلند کردم و به آسمون ت رسم

بود; اما خب, اون جرات ابرازش رو داشت گرفته  یلیهم, مثل دل من خانگار دل اون

! شدمآروم یم صوری   کیبه  د ی. بااومدمبا خودم کنار یم یجور کی د یو من نه. با

 ! ونی  ب اومدمیم د ی. باونی  ب اومدمیم! از اون انجمن لعنت   د یمن با

*** 

 تمومه.  گهیرابطه د نیا نو ینگ بکتن  خواد دلت یم یهر کار  ین تویم -

 ؟حرفت نیا خ   عتن ی -

دم و با دست یرو تو  گوشر   لرزون نوشتم:  یهادستم فشر

 ؟یخوارو نیم نی. مگه خودت اکنمدارم تمومش یم -

, گفت! یمگرفت. مطمئنا جلوم رو یمدمیکش  قینفس عم کیرو بستم و  هامچشم

ن چچی, هگفتبراش. یم ارمی, هنوزم همون سامگفتن. یمافکارم اشتباه  یی  تغ ی 

 نکرده. 

هیو  یصدا دنیشن با  شد,  ایمیپ خیم هاماز رو تخت, برداشتمش و چشم میگوش  ی 

با من  تونست. اون نیمشد نیم . باورمزد دو یمهام دو بود. چشم که اون برام فرستاده

شکل  نیبودم و اون, حاال داشت به بدتر  دههمه به پاش مون نیکار رو کنه! من ا  نیا

ردم یم
ُ
 . کرد ممکن خ

 . باشه, هر طور راحت   -
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ن پ یبلند یگوشم, با صدا  یتو  نفر کی کردمیم احساس . زنهیم اد یرو فر  امشیمت 

رو خاموش کردم. اصال بهی  که  میهم فشار دادم و گوش یرو  هام رو محکمدندون

نداشت! اصال بهی  که  اقتیشت. آره, اون لمن رو ندا اقتیتمومش کردم. اون ل

عالقه من  اقتی. آره! اون لاشتمن رو ند یهایخور تمومش کردم. اون ارزش خود 

 ! نداشت وقتچیرو نداشت. ه

ادعا  شیمیفکر کردم که دوست صم یتخت پرت کردم و به روز  یرو رو  خودم

 است.( دهکر   یی  تغ تیشخص نی, عاشقم شده. فاطمه.)دوستان, اسم اکردیم

روز  ,آره از همونروز باهام به هم زد؟ آره از همون ؟اون رو گرفت. که خ   طرف

ه ی  بود. به
طاق  عوض کرد؟ عالقه من رو با گ , من رو با گجنبهخاطر اون دخی 

 ؟زد 

شدم. دلم  هی  گوشه خ  کیاتاق موندم و به  یها تو . ساعتشدمیم وونهید داشتم

از اون توش نباشه. کاش  یاخاطره گهیشو بدم, تا دو تمغزم رو شس خواستیم

ها گذشت, ! ساعتاومدمنیم وقتچی! کاش هذاشتمانجمن پا نیم نیبه ا وقتچیه

جمع خانواده  یبودم, خودم رو تو  کرده  بودم و سیع رو به کل خاموش کرده میگوش

ن جا کنم. تو هم راه  کیدارم. البته کار ن  نیبه جز ا بودم, رایه دهیچند ساعت فهم ت 

 قدر نی! اما خب من حوصله نداشتم. اد یجد یهاکردن آدم  دا یهم بود؛ پ گهید

 د یشا نیبشه و ا کمینزد کرد جرعت نیم کسچیکه ه  بودمدهیدورم رو کوب یهاآدم

 بودم.  . اما حاال! من تنهاتر از هر کیساومد مثبت به حساب یم از یامت کی موقعاون

 یافکار مزخرف رو از خودم دور کنم. سارا، آرمان و ندا رو  نی, تا ادادم رو تکون رسم

خوردن بودن. تو دلم گفتم, خوب  بودن و مشغول تخمه نشسته میرو مبل روبه

فکر  نی, اقینفس عم کیبا  هیهم بزنن; اما بعد از چندثانبه من یااگه اشاره شهیم
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من نبود.  یبرا راه درست   نیداختم. اان ونی  از رسم ب هتوده زبال کیرو, مثل  گانهبچه

 ! نبوده وقتچیه

*** 

  نیتر وقت خواب، بد  د یشا
 
; اما هیجور نی, فقط برا من ادیباشه. شا زمان زندگ

و در آخر به  کنمفکر یم هام. به تمام بدبخت  دهبهم دست نیم حس خوی   دونمیم

ن چکی  ... . رسمیم ی 

 مونی. پشرو ندارم یگندکار   نیجور کردن او جمع تیهم که بکنم, قابل یهر کار  من

 ! بودم

ن کردم؟ به نگ  کار امروز خ   من  یلیهم گفت باشه. خو اون میتموم کن ا یگفتم, ب  ت 

 ! راحت گفت, باشه

 گفتم  احمقم! من کیاون فقط گفت, باشه. من  ; ویلکردمیم یاون هر کار  یبرا من

 ! باهام صحبت کنه; اما اون کیم  , بگه نرو. بخواد هی  تا بخواد جلوم رو بگ می  م

, منی احمق به کنمشکستم. حاال که بهش فکر یم تر شیاز, ب تر شیاز, ب تر شیب

بره. همش  گفتمیم د یخودم بود. نبا ی  آره. تقص گفتمیم د ینبا خاطرش له شدم! ویل

 ! من بود  ی  تقص

 : زد یم اد یاز درونم فر  حیس کی

 ؟تو بوده ی  آخه احمق! کجاش تقص -

همه  د ینبود, من با که کیس  میخب, کو گوشی شنوا؟ مهم رفتنش بود و وقت اما 

, کردمو احساس یم کرد تا آروم بشم. رسم درد یم دمیخر رو به جون یم ها ی  تقص

ن م ی. کشو کوبهچکش مدام به رسم یم کیبا  کیس و رو کردم و  ر یکنار تختم رو ز   ی 

 نیبخوابم و ا تونستمنیم اصال روزها,  نیکنم. ا  دا یکردم چندتا مسکن پ  سیع
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تا از هر کدوم از . ششکردنبهم یم یادیآور, کمک ز خواب یهاها و قرصمسکن

تخت ولو  یتا قرص خوردم. دوباره رو هم, حدود هجده یها جدا کردم و رو بسته

رو برداشتم  نبود. گوشر  کردم آروم باشم, اما شدین   هام رو بستم و سیعشدم. چشم

. د یفهماز سنش یم تر شیفرستادم. سنش کم بود; اما ب ا یدر  ی, براتاهسالم کو  کیو 

از  تر شیب یلی. سنش کم بود; اما شعورش خد یفهمسنش کم بود; اما خود من رو یم

 ربظ نیالعاده بود و ادخی  کامل و فوق کیاطرافم بود. چرا سن؟ اون  یباالها سن

 به سن نداشت. 

 ی, گفتم وقت داره براپرشسالم و احوال کیعد از که جواب داد. ب  د ینکش هیثان به

. گفتم, چحرف دنیشن ن وع کردم به گفت  ن هام و بعد از اون رسر که رو دلم   ی  های 

به  که تباه شدن و وقت    ی  رو گفتم. تمام دردهام رو گفتم. آرزوها کردنیم تن یسنگ

ن نگ ن رابطه من و اون چ ز ا د ینبا , ساکت شدم. کیسدمیرس ت   د ی. ما باد یفهمیم یی 

و  میزدرو جار یم هامونخوی   د ی. فقط من و خودش. بامیکردخودمون حلش یم

 . میکرد, اون رو تو خودمون خفه یمدیرسو مشکالت یم ها ینوبت به بد وقت  

بان قلبم باال رفته و گوشر  دمیکش  ق  یعم نفس بود و رسم نبض  رو کنار گذاشتم. ضن

پله قدم برداشتم, حالم اصال خوب نبود و راه . از تختم خارج شدم و به سمتزد یم

 ناله یو با صدا ستادمیپله اراه یممکنه هر آن رسم منفجر بشه. باال کردمحس یم

 گفتم:   یمانند

 مامان؟ بابا؟  -

 گفتم:   یبلندتر  ینشد, دوباره و با صدا یخی   دمید وقت  

 مامان.  -

 اومد نیم ادم, پس چرا کیسهم فشار د یهام رو محکم رو رو بستم و پلک هامچشم

 ؟ونی  ب
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 ! ار یسام -

بهش زدم. خواستم  رمق  و لبخند ی   آروم سارا, به سمتش برگشتم یصدا دنیشن با 

. د یچیبلند سارا تو رسم پ غیج یشد و صدا پام خایل ر یبه سمتش برم, که انگار ز 

ن پا امیب خورمها قل یمپله یتوپ بکستبال شدم و دارم از باال کی کردمحس یم ; یت 

ن محکم به چ رسم. دمیشنیم ت  یعج یاما صداها! صداها  یخورد و انگار برا یی 

 یبه حالت سکوت در اومدن و گوشم سوت بلند ا یدن ی, تمام صداهالحظهکی

نداشتم. به  از یو واقعا به خواب ن تونستمبخوابم. اما نیم خواست. دلم یمد یکش

 . ل*باشدمیهام دچشم یبا رو جلو با هام رو باز کردم و چهره عصت  زور چشم

 اد یبودن. داشت فر  زده ونی  گردنش ب  یها. رگزد یم و به صورتم خورد تکون یم

ن ! پس چرا من چزد یم اد یآره, داشت فر  زد؟یم  حایلبا ی   هامچشم دم؟یشننیم یی 

. آره، همه صداها رو دمیشنصداها رو یم رسدم بود; ویل یلیشدن. خ بسته

 گفت:   غیو ج . مامان با نگراین مدیشنیم

 ! لرزهداره یم ا یارش لرزه،داره یم -

پاشم. به  خواست. بابا ازم یمزد اسمم رو صدا یم هی, با گر دمیشنسارا رو یم یصدا

 شون زول زدم. دلمزده هر سه بهت یهارو باز کردم و به چهره هامچشم یزور ال

هام در , دندونکردمبود و حس یم شده حالم خوبه; اما فکم قفل بگم خواستیم

 چ ی  پتو کیبهشون بگم رسدمه تا  خواستیم حال خورد شدنه. رسدم بود. دلم
ن  یی 

اطرافم دوباره  یزدن نداشتم. واقعا رسدم بود. صداهابهم بدن; اما اصال توان حرف

. دست و پام خشک زنمیم خیدارم  کردمبودن. حس یم به حالت سکوت در اومده

ن ب نیبسته شدن و در ا حایلهام با ی  بودن. چشمدهش که تا   بابا بلند  اد یفر  ی, صدات 

 هام بشه. شدن چشمورتر هم رفت, نتونست مانع از بستهچندتا خونه اون

*** 
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 «روز بعد سه»

 بخور قرصت رو پشم.  ا یمامان: ب

تخت  یرو  ل**ب نثارش کردم. با نگراین  ر یز  یقرص رو ازش گرفتم و تشکر  آروم

وع کرد به غر زدن.  شد هی  نشست و به صورتم خ  و آروم رسر

ن : به زممامان ن ! همکار رو کرد انشاهلل  نیکه با تو ا  گرم بخوره, اون کیس  ت  بال رسش  ت 

 خدا من رو بکش راحت... .  ی. وااد یب

هاش به ز*بون آوردم, که رسش رو تکون داد و حرف ونیم "خدا نکنه" محکیم

 و از اتاق خارج شد.  د شد تخت بلن یآروم از رو 

چندروز  نی. تو ازد نیم درست   یهابودم; اما خب, اون حرفکنم ناراحتش کرده  فکر 

ن چ برام ارزش داشت. مامان همه یلیخ نیبود و ا دهیبرام زحمت کش یلیخ من بود  ی 

و رو تخت ولو شدم.  دمیکش  ق  ی. نفس عمکردمعوضش نیم ا یو من با تموم دن

ز باالتیبود و در نها اتفاق گذشتهروز از اون سه
ُ
 یاز اون دارو  ی  , مشخص شد د

ن بودم و هم مزخرف رو خورده  کرد . فکر یمهی  بهم سخت بگ بود, تا بابا حسای   کاقن   ت 

 دنیخوردن من فقط و فقط به خاطر خوابقرص خوردم; اما قرص خودکیسر  یبرا

 بود. 

