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یک زندگی، یک زندگی ساده با فراز و فرودهای خاص، یک زندگی که پر از مشکله؛ یک زندگی که گذشتن ازش 

ارها با ، بارها و بنفر برات اتفاق بیفتهبار با یکخودش یک مشکله. میشه گفت, این مشکل چیزیه که اگه یک

براش بیفته. اون برای فرار کردن از  خواد این اتفاقی من نمیشخص برات تکرار میشه؛ ولی پسر قصههمون

 .کنه و اینه که برای من قابل احترامهمشکالت داره هر کاری می

 

افتاده و اون رو به چشم دیدم. البته اینم بگم که، با  سخن نویسنده: این یک داستان واقعیه؛ چیزی که اتفاق

داره که این افتخار نصیبم شده. تو ام ارزشهای زیادی تونستم اجازه نوشتنش رو بگیرم؛ ولی خب، خیلی برتالش

 .تر بشه و شماها خوشتون بیاد. امیدوارم استقبال خوبی ازش بشهداستان اصلی دست بردم تا قابل فهم

 

 :گفتمی یک دوستی همیشه بهم

 گذرن؛ اما مگه من مهم نیستم؟دونم همه دردها میچیز درست میشه؛ میدونم همهمی -

 مونه که بخواد شاد باشه؟همه درد و در نهایت گذشتن شون، به نظرت منی می بعد از تحمل این

اما حاال  "دارن!ها سر پا نگهت میمونن؛ اونهات برات میدوست"که و در نهایت این بود جواب من یه لبخند

کردن، دورو از کسایی که بهت ابراز محبت میمونه؛ همه اونکس برات نمیهیچ"دم. خوام جوابم رو تغییر بمی

".کننآب در میان و آخرش ولت می

:خالصه
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 :مقدمه

 .کنیم نیستطور که ما تصور میدنیا همیشه آن

در حالی که تو شوند. به زبان ساده، تشخیص ذهنیت افراد؛ اوقات در نقش دشمنان حاضر میدوستان، گاهی

 .کنند، ناممکن استمحبت می

 . ...ممکن است در طول زمان به افراد مختلف اعتماد کنیم و یا عاشق شویم و یا حتی دوستی پیدا کنیم و او

دهند، چیزی که نشان میها آندر هر حال باید بگویم، دنیا جای درستی برای اعتماد کردن نیست؛ چون انسان

 .!نیستند

*** 

هم که دعوا نداشتیم ؛ جنگ اعصاب، جنگ اعصاب و جنگ اعصاب. زمانی بود یادم میاد تو خونه، جنگ از وقتی

 . بود مهمون داشتیم که از صدتا دعوا، بدتر

خوام؛ همین و زمانی آرزوی یک زندگی پر از پول و عشق و حال داشتم؛ اما اآلن، فقط یک زندگی عادی مییه

ها، از تکرار پشت سر هم شدم! از تکرار ثانیه کس. واقعاً خستهچیز و همه چیز، از همه شدم از همهبس. خسته

 .چیز زندگی، من حتی از نفس کشیدن هم خسته شدم! از همه

هام سوختن. دستی به موخوابی زیاد، میهام از بی. چشمای کشیدم و از پشت میز کامپیوتر بلند شدمکالفهپوف 

ها کسی خونه نیست. همه المپ بود کشیدم و از اتاق خارج شدم که چشمم به خونه سوت و کور افتاد. مشخص

؟ شاید نه و شاید آره. اصالً شاید، فقط برای من  بودگیر نجا کمی برای زندگی دلن. این بود موشخا

 .؛ شاید بود طوراین

مونده غذای ناهار که رو گاز بود افتاد. اه، شد، رفتم سمت آشپزخونه که چشمم به باقیمعدم داشت سوراخ می

کردم و اومدم بیرون. چشمم به ساعت افتاد؛  هدف باز و بستهکی حال داشت غذا گرم کنه؟ در یخچال رو بی

ی گردن؛ بنابراین رفتم باال و سعدونستم که حاآل حاآلها بر نمیرم و یک چرخی بزنم. میتونستم بشیش بود. می

یدم، پوشکردم لباس مناسبی پیدا کنم. همیشه عادت داشتم تو خونه با باال تنه ل*خت بگردم و اگه چیزی می

نم آستین کوتاه سفید تخیال فرعی هات شدم و یه شلوار لی ساده و یه بلیز داد. بیاحساس خفگی بهم دست می

های سفیدم از کردم، و کمی عطر به خودم زدم و یه شانه سطحی به موهام کشیدم و در آخر با برداشتن کتونی

تو جا کفشی، گوشیم، سوییچ ماشین و کلید خونه از اتاق اومدم بیرون. یک برق تو پذیرایی روشن گذاشتم تا 

نود مشکیم نشستم. هوم، کجا برم؟ کجا خونه خارج شدم و تو ماشین الچیز تو تاریکی فرو نره و بعد کالً از  همه
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رو دارم که برم؟! مقصدم خونه مجردی خودم و پوریا بود. واقعاً هم که این بهترین راه بود برای فرار کردن از 

ی پیشش بودم، هاش تاثیرگذار بودن. مثل یک برادر بود باهام؛ وقتزد و واقعاً هم حرفخودم. پوریا باهام حرف می

ربع رانندگی به کرد. بعد از حدوداً یکفهمید و همین خاصش میزدن نداشتم. اون من رو میاحتیاج به حرف

وقت زحمتامون رو برای خریدن این خونه یادم نصف خونه برای من بود و نصفش برای پوریا. هیچ"خونه رسیدم. 

و کمی سر و وضعم رو مرتب کردم. در همون حال به  دم در خونه ترمز زدم و از ماشین پیاده شدم "نمی ره

گفتن پوریا، منتظر موندم تا در  "کیه"در جواب  "منم"خونه نزدیک شدم و آیفون رو زدم و بعد از گفتن کلمه 

 .رو باز کنه

با صدای تیک در به سمت جلو هولش دادم و وارد حیاط شدم، و بعد از طی کردن مسیر کوتاهی توی 

م. نگاهم توی آینه آسانسور به خودم افتاد؛ چشمای آبی درشت، ابروهای پر، بینی کوچیک، لبای  بود آسانسور

م، داشتن قیافه خوب،  بود اشت. اما توی وضعیتی کهم. قیافم عیبی ند بود کمی درشت و صورت کشیده. خوب

 تیپ خوب و حتی پول معنایی نداشت. دنیای من فرق داشت

 .طبقه سوم -

م آینه به خودکرد، دوباره یک نگاه کوتاه توی رو اعالم می "طبقه سوم"با شنیدن صدای اعصاب خورد کنی که 

کفشام رو در آوردم و آروم رفتم  . بود انداختم و از آسانسور خارج شدم و به سمت در آپارتمان رفتم. در باز

 .داخل

 . بود چیز رو به گند کشیده م؛ اما پوریا همه بودبا دیدن خونه چشمام چهارتا شد. لعنتی! من فقط چهار روز ن

. وضعیت خونه، زندگیِ مجردیِ یک پسر شلخته رو داد زمینرو مبل و  بود چیز ولو پسره خاک بر سر، همه

 .زدمی

 . ...کردم تمیز کنه؛ ولی االنم مجبورش می بود وقتی من

 .ورها داداشم؟جاست؛ داداش سامی. چه عجب از اینبه! ببین کی اینپوریا: به

ساز خودش رو پهن کردهو از ب*غل چای بود جلوتر رفتم و کامال وارد خونه شدم. پوریا تو آشپزخونهچند قدم 

 .نهخوان تا بتونه در ورودی رو ببیرو پیش بود 

 .سالم پوریا -

 .ایخورده اوه لعنتی، تو که باز شکست -
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 .زنیم داداشمواستا دوتا چایی بریزم، میام می شینیم و دور هم گپ می

 .ها نیاز داشتمنیاز داشتم؟ آره به این حرف زدن

 شت پخشدم. چیزی از فیلم و یا هر کوفتی که داشهای راحتی پذیرایی نشستم و به تلوزیون خیرهروی مبل

 . بود اهمیت اطرافمفهمیدم و این تنها چیز بیشد، نمیمی

 .پوریا: چته؟! گرفته نباش سامی

خوام. زیر چشمی بهم شدن جو و حال و هوام رو نمیفقط سرم رو برگردوندن سمتش، که فهمید امشب عوض

 .نفسِ عمیقی کشیدنگاه کرد و 

 .پوریا: باز رفتن مهمونی؟

 .برن -

 .یعنی، موضوع این نیست؟ -

 .نه -

 .پس چی؟ -

 .فنجونش رو برداشت و آروم به لبش نزدیک کرد

 .!من خسته شدم -

 :در همون حال پرسید

 .از چی؟ -

 .چیز خسته شدم! کی تموم میشه؟ از زندگی، از همه -

 .که استکان کوچیک چاییش رو محکم روی میز کوبید بود نیومده ش خوشانگار حرفی که زدم زیاد به مزاج

 .بار دیگه بگوپوریا: یک

 :شدم و آروم گفتمنگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به تلویزیون خیره

 .!من خسته شدم -

 .!غلط کردی -

 .پوریاکنم شوخی نمی -

 .!بار دیگه همچین حرفی بزنی، نه من، نه توکنم؟! نه حاجی، یکفکر کردی من شوخی می-
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 .خیالبی -

 .!من جدیم -

چیزی نگفتم که عصبی بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. یه نفسِ عمیق کشیدم. حق داشت عصبی بشه، تو 

 .ی خوبی نداشتمخوبی نداشتم. خب، یعنی اصالً سابقهموارد سابقه خیلی این

 پوریا: فکرهای مزخرف رو از خودت دور کن! فهمیدی؟

 !جا اومد؟، نگاهی انداختم. اون کی تا این بود روی مبل ایستادهکه درست روبهسرم رو بلند کردم و به اون

 .پوریا: سامیار فهمیدی؟

 :مکث ادامه دادبا کمی 

 . ...ببین -

 :داد اومد و روی مبل کناریم نشست و ادامه

 کنی، متوجه میشی حرفم رو؟سامی هر کسی تو زندگیش مشکالتی داره؛ ولی تو داری زیادی بزرگش می -

جا؟ نباید خواست حرف بزنم. چرا اومدم اینکردم، امشب اصالً دلم نمیبازم چیزی نگفتم، حاآل که فکر می

 .اومدمیم

 .کجا بخوابم؟ -

 .!سامی -

 .امشب نه پوریا. تختم رو که شکوندی بزغاله؛ امشب کجا بخوابم؟ -

 :ای کشید و گفتهام انداخت و پوف کالفهبرگشتم و تو چشماش زل زدم، ناامید نگاهی به چشم

 .هر جور مایلی سامی، تخت گرفتم برات تو اتاقته -

 .کرد بلند شدم برم سمت اتاق، که صداش از پشت سرم توجه ام رو جلبدادم و آروم از جام سرم رو تکون

 .ها، در اتاق رو ببند که اومدم بدخواب نشیمن امشب تا دوازده بیرونم با بچه -

 :برگشتم و لبخندی به صورتش پاشیدم

 .!باشه داداش، بهت خوش بگذره -

لعنتی، چرا  . بود فتاد. اوپس تازه ساعت هفتو بعد دوباره به سمت اتاق رفتم. چشمم به ساعت روی دیوار ا

 .گذشت؟قدر دیر میامروز این
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کرد. اتاق زیاد شلوغی ام میزمان با ورودم به اتاق بلیزم رو در آوردم، دیگه داشت کالفهوارد اتاقم شدم و هم

من همین  . بود نفره و یک میز کامپیوتر و یک کمد لباسهای داخلش، یک تخت یکنداشتم و تنها وسیله

 .داشتمسادگی رو دوست

 .بلیزم رو، روی صندلی میز کامپیوتر پرت کردم و خودم رو تخت ولو شدم

دفعه ذهنم جرقه زد و خاطرات دو بره. یکتم حاآل حاآلها هم خوابم نمیدونسکار خاصی نداشتم انجام بدم، و می

 .روز پیش خودم و پوریا از تو ذهنم رد شد

 (دو روز قبل)

 .نفری هم بخوننکنی، خب پخش کن دو سهقدر وقتت رو صرف نوشتن میپوریا: توکه این

 :برگشتم و حق به جانب نگاهش کردم و گفتم

 .!اینستاگرام؟ هوم خوای که بذارم تونمی -

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 .نویسیشناسه برای رمان و رماننه، وایستا بگم حرفم رو. پروانه یک سایت می -

 .نویسم؟من رمان می -

شناسه راجع به رمان و همین مسائل؛ میگم رمان، فقط رمان اَه بذار حرفم رو کامل بزنم. آها، یه سایت می -

 .!نام کنچیز. برو ثبت ه، داستان کوتاه، رمان و همهنیست. دل نوشت

 .قدر باهوشیتو چه -

 .نام کنخدایی میگم سامی، برو ثبت -

م فضای  بود نوشتهها مشغول نوشتن شعر و دلتر وقتگفت. برای منی که بیشکم فکر کردم، بد هم نمییه

 . بود خوبی

 .خب اسمش چی هست؟ -

 .نامت کنمآهان، قربون آدم چیز فهم، بده من گوشیت رو تا برسیم خونه ثبت -

 .توی داشبورده -

 .شد خم شد و گوشی رو برداشت و مشغول

*** 
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 فکرذارمش برای فردا. با اینخیالش. می. بی"دقیقههفت و ده"شدم، اعت خیرهدادم و دوباره به سسرم رو تکون

 .م بود رو تخت ولو شدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم و کمی چشمام رو، روی هم بزارم که موفق هم

*** 

شدم دونستم چم شده، فقط متوجه میکه از شدت تشنگی از خواب بیدار شدم. نمی بود دونم ساعت چندنمی

 .گیرمکه دارم از داخل آتیش می

نفس سر کشیدم. رو برداشتم و یک بود خوانبا سرعت به سمت آشپزخونه رفتم و بطری آبی که روی پیش

 !؟ بود لعنتی چم شده

ام، از حالی تمشویی رفتم تا آبی به صورتم بزنم. با بیدستی به پیشونیم کشیدم و به سمت سینک ظرف

تاقم رفتم و باز رو تخت دراز کشیدم تا حالم سر جاش بیاد. خدا رو شکر که آشپزخونه خارج شدم و به سمت ا

 .ِ عمیق حالم جا اومددفعه با چندتا نفساین

تونستم باز بخوابم؟ لعنتی! نگاهم به ل**پ هام رو محکم روی هم فشار دادم و دراز کشیدم؛ ولی مگه میپلک

 .تاپ روی میز افتاد. هوم، فکر خوبی بود

رو  حالیجام زدم و آروم بلند شدم و ل**پ تاپ رو از روی میز برداشتم. برگشتم سمت تخت و با بی غلتی توی

که بخوام وارد سایت بشم؛ اما خب  بود کم دیرتخت دراز کشیدم. به ساعت یه نگاه انداختم؛ نه شب. یه

 .ک دوری بزنم ببینم، چی به چیهتونستم یمی

چیز دست بزنم و ترسیدم به یکمی . بود کم گنگجا داره! یهها که این، چیاوهی ورود رو لمس کردم. اوهگزینه

 .ارزیدچیز بپره؛ اما خب به امتحانش میهمه

هاست. چشمم به یک تر از این حرفهاش، فهمیدم فقط رمان نیست و واقعاً گستردهبخش کم گشتن توبا یه

موقع شب کی آنالینه آخه،  بابا ایننفر فعال اند؟ نه، یعنی اآلن بیست و سه"Chat-23" باکس کوچیک خورد

شاید قاطی کرده. یک  ! بود "یک لحضه قبل"، وقت پیام  بودنویسی! جالبیش هم اینهم توی انجمن رماناون

سالم کوچیک دادم که دیدم نه، واقعاً موجود زنده هست. با چندنفرشون آشنا شدم؛ اولش آرمان و درسا و بعد 

کرد جدی باشه و باعث ؛ ولی سعی می بود گرمساله خون پسر بیستیشه گفت، آرمان یکستاره و نگین . م

تر که از همون لحظه اول فهمیدم، بیش بود دختر بامزه و مهربونشد، کلی لبخند به لبم بیاره. درسا هم یکمی

قدر برام دونم چرا اسمش اینداد. ستاره، نمیزدن باهاش حس خوبی بهم میفهمه و حرفاز سنش می
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دخترِ مهربون و هم یکزده. بگذریم، اونمیزنگها تو گوشم مخصوصاً فامیلیش. شهرتی که انگار سال ! بود آشنا

ساله دختر بیست، بیست و یکولی شیطون. شخصیت جالبی داشت. نگین یک کمی جدی؛ البته یه بود گرمخون

 .کردمو از همین دیدار اول باهاش حس صمیمیت خاصی می بود که خیلی مهربون

کنم کمی باهاشون ن، باعث شد خودم رو معرفی کنم و سعی بود شد گفت مهربونقدر خوب و میکه اینهمین

 ترشون فکر؛ بیش بود "s*s" کردم. اسممچیزی که فکرش رو می تر از اونخیلی بیش ! بود . جالبجور بشم

 .کردن دخترممی

هم به زور شارژ برقی ل**پ شب، اونمیشه گفت ساعت یکبه کمک آرمان درخواست تغییر اسمم رو دادم و 

 .جا دل کندم، از اون بود تاپ که رو به اتمام

هاست من رو کردن که انگار مدتواقعاً جالب بود، طرز برخورد و صحبت کردنشون. جوری باهام برخورد می

کردم، شد احساس غریبی نکنم. باهاشون مهربون بودم و راحت ارتباط برقرار میسن و همین باعث میشنامی

 .که توی دنیای واقعی، واقعاً به دور از شخصیتم بودچیزی

ار ای کشیدم و برای بقدر وقت ازم گرفته. پوف کالفهبا کنار گذاشتن ل**پ تاپ، تازه فهمیدم که اینترنت چه

 .خوردن از اتاق خارج شدم که پوریا رو ولو شده روی مبل دیدمآبخاطر دوم، به

نفس سر کشیدم و بعد از شستن لیوان رفتم و از سرد رو یک احمق رو نگاه کن! بازهم رو مبل خوابیده. لیوان آب

 نیاتاق پوریا براش پتویی آوردم و روش انداختم. دوباره به سمت اتاق خودم رفتم. دلم یک خواب خیلی طوآل

 .خواستمی

ای بهش انداختم. هه! بابا. اون باهام با شنیدن صدای زنگ گوشیم از رو میز کامپیوتر برش داشتم و نگاه کالفه