که دم دستش بود   ی  قرص و دارو و رو کرد و هر  ر یخونه کل اتاقم رو ز  میاومد وقت  

, من تیو در نها ا یمن و پور  یاز ماجرا که کیم  ی  جازباله کرد. از اون ِرو, روانه سطل

ن و نگ شکوند و به قول خودش من  هیثان کیتر از کارتم رو تو کم  میخی  داشت. س ت 

سه چرا  بار کیبود, فقط  آلوده دور کرد. اما کاقن  طیرو از مح  ؟ازم بی 
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و  کرد قضاوت یم کرد،! اون خودش نگاه یمد یپرسنیم سوایل چیه اون, هرگز  ویل

برم و  خواستو من دلم یم گفتزور یم گرفت،. بهم سخت یمکرد رو صادر یم حکم

 بزنم:  اد یصورتش فر  یرو درست روبه

 ؟یخوااز جونم یم خ   -

پدرم  هاشیهمه بدبودم و در کل اون با  فیضع کیم  کار نیا ی, براکنمفکر یم اما 

 بود. 

رو از  میرو تکون دادم, تا افکار آزاردهنده رو از خودم دور کنم. خواستم گوش رسم

 کارتمیس نیا یبرا یفکر  کی د ینداره. با کارتمیاومد س ادمیبردارم که  پاتخت   یرو 

ن و نگ شدمیم وونهیو االن د کردمیم . حالم خوب زدمباهاش حرف یم رفتمیم د ی. بات 

ن چکید و نبو  . من کردمدرستش یم د یبد هم بوده. با یلیبودم و ظاهرا خ گفته  یی 

. رسم رو به سمت پنجره رو از دست بدم نمیبهی   وجهچی, به هخواستدلم نیم

! کردم بهش فکر نکنم. به دور بودن ازش، به نداشتنش. لعنت    چرخوندم و سیع

ن چ ه ساده همهو من چ داد آزارم یم شیخالیفکر نبودنش و جا حت    زده همرو به  ی 

 بودم. 

 که گوشه اتاق بود, رفتم و رو صندیل  ی  انویاز رو تخت بلند شدم و به سمت پ آروم

بزنم و رسگرم  یاقطعه دو  گیبودم  چرا; اما هوس کرده دونمنشستم. نیم کشیکوچ

وع کردم به نواختکیو نرم و  دمیکش  ها هیکالو   یبشم. دستم رو آروم, رو  زدن  رسر

 آهنگ با تو از تتلو.  یملود

ن از اون چ تر شیب ن اکردمکه فکر یم  یی  آهنگ آرامش رو به آدم القا  نی, نواخت 

ن آهنگ رو هم بخونم; اما به خاطر درد خف خواست. دلم یمکرد یم گلوم,   فیمت 

کردن آهنگ و زدن آرپژ   کردم فقط به زمزمه  کار رو بکنم. پس سیع  نیا تونستمنیم

رو  سشیزدم و خوندم و و  بار کی ادمهیراه بود.  نیبهی   نیع شم. چون ااولش قان
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ن دستم رو نت اشتباه و فالش شدن آهنگم, دستم  براش فرستادم; ویل حاال! با رفت 

 . دمیعقب کش حسرو ی  

هام گرفتم و محکم فشار دادم. من دست یبهش فکر کنم. رسم رو تو  قدر نیا د ینبا

 ! د یکنم. نبابه اون فکر   د ی! نبالعنت  

 بلند شدم و خودم رو به سمت تخت کشوندم و روش ولو شدم.  صندیل یاز رو 

تواِن کشش و درک افکارم رو نداشت. از عمق وجودم درد دارم. عمق وجود;  رسم

قدر اون ا یته در  هی  م گی وقت   یدی. دانوسی, مثل تِه اقی  جاکی,تِه قلب. ,تهِ تهِ  عتن ی

 ترکهصدبار یم یجوره. روز درد منم همون قا یدق ترکه؟که طرف یم  شهیم اد یفشار ز 

نقطه بدنم و  نیتر قیدرد تو عم کیحسش کنم,  تونم. یمکنهیم تمیاذ یلیخ نیو ا

کجاست.   دونمنیم که, حت    ی  هم از جا. اونکنمراحت حسش یم یلیآره، من خ

 و هر کیس بونایبرم تو خ خواد نقطه هم مگه وجود داره؟ دلم یم نیتر قیاصال عم

و در  وانمید کنههم حتما فکر یمخب اون ویل« سالم من درد دارم. »بگم  دمیرو د

. ستیدرد من, اون درد ن . ویلستی, ممکنه بگه برو دکی  حتما حالت خوب نتینها

دستم رو بندازم تو  خواد درد دارم. دلم یم کنم. ویل  فشیتوص تونمنیم درد من! حت  

و باهاش  نمیبش منطق   یلیو در آخر خ ارمیاز جاش در ب و قلبم رو  نمیس قفسه

 میتونکه نیم  هیعی. طبمیزناز راه دور حرف یم میدار چندساله  دوین حرف بزنم. یم

و داد بزنم  سمیپل شهر وا نیتر برم وسط بزرگ خواد . دلم یممیخوب هم رو بفهم

ن دتیدر نها ویل« درد دارم. » . واقعا یح  یو تهش هشدم  وونهی, ممکنه مردم فکر کتن

و  ونی  بزنه ب مقدر بلند داد بزنم که قلبم از دهن, اوندیشا ; ویلیح  یبه ه یح  یه

 ! دونهچه یم خوب شه حالم. کیس

که من تموم شم.   ازهی, نعتن یتموم شه.  گهید ازهین دونمچم شده؟ فقط یم دونمنیم

  نیمن دارم شور ا
 
و محکم, به بالشت شدم. رسم ر  خسته ا ی. خداارمیرو در م زندگ
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 دونستمنیم آروم بود؟ حت   شد مگه یم کردم آروم باشم. ویل  و سیع دمیرسم کوب ر یز 

 ! چم شده

 متوجه بشم.  تونستمحال بد رو نیم نیا لیدل بد بود و من احمق حت   حالم

*** 

روزها با هم  ها و حت  ساعت ها،قهیدق ها،هیبود. انگار ثان هم گذشته گهید دوروز 

 یبودن که بگذرن و تموم بشن. تا اتفاقات بد و بدتر رو زودتر جلو  ه گذاشتهمسابق

چندروز  نیتو ا , من حت  یح  یبودم. اون ه نگرفته هم کارتمیس . حت  ارنیچشمم ب

من  هی. آره درسته اون شبکردمبودم. درکشون نیم تههم نذاش ونی  پام رو از خونه ب

بود . کارم شدهکردمدرکش نیم جورهچیاما هموضوع متنفر بودم.  نیبود و من از ا

ن رو تیو در نها ونیتلوز  یتماشا  . اطیزدن ح د یلبه پنجره و د ی, نشست 

ترش, به زبان ساده ا یکه مجبور بودن تو خونه بمونن.   ی  هادرست مثل پشبچه هه،

ام برام اصال از سمت خانواده نیحبس باشه و ا یوار یچهاردکیکه مجبوره تو   زنداین 

. سارا باهام رسد شده بود و آرمان, کرد نیم یمامان برام کار  . حت  قابل درک نبود 

 نکنم.  بهی  بود کال راجب اون صحبت  

 یاتلفن باعث شد پوف کالفه یبودم, که صدا ای  یبرنامه استعداد دنیمشغول د

 ! بکشم. اه لعنت  

با  قهی, چند دقتیحال داشت از جاش بلند شه به سمته تلفن بره و در نها گ  االن

 آره.  م؟یداشت یفایکه پشت تلفنه صحبت کنه. تلفن؟ ما وا  اون کیس

و مسخره  دار خندهیلیخ د ینشستم. شا خیرو لبم نشست و رو مبل س ق  یبخنِدعمل

ن به  یبود, پرپر زدن من برا جا عادت . اما من به اونیکامال مجاز   یفضا کیرفت 
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  کرده
 
اشتباهه.  دونستم. یمدادمیم حیو... ترج یعاد بودم و بودن درش رو به زندگ

 داشتم. ن راه و روش رو دوستینداره; اما من ا این یپا دونستمیم

. بابا خواب بود و مامان هم, در قهیدق پنج و  ش و  به ساعت انداختم، دوازده نگایه

ن ظرف نتیاگه بخوام از ا ها. فکر نکنمحال شست   ی  گ  بهم , کیسکنم  استفاده نی 

 بده. 

ن که با چ  ی  هانشست. شده بودم, مثل بچه رو لبم طاین یش لبخند  شاد  کیکوچ  یهای 

و قلبم  د یدها رنگ لبخند رو به خودش نیمکه لبم ماه  متن  یبرا نیشدن و ا یم

نبودم. اما دلم  وانهینبودم. د بود. رواین  بیعج کیم  کرد،رو حس نیم یها شادسال

 باشم.  هی, مثل بقخواستنیم

 ا یور کردم. دو دل بودم که برم اون ور نیرو تو دستم ا تخت نشستم و آروم گوشر  رو 

   نی! آره آدم به ادمیترسنه. یم
 
ن چ یلی. از خدمیترسیم گندگ  کی. دمیترسهم یم ها ی 

بهم فکر نکرده. طرح  حت   نبودم رو حس نکرده. کیس کیس  گفتبهم یم حیس

 لبخند از رو ل**ب
 

نشست. اسم انجمن رو  میشونیرو پ هام کنار رفت و اخم کمرنگ

ابروهام از  ها هیو اطالع ها امیپ حجم دنیشدم. با د کردم و وارد صفحه اصیل  رسچ

. هیتا اطالعو سهداشتم و پانصدو شصت تا خصویص سهو ستی. بد یتعجب باال پر 

 ؟بودنمبوده  واضح قدر نیا عتن یمشخص بوده نبودنم؟  قدر نیا عتن ی! شد باورم نیم

وع کردم به خوندن پ جوین ی   لبخند  نبودنم رو  لیها دلبچه تر شی. بها امیزدم و رسر

 یهاامیازشون هم پ بودن. تعداد کیمفرستاده عیهم تبل شونیو بق بودندهیپرس

 کرده بودن و گفتگوها.   کیرو ال  میمیقد

وع کنندهبا رسعت رو اسم تک چشمم و دنبال اسمش  رفتگفتگو یم  یهاتک رسر

 . بود  هم برام نفرستاده امیپ کی نبود. حت   بودم; ویل

 ؟ذرهکی نشده؟ حت  دلش برام تنگ  عتن ی
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از گفتگوها رو بدم دکمه  گی جواب حت   کهنیو بدون ا دمیکش  ق  یعم نفس

, کامال از شمیپ قهیشدم. ذوق و شوق چنددق باکس رو زدم و وارد چت عمویمچت

ن ب  . یدیتو وجودم بود و ناام یدیبود و فقط ناام رفته ت 

 کیو  ا یکردن بود، دلم رو زدم به در در حال چت کهنیاسمش تو چت و ا دنید با 

باهاش حرف  د یکردم. من با  جاد یبا عنوان )سالم( باهاش ا خصویص یگفتگو 

 . زدمیم

ن هرطور راحت   مونیپش حت   ا یبود و تنگ نشدهاون دل درسته ; اما من هم از گفت 

 کهیهرطور . حاال زدمباهاش حرف یم د ی! با. من لعنت  مونیپش بودم و هم تنگدل

 شده. 