تماسِ از  . اوه! چهاردهموقع قطع شد کار داشت؟ جواب ندادم و کالفه گوشی رو سایلنت کردم که همونچی

گوشی رو به کل خاموش کردم و رو میز  . بودمناسبی نخیال، اآلن اصآل وقت رفته ازش داشتم. بی دست

کردن شلوارک با خیال  گذاشتم. به سمت کمد رفتم و شلوارک کوتاهی برای خودم انتخاب کردم و بعد از عوض

 .م بود و شکر موفق همکردم کمی بخوابم که خدا رراحت رو تخت ولو شدم و سعی

*** 

زدم تا درست بشه. سرم رو به ، چندبار پلک بود م. دیدم تار بود چشمام رو آروم باز کردم. رو شکم رو تخت ولو

 .هام رو محکم روی هم فشار دادمزمان پلکبالش فشار دادم و هم
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 .!قدر زود بلند بشم؟اومد. چرا باید اینلعنتی، باز خوابم می

م. همه تنم از کردم خودم رو جمع و جور کنای کشیدم و سعیزمان خمیازهسرم رو از بالش جدا کردم و هم

 .دادنهوشی میخستگی زیاد، فرمان بی

کشید تا یادم بیاد روی دسته  ای طولعمیقی کشیدم و بلند شدم و دنبال شلوارک گشتم و چند دقیقه نفسِ

قدر لعنتی! چه . بود دفعه چشمم به ساعت روی میز افتاد؛ نهصندلی گذاشتمش. شلوارم رو عوض کردم، که یک

 .خوابیدم

تند تند زیپ شلوارم رو باال کشیدم و گوشی و تیشرتم رو زیر بغلم زدم و از اتاق خارج شدم و به سمت سرویس 

 .همه عجله، گوشی و تیشرتم رو، روی مبل پرت کردم دوییدم. بین این

 .اه! ساعت یازده کالس بسکتبال داشتم

کرده از پر خوابیم رو با صابون شستم و با کمی گشتن توی کمد باآلی کردم و صورت پفسمت روشویی حمله به

 .زدن شدم روشویی و پیدا کردن مسواکم تندتند مشغول مسواک

ی اومدم و تیشرتم رو تنم کردم و بدون بیدار کردن پوریایی که رو دادن کارهام بازهم با عجله بیرون بعد از انجام

 .هتونستم بزارم بخوابشنبه بود و دانشگاه کالسی نداشتیم؛ پس میمبل ولو بود، از خونه خارج شدم. امروز پنج

 حال، گوشیم رو روشن کردم. در همون زدم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت با سرعت از خونه بیرون

های بابا مواجه شدم. اآلن اصآل وقت ها و تماسپیام بزنم که با سیلی از باشگاهیم زنگ کردم تا به سهیل، هم

 . بودمناسبی ن

شدم و دزدگیر رو زدم و سریع وارد حیاط زمان کمی به خونه رسیدم. از ماشین پیاده زیاد تو مدت با اون سرعت

ای ؛ اونم درست رو جا پارک من. پوف کالفه بود هم توی حیاطمان، ماشین عمه. به جزء ماشین بابا و آرشدم

جا هم قابل خیالش بشم، سریعاً وارد خونه شدم. اَه، صدای بگو مگوهاشون از اینکردم بیکشیدم و سعی

شدم؛ ولی اآلن چشمشون رد می پله و رفتن به اتاقم باید از پذیرایی و جلویبرای رد شدن از راه . بود شنیدن

رفتم. دست کردم؛ اما خب، باآلخره که باید میکردن با کسی رو نداشتم. کمی دست اصآل حس و حال صحبت

زمان با صدای باز شدن در ودم، پام رو توی خونه گذاشتم و وارد پذیرایی شدم. همبعد از کمی کلنجار رفتن با خ

 .و ورودم، سرِ همه به سمت در برگشت

 .سالم -
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رتاب شد. نگاه مختصری به های همه به سمتم پکم جوابو بعد کم بود کسی که جوابم رو داد خواهرم سارا اولین

 .!داداشم، بابا و عمه آرزو و مهال دختر عمم. پوف جمع انداختم؛ آرمان برادرم، ندا زن

 .هامو بردارم؛ کالس دارممن باید برم باآل وسیله -

پله رفتم و زود از دید رأسشون دور شدم. سریعاً وارد که منتظر جوابی از سمتشون باشم به سمت راهبدون این

م؛ سریع برش داشتم. از اتاق خارج شدم و  بود تاقم شدم. از شانس خوب یا بدم ساکم رو از دیروز جمع کردها

 .کرد پله رفتم که حرفای عمه نظرم رو جلبدوباره به سمت راه

 ."بابا"کنی ارشیا  باآلخره که باید این پسر رو سر به راه -

 .شدتر میرفتم، صداش برام واضحطور که آروم پایین میهمون

 :آرمان با آرامش همیشگیش گفت

 .هم سر به راهه. بهتره سر به سرش نذاریمجان، سامی خیلیعمه -

 .!ندا: آرمان درست میگه

 .!کنهکار میبابا: نه، آرزو راست میگی. معلوم نیست داره چی

 .!آرمان: بابا

 .مونه آرمانبابا: حرفی نمی

خیالی بهترین راه بود، ها پایین رفتم و حاآل در معرض دید همشون بودم. بی. کامل از پلهاوپس، بحث همیشگی

 .خیالشون شدم و به سمت در ورودی رفتمبی

 .خداحافظ -

 .بابا: کجا می ری؟

به من. ساکم رو باآل آوردم تا ببینتش و  بودو زول زده بود با تعجب برگشتم سمتش که با آرامش رو مبل نشسته

 ی کشیدم کهاهای بابا، پوف کالفهزیر ل**ب گفتم. با دیدن اخم "کالسی"با چشم و اَبرو بهش اشاره کردم و 

وار عمه به گوشم رسید. برگشتم سمتش و بهش خیره شدم که خم شد سمت مهال و چیزی بهش پچصدای پچ

 .گفت، که نشنیدم

 .ی؟ بود بابا: دیشب کجا

همه آدم بازخواستم  شد. داشت جلو اینجکوچیکی از دهنم خار "هه"ی سمت راست لبم باآل پرید و گوشه
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 .؟ بودکرد! برای امروز بس نمی

 .شده؟مامان: چی

 .شد، طولی نکشید که به ما رسیدبرگشتم سمتش. با سینی چای داشت از آشپزخونه خارج می

 .ی؟ بود بابا: دیشب کجا

 :، خطاب به بابا گفتم بود طور که نگاهم به مامانهمان . بود دیگه زیادی

 .پوریاخونه  -

 .مامان: چیزی شده پسرم؟

 :با مهربونی برگشتم سمتش و گفتم

 .جان، چیزی نشدهنه مامان -

 .!بابا: نه اصال چیزی نشده. ه*رز پرورش دادیم خانم

کلمه از ز*بون بابا اونم خطاب به من و درست توی جمع، گردنم ناخودآگاه به سمتش چرخید و با شنیدن این

 .پذیرایی پیچید هام تویصدای تیک استخون

یعنی با  . بود خنده مهال عجیب رو مخمکه ندا گفت به کنار؛ ولی صدای تک "وای"گفتن مامان و  "هین"صدای

 .!جا تو این جمع؟ت اینهم درس؟ اون بود من

مسخره  داشت، برگشتم سمتش و با همون لحنهای خندهلبم به پوزخند باز شد و با همون پوزخند که ته مایه

 :دونستم ازش متنفره گفتمکه واقعاً می

 .!جانم؟ -

، اونم جلوی آدمایی که به حد مرگ  بود جوری بهم توهین نکردهانگار باور نداشتم چی شنیدم. تا حاآل این

 .داشتمازشون نفرت

 !آرمان: بابا؟

 .!هه چه عجب

 فهمی، نمی شه که بچه آدم شبا خونه نیاد. مردم چیعمه: بابا نداره که آرمان جان؛ تو خودت پدری می

 .!میگن؟

، برگشتم سمت عمه  بود هر چی هیچی نگفتم. با آرامش ساختگی برخالف آتشی که توی وجودم بود دیگه بس
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 :ای گفتمبار مسخرهو با لحن تاسف

 .ابا میاد خونتون کالنتر بازی در بیاره؟خانم؟! دختر تو چندشب چندشب خونه نمیاد، بعمه -

و  ودب تاثیر فضا قرار گرفتههم، تحت بود شد. حتی ساحل چهار ساله که توی ب*غل نداجا ساکتلحظه همهیه

 .به من بود زول زده

 :دادماجازه ندادم زمان زیادی بگذره و با لحن عادیم ادامه

 .میشه کردن تو زندگی من بهتون داده افتاد، حق دخالتهروقت این اتفاق -

بخونم. انتظار نداشت منِ همیشه ساکت، بخوام جوابش رو بدم؛ هاش تونستم از توی چشمتعجب رو به راحتی می

دادم و سرم رو  غم رو چیندما . بود نگاهم چرخید سمت بابا که با عصبانیت بهم زول زده . بود ولی دیگه بس

 :کج کردم و مثالً با تاسف گفتم بود راست که عمه به سمت

 .باشه امیدوارم دلخوری پیش نیومده -

ه از جاش بلند شد وبا باردادم. به یکشد و هر آن احتمال منفجر شدنش رو میتر میاش هر لحظه آتیشیقیافه

 : صدای بلندی گفت

 !پسره وقیحِ گستاخ -

 .کردم ابروی سمت راستم رو باال انداختمطبق عادت وقتی که تعجب می

 .مامان: خواهر احترامت واجبِ؛ ولی حق نداری به پسرم توهین کنی

 !که حقیقت رو داره بهمون می گه توهینه؟بابا: چه توهینی زن؟ این

 .هتره بحث رو ادامه ندیمآرمان: بابا ب

 !ها رو نداشتمبازیی این مسخرهای کشیدم. اصال حوصلهپوف کالفه

 .بدین رفع زحمت کنم... فعالًاگه اجازه -

 :برگشتم سمت در خروجی که صدای عمه به گوشم رسید

 .!کردی ارشیامعلوم نیست چی تربیت -

 .!ی وقیحبابا: از خونه من برو بیرون، پسره

خواست برم و پشت سرم رو نگاه نکنم؛ ولی حاآل که افتادم رو ذارن که، دلم میا من که دارم میرم. نمیپوف، آق

 :بزنم. برگشتم سمت بابا و با آرامش گفتمزدن، بهتره حرفدور حرف
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 .!ذاریندارم میرم، نمی -

 آرمان: سامی؟

ایم . از سوگلی بابا چیز دیگه"بابا"و  "سامی"؛  بود این، یعنی چیزی نگو. خیلی تکراریه. نهایت دخالتش همین

طوری اون وقتن. هیچ بود رنگ عجیب برام غریب ی تیرههاش زول زدم. اون دوتا تیلهرفت. به چشمانتظار نمی

 . بودموقع پیشم نوقت بهیچ؛ ولی ه بود نمی گم بد . بود برادر خوبی . بودکه باید، کنارم ن

 .خواهر کوچولوی من . بودو بهم خیره شده بود نگاهی به جمع انداختم؛ سارا با ترس یک گوشه وایستاده

 .هام رو پوشیدمدادم و برگشتم سمت در و کفشسرم رو تکون

و اصالً به روی خودم نیاوردم؛ اما ته قلبم، اون  بود اندازام بزرگ و غلطم! دل داشتم. قیافه بوداز سنگ که ن

شد و به زبان ساده، یک بُعدی وجود داشت که واقعاً از این رفتارها ناراحت می . بود ها، یک حسیموشه گوشه

 .گرفتغمش می

دادم و از خونه خارج شدم و تازه زمانی مفهوم خستگی رو درک کردم، که تو ماشین سم رو آه مانند بیروننف

 ای،تر از هر زمان دیگهبیش م بود نشستم. خسته شده

 .نهشد برم کالس. اصالً اشتباه کردم اومدم خودیگه نمی

بست، پارک کوچه بن تا خونه اونورتر، داخل یککردن ماشین دو سه دستم رو تو موهام کشیدم و بعد از روشن

 .باشی کردم تا تو دید نباشم. خیلی بده کسی رو نداشته

 .کردکه کمکم می بود کردم کمی بخوابم. تنها چیزیصندلی ماشین رو خوابوندم و سعی

*** 

 .افتی توی یک چاله، بین یک مشکلها گیر میبعضی وقت

 .ه و برای نجات دیگران خودت رو تو خطر انداختی بودمشکلی که اصالً برای تو ن

نشده و تو برای نجات دیگران پریدی توش. دست همه رو گرفتی و کشیدیشون  ای که اصالً برای تو کندهچاله

باآل و زیر پای همه قالب گرفتی و ردشون کردی از این مشکل، نجاتشون دادی از اون چاله و بعد خودت موندی 

 .یره و تو رو باال بکشهدست تو رو بگ بودو خودت. کسی ن

 !کسهیچ

 .و این واقعاً دردآوره

*** 
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 .!لعنتی مگه خرسم؟ . بود هام رو باز کردم. اوپس، ساعت چهارچشم با صدای زنگ موبایلم

خواست قطع کنم. اما ، پوزخندی زدم. سارا! دلم می بود صفحهکردن به گوشیم و دیدن اسم کسی که رویبا نگاه

که تقصیری نداشت. داشت؟ دستم رو، روی باکس سبز رنگی که کنار صفحه گوشی چشمک خب روی سارا؟! اون

 :زد، کشیدم. آروم جواب دادممی

 .جانم؟ -

 .کجایی؟ سالم عزیزم. خوبی؟ -

 .سالم. آره. تو ماشین -

 :دستم رو تو موهام کشیدم. بعد از چندثانیه صدای نگران سارا تو گوشم پیچید

 .افتاده سامی؟تو ماشین چرا؟ کالس نرفتی؟ اتفاقی -

 .خیالبی -

و مرتب ام افتاد. سعی کردم با دست کمی موهام رهم ریختهکرده و موهای به های پفنگاهم توی آینه به چشم

 .کنم

 .رسیدِ خط به گوشم میآروم سارا از پشت "نیستی"صدای 

 !ها رفتناینسارا: باشه... فقط سامی، بیا خونه عمه

 .رو لبم نشست بود که حواسش بهملبخندی از این مهربونی و این

 .باشه، مرسی زنگ زدی -

 .ناپذیری داد ور خط بهم آرامش وصفصدای خندیدن آرومش از اون

 .عوضی این یعنی، قطع کنم -

 .نه دختر خوب -

 :زد، گفتهای خنده توش موج میمایهبا همون صدایی که ته

 .باشه خر شدم. حاال هم بیا خونه پسرک -

 .اآلن میام دخترک -

 .پس خداحافظ؟ -

 .خداحافظ -
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 .عالًمواظب خودت باش؛ ف -

خواست منتظرش رفتم خونه، دلم نمیشدم. باید می دادم و بهش خیره زدم و گوشی رو از گوشم فاصله لبخندی

بزارم. گوشی رو، روی داشبورد گذاشتم و ماشین رو روشن کردم و به سمت سوپر مارکت نزدیک خونه رفتم و 

دقیقه رسیدم خونه و  تر از ده. تو کمکمی چیپس و پفک واسه ساحل و سارا گرفتم و یک شارژ برای خودم

 . بود جورایی این تازه اول ماجرامیشه گفت، یک

اومد. سارا با دیدن چیپس و از مثبت به حساب میو همین یه امتی بودبختانه کسی به جز سارا خونه نخوش

خواد خاطر خودمه و میهاش بهدونستم این دوریکرد و رفت فیلم ببینه. البته می ها کالً من رو فراموشپفک

 .رو بهش بدم« شکم پرست»خواست لقب برم استراحت کنم؛ اما خب دلم می

چسب گرفتم. بعد از سمت اتاق خودم رفتم و یک دوش دل لبخندی به کارهاش زدم و باز من موندم و خودم. به

 .اون کمی به کارهای آموزشگاه رسیدم

کار روی تخت ولو شدم. نگاهم کنم و بعد بی کردن، تونستم کل کارهام رو ساعت هفت تموم با نهایت وقت تلف

جمن شدم و بعدش باکس به ل**پ تاپ افتاد. هوم، میشه اسمش رو یک فکر خوب گذاشت. با دوگانگی وارد ان

خوب بهم منتقل عالمه حسِشدن، یکهایی که به سمتم پرتاب میکوچیک و جواب "سالم"چت. با دادن یک 

تر از قبل های دیگه زدیم؛ در کل میشه گفت که کلی چت کردم و بیششد. با همه شوخی کردم و کلی حرف

 !م که حس خوبی نسبت بهش دارم بود . گفته"نگین"باهاشون صمیمی شدم. تازه یه مامان هم پیدا کردم، 

هوش ساعتی به بعد خود به خود بیحدوداً تا ساعت دوازده شب باهاشون چت کردم. عادت داشتم از یک

هوش یخوابی داشتم باشتم. واقعاً از بیتونستم زیاد بیدار بمونم. گوشی رو کنار گذشدم از خستگی؛ پس نمیمی

 .تر از کمی بخوابمکمی و شاید بیش دادم حال روی تخت ولو شدم و ترجیحشدم؛ بیمی

*** 

 .اعتنا باشمسعی کردم بی روی شکم خوابیدم و . بود اومد و این بیش از اندازه رو مخممی "بومبوم"صدای 

 .سارا: سامی؟ سامیار؟

 .و حاآل این یکی اضافه شد بود اه اون صدا کم

 .ندا: سامی جان؟ داداش سامی؟

 .بالش رو محکم رو سرم فشار دادم. اه! برید دیگه
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 .برید، حال ندارم -

 .بهت میگم ندا: بلند شو

 .شد کمی لرز کنمشدن پتو از روی تنم، سرمای اتاق وارد بدنم شد و باعث با کشیده

 .که باز لختی سارا: تو

 .هی انداختمن، نگا بود جانب باالْی سرمهام رو آروم باز کردم و به سارا و ندا که حق بهیکی از چشم

 .ولم کنین، خوابم میاد -

 .ندا: بیدار شو باید بری بیرون

د هاشون اومهام رو بستم و سرم رو تو بالشم قایم کردم. بعد چند دقیقه صدای قدماعتنا به حرفشون چشم بدون

 کوچیکی رسیدم که نرمی و گرمی موجودی خوابم میو بعد صدای بسته شدن در. با خیال راحت داشتم به ادامه

 .آورداز خودش در می "بوّبُوّ"کوبید، صدای های کوچیکش به کمرم میرو، روی کمرم حس کردم. با دست

هام رو باز کردم و خواستم برگردم سمتش که موهام رو تو دستش گرفت و شروع ای کردم و آروم چشمخندهتک

 .ق رو بردارههام کل اتاشد صدای آخ و اوخ گفتن به کشیدنشون کرد، که باعث

 .ندا؟ بیا جمع کن این وحشی رو. سارا؟ -

های کوچیکش رو بگیرم و روی شکمم بنشونمش. صورت ها انگار نه انگار. به زور تونستم برگردم و دستعوضی

 .زدنهای تپلش بهم چشمک میبانمک و لپ

شد، قلقلکش بیاد و ریشام باعث میکردم زیر گلوی کوچیکش رو بوسیدن. تهکشیدمش سمت خودم و شروع

 .اش کل اتاق رو پر کنهصدای خنده

 .!کنی بچه؟ آره؟من رو اذیت می -

 .بلندش کردم و رو تخت نشستم و روی پاهام نشوندمش

با مهربونی دستی به موهاش «. ساحل»ساله. برادرزاده بانمک من؛ این دختر شیرین یک بود خیلی بانمک و ناز

شد. آروم بلند شدم و ساحل رو خواست بخوابم؛ ولی خب دیگه نمیکشیدم و پیشونیش رو ب*وسیدم. دلم می

و برای  بود مدت ساحل رو تخت نشسته روی تخت گذاشتم و یه تیشرت از کمدم برداشتم و تنم کردم. تمام

ی سطحی به موهام کشیدم و بعد از ب*غل کردن ساحل از اتاق رفتم بیرون کرد. شونهمی "دَدَ"و  "بابا"خودش 

 . بود و سرش تو گوشی بود نفره نشسته، و ندا روی مبل یک بود پایین سارا جلو تلویزیون لم داده یو بعد طبقه
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 .!ای، سالمی، علیکی، چیزییک آبی، نونی، صبحانه -

 .با شنیدن صدام هردوتاشون به سمتم برگشتن

 .خوای؟ای آقا پسر لنگ ظهره، صبحانه هم میندا: ای

 .زمان به غرغرهای سارا گوش دادمجا کردم و به سمتش رفتم و همبهآروم خندیدم و ساحل رو تو بغلم جا

 .خوابی. تو که بدتری! کجاست بیاد به پسرش حرف بزنه؟ شانس ندارم کهبعد مامان به من میگه خیلی می -

 : زمان با لحن شوخی گفتمو ساحل رو تو ب*غل ندا گذاشتم و هم لبخندی به حرص خوردنش زدم

 .روبگیر این تحفه -

ای بهم رفت که صدای خودم بلند شد. ندا لبخند مهربونی بهم زد. راهم رو کج ای کرد و چشم غرهاخم بامزه

 :کردم و به سمت سرویس رفتم که صدای سارا به گوشم رسید

 .م کتاب بگیریسامی زود بیا، باید بری برا -

 .دور تو موهام کشیدمام رو درهم کردم و با دست چپم یکبرگشتم سمتش و قیافه

 ها، حواست هست؟امروز جمعست -

ضیایی همیشه مغازه هفته سفارش دادی، امروز باید بری بگیریش؛ درضمن آقای،بله که حواسم هست. اون-

 .!هست

 .گیرم امروزگندش، یعنی آفرین بهش. میرم می -

 .ممنون -

سری تکون دادن و دوباره به سمت سرویس رفتم. آبی به صورتم زدم و بعد زدن مسواک از سرویس بیرون 

کردن و حتی  خیال اذیتبی . بود و هندزفری تو گوشش بود ؛ ولی سارا باز رو مبل نشسته بوداومدم. ندا ن

زدن باهاش شدم و به سمت آشپزخونه رفتم، و یک چای برای خودم ریختم و پشت میز نشستم که حرف

 .زمان با نشستم، ندا وارد آشپزخونه شدهم

 .ریختم خودماومدم میذاشتی میدا: اِ... سامی مین

 :کردم گفتمزمان که به لبم نزدیکش میدست گرفتم و هملیوانم رو آروم به

 .!اشکال نداره؛ دفعه دیگه انشاهلل -

 .دیوانه -
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 .ساحل کو؟ -

 .آرمان اومده، بچه رو گذاشتم پیشش؛ آقا خسته میشه آدم خب -

 .حوالم کردلبخندی بهش زدم که چشمکی 

داشتم؛ چون  برادرم. واقعاً دوستش سالش بود و زنندا خیلی شخصیت شیطون و جالبی داشت. بیست و سه

تر تونم بگم، حتی از سارا بهم نزدیکهمیشه هوام رو داشت و من هم کالً طرف اون بودم. مثل خواهرم بود و می

 .بود

چیزها شدم و رفتم بیرون تا کمی به اصطآلح، تو جمع ی خیال بقیهی ساده، بیبعد از خوردن یک صبحانه

 .خانواده باشم

رفته . بود ، بین ماها نشسته بود که دوش سرسری گرفتهو طبق معمول بعد از این بود آرمان تازه برگشته

 .روی که ورزش نیست، هست؟ای داشت. آخه پیادهروی؛ روح زیاد خجستهپیاده بود 

سر سارا گذاشتم و با ساحل بازی کردم. با صدای زنگ پیامک گوشیم نگاهی کم باهاشون گپ زدم و سربهیه

رفتم تمرین. رفتم تو اتاقم و از پوشیدن یک لباس ورزشی ساده اه! امروز باید با اون می . بود بهش انداختم. پوریا

جا دیدن پوریا و کمی توی حیات نرمش کردم ، و بعد یک دوی ساده دورتادور استخر و اونزدم و  از خونه بیرون

 .کمی ورزش با اون

چیز. رفت، همهچیز خوب پیش میتونستم فکر کنم همهکشید. میداد. مغزم نفس میورزش همیشه جواب می

روز و یا حتی که اگه یک بود م؛ معتاد ورزش. اوضاع جوری بود به زبان ساده و به قول مامان، من یک معتاد

 .گرفترفتم برای تمرین، همه تنم درد میروز در میان نمییک

چسب حالم رو سرجاش ، چیزی به اندازه یک دوش دلز اونساعت طول کشید بعد ارفت و برگشتم حدوداً نیم

 .آوردنمی

*** 

خونه شدم و خودم رو مشغول دید زدن رو عوض کردم و هندزفری رو تو گوشم گذاشتم و وارد کتاب آهنگ

 .ها کردمقفسه

 .! بود رمز، خیلی نارنج! نه خیلی سبز؛ آره همین؟ خیلی ق بود اسم کتاب چی

 .برای چه درسی؟ آها ریاضی
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ای های مختلف، تونستم پیداش کنم. با برداشتن کتاب از قفسه چشمم به قسمت شیشهبا کمی گشتن تو قفسه

 .!مهال و سعید باهم . بود دیدم، برام جالبکه داشتم میکه چیزیاشت و اینرو دید دپشتش افتاد. به پیاده

دادن بهشون چشمم رو ازشون گرفتم و به سمت صندوق رفتم، تا پول کتاب رو پوزخندی زدم و بدون اهمیت

 .حساب کنم

کتاب، با آرامش از مغازه اومدم بیرون دزدگیر رو زدم و آروم در رو باز کردم. کتاب رو بعد از حساب کردن پول 

 .شد کشیده پرت کردم رو صندلی ب*غل و خواستم بشینم تو ماشین، که دستم از پشت محکم

شده. با با شدت به عقب برگشتم، با دیدن چهره غرق در اشک مهال کمی طول کشید تا بخوام فکر کنم چی

جیغوی مهال هاش کالفه هندزفری رو از تو گوشم در آوردم و با شنیدن صدای جیغخوردن ل**ب ن تکوندید

 .!قدر قشنگهبه این نتیجه رسیدم که صدای تتلو چه

خیال فکر کردن به موضوعات دیگه شدم و با کالفگی بهش زول زدم. با دیدن حالم دستم رو گرفت و من رو بی

 :د و گفتمحکم به سمت خیابون کشی

 .. نبایدخوام بره... سامی اون نباید بره..کنه؛ من نمیچیز رو خراب میسامی اون داره میره... داره... داره همه -

خوشی ازش نداشتم، ولی خب محکم روی جام وایسادم و دستش رو گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش. دل

 .چیزی، مثل حس مسئولیت نسبت بهش داشتمدونم یکنمی . بود سن و سال ساراو چون هم بود دخترعمم

 .شده دختر خوب؟شده مهال؟ آروم بگو خب؟ چیچی -

، که با شنیدن کلمه دختر خوب از دهنم دوباره  بود هام زول زدهو به ل**ب بود موقع حرف زدنم آروم شده

 .کردنکرد به گریهفوران کرد و شروع

 .!شده؟مهالجان چی -

 .کارش کردی یارو؟چی -

آروم دست مهال رو  . بود ن برگردوندم. این نهایت آبروریزی بود سرم رو به سمت مردمی که دورمون جمع شده

 :ان گفتمزمگرفتم و به سمت ماشین بردمش و هم

 .!جا، بیاجان، بیا بریم تو ماشین؛ زشته اینبیا دختر -

خدا رو شکر باهام اومد و آبروریزی راه ننداخت. به ناچار در ماشین رو باز کردم و دستش رو گرفتم تا بشینه، از 

و کل  بود حالی و یا هر چیزی، زرد شدهدرست نفس بکشه. صورتش از بیتونست ، نمی بود بس هق زده
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 .! بود؛ واقعا ن بودقشنگی ن یآرایشش پخش. میشه گفت، اصالً صحنه

میوه انبه و م رو زیر و رو کردم و یک آب بود که برای سارا و ساحل گرفته رو صندلی پشت، پالستیک تنقالتی از

میوه و کیک رو روی پاهاش گذاشتم و آروم سر جای خودم نشستم. آبیک کیک شکالتی بیرون آوردم و رفتم 

 :گفتم

 .بخور حالت جا بیاد، بعد حرف بزنیم -

گیره؛ برگشتم سمتش و دست چپم گذاشتم رو فرمون ماشین غوره میکم منتظر موندم دیدم نه، فقط داره آبیه

 .تا قشنگ بتونم تو اون حالت بمونم

 .شده مهال؟چی -

 :داد؟ادامه دادمجواب نمی پوف، چرا

 .!شی بیرون عزیزماالن از ماشین گم من اصالً آدم صبوری نیستم؛ اگه گندی باال آوردی بهتره همین -

 :سکه شروع کرد به حرف زدننفس و سکهام هق بلندی زد و به سمتم برگشت و با نفسبا شنیدن حرف

خواد... سامی چرا... چرا... ر... اون رفت... رفت... کال رفت. گفت، من رو نمی ... بودکه نکه... منتقصیر... من -

 رفت؟

 .هیس، کی رفت؟ -

 .گفت دوست توئه، من دیدم دوست توئه -

 .اه آروم بگیر! کی؟ -

 .سعید -

 .با دهن باز بهش زول زدم. سعید؟ این امکان نداشت

طور ممکنه؟ نگاه سردم رو به مهال انداختم و با دیدن گریه چه . بود و به من نگفته بود اون با مهال دوست

 .از روی داشبورد برداشتم و به سمتش پرت کردمکاغذی رو، آورش جعبه دستمالچندش

 .!بگیر صورتت رو پاک کن؛ حالم رو بهم زدی -

 .ای کشیدم و ماشین رو روشن کردماش شدت گرفت. پوف کالفهبا شنیدن حرفم هق بلندی زد و گریه

 . ...خواستممن نمیگفتم!. گفتم. نباید... سامی نباید بهت میمهال: نباید می

 :سکه زد و باز ادامه دادفسش بند اومد و یک سکلحضه نیک
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 .!جوری بشه. به بابام نگو سامی. تو رو خدا به بابام نگوخواستم ایننمی -

زد. کالفه ماشین رو به حرکت در آوردم و دستی تو قدر حرف میگرفت، این دختر چهدیگه داشت سرم درد می

 .موهام کشیدم

 .کنم بیاد. تو رو خدا... من میگم بیادن میرم به سعید التماس میمهال: نمی گی سامی؟ تو رو خدا. م

 

 :تفاوتی بهش انداختم و با لحن متاسفی گفتمگفت. نگاه بیقدر چرت و پرت میاه چه

 .باشه مهال؟! آره؟ کسی هست؟ هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ کسی تو این شهر هست که تستت نکرده -

 :هاش گذاشت جیغ زدهاش رو، روی گوشن نگاهم دستنگاهی بهم انداخت و با دید

 .!خواستممگه تقصیر منه؟ من نمی -

 .با شنیدن صدای جیغش دستم رو به سمت بازوهاش بردم و تکون محکمی بهش دادم

های هار رو در بیاری، اعصاب ندارم! کنی، حق نداری برای من ادای سگببین برای هر کی صدات رو بلند می -

 !لرز بزنی، فهمیدی مهال؟کنم سگیادت میجا پهمین

، بهم زول زد و با  بود آلودش که حاآل ترس از من هم توشون لونه کردههای اشکسرش رو بلند کرد و با چشم

 :کمی نفرت ل**ب زد

 .ام کنپیاده -

 .داشتمها سریع پیچیدم کنار و نگهینتوجه به خیابون و ماشبی

 .شو پایینگم -

دیدم خیلی آروم کارهاش رو که بهم نگاه کنه پیاده شد. میهای لرزون در ماشین رو باز کرد و بدون اینبا دست

خیالِ باطل، من حوصله دردسر نداشتم. اصال کنه و منتظر اینه که بهش بگم دوباره سوار شه؛ ولی زهیمی

 .!نداشتم

*** 

 .بیا برو باآل بچه -

 .سارا: من بچه نیستم

 .ندا: راست میگه، به عشقم نگو بچه

 .کار رو کردهم متقابالً همینداد، که اونسارا برگشت سمتش و بهش الیک نشون
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 .!آرمان: بیا برو باآل دارم میگم

 .کار بچه داری؟ندا: ای... نشسته دیگه، چی

 .!بگی بچه ها، تو که نبایدسارا: ندا داشتیم

 . بودندا: اوه! حواسم ن

 .آرمان: بیاین برین باآل، سامی؟

 .جان؟ -

 .آرمان: بیا برو باآل، بزار ما هم بریم

 .کار داری؟به من چی -

 . ...این طرز درست صحبت کردن -

های کوتاه و بلند این شخص رو ی دیالوگکوتاهی زمزمه کردم. من همه "تنیس"اه بازم شروع کرد! زیر ل**ب 

هم کمی ها رو نداشتم. و آرمان، اونزنک بازیی این خالهشد. امروز اصالً حوصلهم. با تعجب بهم خیره بود از بر

ای من رو بفرسته باآل که خواست به بهانههم میخواستن باهم برن بیرون و اوناد. میدبیش از حد بهم گیر می

 .مثالً نبینم

 . ...خواین جایی بریناگه می -

 :دادممکث کوتاهی کردم. نفس عمیقی کشیدم و ادامه

 .!سیاه آرمانخب برین، الزم نیست من رو بفرستی پی نخود -

خیال! من شک دارم هاش هست و... اما بیداخت، حس کردم چیزی تو چشمهام انآرمان نگاه کوتاهی به چشم

تونم بگم امکان نداره. شکم به یک خیال تبدیل شد وقتی باشه. آرمان و احساس!؟ میکه حتی احساسی داشته

 :هام گرفت و به ندا و سارا زول زد و دهنش رو برای گفتن حرفی باز کرد، و رو به ندا گفتنگاهش رو از چشم

 .هات رو بپوش بیا بریمدونه. برو لباسقدر گفتی نباید بفهمه؛ این خودش میبیا این -

 :دادبرگشت سمت سارا و ادامه

 .!با تو هم هستم، پاشو سریع -

 .شدمبا شنیدن حرفش پوزخندی زدم و به تلویزیون خیره

 .دونید شکستن یعنی چی؟می"
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 .تونید حسش کنید؟می

 .مواقع، خودشونغرورشون، احساسشون، افکارشون و در بعضیشکنند! ها هم میآدم

 "!که شکست بود تو این لحضه، این خود من

 . ...گفت رو شنیدم ولیمی "هیسهیس"صدای آروم ندا که 

 .!تونستم بکنم؟ هیچیکار میچی

 .سارا: من نمیام

 .خیالهم نمیام آرمان، بیراست میگه، منندا: 

 . ...ی که بود آرمان: تو که تا همین چنددقیقه پیش روی مخ من

 .رو رفتم. نه حوصله داشتم و نه اعصاب؛ برای امروز بس بود. واقعاً بس بوداز جام بلند شدم و به سمت راه

ه جورایی خودم رو بها رسوندم و بعد از باز کردن در اتاقم، میشه گفت، یکهای کوتاه خودم رو به باآلی پلهبا قدم

 ؟ بودن . بود کم سختداخل اتاق پرت کردم. در رو به آرومی بستم و از پشت بهش تکیه دادم. یه

ی تخت نشستم. بالش ، حرکت کردم و لبه بود نفس عمیقی کشیدم و به سمت تخت دونفره که گوشه اتاق

هام زیر سرم به در ورودی زل زدم. اگه بخوام کردن دست تونب*غل تختم رو، روی رون پاهام گذاشتم و با س

ی که نهایت به مشکالتتونستم تا بیکشه! فردا چیه! من میدونم که تا فردا طول میفکر و خیال الکی بکنم، می

کم به کردن افکارم سعی کردم یه نم و حرص بخورم. برای منحرفم فکر ک بود توی سرم ازشون غول ساخته

 .ای بیاد توی سرم و یه تغییراتی به اتاقم بدمدکور اتاق توجه کنم، که شاید مثالً ایده

 .خالی برای یک وسیله جدید گشتمو دنبال یک جای سرم رو به سمت در ورودی برگردوندم

هام و بعد میز کامپیوتر سفید، که ست و سمت راست اتاق کمد لباس بود جلوی در، پاگرد مشکی سفیدی پهن

ای کوچیکی جعبهو سمت چپ اتاق یک تک مبل بالشی مشکی و کنارش میز  . بود وسایل مشکی سفید اتاق

 و آخرین بود ؛ درست کنار میز کوچیکم پیانوم بود م و چندتا کتاب هم داخلش بود که خودم درست کرده