رسد  یلیبزنه خ یاحرف اضافه کهنیبرخالف تصورم جواب سالمم رو داد و بدون ا

وع کرد به جواب دادن به سوال  هام. رسر

 و گفتم:  ا یرو زدم به در  دلم

منده - مندهحواسم به حرف روز. خاطر اونام بهمن رسر ام و هام نبود. من واقعا رسر

 ! خواممعذرت یم

 . دهیجواب م گ  نمیدوختم تا بب دم و چشمم رو به صحفه گوشر سند رو ز  دکمه

باکس وارد چت داد؟رو نیم . پس چرا جوابمد یانتظار طول کش نی, ارب  عکیحدودا 

. دمیکش  یاپوف کالفه ها،امیگذشته تو پ  قهیدق ستیاسمش تو ب دنیشدم و با ند

مواجه شدم.  هیبق یهااز جواب یمیعظ لیچت فرستادم که با س یتو  سالم کوتایه

 کیتو  بار کیو به قول معروف رسد بودم, که اگه  کردمبا همه بد برخورد یم قدر نیا

نبود. اصال نبود;  . کار خوی  کردنهمه به سمتم پرواز یم شدمیم آفتای   د یجد یفضا

, هیداشتم مهربون بودم و بق که دوستش  اخالق من بود. با هر کیس نیاما خب ا

ن بود که ب جا نیبرام مهم نبودن. و جالب اراستش, اصال   یهمه آدم و اعضا نیا ت 



 
 

 
88 

 

 یلی, خکردنبودن که به قول خودشون باهام دشمن بودن و فکر یم کساین   جا،نیا

ن چ تی. اما واقعدمیم تیبرام مهمن و بهشون اهم نفر  کی یبود. من برا یاگهید ی 

ن یم کی ی. براجا نیا اومدمیم فضا رو تحمل  نینفر ا کی ینوشتم. برانفر مت 

شخص  با ضاحت بگم تونمنفر برام ارزش داشت. یم کیفقط  و  و فقط کردمیم

ن . من هرچنمی. الزم نبود که ببدمیدرو نیم یاگهید  یرو تو  گشتمکه دنبالش یم  یی 

 ! بودم. اما حاال کرده  دا یپ نفر کیهمون 

رو  از اون کیس ی  بود به غ ندبار گفتهچ ادمهی بشم.  قایط هیبا بق بهی  بودو کیم د یشا

بهی  برخورد  هیبا بق کمهیاگه  د ی. آره، شااد یحالت خوشش نم نیو اون از ا نمیبنیم

 بهم گهیهاهم عوض بشن و دممکنه اون ه،یبق و طرز فکرش عوض شه. و حت  کنم

خاطر حرف چندتا بچه , رابطم رو بهخواستنیم ندن. دلم ی  مون گندن. بهم ی  گ

صحبت کردم و  با مهربوین  . با همه کیمخواستمرو نیم نیخراب کنم. من اصال ا

خودش رو  کرد نیم . سیعکرد فرق یم هیبا بق نظرم کیمبه سیگفتگوها مهد  نیا یتو 

براشون مهم  گار فضا همه دنبال پش بودن. ان نیدر کل تو ا ... ویلا یبهم بچسبونه و 

ن  داشته گی از اون یتر شیپش ب دوست بود گ باشه. منظورم از دوسِت پش داشت 

, اسایم ست،یروابط عاشقانه با پشها ن ن ن پش ب نه. منظورم داشت  هاشون دوشت ت 

 یهایبد بود. باالخره هر جمع و اجتمایع هیها تو گفتگوهاشون با بقو نام بردن اون

 نیکردن ابودن و تحمل یرو  د ی, فعال باالشیخبه خصوص خودش رو داشت. ی  

ن افراد در کنار خودم تمرکز کنم. هم  ! و بس ت 

*** 

 «دوماه بعد»

ن من از بدو تولد چن»  نبودم.  آدیم ت 

 . دمیخند, یمپروای  
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 . کردمیم ی, باز ترسی  

 غصهی  
 
 . کردمیم , زندگ

 . دمیخوابقصه یم با 

 . دمیکشیم که دوستشان داشتم را به آغ*و*ش  عشق، کساین  با 

  یا, حاال به نقطهاما
 
 دار باشد; اما من رایهتو خنده یبرا د یکه شا  امدهیرس از زندگ

 . کنمنیم دا یعبور از آن پ یبرا

ن ندارم.  یو کار  سمینو یم حالنیا با   جز نوشت 

، آرامم   را باور دارم؛ اما یط نیو خودم هم ا نوشتمچرت یم لیاوا ن گذر زمان، نوشت 

 کرد. 

ن , هم اکنون در هماما را به  قتیو حق برند ها مرا به خاطراتم با تو یملحظه نوشته ت 

 ! نه در حالو  ام وجود داشت  که تو در گذشته  کوبند صورتم یم

ن هرچ از  جز دور شدن از  یاکرد دور شدم و حاال چاره  کیتو نزد اد یکه مرا به   یی 

ن ندارم  ! نوشت 

در مغزم  ادتیام نوشته نیآخر  انیچون با پا ؛و ساده گذر نکتن  بخواین  دوارمیام

 با قلبم چه کار کنم؟ د یبا دانممن نیم قتیو در حق د ی  میم

 

 انیپا

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۶

۲۰:۳۰» 
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خسته  گهیارسال کردم و تمام. د کیرو تو تاپ «سمینو یم»آخر از دلنوشته  پست

 شده
 
   یو به جا شد به انجمن مربوط یم هامبودم. تمام روزمرگ

 
در کنار  کار و زندگ

ن یم زانمیعز  ن براکردموقتم رو ضف نوشت   دونمنیم که حت    شخض ی. نوشت 

 ا ی داد یم تیبهشون اهم دونمنیم ت  که ح  ضنه. شخ ا ی خوند من رو یم یهانوشته

اف یم عقلانسانه. ی   کی یبرا عقیلی   تینها نی, انیو ا نه به  کنمبودم. آره، اعی 

 چیبودم; اما هکرده  داشونیپ د،یجد یهاو آدم دم؛یفهمنیم یح  یموضوع. من ه نیا

ن رو؟ نگ گ  ی. جاش رو؟ جاکرد کس جاش رو برام پر نیم ن آره نگ ؟ت  که . هموین ت 

کمون رو  کهکردم. هموین   خوایهبارها و بارها ازش معذرت بارها و بارها دوست مشی 

 ! بودم باهاش حرف بزنه و اونفرستاده

  متاسفم. گفتم باشه هر خ   گفتم
 

 و اون قبول کرد. آره قبول کرد. ویل تو بگ

از  گهیو د مونمبهم بگو بمون. یم بار کی, بهم نگفت بمون. گفتم بگو. وقتچیه

بر  ی. هروقت هم بخوا. خودت رفت  یمن نگفتم بر ». گفت خورمکنارت جم نیم

 .«یگردیم

 عتن یهامون. و دوگانه شدن دوست ار یکل. هر روز انتخاب روز دعوا. هر روز کل هر 

ن با اون. همه اون یهااون و دوست یهادوست  زدنکه دم یم  ی  هامن. همه رفت 

 و... .  میدوست

. تا به قول خودش هی  بگ راد یموند کنارم تا ازم ا نفر کیموند. چرا دروغ بگم.  نفر کی

که   کیساون یجا تونستیم ؟تهش خ   بخواد من لجن رو از لجن پاک کنه. ویل

 ! داشتم رو پر کنه؟ مطمئنا نه اجیواقعا بهش احت

هام دشمن بود که, مثال با ی  هاکه جزو همون آدم  یهم بود، النا. دخی   گهید نفر کی

ن بودن و یم ن چمن رو از همه خواست  . و در نها ی  ن  ؟موفق شدن. چرا نشن تیدور کتن
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ن آلود بود بگل  آب ن من و نگ ت  ن مایه. شکر، اونت  و در  نی  رو بگ شونها خوب تونست 

تو  آدم عویصن  کیدورم خط خوردم. شدم  یهاآدم ،یهاآدم ستی, من از لتینها

باز.  کی. دشونید  و... .  جنبهی   کیدخی 

 افتاده؟ واقعا چه اتفاق   دونستیم ! گشده؟واقعا خ   دونستیم واقعا گ ویل

ن روزها ب نیمن ا و  ن امروزم ب یو آشناها روز ید بهیغر  یهاآدم ت  دوتا انتخاب  ت 

 تونستمو یم شد بهی  یم میزندگ د یشا شد؟یم خ   رفتمنبودن؟ اگه یم ا یموندم. بودن 

ن چنه، همه د یام بگذرونم. و شار کنار خانوادهرو د یتر شیب یهاوقت . شد بدتر یم ی 

ن نگ ؟خ   موندماز امروز. و اگه یم تر عویصن  حت  تر و . رو مخشدمیم تر عصت    ت 

ن ب ؟آبروم خ   گشت؟بریم دوباره آبروم رو  تونستمبودم. یمشده آبرو همه ی   ت 

 ارم؟یدست ببه

ن رو کنار گذاشتم و به نگ میزدم و کالفه گوش یپوزخند شدم.  هی  خ دمیشاگرد جد ت 

ن نگ ن چ چیه هم اسمش بود. ویل ؟ت  ن اون نبود. نگ هیشب شی  دوست  هیمن, مثل  ت 

ن نگ نیا مادر ویل کی, دیخوب بود و شا ساله که تمام فکر  ستیب دخی  نوزده کی ،ت 

ن بزنه و در هم رو بود, که مخم  نیو ذهنش از کالس اومدن ا از اندازه  شیب حالت 

 بود.  خجالت  

 و گفتم:  دمیکش  ق  یعم نفس

ن خب نگ -  ؟می. کجا بودخانمت 

 گفت:   زد و با مهربوین  یلبخند

 استاد.  د یبرم رو بهم بد د یآهنگ کجا با یقرار بود, ملود -

ش رو جلو کش ر یز  آهاین  ن نت دمیل**ب گفتم و دفی  وع کردم به نوشت  ها. و رسر

 یخودم رو، رو  تیزودتر کالس تموم بشه و در نها خواست. دلم یمبود  ی  ذهنم درگ
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ن تنها چ نیکنم. ا  دا یپ کمیتخت اتاق تار  ن نت . وقت  خواستمبود که یم یی  ها نوشت 

ن و به نگ ذاشتمنت کنار ساز گ هیپا یتموم شد اون رو، رو   . هی  بگ لمیگفتم تا ف  ت 

ن نگ  ؟می  هاتون بگفقط از دست د ی: استاد بازم بات 

ن که رسم پا  طور همون ل**ب  ر یبودم ز  صندیل هیکردن پابود و مشغول درست یت 

 گفتم: 