با رو تختی پفکی  خورد تخت دونفرمای که به بالکن می، درست وسط اتاق و زیر پنجره بود چیزی که تو اتاقم

ولی خب با ست لوازم تخت خواب که جدیداً  اومد. ممکنه خیلی ساده باشه؛. خیلی از اتاقم خوشم میسفید

 .و واقعاً دوستش داشتم بود خوب شدهم، به نظرم خیلی بود گرفته

م رو کنارم گذاشتم و خودم رو از پشت رو تخت ولو کردم و نفس عمیقی کشیدم و  بودبالشتی که ب*غل گرفته
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 .رو زیر ل**ب زمزمه کردم، تا حال و هوام رو عوض کنه "تتلو"از  "حس خوب"آروم آهنگ 

 .خواد، اگه هم سفرم تو باشیمن دلم سفر می -

 .و پادشاهش من و تاج سرم تو باشی خونه قصر

 .خواد، اگه دردسرم تو باشیدلم دردسر می

 . ...من لم بدم

تق در میشه گفت، آرامش مجازیم به هم خورد و آروم رو لبه تخت نشستم. با سرفه کوتاهی با شنیدن صدای تق

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 .بله؟ -

 .ای بهم زدتو اتاق و لبخند گندهدر آروم باز شد و سارا آروم سرش رو آورد 

 .جانم؟ -

 .سارا: اجازه هست؟

 !بیا تو، خودت رو لوس نکن بچه -

 #20 

کوتاه بلیز آبی آستین اش نگاه کردم، یکدر رو کامل باز کرد و اومد داخل. ناخودآگاه به تیپ ساده؛ ولی بامزه

ها؛ پوشیدن این دمپایی بود های خرسی! کمی برای سنش دیرشل و یک شلوار مشکی و دمپایی روفرشییقه

 .ذاشتماش احترام میهم به سلیقهداشت و من خب سارا دوستشونولی

 .سارا: اجاره هست؟

شدم. اصالً ای سارا خیرههای قهوهدم تا افکار الکی و مسخره رو از خودم دور کنم و به چشمداسرم رو تکون

کوتاهی زیر  "آهان"م و اون انگار به این قضیه پی برد، که با سرش به تخت اشاره کرد.  بود متوجه حرفش نشده

زمه کردم و کمی خودم رو کنار کشیدم و رو تخت ولو شدم که اومد و کنارم نشست. بعد از کمی ل**ب زم

 :هام زول زد و آروم پرسیددست کردن، تو چشمدست و اوناین

 .ناراحت که نشدی ازم؟ -

 .! بود چیز عادیاین یک -

 :به سمت مخالفش چرخوندم که دستش رو تو موهام برد و پر انرژی گفت سرم رو
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 .!تو گوگولیه منی، برام مهمه که ازم ناراحت هستی یا نه -

 .؟ بود ، بودهای بدِ رفتاری من ننفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم. اون مسئول واکنش

 .نه عزیزم ناراحت نیستم. من از دست توئه فسقلی ناراحت نمیشم؛ حله؟ -

 .سارا: راست میگی دیگه؟

 :گفتم کامالً برگشتم سمتش و به پهلو دراز کشیدم و آروم

 .!آره، راست میگم -

 :اومد، گفتکه جلو می طورخودش رو لوس کرد و همین

 .ب*غل؟ -

 .!ور بچهاه، نه بدم میاد برو اون-

 .لیاقت نداری -

نثارش کردم و ریلکس دراز کشیدم. این بچه  "ایدیونه"ای بهم رفت و از اتاق رفت بیرون. غرهبلند شد و چشم

ه عشق وصف نشدنی با هم پیش داشتیم، با ی شد؛ انگار نه انگار دودقیقهچیز از روابط عاطفی سرش نمی هیچ

 .زدیمحرف می

*** 

م دادم و گوشیخودم رو کنار گذاشتم و کمی کمرم رو از تخت فاصلهبا شنیدن صدای زنگ موبایلم، فکرهای بی

 .!هم این وقت روز؟! عجیبهرو از جیب پشت شلوارم در آوردم. پوریا؟ اون

 .سالم. جانم؟ -

 .پوریا: سالم یارو، کجایی؟

 .برت! کاری داری؟سالم، سر ق -

 .چرا هنوز که هنوزه باهات دوستم؟ دونمنمی اصالً من -

 .پوریا؟ -

 .جانم؟ -

 :ای کشیدم و گفتمنفس کالفه

 .کاری داری؟ -
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 :ای گفتصداش رو نازک کرد و با لحن دخترونه

 .آره خب عشقم -

 .!پس بنال -

هام نقش لبخند کوچیکی روی ل**بخنده بلندش رو از پشت تلفن شنیدم و همین، باعث شد صدای تک

 :اش، گفتکوتاهی با صدای بم و میشه گفت بامزهببنده. سرفه کوتاهی کرد و بعد از مدت

 .م بودجوری زنگ زدههیچی واآل، همین -

 .ایتو دیونه -

 .دونم گلممی -

نمک؛ ولی به وضع، اصالً حوصله این کارهای بی ی خلو گوشی رو، روی تخت انداختم. پسره تلفن رو قطع کردم

 .کم فهم نداشتداد رو نداشتم. یهای که انجام میقول خودش بامزه

 .برگشتم و بازهم از پشت خودم رو، روی تخت پرت کردم

رفتم به لطف جا هم کم میو بحثش جدا؛ ولی اون بود البته انجمن . بود کم زیادی تکراری شدهچیز یه همه

هاش دوباره حقیقت به کل اخراج شدم و بعد از کاری که نگین کرد و صحبت ها سر یک بازی جرعتبچه

دونستم خیلی دارم به یک شخصیت مجازی . میم. دستم رو زیر سرم گذاشتم و یک نفس عمیق کشیدمبرگشت

 .کردم مادر خودم بازهم برگشته، خود خودشافتاد و من حس میکنم؛ ولی خب داشت این اتفاق میدقت می

تم و وارد انجمن هام رو پاک کردم و گوشیم رو، از روی تخت برداشنفس عمیقی کشیدم و نم اشکِ تو چشم

 .شدم

هام رو تو حدقه چرخوندم و سعی کردم با حوصله همشون رو چک کنم. تا پیام خصوصی. چشماوف! دوازده

، که به کل به بار فحش و چندتا پیام از ستاره "پیشونیماه"ن و بقیه هم پیام های نگین و ندا  بود تر گروهبیش

، با خوشحالی سالم دادم و جانم باکس شدم. با دیدن اسم ننهترشون رو دادم وارد چت. جواب بیشتم بود بسته

اسش. خواستم جوابش رو بدم رو از طرفش دریافت کردم میشه گفت، دلم پر کشید و "سالم عزیزم"وقتی جواب 

کرد به گوشم رسید. گوشیم رو کنار گذاشتم و از اتاق خارج شدم. واقعاً حال که صدای بابا ،که بلندبلند صدام می

ای شکنه یا دست و پکه یا اون میپله سر بخورم؛ ولی با فکر اینلحظه به سرم زد از راهنداشتم برم پایین، یک

 :شدم و با صدای بلندی گفتم خودم. از حفاظ پله آویزون
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 جانم بابا؟ -

 . ...بابا: سامی

 .بازم کر شدم و حتماً کار مهمی داره

 چی؟ -

 .!قدر راهه؟شنوی؛ بیا پایین، مگه چهبابا: بیا پایین حرفم رو می

 :صدای سارا رو شنیدم که با لحن شیطونی گفت

 .تونه بیاد پایین، نمیستپسرت حامله -

 :تمامان با حرص گف

 .کم احترام خوب چیزیههزاربار گفتم این حرف رو نزن دختر! یه -

تو پر  بود که زدهخانم با این پله و پذیرایی حرکت کردم. مامانبا شنیدن حرف مامان لبخندی زدم و به سمت راه

 .زدو داشت غُر می بودبردار نسارا؛ ولی باز دست

 (.، آقا از خُونه دَر شُونه الکو.)آقا، آقا از خونه میاد دخترمامان: تربیت نداری! آقا

 . ...فهمه کهدمت گرم مامان. نمی -

خره برام در آورد، که مامان بازم غر زدنش رو سارا با شنیدن صدام به سمتم برگشت و زبونش رو به عالمت مس

 .شروع کرد

 .، رفتم بود هاشون به سمت بابا که جلوی تلویزیون نشستهتوجه به حرفای کردم و بیخندهتک

 .جانم بابا؟ -

 .!لحظه بشین سامییک -

 .نشستم و جدی بهش زول زدم اشروییدم؟ روی مبل روبهکار کراوف! باز چی

 عمت چی میگه؟ -

 :با شنیدن سوالش، ابروهام رو باال انداختم و به مسخره گفتم

 .!وقت زبونش رو نفهمیدم، چی میگه؟خواهر شماست و من هم هیچ -

 :کرد و گفت گره ابروهاش رو تو هم

 .!پرسمدارم جدی می -
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 :هام نشوندم و با صدای بم شده پرسیدمابرو بین دوتا اخم غلیظی

 .کنم؟کنین، من دارم شوخی میفکر می -

*** 

، نگاه کردم. داشت  بود روم نشستهگوشیم رو محکم تو دستم فشار دادم و به عمه، که دست از پا درازتر روبه

 .داشتمی که کمی آروم نگه م بود کردم و شاید، اینولی اصالً بهش دقت نمیزد؛ حرف می

 .زدهایی که بابا چند ساعت پیش بهم زد، تو گوشم زنگ میحرف

*** 

 کردی، راسته سامی؟ ط خیابون پیادهگفته تو رو با مهال دیده و تو اون رو وس "شوهر عمم"بابا: ارسالن 

 .آره، خب؟ -

های رنگ و وارنگت هیچی نگفتم؛ گیر ندادم. همه کار کردی هیچی نگفتم! به دوستاین خب داره پسر؟ این -

 .اماً مهال؟ اون مثل خواهرته

 :زیر ل**ب غریدم

 .!غلط کرده -

 :بابا تاکیدوار گفت

 .سامی؟ -

 .باال بردم از کوره در رفتم و کمی صدام رو

کنه جا تو مسائل جزعی و کلی زندگیت دخالت مییعنی چی، هی سامی سامی؟ اون خواهرت، هی میاد این -

ها خوای حرف خودت رو بزنی، این بازیکنی؟ آخرش که میجیم میهیچی نمیگی؛ اآلن داری من رو سین

 .چیه؟

 : مامان با شنیدن صدام به سمتمون اومد و با نگرانی پرسید

 .شده؟چی شده؟ باز چی -

 :عصبی گفتم

 .!از شوهر جانت بپرس -

از رو مبل پا شدم و عصبی خواستم به سمت اتاقم برم، که صدای چیه گفتن مامان و بعدش صدای بلند بابا رو 
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 :شنیدم

 .!کنی به این معنی نیست که بزرگ شدیمن، بلند می هم تو خونهکه صدات رو برای من، اونسامیار، این -

 .برگشتم سمتش و با پوزخند بهش زول زدم

 : مامان دستم رو گرفت و آروم پرسید

 .چتونه آخه؟ -

 .هیچی مامان -

 .زنیم سارهبابا: داریم حرف می

 :داد رو به من با صدای محکمش ادامه

و بد ! تخوامتر میشم. تو پسرمی، بدت رو نمیتر میشی من به مرگم نزدیکبه این فکر کن، که هر چی بزرگ -

رو درد نیار. این رفتارت نشونه بزرگ  کم درک کن و الکی سر من، خودت و بقیه، اسمم بده، یهباشی من بدم

 .!شدن نیست سامیار

 : پوزخند عصبی زدم و دستم رو از دست مامان بیرون کشیدم و گفتم

 .!چشم حاج زاهد، شما راست میگین -

 رو برای بیرون بود ترین لباسی که ممکنت اتاقم رفتم. دم دستمنتظر هیچ جوابی از سمتش نموندم و به سم

 .رفتن تنم کردم و با عجله، از اتاق رفتم بیرون و به سمت در ورودی خونه حرکت کردم

 .بابا: کجا به سالمتی؟

 :تر از همیشه گفتمای کشیدم و کالفهکرد. نفس کالفهو به من نگاه می بود برگشتم سمتش، روی مبل نشسته

 .خوام برم بمیرم. اجازه میدی؟می -

 .شدابروهاش رو مثل من باال فرستاد و به تلویزیون خیره

 .!ماشین لطفابی -

 .دادم رو، روی هم فشار هامدندون

 .سوییچ ماشین کو مامان؟ -

 :صدای مامان از آشپزخونه اومد

 .، دم ظهری بود دونم عزیزم! دست سارانمی -
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 .اون چرا؟ کجاست اآلن؟ -

 .حمام، میاد زود فعالً بشین -

 :، به گوشم رسید بود تهصدای بابا در همون حالتی که روی مبل نشس

 .کار؟خوای چیمی خوای بری پیش عزرائیل، ماشینپسر گفتی می -

 .خوام برم پیش پوریا، سوییچ رو بدهمی -

و هست، که حرفات رو زدی و رفتی تو اتاقت  بود کم پدر و پسری گپ بزنیم. حواسمخواد! بیا بشین یهنمی -

 .پسر بابا

 .ای کشیدم و به سمتش رفتم. این یعنی، تا فردا هم بمونم سوییچ نمیدهنفس کالفه

 .شدمتر به زمین خیرهبا به یاد آوردن چندساعت پیش، مشتم رو آروم فشار دادم و بیش

، آرامش خاصی رو بهم  بود که همیشه پشتماین . بود خورد و مامان کنارم نشستهآروم داشت چای می بابا

 .کردمنتقل می

و در نهایت، صدای هورت کشیدنِ چای و  بود به جمعی که تو سکوت غرق شدمنفس عمیقی کشیدم و خیره

 .، سکوتش رو بشکنه بود خرچ شیرینی ممکنخرچ

 .جا بشینم و وقتم رو تلف کنمهم توی سکوت، یکها اونن مدت بود م. بهم یاد نداده بود دیگه کالفه شده

 :صدام رو صاف کردم و محکم رو به جمع گفتم

 .خب، اآلن که چی؟ -

تونم حرف بزنم و های ریز شده نگاهِ گذرایی بهم انداخت؛ این یعنی، میر بابا به سمتم چرخید و با چشمس

 .مشکلی نداره

 . بود هم نگاهش میخ منشدم، اونگردوندم و به عمه خیره نگاهم رو بین جمع

 . بود اومد و شاید، این تنها نقطه اشتراکموننمی شموقت ازش خوهیچ

 . ...عمه: این بچه تربیت کردنه ارشیا؟! تو جمعی که من و تو

 :بابا میون حرفش پرید و گفت

 .!طور حرف بزنهچه من پسرم رو خوب و کامل تربیت کردم آرزو! اون بلده کی و کجا، -

گرفت. البته ، که داشت طرف من رو می بودآیند نپوزخندی رو لبم نشست. انگار این بحث برای بابا هم خوش
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های یک پدر، و این قابل انکار نیست. اماً در کل حمایت بود ، پشتم بود اینم بگم که بابا واقعاً جاهایی که آلزم

 .!باشیدداشته تلخیگوشت پدر اگه ٰ  همیشه شیرینه؛ حتی

خر و دخترعمه ن اون شوهرعمه کله بودم، عمه، مامان و بابا و واقعاً، ن بود دوباره حواسم رو به جمع دادم. من

 .شون یک توجیه ای داشتن بودهم که برای ناومد. بقیهو این خوبی به چشم می دبو اعصاب خورد کن، خوب

کرد و وقت خودش رو قاطی فرعیات نمییچاش و آرمان زندگی خودش، که ههاش، ندا و بچهو کآلس بود سارا

 . بود کالً سرش تو کار خودش

 .، به فرعیات الکی فکر کنم بودو آلزم ن بود بگذریم، این جمع مزخرف خودش به اندازه کافی حوصله سر بر

 .کار کرده؟ات چیعمه: نمی خوای حرفی بزنی ارشیا؟ مگه نشنیدی گفتم، بچه

 :با شنیدن حرف عمه به بابا نگاه کردم. بابا، پا روی پا انداخت و با صالبت گفت

دونی که سامیار پسرش گرفته. خودت می ی مرتکب نشده؛ فقط مچ دخترت رو با دوستنظرم رو گفتم. اشتباه -

کنم باید یه فکری برای طور؛ اماً فکر میکنه، منم همینخودش رو قاطی چیزهایی که بهش مربوط نیست نمی

 .دخترت بکنی

 :عمه از جاش بلند شد و تقریباً عصبی گفت

 .حرفت همینه دیگه؟ -

بابا نگاه گذرایی بهش انداخت و  . بود فایدهسعی داشت جو رو کمی آروم کنه؛ اما کارش بی مامان، با آرامش

 :گفت

 .!آره خواهرجان، حرفم همینه -

 .شدن در، نفس عمیقی کشیدم که صدای مامان رو درست کنار گوشم شنیدمبا صدای بسته

 .مامان: وقتی دلهره داری کمی بروزش بده

 :سرم رو به سمتش برگردوندم و بعد از کمی مکث آروم گفتم

 .!دونیمن خوبم. خودتم می -

روم قرار گرفت و پیشونیم دهنش رو باز کرد که چیزی بگه؛ اما انگار پشیمون شد. آروم از جاش بلند شد و روبه

 :رو بوسید و زیر ل**ب گفت

 .باشیهمیشه خوب  -
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 :زده رو پیشونیم و صورتم گذاشت و با نگرانی گفت ازم فاصله گرفت و دستش رو هول

 .چرا داغی عزیزم؟ -

 :لبخندی زدم و آروم گفتم

 .من خوبم مامان -

 :لبخندی به روش زدم که به سمت آشپزخونه حرکت کرد. در همون حال گفت

 .!ای، چیزی بیارم سامیمیرم برات جوشونده -

های بابا و بعد صدای هام رو بستم که بعد از چند ثانیه صدای قدمه پشتی مبل تکیه دادم و چشمسرم رو ب

 :خودش به گوشم رسید

 .!باشی سامی امیدوارم، واقعاً کاری نکرده -

 :هام رو باز کنم و یا حرکتی به خودم بدم، با صدای آرومی گفتمکه چشمبدون این

 .تم باشیبابامی، کار بدیم کردم باید پش -

- ... . 

 .بعد از چند ثانیه که صدایی ازش نیومد، سرم رو بلند کردم و دیدم باال سرم وایساده

 :گذاشت و با نگرانی گفت دستش رو، روی پیشونیم

 .چرا داغی سامی؟ -

 !م. همین بود ، فقط خسته بودکه چیزیم نن! من بود که هر دوشون نگران بود مگه چم شده

 :هاش آزاد کردم و گفتمندم کنه که دستم رو از بند دستزیر بازوم رو گرفت که بل

 .!تونم، آلزم نیستخودم می -

 .تر گرفتم و از جام بلندم کردبا شنیدن حرفم نه تنها ولم نکرد؛ بلکه محکم

 :صاف وایسادم و با صدای محکمی گفتم

 .م. تو چند دقیقه چه اتفاقی ممکنه واسم بیفته اخه؟ بود جا نشستهبابا واقعاً چیزیم نیست، من اآلن این -

ای به سمت طبقه باآل و انگار با شنیدن این حرف، خیالش راحت شد که آروم ولم کرد. بدون هیچ حرف اضافه

و دست انداختم و از رو مبل اتاق خودم حرکت کردم و بعد از وارد شدن، با خیال راحت رو تختم ولو شدم 
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 .کردگوشیم رو برداشتم. یک چرخ کوچیک تو انجمن ازم چیزی کم نمی

 . ...قدر اطآلعیه وبا وارد شدن به انجمن سرم صوت کشید. اوه خدای من چه

دنبال گفت و گویی گشتم که اسم آشنا توش باشه، تا اول اون رو جواب بدم، پیداش کردم. نگین یک گروه زده

 .هامون رو بدیم، با عنوان )ژزابین:/( که عکس بود 

 .هاحالی کردم و شروع کردم به خوندن پیامی بیخندهتک

انگار تازه گفت  . بود م، خیلی هوام رو داشت و این برام جالب بود هی، از وقتی از مسدودیت چند روزه در اومده

ها به سمتم پرتاب سالم کوتاهی دادم که سیلی از جواب . بودهای زیادی توش نن؛ چون پیام بودو گو رو زده

 .شد

 ٰ  کوتاهی گفتم، که مامان در رو باز کرد و وارد اتاق شد. یه جوشونده که حتی« کیه»تق در، با صدای تق

 . بود گذاشته سینی یک توی کرده درست چی از دونستمنمی

 :کرد، گفتطور که لیوان رو از ظرفش خارج میسینی رو، روی میز کنار تخت گذاشت و همون

 .حالی بهم زنگ بزن. گوشی که پیشته! نیست؟تر شد، صدام کن! اگرم دیدی خیلی بیاگه تبت بیش -

 :ی زدم و با مهربونی گفتمسرم رو تکون دادم و لبخند آروم

 .!چشم مادر من. حواسم هست -

تبم رو چک کرد و آروم از اتاق خارج شد و من بعد از خوردن جرعه کوچیکی از اون دمنوش تلخ، باز تو دنیای 

 .چند اینچی م فرو رفتم

و  بود نگین سر به فلک کشیده« پسرم نیست؟ پسرم رفت. و یا پسرم کجایی؟»های پیامم؛ اما  بودچند دقیقه ن

گفت پسرت کرد و میمدام نگین رو اذیت می . دبو زیادی بامزه "هامونیکی از دوست"های دریا اون وسط پیام

 . ...ولت کرده و

 . ...کوتاهی، تو گفت و گو ارسال کردم و« هستم»ای کردم و خندهتک

 .!اون روز خیلی حرف زدیم؛ شاید بیش از حد

 .! بود داشت و به نوبه خودش جالبهم نگه می که ما رو کنار بود اما خب، همین

جا به کسی رو بدم و... تا از اتفاقات مزخرف جلوگیری کنم، با چندنفر خواستم اینام که نمیبر خالف خواسته

 .کردم و شاید این یک در جدید تو زندگیم باز می بود صمیمی شده
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ها با ستاره حرف های شهر برم و سر همین قضیه، ساعتبرای کار و تدریس به یکی از آموزشگاه بود فردا قرار

 . بود گاهش برای من درست یه در کوچیک به سمت آرامشه و بیهای گازدم. اون و صحبت

*** 

 .با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. زنگ گوشیم رو قطع کردم؛ اما باز هم صدای زنگ ادامه داشت

 :ب غریدمهام گذاشتم و زیر ل**بالشت رو محکم روی گوش

 .!مذهب رویکی قطع کنه اون سگ -

کردن زنگ نشد، کالفه و به ضرب رو تخت نشستم که سرم محکم به چیزی بعد از چندثانیه که خبری از قطع

 .ریزی از دهنم خارج بشه و بعد جیغ نسبتا بلند سارا« اخ»برخورد کرد و باعث شد 

 "سارا، اون چرا؟"

نگاهم رو تو اتاق گردوندم تا  . بود و حواسم سر جاش اومده بود باز شده هام کامالًبا شنیدن صدای جیغ چشم

 . بود چیزی پیدا کنم و اون زنگ کوفتی هنوزم سوهان روحم

مالید، همه چیز دستم اومد و و سرش رو می بود با دیدن سارا که رو زمین و درست کنار پایه تخت نشسته

 .نهقهه بلندم اتاق رو پر کهمین باعث شد، صدای قه

 :سارا حق به جانب از جاش بلند شد و گفت

 .خندی؟خندی؟ نه بگو به من میبه من می -

 :ام رو با لبخند کوچیکی تموم کردم و با اشاره به قرمزی پیشونیش با لحن شیطونی گفتمقهقه

 .!حقت بود بچه -

ام رو قورت دادم و چشمم د. خندهطور نمایشی تکوند و از اتاق خارج شدست از پا درازتر بلند شد و لباسش رو به

بلند شدم و با حال زار یک تیشرت از کشو  ! بودکه ن بودرو تو اتاق برای پیدا کردن تیشرتم چرخوندم. ن

 با ٰ  کردم بو گرفتم؛ حتیچرا! اما حس می دونمم که بپوشم؛ اما وسط راه پشیمون شدم. لعنتی نمیبرداشت

خیال پوشیدن لباس جدید شدم و بعد از برداشن حوله و لباس به سمت م. بی بود کرده حمام قبل شب کهاین

زدن یا به اصطالح آهنگ شد، نعره، رفتم و یک دوش با آب ولرم گرفتم و حقیقتاً نمی بود روتوی راهحمام که 

 .هام تو حموم رو نادیده گرفتخوندن

نفره لم دادهسارا تنها رو مبل سه کردم. بعد از دوش سرسری که گرفتم و حالم جا اومد به سمت پذیرایی حرکت

https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/


www.taakroman.ir 
 

 

  

 
36 

 

 دورویی رمان

 کاربر انجمن تک رمانحقیقت جو  ستاره

 

کردن من! برای اذیت بود ه که اومده بودپس بگو، کسی خونه ن . بود خورد و در کل خونه ساکتو پفک می بود 

؛ در بدون هیچ حرفی به سمت آشپزخونه رفتم و زیر کتری رو روشن کردم تا حداقل یک چای و نیمرو بخورم

مرغ رو تو تابه شکوندم و و به تلویزیون روشن مرغ رو آماده کنم. تخمکه آب جوش بیاد سعی کردم تخمحین این

 ن، دلم بود ن، تنها بود تفاوتجوری باشه؛ تنهایی غذا خوردن، بیخواست اینشدم. دلم نمیتوی پذیرایی خیره

 من رو از این حالت در بیاره؟ تونست کمیخواست یه تغییر بزرگ ایجاد کنم. اما چی میمی

خواست زودتر بیام بیرون؛ ولی انگار می جا وابسته بشم. دلمخواست به اوننمی رفت سمت انجمن. دلم ذهنم

 . بود و کمی واسه این کار دیر شده بودامکانش ن

های توی تابه به خودم اومدن و سریع گذاشتمش توی یک بشقاب دیگه و بعد مرغبا شنیدن صدای جلز ولز تخم

 . بود شده طرفش کامالً برشتهسر میز. یک

 .هم برای خودم ریختم رنگای کشیدم و یه چای کمپوف کالفه

سرفه صاف کردم و سارا رو صدا زدم که بیاد با هم بخوریم؛ اما اون حسابی درگیر خوردن صدام رو با یک تک

 . بود پفکش

خوب انجامشون  ، بتونم بوددستی الی موهام کشیدم و مشغول خوردن شدم و بازم فکر به تغییراتی که ممکن ن

 .بدم

*** 

روز تو یخچاله؛ فقط باید گرمش کنید چای هم هر روز نجگوشت تو کشوی اول هست. غذا حاضر کردم برای پ -

 . ...بخور عادت دارین هردوتون. دارین میرین بیرون حواستون باشه و

 .های مامان زدم و آروم بغلش کردملبخندی به توصیه

 .چشم عزیز من. حله؟ -

 :سترس گفتای زد و آروم و پر اآروم ازم جدا شد و صورتم رو از نظر گذروند و لبخند خسته

 .خواستم بمونین تنها؛ ولی خب درس دارینها. اصالً نمیحله، فقط حواستون به هم باشه -

لبخند مهربونی بهش زدم، که انگار خیالش راحت شد و بعد از ب*غل کردن سارا به همراه بابا سوار ماشین 

هی زیر ل**ب زمزمه کردم و شدن. سارا پیاله آبی رو پشت سرشون ریخت و آروم حرکت کردن. به سآلمت کوتا

 .راهم رو به سمت خونه کج کردم
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 .سارا بدو بیا -

 .هاش خیالم راحت شد و به راهم ادامه دادمبا شنیدن صدای قدم

یم. مامان اصرار داشت  بود سارا خونه تنهابار من و ن مشهد و این بود مامان و بابا برای یک مسافرت کوتاه رفته

 .یم بود باهاشون بریم؛ ولی هر دو درس رو بهونه کرده

موندن با سارا که اونم همین حس رو به  رو نداشتم؛ بنابراین خونه و اصالً حوصله عمه کوچیکم بود سفر مزخرفی

 . بود نسرین داشت، بهترین راه عمه

دونستم کرد و میکمی درد می عد از اومدن سارا در رو قفل کردم. سرمبه خودم اومدم و وارد پذیرایی شدم و ب

 .شدم، خیره بودوحشتناکی توی راهه. سرفه خشکی کردم و به سارا که ریلکس روی مبل لم داده سرماخوردگی

 .نگاهی بهم انداخت و لبخند مهربونی زد انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد، که

 .خوری بکشم؟سارا: شام می

 :با شنیدن حرفش نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .!چه کدبانو شدی، دختر حاجی -

 :پشت چشمی برام نازک کرد و گفت

 .حال میشم، سهم غذای تو رو هم بخورممامان گفته هوات رو داشته باشم و اآِل من خوش -

 :م و زیر ل**ب زمزمه کردمخنده کوتاهی کرد

 .تو همیشه به من لطف داشتی جوجه -

 :گفتهام رو بستم و سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم. شنیدم که با صدای لوسش که میچشم

 .هر چی گفتی رو شنیدم -

 .کردکه بیش از اندازه خاصش می بود العاده و زیادی مهربون و همینفوق . بود العادهسارا واقعاً فوق

*** 

یم.  بود ن سفر و من و سارا غذای یک هفته رو تو این چهار روز خورده بود که مامان و بابا رفته بود چهار روز

م و تب سختی داشتم و اصالً  بود کردم گرفتار ویروس آنفوآلنزا جدید شدهطور که فکرش رو میهمون

جان پخت سارا خانم رو نوشهای دستتونستم آشپزی کنم و حاآل به جای ناهار و شام، معموالً کیکنمی

 .کردیممی
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بودم  هم نرفته کرد. انجمنمی قدرها صمیمی و... نبود و همین خیلی نگرانمبود؛ اما اون روز بهم سر زدهپوریا یک

 .جا هم بودم و کالً وضع بدی بودتنگ اونجورایی دلو یک

 . بود العاده، واقعا ًفوق بود بخشی که توی اتاق پیچیدهصدای آهنگ آرامش

«love»  های بسته لبخندی به شد، خوب خوابید. با چشممی لعنتی! فقط با همین آهنگ«. ریالنا دل»از

 .تیکه کردفضای اطرافم زدم که صدای زنگ در، آرامشم رو تیکه

 :هام رو باز کردم، که صدای فریاد سارا تو خونه پیچیدبا حرص یکی از چشم

 .!کنممن باز می -

 .باشه -

، سوهان روحم هام رو بستم که بازم صدای زنگ، که خندم گرفت.. دوباره چشم بود قدر بلند و یهوییدام اونص

 و شد. بالشتم رو ب*غل گرفتم و به سمت دیگه خوابیدم که دوباده صدای زنگ اومد. با حرص از رو مبل پا شدم

 .طور با شلوار راحتی به سمت در، حرکت کردمکه بلوزی تنم کنم، همونبدون این

 :داشتم و سرم رو بیرون بردم و فریاد زدمتنم رو تو خونه نگه

 .کیه سارا؟ -

 :بار صدای گرفتش به گوشم خوردوقتی صدایی از طرف سارا نشنیدم دوباره سوالم رو تکرار کردم، که این

 .بیا لحظهسامی یک -

ای کشیدم و به سمت در ورودی حیاط حرکت کردم که عمه و شوهرعمه رو تو حیاط دیدم. سریع پوف کالفه

برگشتم و سویشرتم رو، از رو جا لباسی پشت در برداشتم و به سمتشون حرکت کردم. اخم بزرگی رو صورت 

 .رسیدمضطرب به نظر می و سارا هم بود هردوتاشون

 .چیزی شده؟-

 :عمه بادی به گلوش انداخت و با غرور گفت

 .ست؟این چه وضعه گشتن تو خونه -

 :ابروهام رو باال انداختم و با جدیت گفتم

 .خونه خودمه. چهار دیواری اختیاری -

 :شوهرعمه پرید وسط حرفم و گفت« محسن»

https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/


www.taakroman.ir 
 

 

  

 
39 

 

 دورویی رمان

 کاربر انجمن تک رمانحقیقت جو  ستاره

 

 .خواهرت تنهایی؛ این چه وضعشه؟ تو، تو این خونه با -

 .!زیاد پرویی باال پرید. عجب ابروهام از این حجم

 .بله؟ خواهرمه! مگه چشه؟ -

 .!کنی؟کار میعمه: حواست هست داری چی

 .کردندیگه داشتن زیادی دخالت می

ست؛ . بابا هم فعالً خونه نیجا و تو زندگیم دخالت کنیدبا تمام احترامی که براتون قائلم، اجازه نمیدم بیاین این -

 .!بفرمایید بیرون. سارا برو تو خونه

 .سارا: سامی...؟

 :برگشتم سمتش و با جدیت گفتم

 .!نشنیدی چی گفتم؟ خونه -

هام دنبالش کردم. برگشتم جایی که در رو بست، با چشمهای شل و وا رفته وارد خونه شد و تا اونسارا با قدم

 .کردمی اهمجانب نگبهسمت عمه که حق

 .!خب، حرفی مونده؟ بفرمایید بیرون -

 .دارم بهت چیزی نمی گم. آدم به اندازه تو پر رو ندیدممحسن: هی پسر، احترام سنت رو نگه می

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .بار دیگه می گم که بفرمایید بیرونها هم که شده، یکبرای حفظ شدن احترام -

و با خونسردی بهش زل زدم که بعد از نگاه کوتاهی که بهم انداخت، به سمت نگاهم رو به سمت عمه چرخوندم 

پشت سرش. رفتم جلو و در رو کامل بستم. دلم براشون  در ورودی حیاط رفت و به کل خارج شد و شوهرش هم

 "خوان؟ها، واقعاً چی میجور آدماین"کردن! کار بودن که تو زندگی من و ما دخالت میقدر بیسوخت. اونمی

 ها؟خورد. یعنی چی این حرفخون خونم رو می

ه تو نفرعصبی به سمت خوته قدم برداشتم و بعد از وارد شدنم در رو محکم پشت سرم بستم. سارا روی مبل سه

 .م، یعنی چی؟ بود خیلی از دستش عصبی . بود پذیرایی نشسته

 . ...خواست سرش داد بزنم و بگم بره تو اتاقش؛ اما خب اونمی حرف نزد. اول دلم هم کلمهیک ٰ  اون حتی

آرمان بردم خونه آرمان تا با ساحل و همسر کردم، سارا رو میجوری حلش میای کشیدم. باید یکپوف کالفه

https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/


www.taakroman.ir 
 

 

  

 
40 

 

 دورویی رمان

 کاربر انجمن تک رمانحقیقت جو  ستاره

 

 . بود موندم. این بهترسرگرم باشه، خودمم خونه می

 .کن، ببرمت خونه آرمان لباست رو بپوش و وسایلت رو جمع -

 :با تعجب به سمتم برگشت و شاکی گفت

 .ا... سامی؟ -

 :عصبی غریدم

 .!کن وفتیت رو جمعحرف نزن، برو اون وسایل ک-

خواستم پشت نمی . بود م؛ اما این بهترین راه بودبا ناراحتی بلند شد و به سمت اتاقش رفت. باهاش بد حرف زده

هام رو مشت کردم و به دست . بود که با برادر ناتنیش تو خونه تنهابیارن، اونم فقط به جرم این سرش حرف در

دقیقه به خودم رسیدم. خودم رو به طبقه پایین رسوندم. سارا سمت اتاقم رفتم و لباس مناسبی تنم کردم و پنج

مشغول  موندم. وارد انجمن شدم و صفحه چت رو باز کردم. نگینو باید چند دقیقه منتظرش می بودز آماده نهنو

خواست نگرانش خیالش! دلم نمیم و اآلن باهاش حرف بزنم؛ اما اآلن... بیتونستم برمی . بود خوش و بش با بقیه

 .کنم

 دقیقه سارا با یهخیال از انجمن خارج شدم و به سمت پارکینگ رفتم و تو ماشین نشستم که بعد از پنجبی

.. باید خواست ببرمش؛ اما.کردم. دلم نمی پشتی بزرگ سر رسید. بدون حرف تو ماشین نشست که حرکتکوله

هم بدون حرفی از ، پیاده بشه. اونکردم. بعد از یک ربع به خونه آرمان رسیدم و به سارا گفتمکار رو میاین

ماشین پیاده شد. وقتی وارد خونه شد، گازش رو گرفتم و به سمت خونه مشترکم با پوریا حرکت کردم که با 

 .که من رو دیوونه کنه بود چیز دست به دست هم داده که امروز همهش مواجه شدم. اه لعنتی! مثل این بودن