 ؟جانم -

قرمز  یها, رسم رو بلند کردم که چشمم به لبخندش و لپدهینم جوای   دمید وقت  

 اش افتاد. شده

 گفتم:   رو تو کاسه گردوندم و با لحن آرویم هامچشم

 ! متوجه نشدم -

 گفت:   یطبا نشا یو با صدا د یکش  ق  یعم نفس

. االن هم, فقط از می  بگ لمیهاتون ف, فقط از دستدیدفعه گفتاستاد، اون گمیم -

 ؟می  هاتون بگدست

 بهش انداختم و آروم گفتم:  نگایه

 . ی  بگ خواد هرطور که دلت یم -

  با 
 
 لمیبا رس بهم اشاره کرد که ف هیرسش رو تکون داد و بعد از چندثان لبخند بزرگ

وع  شده.  رسر

ن ملودآروم رسر  ی آهنگ،   یوع به نواخت 
ن کردم و بعد از تموم شدن قسمِت اولش مت 

وع به خوندن کردم: ل**ب یخود رو بهخود   هام اومد و رسر
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 . ارهین ادمیات، تو رو خاطره ا یدنکیبرم  د یکجا با  -

ن به نگ نگایه تر از قبل بود, انداختم و با احساس بهم زول زده یکه با کنجکاو   ت 

 خوندم: 

فکر تو، من رو راحت بذاره. چه کردم با خودم که مرگ و  شبکیبرم که  د یکجا با  -

 
 
 . ارهیطاقت ب حاِل بد، کیس نیا ینداره. محاله مثل من تو  برام فرق   زندگ

ن ب و مکث کوتایه دمیکش  ق  یعم نفس ادامه  قیعم ِنفس کیها انداحتم و با نت ت 

 دادم: 

 یبرم که بازم تا ابد به پا د ی. کجا بانمیجا نبرو اون تو  امهیبرم که تو هر ثان د یکجا با  -

 هر جا برم چه فرق   گهی. دنمیبب ی  رو من تو تنها ی  ها. قرار بعد تو چه روز نمیتو نش

 . نمیاز عشِق تو هم کنهیم

وع کردم به زدن ملود هامچشم وسط آهنگ. من چم  یرو بستم و آروم رسر

 حد! من چم شده بود؟ نینه در ا بودم; ویل بود؟ احساسای  شده

و با  دمیخوندن ادامه آهنگ شدم و دست از زدن کش الیخی   یتموم کردن ملود با 

 رو قطع کنه.  لمیرس بهش اشاره کردم که ف

 یهاقهیزودتر تموم شه و خداروشکر که دق خواستکالسم بود. دلم یم  نیآخر 

ن آخرش بود. کالفه بودم. از زم  بودم.  د یو زمان خسته بودم. ناام ت 

ن با نگ و کوتایه یرسرس  و خداحافظن  دمیکش  ق  یعم ِنفس  کردم.   ت 

ن نگ رسم  کنه؟بهم فکر یم ادشه؟یاصال من رو  کرد؟یم کار االن داشت خ   عتن ی ؟ت 

تازه  نیو ا د یترک. رسم داشت یمدمیرو کالفه تو دستم گرفتم و موهام رو محکم کش

ن  شیها بعدازظهر همااول ماجرا بود. بچه  یاجبار  ی  جورهاکیو حضور من داشت 
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 شش  ِفکر کنم, ساعت شیظهر بود و هما ازدهِ یبه ساعت انداختم.  . نگایهبود 

وع یم  . شد رسر

اون  ا ی. شدم الشیخ. ی  کرد ولم نیم رسدرد کوفت   نیا ,حاالها وقت داشتم. ویلحاال

رسی خودم  ی  بال کیو  شدمدرد خسته یم نیمن از ا ا ی, کردو ولم یم شد خسته یم

 . آوردمیم

ی م یرو از رو  لمیوسا
ن کناری ساز چنگ زدم و به سمت در کالس حرکت کردم و بعد از   ی 

ن . رسم رو پاونی  کاغِذ حضورم در کالس از آموزشگاه زدم ب  یامضا انداخته بودم و  یت 

 پش که غرق در افکارشه, به خودم.  کی. به کیاتاق تار  کی. به کردمفکر یم

ها بود, رسم رو بلند کردم که با که در حال باال اومدن از پله  ه شخضبرخوردم ب با 

ی  نیبه ا یادیز  کهنیکردن ارو شدم. با حسروبه جفت چشم درشِت عسیل کی
دخی 

ن هم متقابال همکه اون  دمیعقب کش شدم، خودم رو کیم کینزد عسیل چشم کار   ت 

 یو خواستم ازش دور بشم که با صداش تو  کردم  لت   ری یز  خوایه رو کرد. معذرت

 جام متوقف شدم. 

 ! د یببخش -

 : د یزد و با شک پرسهام زولتو چشم یسمتش برگشتم که با کنجکاو  به

 ؟ار یآقا سام -

 و آروم گفتم:  شدمهی  خ شیعسلیهاچشم تو 

 ؟د یداشت یخودم هستم. کار  -

   لبخند 
 

ن پا رو لبش نشست و راهش رو به سمِت  کمرنگ و  ستاد یروم اکج کرد, روبه  یت 

رو تو  فشیظر  یهاازش دستم رو دراز کردم و دست تیدستش رو باال آورد. به تابع

 دادم.  دستم گرفتم و رسم رو تکون
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ن من نازن -  ها نیبزنم. متاسفانه نتونستم تو تمر  تار یتون گهستم. قراری امروز تو گروه ت 

 االن در خدمتتونم.  حاضن بشم; ویل

بهش  سمِت راستم رو از رسه تعجب باال انداختم و نگاه کیل یابرو عادت,  طبق

 انداختم. 

 بهی  از شما بزنم.  تونم. فکر کنم خودم یمد یاومد ر ید یلیخ -

 ل**ب گفت:  ر یبهم انداخت و ز  نگایه

 . د یهست ی  گبودن, سخت گفته  -

 هام دوخت و بلندتر گفت: به چشم میرو مستق نگاهش

ن باش ویل - , حتما با  یجعفر یبزنم. آقا تونم, یمدیمطمت  ن  نیتو ا امیباهاتون ب د یگفت 

 دوره. 

هم . اونکرد یم تر شیدخی  فقط رسدردم رو ب نیکردن با ا. بحثدمیکش  ق  یعمنفس

 حد حرف بزنه و رو مخم نره.  تا چه د یبلد نبود, با حت   وقت  

 . دمی. قول مزنمتر حرف یمکم  بعد بهنیاز ا -

ن چ ا یخوان دخی  ذهن نی. اشدمهی  تعجب بهش خ با   ؟به اون نبود  هیشب یی 

 و گفت:  د یرنگش کشخوش یچی   یبه موها زد و دست   یناز لبخند با 

ن شما از کساین   یآقا جعفر  -  . اد ی, خوشتون نمزننحرف یم اد یکه ز   گفت 

 گفتم که ادامه داد:  «آهاین »

ن که شما چشم  همنیالبته ا -  درست کهنیو مثل ا د یدار  ی  بایو ز  آی   یهاگفت 

ن یم  . گفت 
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 شدم که ادامه داد:  هی  رو دوباره از تعجب باال انداختم و فقط بهش خ ابروهام

ن که هم  یاکافه  میبر  د یشده. حاضن هاتون تموم, کالسادینظر مبه - ن چ هیکینزد ت   یی 

 . د یها رو بهم بدو آکورد  میبخور 

 یبود, برا کرده  رو انتخاب یعیا. چه راه ضدمیدخی  خند نیدلم به پررو بودن ا تو 

دخی  بامزه و جذاب که از قضا  نینبود, راه اومدن با ا ی، فکر بدزدن. اما خبمخ

هام نشوندم و به رو ل**ب یداشت. لبخند محو  فیز*بون هم تشر  نیی  ش کیم

ن سمت پا به سمت  ق  یشد و با لبخنِد عم رو متوجه ورمها اشاره کردمو که منظپله یت 

ن پا طبقه  . کرد   حرکت یت 

*** 

. با شدمهی  بودو خ روم نشستهکه روبه  یبه دخی   الیخو ی   زدمهیتک صندیل به پشت  

 کیجلوش رو جدا کردو به دهنش نزد شکالی   کیاز ک گیکوچ  کهیت وسواس خایص

 . مزه کرد اش رو مزهآروم قهوه یلیکرد و بعد خ

بود و اگه بخوام صادق باشم, تو نبود  دش جلب کردهنظرم رو به خو  دخی  کیم نیا

 ق  ی عم ِتر باهاش برخورد کنم. نفسمهربون کیم  تونستمرسدرد مزخرف یم نیا

رو فشار بدم.  قمیو باعث شد, با دست راستم محکم شق د یکش  ی  که رسم ت  دمیکش

بکوبم.  وار یرسم رو محکم به د خواستو دلم یم شد تحمل یم  ِقابلی  دردش داشت غ

گند نزنم. دستم   نیاز ا تر شیبود که ب هوش و حواس برام مونده اما خب, هنوز کیم

رو لبم  یهام لبخند محو قرص  ِکردن قویط  دا یکتم چرخوندم و با پ  بیرو تو ج

و  ارمیطاقت ب یجور اون تونستم; اما من نیمقرصی   بود قرص نشست. دکی  گفته

ن . پس انتخابم بشدمیم وونهیکلمه, د  واقیع یعنابه م بد و بدتر، بد بود. چون  ت 

 . شدمنیم آبرو حداقل تو جمع ی   یجور نیا
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و بعد  ارهیآب ب وانیلکیصندوق بود, اشاره زدم تا برام  که پشِت   پش جواین  به

ن ,نه نازنروم نازمهر. نهدوختم به دخی  روبه نشستم و چشم لکسیدوباره ر   . ت 

ن براش سخت و سنگ یلیسکوت خ نیا کهنیا مثل  بعضن  یبود, که با کنجکاو  ت 

اومدن  جا نی. اما خب, ازد یم کافه زول  وار یها به در و دوقت ها به من و بعضن وقت

ن نداشتم و با ا  یبرا اون بود و من واقعا حرقن  شنهاد یپ  رسدرد مزخرف, حت   نیگفت 

 . تونستمبزنم هم نیم حرقن  خواستماگه یم

ن دور شدنش از م زمان کوتایه و بعد از مدت خدمتشیاومدن پ با  ن نازن ی    ِبا نفس ت 

 : سکوت رو شکست و گفت ق  یعم

 ؟د یدآکوردها رو بهم نیم -

 : گفتم  بهش انداختم و آروم نگایه

 . چندلحظه صی  کن کی. فقط دمیم -

که خودم   تا قرص رو از قویطشد. سه هی  بهم خ یداد و با کنجکاو  رو تکون رسش

بودم, خارج کردم و با چند قلپ آب خوردمش و  ها کنار گذاشتهقرص یبرا

 . دمیکش  ق  یعم ِنفس

ن نازن  ؟نیدار  خایص یمار ی: بت 

 : بهش بندازم گفتم نگایه کهنیا بدون

 ! رسدرد  -

 . ستین یمار یب کهنیاما, ا -

 : رو بلند کردم و آروم گفتم رسم

 . دفی  و خودکار بهم بده کی -
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 : دادمو ادامه دمیکش  ق  یعم  ِنفس

 . خاصه هیمار یب کیدرضمن, من نگفتم  -

مغازه به  یجلو  شهیزدم و از ش هیتک میصندل داد که دوباره به پشت  رو تکون رسش

تفاوت که  نیزنبورها. با ا یشلوغ بود. درست, مثل کندو  یلیشدم. خ هی  خ رو ادهیپ

به یبرا ها نیو ا کردنهم کار یم یها برااون ن یم اد یها م. کاش آدمزدن به ه ضن  گرفت 

 رآبشینه ز  ن،ی  قالب بگ شونباال دست   یبرا د ی, بااالترمقام ب کیبه  دنیرس یبرا

 ! رو بزنن

ن کردمو به چ  و سیع دمیکش  ق  ی عم ِنفس موضوعات  حت   ا یو مزخرف و  فریع یهای 

ن اون چندخط  دوستانه فکر  انسان فلسقن  نکنم و تمام هوش و حواسم رو به نوشت 

 . روم بدمدخی  روبه یآکورد برا

ن قلم و کاغذ ازشو بدون ه  با  ن آکورد  یاضافها حرفچیگرفت  وع کردم به نوشت  ها رسر

 : د یآرومش به گوشم رس یکه صدا

 . حوصلم رس رفته -

 : و گفت د یکش  یاپوف کالفه دو یازم نشن جوای   وقت  

 ؟ست  یزدن ن اهل حرف اد ی! شما ز ار یآقا سام -

ن بهش انداختم و خواستم چ نگایه  : بگمو که زودتر از من گفت یی 

 . د یستی, نه ننه -

 اش لبخند کملحن بامزه دنیشن با 
 

 چیبدون ه دنشیرو لبم نشست, که با د رنگ

 
 

وع درنگ  . دنیکرد به خند  رسر

ن رو به نشونه افسوس تکون رسم ن ادامه آکوردها و مت   . ها شدمدادم و مشغول نوشت 
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ن نازن  ! شما چندسالتونه؟: آقا سایمت 

 : گفتم  می  روم بگروبه یهارسم رو از برگه کهنیا بدون

 . و دو  ستیب -

ن تعجب ه از  , که باعث شد با تعجب نگاهش کنم. که با تعجب و کیسر   یبلند ت 

 : د یشده پرس درشت یهاچشم

 و دو سالتونه؟ ستیواقعا, ب -

 : هاش رو تو حدقه گردوند و گفتدادم که چشمتکون د ییرو به نشونه تا رسم

نه  و ستیب ا ی هشت و ستیمن فکر کردم ب ! اد یبهتون نم عتن ی; ادیاصال بهت نم -

 . سالتونه

 : زدم و گفتم یپوزخند

 . بد موندم یلیپس, خ -

 . افتیبه ق اد یخب, نم . ویل, نه اصال نه -

دخی  به ظاهر بانمک  نیصدباره به پررو بودن ا دلم دوباره و دوباره و حت   تو 

 . بود  شده یمی. چه زود صمدمیخند

 : گفتم  خند شیشده رو جلوش گذاشتم. با نکامل  برگه

 ! کن, دخی  خوب  تیجمع رو رعا شخص دوم -

زد و با  یکنه, لبخند  شه و بدخلق   خالف تصورم که انتظار داشتم االن عصت   بر 

 : گفت  طنتیش

 چشم استاد.  -
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کافه چرخوندم و دوباره   یتر شد. رسم رو آروم به سمت درب ورودپوزخندم پررنگ

قدر بود. چه ظهر  کیبه ساعتم انداختم؛  . نگایهزدن اطراف شدم د یمشغول د

 دخی  با نمک.  نیکنار ا  گذشتزمان زود یم

هام رو از حال, بسته قرصهام رو محکم بستم و در همونرسم چشم دنیکش  ی  ت با 

تاش رو با هم تو دهنم گذاشتم و بدون آب قورتش کردم و سهخارج بمیج یتو 

ن دادم. با تلخ شدن دهنم, صورتم رو در هم کردم و رسم رو به سمت نازن چرخوندم  ت 

 زمان گفتم:  و هم

 کنم.   فیبرم کارهاشون رو رد د یها تو ارشادن بابچه ست؟ین یکار   گهید -

 گفت:   زد و با مهربوین  یلبخند

 ؟جا اون امیب د یهم با. فقط منستین ینه استاد. کار  -

 . کتن   نیتمر  د یفقط, با -

 ام؟یب تونم, یمعتن ی نیا -

بهش کردم و  ی  برداشتم و نگاه گذرا جام بلند شدم و کتم رو از پشت صندیل از 

 گفتم: 

 . تن ک  نیتمر  یخوااگه یم -

ن و از جاش بلند شد. به سمت صندوق رفتم تا پول م زد یحرفم لبخند دنیشن با  رو  ی 

ن ماش چی. به سمتش برگشتم و سوئاد یداره دنبالم م دمیحساب کنم که د رو به  ت 

 سمتش گرفتم و گفتم: 

ن برو تو ماش -  . امی. االن مت 
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 ر یرفتنش انداختم و ز  ی  به مس ت  رو گرفت و رفت. نگاه چیچرا سوئ و  چونی  

 نثارش کردم.  ی  ل**ب پررو

*** 

شدن . مدام منتظر تمومکنندهوانهی, دمیآور بود و رسدرد لعنترسسام کیموز  یصدا

ن به اتاق تار  شیهما نیا آهنگ  کیکردن به و گوش کمیمسخره بودم. منتظر رفت 

اب. گرم که باعث شه بتونم بخوابم و خو دوش آب کی حت   ا یآروم و  یلیخ

. صداها تو رسم اکو رفتیم جیگ  مبخوابم. تا آخر آخرش! رس  ا یتا آخر دن خواستمیم

 یایاز دن دهیم داره تکونم که کیس  نینداشتم. با حس ا . اصال حس خوی  شد یم

ن نگاه نگران نازن دنیخارج شدم و به حال برگشتم با د الیخ جور و خودم رو جمع ت 

 مسخره خ   یهاحالت نیبود رو, کنار زدم. ا نمیدستش که رو س حالکردم و ی  

ن بودن که دا از حد  شی. بدادم هیتک صندیل رسم رو به پشت   اومدن؟به رساغم یم شت 

 نیا بودمیم یقو  د ینبود. من با یعیها اصال برام طبحالت نیبودم و ا حالی  

بلند شدم و از جام  و کرخت   حایل. با ی  اومد به من و امثال من نیم ها یباز مسخره

 موفق بودم.  ر , که خدا رو شکسمیکردم محکم و درست وا  سیع

 دمیکش  ق  ی عم ِ, نفسزدصحنه که اسمم رو صدا یم یجواد، مجر  یصدا دنیشن با 

ن زدم. فقط من و نازن سالن به صحنه زول و از بالکتن  کجا   هی. پس بقمیبود جا نیا ت 

 رفته بودن؟

 ؟کجان  هیبق -

ن نازن ن پا: بچهت  ن ها رفت   . ار یسام یت 

 تیمیباهام احساس صم یادیدخی  ز  نیشدم که ا نیا الیخدادم و ی  رو تکون رسم

 . کنهیم
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ن به طبقه یکردم, برا  حرکت کردم و سیع یبه سمت درب ورود آروم ن پارفت   کیم  یت 

 عجله کنم. 

ن نازن  کمکت کنم.   یخوا: یمت 

حالم  آب خوردم که کیم وانیلکیکن   رسد  نه تکون دادم و از آب رو به معتن  رسم

ن پا محکم به سمته طبقه یهاو با قدم دمیکش  ق  یعم رو بهی  کرد. نفس  یت 

 ها. بچه یصحنه اجرا کردم و بعد از اون پشتحرکت

کردم و حرکت گاهیجا دوباره اسمم پا به سن گذاشتم و به سمت دنیبا شن

س یلیهام گرفتم. خرو تو دست کروفونیم زدن. نگاهم رو  حرف یداشتم برا اسی 

ن ب وع کردم دمیکش  ق  یعم ِگردوندم و نفس  تیجمع ت   : و رسر

عشق به  ا یهاتون و که به خاطر بچه  به همه شما. کساین  کنمسالم یم کهنیاول ا -

 . د یمکان اومد نیو به ا د یبه ما افتخار داد ق  یموس

رو  ومی  کردم تمام ن  . سیعزد هام دودو یمگفت, چشم  شهیبود و م خشک شده گلوم

 ق  یعم ِها تمرکز کنم. نفسحرف نیکردن ا  جمع کنم و فقط رو رسپا موندن و تموم

 : و ادامه دادم دمیکش

سلمبه بزنم که حوصلتون رس بره.  قلمبه یهاحرف خوام, نیمدیراستش رو بخوا -

و کمکشون  د یهاتون دادفضا رو به بچه نیاز همتون تشکر کنم, که ا خوامفقط یم

 . دارن قدم بردارنکه بهش عالقه  تو رایه د یکرد

ن تو بدنم نمونده. دستم رو نا محسوس به م ی  وی  ن گهید کردمیم حس جلوم گرفتم  ی 

 : و گفتم

 . د یمراسم لذت بی   هیاز بق دوارمیام -
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ن م یرو رو  کروفونیم ن نفس  ی   که حاال کیم  ی  ها, با قدمق  ی عم ِگذاشتم و بعد گرفت 

به راه  خروخ   یرو راه خارج شدم و به سمت گاهیبودم از جا شل و وا رفته شده

 . افتادم

ن قراره پخش زم دونستمیم . شمیم ی  دوباره, مثل همون شب کذا دونستمبشم. یم ت 

ن ب خواستو دلم نیم دونستمرو یم ها نیهمه ا دونستمیم خاطر همه آدم به اون ت 

رو گرفتم تا بتونم خودم رو تکون راه وار یبشم. دستم رو به د آبرو رم، ی  که دا  ضعقن 

ن شد, با شدت به زم پاهام خایل ر یز  بارهکیبدم. به  تو  یبد یبرخورد کردم و صدا ت 

رو شکمم نشسته و داره با  , کیسکردم. حس یماومد . نفسم باال نیمد یچیرو پراه

بزنم "از من  اد یفر  خواست. دلم یمدهیهاش گلوم رو فشار متمام قدرتش با دست

, کردمیم حس بود و  دهنم رو باز کنم. فکم قفل شده تونستم, نیمدور شو" اما حت  

رو داشت دور , کل راهتونستمنیم گهی. دشهیفشار فکم خورد م ر یهام داره ز دندون

ن و من داشتم ب د یچرخرسم یم ر از اکس انبویه ت  ر اکساطرافم تو ی   نی   ی 
پا و دست ین

 . زدمیم

اطراف قطع  یام افتاد و تمام صداهاشونه یرو  حستوان نداشتم. رسم ی   گهید

از رس و صدا متنفر بودم.  شهیکه هم  متن  یبود, برا تن یی  . سکوت چه حس ششدن

ن شدن و چه چ هام ناخودآگاه بستهچشم که   یاجبار  یار یخواب اخت کیبهی  از  یی 

 . نشم. خدا کنه دار یب وقتچیشده بود. خدا کنه ه بمیلحظه نص نیاالن و تو ا

*** 

ن چ -  . استاد  جا نیا تونمیها آورد! من و چندتا از بچهستین یی 

 . مخالفش برگردوندم رو بستم و رسم رو به سمت هامچشم
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بهم  د ی, حتما باکردنها فکر یماحمق نیحرف بزنم و ا با کیس خواستنیم دلم