 .ای کشیدم و سرم رو، روی فرمون ماشین گذاشتمپوف کآلفه

 .کردچیز تغییر می شد! اگه همهچی می

 شد خدا؟می چی

خواست خودم برم باآل، اونم م؛ ولی خبری ازش نشد. دلم نمی بود جا منتظر پوریاساعت اونفکر کنم، حدودا ًیک

ت رسیدم و حاآل هم که، ساع وقتی نیست. ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم و بعد از نیم

 .م بود م و به سقف زول زده بود روی تخت دراز کشیده

 .هم وقتی همیشه متهمی و انگشت اتهام به سمت توئهزندگی؛ اون بود همیشه سخت
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گوشی رو از رو پاتختی چنگ زدم و اینترنتش رو روشن کردم . خواستم سری به انجمن بزنم؛ ولی با این 

 . ...حال

ولی اگه بدتر  . بودخوردن هم ن م که تب دارم؛ ولی حس و حال قرص بود سوخت و مطمئنهام میچشم

 .!شدم چیمی

باالاجبار بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و یک قرص خوردم. با شنیدن صدای زنگ گوشیم که تو جیب 

 :که به مخاطبم نگاه کنم، جواب دادمحال رو مبل توی پذیرایی ولو شدم و بدون این، بی بود شلوار راحتیم

 .الو؟ -

 .زدم هام رو محکم روی هم فشار دادم و به پشتی مبل تکیهور خط چشمبا شنیدن صدای بابا از اون

 .. خوبی پسرم؟بابا: سالم سامیار

 .سالم بابا. ممنون؛ شما خوبی؟ -

 شده؟ها؛ چیآره. سامی آرمان گفت، سارا رو بردی خونه اون -

 :ای کشیدم و گفتمنفس کالفه

 .کنماومدین، براتون تعریف می -

 :خیال ادامه بحث شد و پرسید، که بی بود فکر کنم لحنم خیلی ملتمسانه و شاید هم تاکیدی

 .خودت خوبی دیگه؟ -

 .آره باباجان. مامان، مامان خوبه؟ -

 :نفس عمیقی کشید و آروم گفت

 .!آیمآره اونم هست. ما تا فردا می -

 .خوبه، دیگه کاری نداری؟خیلی -

 .نه.خداحافظ -

 ٰ  فعال. -

شد. احساس تم. انجمن رفتن هم این روزها یه دردسر محسوب میهام رو بسگوشی رو کنارم گذاشتم و چشم

هم وقتی کسی که اون ! بودکمی بیش از حد به نگین وابسته می شم و بقیه. زیاد چیز جالبی نکردم دارم یهمی

 . بود بازی راه انداختهو کلی کولی بود یم، به قول خودش عاشقم شده بود به عنوان دوست به جمع راه داده
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 .م بود های قمر در عقرب که اسمش رو دلنوشته گذاشتهف دیگه، نوشتن اون متنو از طر

ودم. جا بخاطر نگین اونتر بهشدم. دلیلی خاصی برای بودن نداشتم و بیششاید، باید زودتر از اون فضا دور می

 .بود؛ اما این وسط بازهم چیزهایی وجود داشتن که آزارم بدنتر شدهمهربون مهربون بود و جدیداً

بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم، اینترنت رو روشن کردم و وارد انجمن شدم. با دیدن نگین، ستاره و آرمان که 

 هاشون به سمتم پرتابکوتاهی توی باکس فرستادم که به ثانیه نکشید، جواب« سالم»ن  بود در حال چت کردن

 .شد

این  جاای باشه؛ ولی انگار اینای شخص اضافهخواست بین خودم و نگین و یا بین خودم و هر کس دیگهدلم نمی

 .چیزها معنا نداشت

دوستان عزیز، اسم این »رامین. ها خوش و بش کردم که سر و کله شخص جدیدی پیدا شد. کمی با بچه

به قول خودش بیست و  کرد.و تو کار همه دخالت می بود پسر فضولی« شخصیت بنا به دالیلی تغییر کرده.

هایی که بین اون ها شدم. با صحبتپوزخندی زدم و مشغول صحبت با بچه . بود ؛ ولی روانپزشک دبو سالشیک

ست و خب، این به اندازه خودش های ستارهی یکی از دوست، متوجه شدم پسرعمه بود و ستاره رد و بدل شده

و اصالً حس خوبی نسبت بهش نداشتم. البته من کالً حس خوبی نسبت به کسی نداشتم؛ اما خب،  بود مزخرف

ها شدم. نگین کمی ناراحت به ای کشیدم و مشغول ادامه بحث با بچهنفس کالفه . بود مورد کمی متفاوتاین

روی و کرد، که بپرسم چه اتفاقی براش افتاده؛ اما خب، کمی زیادهرسید و این ثانیه به ثانیه مجبورم مینظر می

شب »م. آرمان  بود موقع بیدارطور تا اینآهی کشیدم. من چه اومد. با دیدن ساعت یازده،فضولی به حساب می

،  بود کم بساط خداحافظی رو به پا کرد و آفآلین شد. فقط موندهگفت و رفت که بخوابه و ستاره هم کم« به خیر

خوابه. رفتم خصوصی و سعی کردم به یک صورتی سر بحث رو باز دونستم اون تا صبح نمیمن و نگین که می

گفت، خب من یک می نباید هم سر و ته، چیزی برای گفتن نداشت.های بیکنم؛ اما انگار به غیر از حرف

 . ...م و بود غریبه

بسنده کردم. این بهترین  "تونی باهام حرف بزنی.هر وقت بخوای می"گیرش نشدم و فقط به جمله زیاد پی

 . بود راه

خواست شروع دلم نمی . بود بعد، وقت خداحافظی ها چندتا پست جدید گذاشتم ورفتم و تو موضوع دلنوشته

هاش خوابم ببره، پس سریع خداحافظی کردم و سعی کردم کمی بخوابم؛ اما انگار کنم به حرف زدن و بعد وسط
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 . بود کار برام غیرممکن شدهاین

نوشت و کسی دوباره اینترنت رو روشن کردن و وارد انجمن شدم. نگین داشت تو چت برای خودش متن می

 .که باهاش صحبت کنه بودن

ادم که زود جوابم رو داد. بعد از حال و احوال دوباره و گرفتن وگوی قبلی شدم و سالم کوتاهی فرستوارد گفت

، راجع به حالش پرسیدم و وقتی بازم جوابی نداد، شروع کردم به  بود خبریخبرها که معموالً، سالمتی و بی

 . ...کارم با ساراصحبت کردن راجع به کارهای امروز همه و 

 .همین شد، شروع یه بحث داغ و تقریبا راجع به مسائل خانوادگی بین ما

خورد. با صبر و حوصله به تر از هر چیزی به چشمم میو بین این همه حرف و اتفاق، مهربونی نگین بیش

 .گفتکرد و نظراتش رو میهام توجه میحرف

 . بود و رفتارش برام خاص بودمثل دخترهای جلف امروزی ن

 .! بود خوام باشه؛ اما این حس زیادی عجیبدونستم عاشقش نیستم و فقط میمی

 .که مادرمه بود کرد و انگار من واقعاً باورم شدهمن رو پسرم خطاب می

تونستم به راحتی دوباره مادرم رو از دست جا بود که من با تمام سادگی دلم، نمیاش اینجای عجیب و مسخره

 .بدم

 .هام با نگینهای عمه، حال من و حتی حرفحرف . بود اون ماجرا گذشتهچند روز از 

که حتی جای گفتن  به طوری , بود ن و بابا حسابی مشکلش رو با عمه حل کرده بود مامان و بابا برگشته

شد گفت, دیگه خبری از و می بود حالم هم بهتر شده . بود سوال، باقی نموندهجمله و حتی پرسیدن یکیک

. دو اومده چشمم میتر از همیشه بم و بیش بود تر شدهو نگین! بهش نزدیک . بودهای مزخرف ناون تب

 دونستم؛ اماکه حتی اوایل معنیش رو نمی« ریمونو مولته بنه»گفت کلمه جالب و جدید بهم می که یک بود روز

 .و یک اصطالح ایتالیاییه« خوامخاطرت رو می»به زور فهمیدم که معنیش میشه 

م بدونم منظور نگین چیه! دلم  بود م که معنیش رو بدونم و جدا از اون، کنجکاو بود قدر کنجکاودونه چهمی خدا

 شد و برای روزی که این رو بهش بگم, لحظهم خیلی اتفاق جالبی میخواست از نزدیک ببینمش. به نظرمی

کنه گونه امروزی تعبیر نمیبچههای م این درخواست رو عشق بود و مطمئن بود ترکردم. از من بزرگشماری می

ر تداشتم، نه بیشو منظورم رو متوجه میشه. من اون رو مثل یک دوست خیلی صمیمی و حتی یک مادر دوست
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 .خواست کسی فکرهای بد بکنهتر. دلم نمیو نه کم

هم مخالفتی نداشتم. که من رو ببینه و من بود یم, کنجکاو بود و اون پسره پررو، رامین! چون هر دو تو یک شهر

کار کنه. تونست باهاش چیبه هر حال, هر کسی یک چشم چشم دو ابرو رو داره و اون بچه در نهایت مگه می

و  بود اما در کل آدم ;کردد, رفتار درستی نداشت و به کل، یک مدل عجیب رفتار میاومنمی زیاد ازش خوشم

کنم. امروز ساعت چهار پارک وسط شهر خواست, ببینم دارم با چه مدل آدمی از پشت گوشی صحبت میدلم می

 .به یک صورتی هم رو پیدا کنیم , بود قرار داشتیم و قرار

دار پوشیدم و موهام رو به سمته باال حالت دادم و کمی عطر به ای همراه با شلوار لی زابتیشرت سفید ساده

چیز تموم بیام.  و به چشمش همه خواست خوب به نظر برسم تا فکرهای بدی درموردم نکنهخودم زدم. دلم می

زمان که سوییچ ماشینم و هم م مهمون خودم کردم و ساعتم رو دستم کردم.خنده به پاس این افکار فانتزی تک

 ."اشوان"از  "دوباره تو"داشتم، شروع کردم به زمزمه کردن آهنگ رو از رو میز برمی

به پارک رسیدم و سعی کردم یک جای پارک خوب پیدا و سرگرم شدنم باهاش، طولی نکشید که  به لطف آهنگ

 .م بود که موفق کنم

برای رامین فرستادم و منتظر موندم جواب بده. طولی نکشید که جواب داد. کنار « کجایی؟»پیامی با مضمون 

ه پیدا اما موفق ب ;های بازی رفتمیک بلیز آبی تنشه. به سمت صندلی های بازی روی نیمکت نشسته وصندلی

 . بود کردن شخص خاصی نشدم. لعنتی! احمق حتی یک عکس از خودش برام نفرستاده

 .ای براش ارسال کردمنفسم رو کالفه بیرون فرستادم و پیام دیگه

 .روی پیتزا ستاره, بلند شو ببینمت. روبههاممن نزدیک صندلی -

 .باشه -

ها هام رو به دور محوطه گردوندم و با دیدن پسر الغر اندام و قد بلندی که کنار یکی از صندلیچشم

 .راه نگاه کوتاه و گذرایی بهش انداختمبه سمتش رفتم. توی  , بود وایساده

یا صد و کنم قدش حدودا صدو هشتاد و پنج میزه. فکر میو ریزه بود الغر, چهار شونهولی نه الغرِ ; بود الغر

 . بود ؛ چون کمی از من بلندتر بود نود

،  بودیادمه تو یکی از موضوعاتی که خودش رو توصیف کرده . بود بلیز آستین کوتاه آبی و شلوار مشکی پوشیده

دیدم. موهای ه. چیزی که االن برعکسش رو میای روشن دارهای آبی، پوست سفید و موهای قهوهچشم بودگفته
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ای و پوستی سبزه. قدمی به سمتم برداشت و دستش رو به سمتم دراز های قهوهمشکی کوتاه داشت و چشم

 .کرد, که متقابال همین کار رو کردم و باهاش دست دادم

 .!کردم بیایرامین: به به, پسر فکر نمی

روی نیمکت چوبی نشستم. رامین هم کنارم جا گرفت و آروم شروع  لبخند اجباری زدم و از کنارش گذشتم و

 .کردن کرد به صحبت

داد. , کامال به تن صداش هیجان، خشم و چیزهای دیگه میکردمنواخت صحبت میبرخالف من که آروم و یک

اش به خودم اومدم و بهش خیره کرد. با سوال یهوییاعصابم رو کمی تحریک میو همین  بود حسابی پرحرف

 .شدم

 .قدر کم حرفی؟رامین: تو چرا این

 :مکث کوتاهی کردم و آروم گفتم

 .کنههام تندتر از زبونم کار میفکر کنم, دست -

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 .دقیقه هم ساکتت کردکه بله! تو انجمن نمیشه یکاون -

 :ای که انداخت رو زیر سیبیلی رد کردم و شمرده گفتمتیکه

 .زنیحرف می اما کم ;کشیجا سرک میحرفی. همهجا کمولی تو اون -

 :هاش رو تو دهنش جمع کرد و بعد از مکث کوتاهی گفتل*ب

 .کنههام کار میتر از دستتند برعکس توام. من زبونم فکر کنم -

 :سرم رو تکون دادم و زیر ل**ب گفتم

 .جورشههم یکاین -

 .رامین: راستی, راستی؟

 .سرم رو به سمتش برگردوندم

 .جان؟ -

 .اون دختره, چی میگه اون وسط؟ -

 :ابروهام رو باال انداختم و پرسیدم
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 .کدوم دختره؟ -

 .همون دختره دیگه. الماس، انگشتر؟ -

 :م رو تو هم کشیدم و کمی عصبی گفتمابروها

 .بافی باشیچیز خاصی نمیگه. الزم نیست صورتت رو کج و کوله کنی و به فکر حاشیه -

 :خودش رو جمع و جور که نکرد هیچ، ابروهاش رو هم باال انداخت و گفت

 .چیزی هست بینتونپس, قطعا یک -

 .نشنیدی چی گفتم؟ -

 .نشستروم اصال به دلم نمیم, حس خوبی نسبت بهش ندارم. این آدم مزخرف روبه بود گفته

 ."سارا"با حس ویبره گوشیم از جیبم خارجش کردم و به مخاطبم خیره شدم. 

 .برای دور شدن از این آدم مزخرف , بود راه حل خوبی

سال از  یم و من به اندازه دویست بود که هم رو دیده , بود دقیقه نشده پوزخندی به افکارم زدم. هنوز بیست

 .م بود این آدم متنفر

 .گوشیم رو جواب دادم و ازش دور شدم

 .جانم سارا؟ -

 :صدای پر انرژی سارا به گوشم رسید

 .سالم عزیزم -

 :لبخندی زدم و با لحن مهربونی گفتم

 .سالم عزیزم. جانم، چیزی شده؟ -

 .تونی داری میای خونه آرد بگیری؟یعنی آره! ببین می نه, -

 :ای کردم و با صدای شیطونی پرسیدمخنده تک

 .خوای ماسک مو درست کنی؟آرد برای چی؟ بازهم می -

 :. با صدای جیغ جیغویی گفتجیغ خفیفی کشید, که باعث شد آروم بخندم

 .که نذاشتی بمونه تو یخچال , بود عمت با آرد ماسک مو درست میکنه. اون کیک یخچالی -

 . بود بار بلندتر از دفعات قبلصدای خندم این
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 .گیرم براتوای خدا! باشه زشت, می -

 . بود خیالش شدم؛ حتما گورش رو گم کردهوز سره جامونه یا نه که پیداش نکردم. بیبرگشتم تا ببینم رامین هن

 .از سارا خداحافظی کردم و به سمت نیمکتمون رفتم و کمی منتظر رامین موندم

 .اومدماه! کاش اصال به این قرار نمی

 .دقیقه رامین با آرامش بهم نزدیک شد و کنارم نشست بعد از چند

 :با تعجب نگاهش کردم و آروم پرسیدم

 .ی که؟ بود کجا -

 :ای گفتتابی به گردنش داد و مثال با لحن بامزه

 .اوه خانوم خونم, آرد بخرمرفتم برای خواهرت, اوه -

 :کشیدم و گفتمابروهام رو در هم

 .خوشم نیومد -

 .غیرت نشدمقدر بیها بکنه. من هنوز اوناومد, کسی بخواد با ناموسم از این شوخیواقعا خوشم نمی

 :ی عصبی کرد و گفتخندهرامین تک

 .مگه تو باید, از هر چیزی خوشت بیاد؟ -

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

سوالی زمزمه کردم و از جام  "فعال"دفعه هام رو جمع کردم و مثال با کنجکاوی بهش خیره شدم و یکل**ب

 .بلند شدم

حس  . بود نشست و شاید تقصیر خودش. واقعا به دلم نمیم بود فکر کنم, حتی زیادی این آدم رو تحمل کرده

 . بود ست؛ ولی فقط چرت و پرت گفتن بلدکرد خیلی بامزهمی

 .ت کردم که دستم از پشت کشیده شد. برگشتم سمت رامین و سوالی نگاهش کردمبه سمت ماشین حرک

خیالش! اصال از حاال به بعد گیر میدم ی. بازی رو بزار کنار؛ بی بودقدر تیتیش مامانی نرامین: حاجی تو که این

 .ی آسمونتجان و ستارهبه الماس

 .این رو که گفت, انگار خل شدم و مشت محکمی خوابوندم پای چشمش

 . بود ؛ اما فکر کنم دیگه زیادیش کرده بود شاید حرف زیاد بدی هم نزده
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 .رو زمین پرت بشه. سرش رو باال گرفت با حالت عجیبی بهم زول زد و بلند شد بود مشتم باعث شده

 .رامین: چته چرا هار میشی؟

 .پوزخندی زدم و با تحقیر به سر تا پاهاش نگاهی انداختم

 .د بگیری دهنت رو هرجا که شد باز نکنیاین رو زدم, تا یا -

قدم به جلو اومد و س*ی*نه به کرد؛ اما زود خودش رو جمع و جور کرد و یکاول با تعجب بهم نگاه

 .ام قرار گرفتس*ی*نه

 .!جا اون چهاردیواری نیست برام شاخ و شونه بکشی هیچی بهت نگمها, اینرامین: دور برداشتی

 :گفتم هاش زول زدمو با صدای آرومیمکردم و تو چش سرم رو کج

 .ذارم حرفی از دهنت در بیادامتحان کن, ببین می -

 .کمی ازم فاصله گرفت و با صدای بلندی خندید

 ها بتونن تو دنیای واقعی حتی نفس بکشن. ارزش این چند دقیقه که نزدیک یککردم, شاخ مجازیفکر نمی -