 فیضع یلیمن بود. آره، من خ ی  تقص ها نیافتاده. همه ا بدن چه اتفاق   حیتوض

 ! بودم. من احمق بودم عرضهبودم. من ی  

 دهیچه فا بکوبم; ویل وار یتر به درسم رو با شدت هر چه تمام خواستیم دلم

ن آخرش درد بود و درد و چ باز و  ی. با صداشد نیم بمینص نیو بهی  از ا تر شیب یی 

بود رو  دهیپوش که لباس پزشگ  هام رو باز کردم که مرد مستن بسته شدن در چشم

 . دمیجلوم د

, که بعد از دکی  وارد اتاق تن یرو تو حدقه گردوندم و با حرص به نازن هامچشم

ن ا بود نگاه کردم. من خوب بودم و مشکیلشده شلوغش  قدر نینداشتم, چرا داشت 

 ؟کردنیم

 : بهم انداخت و گفت کیل  نگاه مرد ی  پ

 ... . تشنج -

 : گذاشت و گفت  میشونیپ یاومد و دستش رو رو  تر کینزد

 ؟کتن مصف یم خایص ی. دارو یتب ندار  -

 : و محکم گفتم د یترد بدون

 ! نه -

 آره.  -

بود نگاه کردم, که آروم به سمت  ستادهیکه حاال کنار تختم ا  تن یبا تعجب به نازن

 : گفت  تختم اومد و رو به دکی  

 . بخش نبودنآرام ا یژلوفن  هیگفت رسدرد داره و چندتا قرص خورد. شب  -
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 : تکون داد و به سمته من برگشت یرس  دکی  

 ؟کتن مصف یم خایص یدارو  ا یقرص  -

, که خداروشکر موفق هم نمیبش مارستانیرو تخت سفت و سخت ب کردمسیع

 . بودم

 : رو صورتم نشوندم و کوتاه گفتم اخیم

 . نه -

تر کرد و از اتاقک رسم رو کم یهاداد و پوزخند زد. رسعت قطرهتکون یرس  دکی  

ن خارج شد. با خارج شدنش از اتاق پام رو پا کیکوچ تخت بردم تا کفشم رو پام  یت 

 . کنم

ن نازن  : گفت  با نگراین  ت 

 . رسمت تموم شه د یبلند نشو! با -

, بار ادیاز دهنم در م خ  هر  خواستکم شه. دلم یم  تمیتا عصبان دمیکش  ق  یعم  ِنفس

ک فضول کنم. سوزن رسم رو از دستم در آوردم و پرت کردم رو تخت نیا  . دخی 

حال کل جد و جوابش رو بدم, وگرنه تا به تونستمداشتم و اصال نیم قن یخف رسدرد 

کردم و هام رو پامکفش  حایلبودم. خم شدم و با ی   هاش آوردهآبادش رو جلو چشم

ن کردن کت مزخرفم تو اتاق چرخوندم. نازن  دا یپ یرسم رو برا به طرفم اومد و دستم  ت 

 : هاش گرفت و گفترو تو دست

ن بش کنمخواهش یم ار یسام -  . ستی! حالت خوب نت 

 : گفتم  یدار خش یو با صدا دمیکش  ونی  هاش برو با شدت از دست دستم

 . ولم کن -
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ن بش ا یب ؟کتن یم چرا لج -  . ت 

 الیخخارج شدم و کال ی   قاتیکوتاه از اتاق تزر   یهاتوجه به حرفش با قدم بدون

بود. فقط,  رفتم. حالم از ظهر بهی  شده مارستانیب یرو کتم شدم. به سمت راه

فت کرده قند خونم کیم کردمیم حس
ُ
 . ا

ن شدن دستم از عقب به سمت نازن دهیکش  با   زده بهم زول برگشتم که با نگراین  ت 

 . بود 

ن نازن . اد یها رو صدا کنم بنفر از بچه کی ستا یخدا! وا تو رو به سا یوا لحظهکی: ت 

 . فقط ستا یوا لحظهکیهوم؟ 

نشستم, که بعد  مارستانیب یرو راه یانتظار تو  یهارو تکون دادم و رو صندیل رسم

دور بازوم حلقه شد و کمک کرد بلند شم. رسم رو بلند کردم به  دست   قهیاز چند دق

 : گفت  گوشم  ر یز  هام نگاه کردم و به کمکش بلند شدم. با نگراین از شاگرد  گی یمهد

 ؟حالتون خوبه استاد  -

ن رو تکون دادم و چ رسم زدن نداشتم و دلم نگفتم. واقعا حوصله حرف یی 

 ! ط و فقط خونهبرم خونه. فق تر عی    هرچه رس  خواستیم

ن عقب ماش صندیل یرو  هام دادم و چشم هیتک صندیل نشستم و رسم رو به پشت   ت 

ن ماش ز یر  یهاکردم به کمک تکون  رو بستم و سیع  . بخوابم کیم  ت 

*** 

به خونه  کهنی, به خودم اومدم. مثل ادادکه داشت تکونم یم  کردن دست    با حس

بود, از  شده دا یاش پرس و کله گ  دونم. آروم و با کمک آرمان که نیممیبود دهیرس

ن ماش خونه حرکت کردم.  بزنم به سمت یاحرف اضافه کهنیشدم و بدون ا ادهیپ ت 

 نیبود, برام ا بیعج قدر نیبودم بهش. چرا ا دهکر   نانیبهش, اطمب ودم کرده  هیتک
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به  قدر نیا بود؟ نه اون برادرم بود. ویل بهیبود؟ غر  حس و حال؟ مگه اون گ

و  شد خ   دونم. نیمشگاهبود, بودن گاه و ی   بیبودم که عج نبودنش عادت کرده

ن نازندم در موند و با  قهیدقبابا ده , وقت  دونمنیم حت    صحبت کرد چه اتفاق   ت 

 هام رو بستم. تخت ولو شدم و چشم یو رو  دمیزود به اتاقم رس دونمافتاد. فقط یم

  یز یر ; اما خسته بودم. به آبرو خوب بود  حالم
 
بودم, فکر  که امروز راه انداخته  بزرگ

ن رسم رو ب تونستمنیم گهیمن، د یخدا کردم. اوه بلند کنم. اما!  تیاون جمع ت 

ن . مگه یمتیاون جمع الیخی    دمیکش  ق  یعم. نفسبرام انجام بدن یچه کار  خواست 

ن م هام رو باز کردم. آرمان رو صندیلو چشم  زده بود و بهم زول نشسته وتر یکامپ  ی 

 بود. 

 : د ینگاهم آروم پلک زد و پرس دنید با 

 ؟کتن یم کار با خودت خ   یدار  -

ن نگاهش کردم و چ ففط با  بار نیجا شد و ابهجا  شیرو صندل نگفتم, که کیم یی 

 گفت:   آرویم یصدا

 یو نم یدار  مشکیل کی دونممن که یم ؟برش به خ   یخوایم -
 

 ی; اما برام جاگ

 ؟ار یسام برش به خ   یخواسواله, یم

 گلوم رو تر کنه و در جوابش گفتم:   دهنم رو قورت دادم تا کیم آب

 ؟کتن فکر یم خودت خ   -

 بشه گفت:  جاد یاش اتو حالت چهره ییی  تغ کهنیا بدون

ن چ . تو همههم بدوین  د ی! نبایخوایم خ   دوین نیم -  یندار  یو بازم, ادعا یدار  ی 

 . سایم کتن یم
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 :  دمیرو به لبه تخت گرفتم و رو تخت نشستم و پرس دستم

 ؟آرمان ز*بون بزین  زخم یاومد -

 زد و با آرامش گفت:  یپوزخند

 کتن باهات رس جنگ دارم. نه تنها من, فکر یم کتن فکر یم ؟سایم نهیمشکلت هم -

 خود... .  یبرا زنمیم که من  ی  هابدون حرف همه باهات رس جنگ دارن. ویل

 تو فقط... .  ؟زین حرف یم -

 . دمیکش  ق  یعم رو محکم رو هم فشار دادم و نفس هامچشم

 . کردمو یمکار ر   نیا د ی. نباشکستمبود رو یم نمونیکه ب  حرمت   د ینبا

 گفتم:   نسبتا آرویم یصدا با 

 ؟آرمان ونی  ب یبر  شهیم -

تهش  ون؟ی  سارا بره ب ون؟ی  بابا بره ب ون؟ی  من برم ب ؟ی. خسته نشدشهینه نم -

 ؟کنهتحملت یم اخالق کیس نیبا ا مونه؟یم تیتو زندگ کیس  ؟خ  

 گفتم:   ینسبتا بلند یتخس با صدا یها, مثل بچهیفکر  چیه بدون

 ! آره -

هام نگاه کنه. بعد از چند لحظه با تو چشم میبزنه و مستق یباعث شد پوزخند که

 گفت:   یزمزمه مانند یصدا

 نیبس نبود ا ؟یمجاز  یایتو اون دن ؟غرق کتن  تیخودت رو تو گوش یخوایم -

ه برات؟ خ   ن بود اسمش؟ نگار, نه نگ دخی   ؟ار ی! بس نبودش برات سامت 

 بهم انداخت و ادامه داد:  جاش بلند شد نگایه از 
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رو فداش  تیکل زندگ  یکه دار   ی  جا ،یذار کل وقتت رو براش یم  یکه دار   ی  جا -

، گ خ   واقیع یایتو دن دوین نیم که حت    هییهاپر آدم ،کتن یم ن ؟ پر  هست  ن هست 

ن یبلد ن یکار   ،ی  روی   ا یو  ی  که به جز دورو  ی  هاآدم  یلیکه خ  ی  . و بعد تو, توست 

ن چ که همه  شهیادعات م  یذار اند و واقعا آدمن رو یمکه دورت  یها, آدمدوین رو یم ی 

. گنیبهت دروغ م تر شیو ب تر شیروز ببهکه دارن روز   ی  هاهمون شی, پیی  کنار و م

 یلی. خسایم یکرد  شی  درگ اد ی. خودت رو ز ست. حرف همهستیحرف من ن نیا

 ! اد یز 

از سمت من باشه, به سمت در  منتظر جوای   کهنیهاش بدون ااز زدن حرف بعد 

 تنها گذاشت.  گانهیو ب د یافکار جد ا یدن کیو من رو با  رفت و از اتاق خارج شد 

ن . عگهیبود که اون داره راست م نیقسمتش ا نی, بدتر دیشا  ی  بود. دورو قتیحق ت 

ن ا چتنه آرمان، زهرا،  ،بود. ستاره، موش شده بمیجماعت نص نیبود که از ا یی 

ن ام  یخورد خوشانسم نبود باهاشون و کم اعصابهم خوش یلیرها و... خ ،ت 

ن . نگبود  د که موجو بودن نمونش هم نکرده تمی. کم اذنداشتم  . ت 

ها. اون یراخودم، ب یمن تموم شم. نه برا عتن یوقتش بود تموم شه.  گهی, ددیشا

ن . چرا توهالشیخکه... ی    ی  هاآدم یبرا  کهنیهام بودن. با ادوست یروز  کیاونا  ؟ت 