 .خورهدردت میسین خانم پسر نمای انجمن بههم نداشتی, همون سین بود ساعت

 ام گذاشت و برمکه دستش رو، روی شونه خیال بهش سری تکون دادم و خواستم در ماشین رو باز کنمبی

 .گردوند و مشت محکمی پای چشمم خوابوند که از پشت به در ماشین خوردم

ند و داشتند از چند متر  بود مون شده. دوتا پسر متوجهدست چپم رو زیر چشمم گذاشتم و بهش خیره شدم

 .کردنورتر نگاهمون میاون

 . ...جوابچیز رو بیرامین: این رو زدم, تا بدونی رامین هیچ

که به سمتش خیز برداشتم و پرتش کردم رو زمین و این شروع  , بود از دهنش خارج نشدههنوز حرفش کامل 

 . بود کاری ماکتک

به  نفرت و... عوضی پره و حتی این واژه چیز کوچیکی در برابر حجم اومد, دلم خیلی از این آدمبه نظر می

 .اومدحساب می

چند نفر اومدن و خواستن به زور از هم جدامون کنن. به ضرب و زور مردم ازش جدا شدم. عین دخترها کل 

 .!مرتیکه احمق , دبو صورتم رو چنگ انداخته

 :مردی نزدیکم اومد با آرامش گفت
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 .!این چه کاریه پسرم. آروم باش -

رو,پس زدم و به سمت ماشینم حرکت کردم.  بود سرم رو عصبی تکون دادم و دستی که دور بازوم حلقه شده

 .!کجا گذاشته رفته اون آدم احمق , بوداصال معلوم ن

 .گذاشتم کاغذی روی لبم با نفرت توی ماشین نشستم و چندتا دستمال

 اومد. دستمال رو از پنجره ماشین بیرون انداختم و جستجوگرانه تو آیینه ماشین به خودملعنتی! خونش بند نمی

م و پایین لبم هم  بود و انگار با یه گربه درگیر شده بود گرفتگی مشخص . تو کل صورتم رد چنگخیره شدم

 .اومدو خونش بند نمی بود پاره شده

 .مسخره شدم و سریعا ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم خیال خون این زخمبی

 .کلمه حرف بزنم تونستم حتی یککرد و نمیقل میخونم داشت از عصبانیت قل

فتن به سمت خونه, رفتم پشت خونه و نردبون گذشتم و از بالکن ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم. به جای ر

 .رفتم تو اتاقم

خواست مامان من رو با این سر و وضع ببینه. لباس اما دلم نمی ;اومدکم به دور از هرکار عقالنی به حساب مییه

تر کارم شدم و سعی کردم هر چه سریع بود پاورچین, وارد حمامی که تو راهرومناسبی انتخاب کردم و پاورچین

 .رو تموم کنم

 .م بود روی آیینه نشستهساعت باالخره کارم تموم شد و حاال توی اتاقم روبه بعد از نیم

شدم و  خیالشونها انجام بدم. بیکاری برای مخفی کردن این زخمتونستم هیچدم. لعنتی! نمیای کشیپوف کالفه

 .!زدم تو دهنشمشت می رو تخت دراز کشیدم. کاش یک

هام رو بستم و سعی کردم به های بعد از دعوا نیست. چشمچیز بدتر از این فکر و خیالپسره... لعنتی! هیچ

 .هام رو باز کنمدر باعث شد یکه بخورم و سریع چشم چیز فکر نکنم, که صدایهیچ

اش رو به خودم دیدم, لبخند با دیدن مامان تو چهارچوب در با تعجب بهش خیره شدم و وقتی نگاه خیره

 .اجباری بهش زدم. دست راستش رو روی صورتش کوبید. هین بلندی کشید و به سمتم اومد

 .پسرم؟مامان: خاک به سرم! چه بالیی سرت اومده 

 .رو تخت نشستم و لبخندی زدم

 .هیچی عزیزم -
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 .بهم نزدیک شد و شروع کرد به رصد کردن صورتم

 .مامان: این هیچیه؟ آره تو به این میگی هیچی؟ خدا مرگم بده! دعوا کردی نه؟

 .؟ بود نه عزیزم. دعوا کجا -

شم از دستت. این چه وضعیه برای خودت درست کردی؟ کی و صورتت رو دیدی؟ خدا من رو بکشه راحتت -

 .!اومدی خونه من ندیدمت؟

 :ای کشیدم و گفتمپوف کالفه

 .!کنی عزیزمچیز مهمی نیست عزیزم. چندتا خراش کوچیکه, الکی داری خودت رو نگران می -

 .این چیز کوچیکیه؟ -

 :ای گفتمو با صدای آروم و کنترل شده ای کشیدمپوف کالفه

 .!خیال مادر من, لطفابی -

 .هاش رو نبینم و آروم بلند شد و از اتاق خارج شدهاش رو باز و بسته کرد, تا نم اشک تو چشمآروم چشم

 تونستم کاریش کنم و حاالدونستم؛ اما خب, نمیهم این رو می شدم، خودمواقعا بعضی وقت ها آزاردهنده می

تونستم از دل مامان در بیارم. دوباره رو تخت ولو شدم و سعی کردم کمی بخوابم؛ ولی به جای خواب بعدا می

 . بود کلی فکر و خیال متفاوت به سرم زده

کردم, دارم تو فضای مجازی غرق میشم. وقتم رو م و از سمت دیگه حس می بود دانشگاه نرفته بود خیلی وقت

 .جاکردم تا برم اونخالی می

 . بود های همون فضاوز هم به خاطر آدم, دعوای امرکردم و امروزجا هر کاری میهای اونبرای شادی آدم

چیز  جوری همههای مزخرفم فکر کنم. اینخواست به روزمرههام رو بستم, دلم نمینفس عمیقی کشیدم و چشم

هام رو باز وفت از جام بلند نشم. چشمیچخواست بخوابم و دیگه هشد. دلم میخورد و اوضاع بدتر میبهم می

؛  بود های هم سن و سال من خیلی زودها برای جوونخیالش. گفتن این حرفنکنم و حتی نفس نکشم, اما! بی

 .رفتچیز عادی به شمار می که گفتنشون یک بود اما خب زمونه طوری شده

*** 

 «ماه بعد سه»

 .باشید خوره! باید خیلی هوای هم رو داشتهچیز بینتون بهم می روز همه موسی: مواظب باشید, چون یک
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 :نفس عمیقی کشیدم و زیر پیامش نوشتم

 .خورهنمی جا نکنه, چیزی به هماگه کسی دخالت بی -

 .کنهو بعد از اون با کنجکاوی به گوشی خیره شدم, تا ببینم نگین چی تایپ می

 .!خورهنگین: چیزی بینمون به هم نمی

رسیم و خواستن بهمون بگن که, با هم به جایی نمیروزها همه می لبخندی زدم و نفس راحتی کشیدم. این

ن؛ اما این وسط  بود اشق هم شدیم و کلی حرف درآوردهکردن عهای احمق هم این وسط فکر میسری آدمیک

ثل ها مهای خیلی صمیمی و بعضی وقت. دوستتونستیم این رو درک کنیم که دوستیمفقط خودم و خودش می

 .تر از اینیک مادر و پسر, نه چیزی بیش

خواست, با گفتن خبرهای دروغ و پخش کردنشون تو چشم و مردم دلشون نمی بود هاری حرفساما همیشه یک

 .باشن

هایی که م. نه به خاطر رفتار خودمون؛ اصال! به خاطر حرف بود که با نگین به مشکل برخورده , بود چند روزی

 .ن بود بقیه برامون درآورده

شد, که مردم نفر جرم محسوب می اشتن ساده یکد که تو این اجتماع زیادی صمیمی شدن و دوستمثل این

 .ن به من و زندگی من بود ن و چسبیده بود کار و زندگی خودشون رو ول کرده

خواست این اتفاق بیفته. اصال به مردم چه ربطی کنیم و من, دلم نمی روابطمون رو کمگفت, باید نگین می

 .داره؟

خواستم کسی توی زندگیم دخالت ها در همه صورت حرف در میارن و چرت میگن. این زندگی منه, من نمیاون

 .نمبه چیزی فکر نک های خصوصی شدم و سعی کردم دیگهکنه. با دیدن پیام خصوصی از نگین وارد باکس پیام

*** 

چیز تموم  همه . بود با عصبانیت گوشی رو به سمت تخت پرتاب کردم و سعی کردم کمی آروم باشم. تموم شده

 . بود شده

 ., آره به سمت گوشیم رفتم و دوباره پیامش رو از اول خوندماید بشه درستش کرد. آرهش

 .، هیچ راهی بودهیچ راهی ن

 .ام رو محکم به زمینگوشیم رو با عصبانیت به دیوار کوبیدم و میز پاتختی

https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/


www.taakroman.ir 
 

 

  

 
52 

 

 دورویی رمان

 کاربر انجمن تک رمانحقیقت جو  ستاره

 

 .خواست بشینم و به حال خودم زار بزنمدلم می تونستم درکش کنم.نمی

 .بودم؟ کجاش رو؟ لعنتی! کجاش رو اشتباه رفته

هام گرفتم و محکم کشیدم. اون حق نداشت. پوریا حق نداشت, این رو تخت نشستم و سرم رو محکم تو دست

 . بود و اون ویس. صدای پوریا بود هامجلوی چشم بود خطِ اون پیامی که آرش برام فرستادهبهکار رو بکنه! خط

 .کار آبروی من رو ببرهطور تونست؟ من آبرو داشتم. اون حق نداشت, با ایناون چه ! بود صدای خود عوضیش

 . بود صداش توی سرم

 .باشه رو یاد گرفته کردنپوریا: سامیار! اون بچه ننه از کل زندگیش, شاید فقط گریه

 .شدصدای خنده معین تو سرم اکو می

 .باشیکردم, همچین دل پری داشتهمعین: وای خدا فکر نمی

 :خنده بلندی کرد و گفتپوریا تک

حاجی اگه یکی صبح، ظهر، شب بیاد عر بزنه و از کل مشکالت داشته و نداشته زندگیش بگه, دلت پر میشه  -

 .!دیگه

*** 

 .!خیالش باش سامیسری اخالقِ بد. بیسری اخالقِ خوب دارن و یکها یکهمه آدممحمد: ببین 

 :سرم رو تکون دادم. ادامه داد

 .سرت رو تکون نده پسر! حرف بزن -

 .مزه کنمهای تو دهنم رو کمی مزهنفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حرف

 .!تر از آش محمدشدی کاسه داغ -

 :تر گفتمه شد, که آرومزده بهم خیر های بهتبا چشم

 .!تونی بریکس هم احتیاج ندارم. میگرمی هیچبرام مهم نیست نباشی یا نباشی! به دل -

دم ن خیره شدم. خواستم برگر بود هایی که, در حال رفت و آمدنفسِ عمیقی کشیدم و به خیابون و ماشین

هام رو خیالش شدم و چشمشدن محکم در ماشین بی سمت محمد و چیزی بهش بگم, که با صدای باز و بسته

 .آروم بستم

یدن که فهمن؛ اما خب, باید این رو می بودخوردی و یا نداشتن تعادل روانی من ن بقیه مقصر این اعصاب
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 .!مدت خیلی طوالنی تنها باشم. همین و بسخواستم یکخوام تنها باشم. من میمی

 .گوش بدم , بود هام رو بستم و سعی کردم به آهنگ مزخرفی که در حال پخشچشم

 .!ای نباشقدر کینهچز آروم باش. این)

 جا, باید بهت بگمکه کار کشید به اینحاال 

 .خوانخوان, جفتشون کشیده میجفتشون کشیده می

 !آه دورویی

 .!شکَنی سریع، نوبتت نیس ولیزنی زمین، حرمت رو میگوترین مریض، میدروغ

 .کَنیتونی میهستی حریص و تا می

 .فهمیش و میشیتر میکثیفه دنیا, آره مثل تو نیست. ولی کریه بیش

 .تر از پیش, از پیش چون گیر کردییجگ

 .فهمیگیر کردی شدید، شده پیچ در پیچ مسیر، می

 رو یه زمین پُر از مین کردی کمین. داری بیم از این

 .تر بیش از اینتر پیش، پیشکه راهت رو پس بکشی یا که بری بیش

 !ها میگن بوماما مین ;گندیدونی اگه جُم نخوری میمی

 .تردید داریترسی خزی میمی

 (.شنویشک میشنویم. بیتردید داریم میبی

س خاصی نسبت به کسی کسی کنارم باشه و اصال ح , بود. دیگه برام مهم نِ تحملم یک آدم غیرقابل بود شده

 .؛ نگین بود نفر عجیب توی دلم جا باز کردهنداشتم. اما یک

دونستم فرق داره. م. ولی می بود شنیدهمش و حتی صداش رو هم ن بود کسی که میشه گفت, تا حاال ندیده

ولی  ;خواست در کنار یک آدم دیگه, حتی نفس بکشمم, که دلم نمی بود مطمئنا فرق داشت! من کسی

 خب, خیلی دوستش م. اما بود م, این رو مطمئن بودکردم. عاشقش نن با اون دختر هر کاری می بود برای

 .هم داشت. اونداشتم

 . بود مثل عشق یک مادر به فرزند و برعکس. عالقه من, مثل عالقه یک فرزند به مادرش

 .ام به یقین تبدیل شدامشب, شک)

https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/
https://forum.taakroman.ir/


www.taakroman.ir 
 

 

  

 
54 

 

 دورویی رمان

 کاربر انجمن تک رمانحقیقت جو  ستاره

 

 .هاست, دیگر با کسی مهربان نیستممدت

 .زنمیگر لبخند نمیهاست, دمدت

 .شومگیر نمیهاست, از رنج کشیدن مردم دلمدت

 .هاست, که فقط انسانم و انسانیت ندارممدت

 .کنمام و زندگی نمیهاست, که زندهمدت

 .وجود ندارد و کالبد تو خالیِ من, در حال گشت و گذار است "منی"هاست که دیگر مدت

 .ام به یقین تبدیل شدآری! امشب, شک

 (.امهاست که از درون مردهن مدتم

*** 

ای وارد انجمن شدم. بدون توجه به مثل هر روز گوشیم رو از روی پاتختی برداشتم و بدون هیچ مکث اضافه

رو باز کردم و مشغول خوندن پیامش  , بود ، گفتگویی که مربوط به خودم و نگینها و گفتگوهای دیگماطالعیه

 .شدم

 .نگین: سالم عزیزم. خوبی؟

 .لبخندی زدم و جوابش رو دادم

 .طوری؟گذره تو چهجان. میسالم ننه -

و  بود هامترش برای دلنوشته. بیشهام رو چک کردمخیال منتظر موندم و اطالعیهوقتی دیدم آنالین نیست, بی

ی که هایکردم. دلنوشتهتر وقتم رو صرف نوشتنِ دلنوشته میداد. جدیدا تو انجمن, بیشاین حس خوبی بهم می

تنش تفاوت چندانی به حال من نداشت. اما خب, گف ; بود اومدن و قطعا برای یک مخاطب خاصاز دلم می

 .های اضافه و مزخرف بزننبقیه بازهم حرف , بود ممکن

هام باکس رو باز کردم و با دیدن پیامی از طرف نگین، لبخند عمیقی رو لبم با دیدن پیام جدید تو باکس, پیام

ای پیامش رو باز کردم. اما با خوندن متنِ حرفِ اضافه خواست منتظرش بزارم, پس بدون هیچنمی نشست. دلم

 .ام بلند شدپیام، اخم غلیظی روی پیشونیم نشست و دود از کله

 .!خواست چی رو ثابت کنه به منیعنی چی؟ می

 .کنیم؟ کم رابطمون رو کمسالم سام. میشه یه -
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گفت, کمش کنیم؟ داشت ذاشتم و اون میکل وقتم رو براش می ؟ کمش کنیم! من داشتم بود این چه حرفی

 .خواست با این روش آزارم بده؟کرد یا میمن رو مسخره می

 :هام فشار دادم و کوتاه نوشتمگوشی رو محکم تو دست

 .منظورت چیه؟ -

 .!دادداد. اون باید به من جواب میکننده به من مید یک جواب قانعاون بای

که در حال باکس شدم و با دیدن اسمش و اینساعت وقتی دیدم جوابی بهم نمیده, وارد چت بعد از نیم

 .ام بلند شدهدود از کل , بود هاکردن با بقیه بچهچت

 .!داد؟ منخندید و بعد, جواب من رو نمیگفت و میزد. میباکس با بقیه حرف میداشت تو چت . بود آنالین

الش خیده, باید بیداد که بیاد جوابم رو بقدر بهم اهمیت نمیاول خواستم چیزی براش بنویسم. ولی وقتی این

 .!شدمخیال این دختر میشدم. منِ احمق باید بیمی

که دست به اون گوشی مزخرف بزنم, از خونه زدم کت بلند مشکلیم رو برداشتم و بعد سوئیچ ماشین و بدون این

 .بیرون

م و این  بود ای تنهاتر از هر وقت دیگهمن بیش ! بود اش یک کابوسکاش همه ! بود ها خوابکاش همه این

های مزخرف داشتم, از خودمم متنفر م و حاال تو این لحظه بود من از تنهایی متنفر . بود برام بدترین کابوس

 .شدممی

 .خیال برداشتن ماشین شدمبی , بود وارد حیاط شدم و با دیدن بارونی که در حال باریدن

چیز برام  قدر راه برم, که همهخواست اینکنم. دلم می جوری خودم رو آرومخواست کمی قدم بزنم و ایندلم می

 .معنای جدیدی پیدا کنه و حتی به جای جدیدی برسم

بخش گرفت و این شاید, برای من بهترین آرامم شدت میکراهم رو به سمت استخر چرخوندم. بارون داشت کم

ن که زیرش پناه بگیرن و  بود کردم. همشون دنبال جایینگاه می اومد. به جنب و جوش مردمبه حساب می

, که مثل خودم دیدمکسی رو نمی . بود االی سرشونزدن, یک چتر بخیال قدم میکه داشتن بی هایی هماون

طور حسشون رو مخفی کنن. کاری که برای ن چه بود ها. بلدبرا من نه، برای اون . بود باشه و این خوب رد داده