ن ک  دونستمواقعا نیم بعد از  دونمرو برداشتم و وارد انجمن شدم. نیم می. گوشت 

رو  کار نیا شد راحت یم یلیخواستم تمومش کنم. خچندروز; اما باالخره رفتم. یم

ن تر از اون چراحت یلیخ کار نیا کرد. آره, انجام ; اما کردمبود, که فکرش رو یم یی 

ازش دل  تونستمفضا بودم و نیم نیمعتاد ا کار رو بکنم؟ من  نیا تونستممن! یم

ن . همجز موندن نداشتم یابکنم. من چاره  ! و بس ت 

*** 



 
 

 
110 

 

ن چ بود. همه هفته از اون ماجرا گذشته نیچند خودش بود; البته نه تو  یجارس  ی 

, به خاطر دیشا نیو ا کردنباهام برخورد یم یاگهی، جور دانجمن، تو خونه. همه

 ! ی. البته تا حداومدمها بود. باهاشون راه یمبرخورد متفاوت من با اون

ن چ . اما وقت  گهید میکه خب خوب بود  میخوب بود وقت    , سیعختیر یم همبه یی 

 نیخاطر ا, بهدیو شا داد نیم ی  بهم گ گهیبود. د کنم. بابا عوض شدهتحمل کردمیم

کنه به خونه، به خانواده، به خودم.   بندمیبود که پا نیخاطر ابود که رامم کنه. به

راحت  الیبا خ تونستمنبود و یم که کیس  ی  . جاها وضع خودمم بهی  بود به جز شب

ن خودم باشم. فکر کنم به هرچ خب,  برم انجمن; ویل دارم و حت   دوستکه   یی 

ن هم ن نگ دنی. دکرد کار رو بدتر یم  ت  . آره, تو چت زد که با خودش حرف یم  و وضیع ت 

از  هم احمقانه! منظور بعضن و من کرد و با خودش صحبت یم اومد و یم رفتیم

 کیکه بهم نزد  ی  همون النا ا ی. دا یو بعد از اون آ گرفتمهاش رو به خودم یمحرف

 دورم یهاآدم گه؛یکنه از انجمن اخراج شم. برام مهم نبود د  یبود, تا کار  شده

ن انجمن و هر چ . نه ا یبفهمم حالش خوبه  تونستمجا یم. اما فقط, همونگهید ی 

  نیبود ا بیعج
 

 هرخ   الیخکنم. ی    تمومش گهید خواستمو من یم همه وابستگ

دست اومدن از انجمن دست ونی  ب یارو گرفته بودم; اما بر  می. من تصماد یاعت

 . دمیکار رو انجام م  نیزود ا ا ی ر ید دونستمیم . ویلکردمیم

 ؟ار یسام -

که بهش گفتم, بهش   یبلند« بله»بابا از افکارم خارج شدم با  یصدا دنیشن با 

کشدم و به   یا. پوف کالفه. اما دوباره صدام کرد دمیفهموندم که صداش رو شن

ن ها خم کردم پاسمته در حرکت کردم و کمرم رو از نرده  . رو مبل نشستهنمشیتا بب یت 

فکر کردم, واقعا از  نیکردم و به ا  صت  ع یخنده. تکزد بود و اسمم رو صدا یم

ن ها پاو رو مخ بودن به بابا رفتم. از پله لحاظ تنبیل  . قرار گرفتم دشیرفتم و تو د یت 
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 ؟بله -

 . میکار دار   جا کی میبر  د یبپوش، با -

 : دمیبهش انداختم و پرس تعجب نگایه با 

 ؟کجا  -

 ؟یایب رتیبا لباس ز  یخوابرو بپوش. نکنه یم -

زانوم انداختم. و رسم رو تکون  ر یل*خت و بعد از اون شلوارک تا ز  به باالتنه نگایه

که هست رو   لباش نیتر دست   دم خواستدادم و به سمت اتاقم برگشتم. دلم یم

. به خودم برسم کیمکردم    سیع میی  کجا م  میدار  دونستمکنم; اما چون, واقعا نیم  تنم

تیسو  کی شد تنم،  ی, لباس تو تایاما نها  کرده  زور تنمکه اونم به  شلوار مشگ شر

ن پا کردم و رفتمعجله بودم. کیم  یلیخ قهیو بابا رو صدا زدم که بعد از چند دق یت 

 گفت:   یبهم انداخت. و با لحن بد و نگاه چندشر  ونی  اومد ب دهیو اتو کش کیش

 تو؟ برو عوضش کن لباست رو پش.  بپوشر  نداشت   لباس درست و حسای   -

 بهش انداختم و گفتم:  نگایه

 ؟میبر  میخوابپوشم خب؟ کجا یم خ   -

 و گفت:  د یموهاش کش یتو  دست  

 . میبر  ا ی. برو بپوش بمهموین  میبر  میخوایم -

 یلیض کنم. خرفتم باال, تا لباسم رو عو  حرقن  چیو بدون ه دمیکش  یاکالفه  پوف

ن چ همه خواستیم وقت بود حوصله دعوا نداشتم و دلم  بره.  شیآروم پ ی 

ن رو با شلوار ج لباسم تیو ت مشگ ت  ن آست شر مردونه  اهنی  پ کیو  د یکوتاه سف  ت 

 ی  به خودم زدم و از اتاق خارج شدم. بابا نگاه گذرا عطر عوض کردم و کیم ،طرح یل



 
 

 
112 

 

از اندازه  شیب ; ویلمیقراره کجا بر  دونستم. نیمداد  بهم انداخت و رسش رو تکون

نبود که بخواد من رو  . بابا آدیمارمیرس در ب هیقض از  خواستیم کنجکاو بودم و دلم

ه و یم ... دوستانه و  یهابه مهموین  واکنش ممکن رو, از خودم  نیبدتر  دونستبی 

چند وقت  نیباشه. چون رفتارم ا نظرش عوض شده د ی. اما خب, شادمینشون م

کردم و   جا ابهرو تو دستم ج میکردن شدم و گوشفکر  الیخبود. ی   کامال عوض شده

 لمیتو پروفا اممیکه به پ  ینظر  دنیداشتم. با د هیاطالع امیپ وارد انجمن شدم. کیل

ن پ نیبازش کردم. ا یبود, با کنجکاو  داده شده  لمی" تو پروفای  "برو بم امیروزها نوشت 

برام سوال بود  ویل . خونهیم دونستمبود. یم کار روزمره و ساده شده  کیبرام مثل 

ور   . هر خ  دهینشون م نیسر چه واک
ُ
  آی   من بود. )مایه یکه باشه اون د

 
که تو   رنگ

ور  الیخیب تونستمنیم بود.( من« نمو یدر جستجو » شنیمیان
ُ
بشم; اما فکرو و  مید

 بود.  خودم ممنوع کرده یکردن راجبش رو هم, برا  الیخ

 ؟ار یسام -

ش شدم و با به و فکر کردن راجع امیخوندن اون پ الیخبابا, ی   یصدا دنیشن با 

 که بهم انداخت گفت:   ی  شدم. که بعد از نگاه گذار هی  بهش خ یکنجکاو 

ن چ کی خواستم, راستش یماریسام - ; اما یبهم بد جوای   خوامبهت بگم. نیم ی 

 . تا آخرش بهش گوش کتن  خوامیم

 گفت:   د یکه کش  ق  یرو تکون دادم که بعد از نفس عم رسم

 اریسام -
 
ن تر از اون چبزرگ یلیخ , زندگ . اش کتن خالصه نچیتو چند ا یکه بخوا  هیی 

ش گهی, بهت بگم وقتشه دخوامیم عتن ی ; اما االن درک نکتن  د ی. شااز خودت نی 

ن تر از چبزرگ مخواستیم شهیهم . اما با درجا زدن بیسر  تن یبیکه تو خودت م  یی 

 . خودت برش یرزوهابه آ و حت   یبر  ندهیبه سمت آ توین نیم

 : داد  شد و ادامه هی  به جاده خ د یکش  ق  یعم نفس
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  خوامنه مالک تو; اما یم تمیمن صاحب زندگ -
 
س  خوام. یمکتن   خوب زندگ از اسی 

  خوام. یمدور بیسر 
 
 . هام فکر کن. به حرفکتن   راحت زندگ

ن دادم و از پنجره ماشرو تکون رسم  . شدمهی  خ ونی  به ب ت 

ن , چخواستمیم بخت  من خوش بابا درست بود. ویل یهاحرف ها آدم نیبا ا کهیی 

رو دوباره روشن کردم و وارد انجمن و بعد از اون وارد صفحه خودم  مینداشتم. گوش

ن  وع به نوشت   : کردم  شدم و رسر

 . و بموین  و بموین  بموین  د یها باوقت بعضن )

 دورت یهاخاطر خودت نه، به خاطر آدم به

ن بلد نبوددمهمون آ  که  . یو ما رو بهونه کرد یها تهش بهت بگن, راه رفت 

 . یو بساز  یو بساز  یو بساز  بموین  د یها, باوقت بعضن 

 . یکه دوستشون دار   خاطر خودت نه، به خاطر کساین  به

 . نداشت   ی  و زورگو , عرضه واکنش دادن به سخت  گنیها هم تهش ممطمئنا اون و 

ن چ چیها, هوقت بعضن   ینم ی 
 

 یو نم گ
 

 یو نم گ
 

 یو نم گ
 

 . گ

 شه؟یم آخرش خ   دوین یم

 . یی  مو یم یدیجون م و  موین یم ی  تنها تو 

 . دورت یهاخاطر خودت نه، به خاطر آدم به

 ! شد که مرد  فیبود. ح د یمف یلیبرامون خ گنیم جاست که با ناراحت  اون و 

ن ا  ه،یثان لحظه و اون روز و اون نظرت تو اون به  (داره؟ حرف ارزشر  نیگفت 
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ن به ا با  ن دارم و   یبرا که بازهم حرقن   دمیرس جهینت نیخوندن و فرستادن مت  گفت 

ن نگ که  ی  روزها اد ی. سمیدوباره و دوباره بنو  تونمیم تادم و اف دمیدرو ناراحت یم ت 

ن کردم وع به نوشت   . رسر

 ؟یو به من گوش بد رو متوقف کتن  کردنهیگر   توین یم)

 . یاومدآخر، خوش شینما به

ن به آغ*و*ش مرگ یلباست رو, برا نیباتر یز  دوارمیام  . باشر  دهیپوش رفت 

 ؟یرشوه بد ا یگذر از دروازه دن  یبرا توین هست که نیم حواست

 . رشچه خوب به نظر یم امروز 

 ! ست  ی, واقعا که خوب ناما

 . یبود جا نیقبال هم ا تو 

ن چ یبرا چرا   ؟کتن یم هیگر   یکه قبال از دستش داد  یی 

 . باش آروم

 . میی  گاز اشتباهاتمون درس نیم وقتچیها هآدم ما 

 . آروم باش کمهی

 . میحرف نزد به اندازه کاقن  , ما حت  کنمکه فکر یم  حاال 

 ! گوش کن  من به

 ؟کتن یم هیگر   یدار  چرا 

 ! شهی; اما نممیبازش کن رو کیم هیقض نیا د یبا
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 . شهینم نه

 . یاومداخر، خوش شیبدون به نما فقط

ن تنها چ نیا  !(که واقعا الزمه ازش باخی  باشر   هیی 

ن ماش ستادنیا با  ن رو با خ ،ت  ن برداشتم و مت   راحت، پست کردم.  الیدست از نوشت 

از شهر دور بود, من واقعا  بودم. کیم ومدهین جا نیبه اطراف انداختم تا حاال ا نگایه

ن حوصله همچ   ی  الیو  و خونه خایل کوچه  دنیرو نداشتم. با د ی  جاها ت 
 
که   بزرگ

. شمادهیزد پ شدم که بهم اشاره هی  به بابا خ ی, با کنجکاو میبود جلوش توقف کرده

ن ها, اون همچبزنه؟ نه بابا، بابامه کتکمتا   جا نینکنه آوردتم ا . فکر کنهنیم یکار ت 

 گذاشته.   روم اثر منقن  نیو ا دمید لمیف یادیکنم ز 

جا سوت و کور بود و هر آن . همهمیو وارد شد میبابا به سمت خونه حرکت کرد با 

ن چ ،آشایمخون ،ی  والیه دادماحتمال یم  مونکهیتکهیبشه و ت دا یاش پرس و کله یی 

 یهام رو تو حدقه گردوندم. به در ورودگانم زدم و چشمبه افکار بچه یکنه. لبخند

 دنیجلو هولم داد و اشاره زد در رو باز کنم. با د . بابا به سمتمیبود دهیخونه رس

ن چ در بود, خشکم زد. همه یکه رو   یدیکل لرزون  یهابود. با دست بیعج یلیخ ی 

 دادن عطر سارا برام کار سخت   صیشدم. تشخ کیدر رو باز کردم و وارد خونه تار 

ن بودم تو خونست. اما خب, چرا همه برق رو به  تمها خاموش بود. دسنبود و مطمت 

و سوت، تو  غیدست و ج یبرق صدا د یکه با زدن کل  رسوندم تا برق رو بزنم وار ید

بود  که بهم وارد شده  یا, شوک لحظهدیو دست من از تعجب و شا د یچیخونه پ

 بودن, نگایه ستادهیروم اکه روبه  ت  یشد. با تعجب به جمع خشک وار ید یرو 

ن  لحظهکی تیشد جمع طور بود; اما باعثنگاهم چه دونمانداختم. نیم سکوت کتن

من بود؟ به چه  یجشن برا نیا عتن یبشن. تو شوک بودم.  هی  و تنها به من خ

 : دمیپرس آروم و لرزوین  یلبم رو تر کردم و با صدا ؟مناسبت  
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 ؟منه یبرا نیا -

ن از ب ا یپور    تیجمع ت 
 
که تو   کرد و بادکنگ  د ییحرفم رو تا جلو اومد و با لبخند بزرگ

و با لبخند  امیکرد به خودم ب  ی، کار زنگ کیدستش بود رو ترکوند, که صداش مثل 

وسط اومدن مهال و  نیو ا دمیتکشون رو به آغ*و*ش کشبه سمتشون برم. تک

ن نازن ا، مامان، بابا، سارا، آرمان، خاله، پشخاله و یبود. عمه، پور  بیعج یلیبرام خ ت 

خاله ن اول یهمه تو جشن بودن و من برا هامکالششاگردام و هم هام و حت  دخی   بار ت 

 خاطرم دورهم جمعبه آدمهمهنیمهمم. واقعا مهم که ا کردمحس یم میتو زندگ

 شدن. 

از شهر دور بود, من واقعا  بودم. کیم ومدهین جا نیبه اطراف انداختم تا حاال ا نگایه

ن حوصله همچ   ی  الیو  و خونه خایل کوچه  دنیرو نداشتم. با د ی  جاها ت 
 
که   بزرگ

. شمادهیزد پ شدم که بهم اشاره هی  به بابا خ ی, با کنجکاو میبود جلوش توقف کرده

ن همچ ها, اونبزنه؟ نه بابا، بابامه کتکمتا   جا نینکنه آوردتم ا . فکر کنهنیم یکار ت 

 گذاشته.   روم اثر منقن  نیو ا دمید لمیف یادیکنم ز 

جا سوت و کور بود و هر آن . همهمیو وارد شد میبابا به سمت خونه حرکت کرد با 

ن چ ،آشایمخون ،ی  والیه دادماحتمال یم  مونکهیتکهیبشه و ت دا یاش پرس و کله یی 

 یهام رو تو حدقه گردوندم. به در ورودگانم زدم و چشمبه افکار بچه یکنه. لبخند

 دنیجلو هولم داد و اشاره زد در رو باز کنم. با د . بابا به سمتمیبود دهیخونه رس

ن چ در بود, خشکم زد. همه یکه رو   یدیکل لرزون  یهابود. با دست بیعج یلیخ ی 

 دادن عطر سارا برام کار سخت   صیشدم. تشخ کیدر رو باز کردم و وارد خونه تار 

ن بودم تو خونست. اما خب, چرا همه برق رو به  تمها خاموش بود. دسنبود و مطمت 

و سوت، تو  غیدست و ج یبرق صدا د یکه با زدن کل  رسوندم تا برق رو بزنم وار ید

بود  که بهم وارد شده  یا, شوک لحظهدیو دست من از تعجب و شا د یچیخونه پ

 بودن, نگایه ستادهیروم اکه روبه  ت  یشد. با تعجب به جمع خشک وار ید یرو 
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ن  لحظهکی تیشد جمع طور بود; اما باعثنگاهم چه دونمانداختم. نیم سکوت کتن

من بود؟ به چه  یجشن برا نیا عتن یبشن. تو شوک بودم.  هی  و تنها به من خ

 : دمیپرس آروم و لرزوین  یلبم رو تر کردم و با صدا ؟مناسبت  

 ؟منه یبرا نیا -

ن از ب ا یپور    تیجمع ت 
 
که تو   کرد و بادکنگ  د ییحرفم رو تا جلو اومد و با لبخند بزرگ

و با لبخند  امیکرد به خودم ب  ی، کار زنگ کیدستش بود رو ترکوند, که صداش مثل 

وسط اومدن مهال و  نیو ا دمیتکشون رو به آغ*و*ش کشبه سمتشون برم. تک

ن نازن ا، مامان، بابا، سارا، آرمان، خاله، پشخاله و یبود. عمه، پور  بیجع یلیبرام خ ت 

خاله ن اول یهمه تو جشن بودن و من برا هامکالششاگردام و هم هام و حت  دخی   بار ت 

 خاطرم دورهم جمعبه آدمهمهنیمهمم. واقعا مهم که ا کردمحس یم میتو زندگ

 شدن. 

 یو من برا کرد گوشم رو نوازش یم  تیدل جمع ِاز ته یهابلند آهنگ و خنده یصدا

ن اول بلند در حال آروم کردنمه.  یصدا نی, اکردماحساس یم میدر زندگ بار ت 

   کردمقبول یم د یبا د یکردن روحم، جسمم، وجودم. شاآروم
 
 د ی. شانهیهم که زندگ

ی  امیپ کیبا  د یبا
ن . آره درستش همآوردمرس و تهش رو هم یم ،کیل  خداخافظن بود.  ت 

از جمع دور  با یرنگ که تقر  یاو رو مبل نقره دمیکش  ق  یعمنفس ؟هام خ  اما دوست

  تیم دادم و نگاهم رو به جمعبود, ل
 
بود. با تموم  جا نیمن ا دوختم. زندگ

ن هم تی. واقعهاش. با تموم سخت  هاشیبد  اومدمبود. با آرمان کنار نیم ت 
 
 . زندگ

ن گفت, نازن  شهیم هام, آموزشگاه و حت  کنار بابا برام سخت بود. عمه  در  که تازه   ت 

بهش  روز کی د یبهش داشتم. شا ی  هاحس کیبود و  گذاشته  میزندگ یپاش رو تو 

 ! د یهام. شاتمام زخم یباشه برا بود تا مرحیم , اون اومدهدی. شادمیرسیم
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ن چچیاز ه گهید ن ن ی  ه.  خواد یم , رسنوشت من رو هرجا خوادیم و دلم ستمیمطمت  بی 

تموم دق  سالکیبچه شدم.  سالکیاز عمرم به هدر رفت.  سالکی دونمفقط یم

ن و نگ شدم داشته داشتم, دوست ! دوستسالکیکردم.   رو خایل امهو دیل . ت 

ن , اون تنها شخص و تنها چدیشا  , نه. دهمیو شا مونهیم ادمی جا نیباشه که از ا یی 

 ! د یپاک نشه. شا وقتچیبمونه و ه تو ذهنم شهیهم یبرا ا یدن نیا د یشا

آب  یهاو موج مینشست کشت    کیتو  میفکر کن نیای. اصال بخ  همه الیخی   اصال 

محضه، اما اصلش  هیهدف. ی  نهیمون نشون بدن. آره, اصلش همراه رو بهم د یبا

 ! نهیهم

ن کردم.  تیجا کردم و با قاطعبهرو تو دستم جا  میگوش وع با نوشت   رسر

 

 ! شهیم ر یکم دداره کم)

 که برم, مگه نه؟  دهیرس زمانش

 یبا خودت م یدار  االن
 

 کردم؟  کار . مگه خ  گهی: بسه دگ

 یهاحرف ؛ی. حرف زدالیک یها, قولی. تو فقط قول دادینکرد یتو کار  یح  یه

بردمت  یادیبد رو من کردم. آره، من ز  ی. کارهاانیبامزه که االن مزخرف به نظر م

 باال رسم. 

 . دور  یلی,خیلی,خیلی,خیلیخ یجاکیبرم.  تونمیم من

 . ت  یبا هر نوع شخص دور از هر آدیم به

 . با هر سخت   یور از هر دردد به
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ور  رو تلخ کنم نمونیی  تمام خاطرات ش دم رفتتن  خوامنیم الشیخهم, ی   تو 
ُ
 ید

 .(زمیعز 

 

بدون  خروج رو زدم. خارج شدم.  نهیبهش گز  رو ارسال کردم و بعد از نگاه کیل امیپ

 . ی  رس و صدا چی. بدون هحرقن چیه

ن بود خودم رو از ب بهی   من خوب  کهنیبکشم. نه ا ونی  همه انسان دورو باون ت 

. رو هیها بقو اون دادم. من خودم رو آزار یممیفرق داشت ها بد. اصال، ویلباشم و اون

ن بود که خداروشکر  چند روز. ویل یبرا دو یو شا شهیهم یبرا د ی، شارفتم مهم رفت 

ن آمتیموفق ن برگشتتن  نیکه ا  دونهبود و خدا یم ی   نه.  ا یهم داره  رفت 

 ! دونهخدا یم فقط

 «انیپا»

 

*** 

 : سندهینو  سخن

 نیو ا د یدوباره و دوباره کنارم بود «گدایشاهزاده»حالم که بعد از خوش یلیخ

تموم  و خوشر  رمان رو هم به خوی   نیبهم که بتونم ا د یخوب و مثبت رو داد یانرژ 

. د یتمومش کن د یخواهرجور که یم د یتونو یم باز داشت انیپا کیرمان  نیکنم. ا

. اما برعکسش حت   ا یاون فضا برگشته و  بهمن  یقصه ار یسام د یفکر کن د یتونیم

 رمان رایصن  نیاز ا دوارمیقلبم ام میاون حالش کامال خوبه و من از صم د یبدون

 باشه. بوده
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۰۰:۰۶ 

 نوامی   ۱۰ کشنبهی

  

این رمان در سایت تک رمان نوشته و تهیه شده است و هر گونه کت  پرداری از ان 

 پیگرد قانوین به همراه دارد. 

 انجمن تک رمان. 

www.forum.taakroman.ir 

 

 

 

 