 .شدترین کار دنیا محسوب میمن سخت

هم, مثل دل بارید. انگار دل اونشدم. داشت با تموم وجودش می رنگ خیرهسرم رو بلند کردم و به آسمون تیره
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اومدم. باید جوری با خودم کنار میش رو داشت و من نه. باید یکاما خب, اون جرات ابراز ;بودمن خیلی گرفته

 .!اومدم بیروناومدم بیرون. باید میشدم! من باید از اون انجمن لعنتی! میصورتی آروم می به یک

*** 

 .خواد بکنی نگینو این رابطه دیگه تمومهتونی هر کاری دلت میمی -

 .یعنی چی این حرفت؟ -

 :های لرزون نوشتمفشردم و با دست گوشی رو توی دستم

 .خوای؟کنم. مگه خودت این رو نمیدارم تمومش می -

, گفتگفت, افکارم اشتباهن. میگرفت! میهام رو بستم و یک نفس عمیق کشیدم. مطمئنا جلوم رو میچشم

 .چیز تغییر نکردهگفت, هیچهنوزم همون سامیارم براش. می

 . بود میخ پیامی شد, که اون برام فرستاده هامرو تخت, برداشتمش و چشم با شنیدن صدای ویبره گوشیم از

م و  بود همه به پاش مونده تونست با من این کار رو کنه! من اینشد. اون نمینمی زد. باورمدو میهام دوچشم

 .کرداون, حاال داشت به بدترین شکل ممکن خُردم می

 .باشه, هر طور راحتی -

روی هم  هام رو محکمزنه. دندوننفر توی گوشم, با صدای بلندی متن پیامش رو فریاد میکردم یکاحساس می

ه تمومش کردم. اون لیاقت من رو نداشت. آره, اون لیاقت فشار دادم و گوشیم رو خاموش کردم. اصال بهتر ک

های من رو نداشت. آره! اون لیاقت عالقه من رو خورینداشت! اصال بهتر که تمومش کردم. اون ارزش خود

 .!وقت نداشتنداشت. هیچ

کرد, عاشقم شده. خودم رو روی تخت پرت کردم و به روزی فکر کردم که دوست صمیمیش ادعا می

 (.است ه.)دوستان, اسم این شخصیت تغییر کردهفاطم

خاطر اون دختره به . بود روز ,آره از همونروز باهام به هم زد؟ آره طرف اون رو گرفت. که چی؟ از همون

 .زد؟جنبه, من رو با کی عوض کرد؟ عالقه من رو با کی طاق بی

شو وخواست مغزم رو شستشدم. دلم می ها توی اتاق موندم و به یک گوشه خیرهشدم. ساعتداشتم دیوونه می

م! اومدوقت نمیذاشتم! کاش هیچوقت به این انجمن پا نمیای از اون توش نباشه. کاش هیچبدم, تا دیگه خاطره

م, خودم رو توی جمع خانواده جا کنم.  بود م و سعی کرده بود ها گذشت, گوشیم رو به کل خاموش کردهساعت
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های ؛ پیدا کردن آدم بود م, راهی به جز این کار ندارم. البته یک راه دیگه هم بود تو همین چند ساعت فهمیده

کرد نزدیکم کس جرعت نمیم که هیچ بودهای دورم رو کوبیدهقدر آدمجدید! اما خب من حوصله نداشتم. این

 .م بود اومد. اما حاال! من تنهاتر از هر کسیامتیاز مثبت به حساب می موقع یکبشه و این شاید اون

ن  بود رویم نشستهم. سارا، آرمان و ندا روی مبل روبهدادم, تا این افکار مزخرف رو از خودم دور کن سرم رو تکون

بعد از چندثانیه با یک  اما ;هم بزننای به منن. تو دلم گفتم, خوب میشه اگه اشاره بود خوردن و مشغول تخمه

 . بودرو, مثل یک توده زباله از سرم بیرون انداختم. این راه درستی برای من ن گانهنفس عمیق, این فکر بچه

 .!ه بودوقت نهیچ

*** 

دونم حس خوبی بهم دست اما می ;جوریهترین زمان زندگی باشه. شاید, فقط برا من اینشاید وقت خواب، بد

 . ...رسمچیز میکنم و در آخر به یکهام فکر میده. به تمام بدبختینمی

 .!م بود . پشیمونجور کردن این گندکاری رو ندارمومن هر کاری هم که بکنم, قابلیت جمع

 .!هم گفت باشه. خیلی راحت گفت, باشهگفتم, بیا تموم کنیم و اون کار کردم؟ به نگینمن امروز چی

میرم تا بخواد جلوم رو  گفتم ولی اون فقط گفت, باشه. من یک احمقم! من ;کردممن برای اون هر کاری می

 .!اما اون ;بگیره, بگه نرو. بخواد کمی باهام صحبت کنه

کنم, منِ احمق به خاطرش له شدم! ولی نباید تر شکستم. حاال که بهش فکر میتر از, بیشتر از, بیشبیش

 .!گفتم بره. همش تقصیر من بودگفتم آره. تقصیر خودم بود. نباید میمی

 :زدیک حسی از درونم فریاد می

 .ه؟ بود کجاش تقصیر توآخه احمق!  -

خریدم من باید همه تقصیرها رو به جون می , بودو وقتیم که کسی ن بود اما خب, کو گوشِ شنوا؟ مهم رفتنش

کوبه. کشوی میز کنار کردم, کسی با یک چکش مدام به سرم میکرد و احساس میتا آروم بشم. سرم درد می

ها تونستم بخوابم و این مسکنروزها, اصال نمی تختم رو زیر و رو کردم و سعی کردم چندتا مسکن پیدا کنم. این

ها جدا کردم و روی هم, حدود تا از هر کدوم از بستهکردن. ششآور, کمک زیادی بهم میخوابهای و قرص

 . بودهام رو بستم و سعی کردم آروم باشم, اما شدنی نتا قرص خوردم. دوباره روی تخت ولو شدم. چشمهجده

فهمید. سنش تر از سنش میاما بیش ; بود شتم و یک سالم کوتاه, برای دریا فرستادم. سنش کمگوشی رو بردا
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چرا  . بود باالهای اطرافم تر از سناما شعورش خیلی بیش ; بود فهمید. سنش کماما خود من رو می ; بود کم

 .و این ربطی به سن نداشت بود العادهسن؟ اون یک دختر کامل و فوق

ون هام و بعد از اپرسی, گفتم وقت داره برای شنیدن حرفبه ثانیه نکشید که جواب داد. بعد از یک سالم و احوال

کردن رو گفتم. تمام دردهام رو گفتم. آرزوهایی هایی که رو دلم سنگینی میشروع کردم به گفتن. گفتم, چیز

فهمید. ما باید ن و وقتی به نگین رسیدم, ساکت شدم. کسی نباید از رابطه من و اون چیزی میکه تباه شد

ها و زدیم و وقتی نوبت به بدیهامون رو جار میکردیم. فقط من و خودش. باید خوبیخودمون حلش می

 .کردیمرسید, اون رو تو خودمون خفه میمشکالت می

زد. از تختم خارج شدم و سرم نبض می بود اشتم. ضربان قلبم باال رفتهنفس عمیقی کشیدم و گوشی رو کنار گذ

نه هر آن سرم منفجر بشه. باالی ممک کردمو حس می بودپله قدم برداشتم, حالم اصال خوب نو به سمت راه

 :مانندی گفتم پله ایستادم و با صدای نالهراه

 مامان؟ بابا؟ -

 :وقتی دیدم خبری نشد, دوباره و با صدای بلندتری گفتم

 .مامان -

 .اومد بیرون؟هام رو محکم روی هم فشار دادم, پس چرا کسی نمیهام رو بستم و پلکچشم

 .!سامیار -

رمقی بهش زدم. خواستم به سمتش برم, که انگار زیر و لبخند بی روم سارا, به سمتش برگشتمبا شنیدن صدای آ

کردم یک توپ بکستبال شدم و دارم از باالی پام خالی شد و صدای جیغ بلند سارا تو سرم پیچید. حس می

ی خورد و انگار برای شنیدم. سرم محکم به چیزاما صداها! صداهای عجیبی می ;خورم بیام پایینها قل میپله

خواست بخوابم. اما لحظه, تمام صداهای دنیا به حالت سکوت در اومدن و گوشم سوت بلندی کشید. دلم مییک

هام هام رو باز کردم و چهره عصبی بابا رو جلوی چشمتونستم و واقعا به خواب نیاز نداشتم. به زور چشمنمی

زد؟ آره, ن. داشت فریاد می بود زده های گردنش بیرونزد. رگمی خورد و به صورتمتکون می دیدم. ل*باش

ولی  ; بود شدن. خیلی سردم حالی بستهبا بی هامشنیدم؟ چشمزد! پس چرا من چیزی نمیداشت فریاد می

 :شنیدم. مامان با نگرانی و جیغ گفتشنیدم. آره، همه صداها رو میصداها رو می

 .!لرزهلرزه، ارشیا داره میداره می -
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رو باز کردم  هامخواست پاشم. به زور الی چشمزد. بابا ازم میشنیدم, با گریه اسمم رو صدا میصدای سارا رو می

بود و حس  اما فکم قفل شده ;حالم خوبه خواست بگممی شون زول زدم. دلمزده هر سه تهای بهو به چهره

خواست بهشون بگم سردمه تا یک پتویی چیزی بهم می هام در حال خورد شدنه. سردم بود. دلمکردم, دندونمی

بودن.  الت سکوت در اومدهزدن نداشتم. واقعا سردم بود. صداهای اطرافم دوباره به حاما اصال توان حرف ;بدن

حالی بسته شدن و در این بین, هام با بیبودن. چشمزنم. دست و پام خشک شدهکردم دارم یخ میحس می

 .هام بشهشدن چشمورتر هم رفت, نتونست مانع از بستهصدای فریاد بلند بابا که تا چندتا خونه اون

*** 

 «روز بعد سه»

 .مامان: بیا بخور قرصت رو پسرم

شد آروم قرص رو ازش گرفتم و تشکری زیر ل**ب نثارش کردم. با نگرانی روی تخت نشست و به صورتم خیره

 .و آروم شروع کرد به غر زدن

! همین بال سرش بیاد. وای خدا من رو مامان: به زمین گرم بخوره, اون کسی که با تو این کار رو کرد انشاهلل

 . ...بکش راحت

و از  هاش به ز*بون آوردم, که سرش رو تکون داد و آروم از روی تخت بلند شدون حرفمحکمی می "خدا نکنه"

 .اتاق خارج شد

زد. تو این چندروز خیلی برام زحمت کشیدههای درستی نمیاما خب, اون حرف ;م بودفکر کنم ناراحتش کرده

کردم. نفس عمیقی و من با تموم دنیا عوضش نمی بود چیز من و این خیلی برام ارزش داشت. مامان همه بود 

و در نهایت, مشخص شد دُز باالیی از اون داروی  بود فاق گذشتهروز از اون اتکشیدم و رو تخت ولو شدم. سه

کرد برای خودکشی قرص تا بابا حسابی بهم سخت بگیره. فکر می , بود م و همین کافی بود مزخرف رو خورده

 . بود خوردن من فقط و فقط به خاطر خوابیدناما قرص ;خوردم

ِزباله کرد. از رو, روانه سطل بود دارویی که دم دستشوقتی اومدیم خونه کل اتاقم رو زیر و رو کرد و هر قرص و 

ثانیه  تر از یککارتم رو تو کم جایی که کمی از ماجرای من و پوریا و در نهایت, من و نگین خبر داشت. سیماون

 .بار ازم بپرسه چرا؟فقط یک , بود ه دور کرد. اما کافیشکوند و به قول خودش من رو از محیط آلود

کرد. بهم رو صادر می کرد و حکمکرد، قضاوت میپرسید! اون خودش نگاه میهیچ سوالی نمی ولی اون, هرگز
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 :روی صورتش فریاد بزنمرم و درست روبهخواست بگفت و من دلم میگرفت، زور میسخت می

 .خوای؟چی از جونم می -

 . بود هاش پدرمم و در کل اون با همه بدی بود کار کمی ضعیفکنم, برای ایناما فکر می

سرم رو تکون دادم, تا افکار آزاردهنده رو از خودم دور کنم. خواستم گوشیم رو از روی پاتختی بردارم که یادم 

رفتم شدم و نگین. باید میکردم و االن دیوونه میکارت میکارت نداره. باید یک فکری برای این سیماومد سیم

ه. باید درستش  بود م و ظاهرا خیلی بد هم بود چیزی گفتهو یک بودزدم. حالم خوب نباهاش حرف می

. سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و سعی وجه بهترینم رو از دست بدمواست, به هیچخکردم. من دلم نمیمی

داد و خالیش آزارم مینش و جای بودن ازش، به نداشتنش. لعنتی! حتی فکر ن بود کردم بهش فکر نکنم. به دور

 .م بود چیز رو به هم زده من چه ساده همه

رفتم و رو صندلی کوچیکش نشستم.  , بود آروم از رو تخت بلند شدم و به سمت پیانویی که گوشه اتاق

ها کشیدم و ای بزنم و سرگرم بشم. دستم رو آروم, روی کالویهقطعه دو م یکی بود اما هوس کرده ;دونم چرانمی

 .از تتلو نواخت شروع کردم به زدن ملودی آهنگ با تونرم و یک

خواست متن کرد. دلم میکردم, نواختن این آهنگ آرامش رو به آدم القا میتر از اون چیزی که فکر میبیش

 تونستم این کار رو بکنم. پس سعی کردم فقط به زمزمهاما به خاطر درد خفیف گلوم, نمی ;آهنگ رو هم بخونم

بار زدم و خوندم و ویسش رو براش یادمه یک . بود راه کردن آهنگ و زدن آرپژ اولش قانع شم. چون این بهترین

 .حس عقب کشیدمولی حاال! با رفتن دستم رو نت اشتباه و فالش شدن آهنگم, دستم رو بی ;فرستادم

حکم فشار دادم. من لعنتی! نباید به اون فکر کنم. هام گرفتم و مقدر بهش فکر کنم. سرم رو توی دستنباید این

 .!نباید

 .از روی صندلی بلند شدم و خودم رو به سمت تخت کشوندم و روش ولو شدم

جایی, ,تهِ قلب. یک,تهِیعنی تهِ ;سرم توانِ کشش و درک افکارم رو نداشت. از عمق وجودم درد دارم. عمق وجود

ترکه؟ دقیقا درد منم قدر فشار زیاد میشه که طرف میره ته دریا اونمثل تهِ اقیانوس. دیدی وقتی یکی می

ترین نقطه درد تو عمیق تونم حسش کنم, یککنه. میترکه و این خیلی اذیتم میجوره. روزی صدبار میهمون

 هترین نقطدونم کجاست. اصال عمیقهم از جایی که, حتی نمیکنم. اونبدنم و آره، من خیلی راحت حسش می

هم ولی خب اون« سالم من درد دارم.»خواد برم تو خیابون و هر کسی رو دیدم بگم هم مگه وجود داره؟ دلم می
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کنه دیوانم و در نهایت, ممکنه بگه برو دکتر حتما حالت خوب نیست. ولی درد من, اون درد حتما فکر می

سینم و قلبم  واد دستم رو بندازم تو قفسهختونم توصیفش کنم. ولی درد دارم. دلم مینیست. درد من! حتی نمی

دونی چندساله داریم از راه دور حرف منطقی بشینم و باهاش حرف بزنم. می رو از جاش در بیارم و در آخر خیلی

ترین پل شهر وایسم و داد بزنم خواد برم وسط بزرگتونیم خوب هم رو بفهمیم. دلم میزنیم. طبیعیه که نمیمی

ولی شاید,  ;ی در نهایت, ممکنه مردم فکر کنن دیوونه شدم و تهش هیچی. واقعا هیچی به هیچیول« درد دارم.»

 .!دونهقدر بلند داد بزنم که قلبم از دهنم بزنه بیرون و خوب شه حالم. کسی چه میاون

و زندگی ر دونم نیازه دیگه تموم شه. یعنی, نیازه که من تموم شم. من دارم شور ایندونم چم شده؟ فقط مینمی

د ششدم. سرم رو محکم, به بالشت زیر سرم کوبیدم و سعی کردم آروم باشم. ولی مگه می در میارم. خدایا خسته

 .!دونستم چم شده؟ حتی نمی بود آروم

 .تونستم متوجه بشمو من احمق حتی دلیل این حال بد رو نمی بود حالم بد

*** 

ن که  بود ها و حتی روزها با هم مسابقه گذاشتهها، ساعتها، دقیقهانگار ثانیه . بود دوروز دیگه هم گذشته

م. اون  بود نگرفته کارت همبگذرن و تموم بشن. تا اتفاقات بد و بدتر رو زودتر جلوی چشمم بیارن. حتی سیم

کردم. آره درسته اون م. درکشون نمی بود ونه بیرون هم نذاشتههیچی, من حتی تو این چندروز پام رو از خ

تماشای تلوزیون و  بودکردم. کارم شدهجوره درکش نمیم. اما هیچ بود و من از این موضوع متنفر بود شبیه من

 .در نهایت, نشستن روی لبه پنجره و دید زدن حیاط

ترش, زندانی که مجبوره تو ه زبان سادههایی که مجبور بودن تو خونه بمونن. یا بهه، درست مثل پسربچه

 .کرد. حتی مامان برام کاری نمیام برام قابل درک نبودچهاردیواری حبس باشه و این اصال از سمت خانوادهیک

 .سارا باهام سرد شده بود و آرمان, بهتر بود کال راجب اون صحبتی نکنم

 !ای بکشم. اه لعنتیم, که صدای تلفن باعث شد پوف کالفه بود مشغول دیدن برنامه استعدادیابی

االن کی حال داشت از جاش بلند شه به سمته تلفن بره و در نهایت, چند دقیقه با اون کسی که پشت تلفنه 

 .فای داشتیم؟ آرهصحبت کنه. تلفن؟ ما وای

پرپر زدن من برای  , بود دار و مسخرهخندهت و رو مبل سیخ نشستم. شاید خیلیلبخندِعمیقی رو لبم نشس

ن درش رو به زندگی عادی و...  بود م و بود جا عادت کردهفضای کامال مجازی. اما من به اون رفتن به یک
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 .داشتماما من این راه و روش رو دوست ;دونستم پایانی ندارهدونستم اشتباهه. میدادم. میترجیح می

ها. فکر و مامان هم, در حال شستن ظرف بود دقیقه. بابا خواب پنج و سی و نگاهی به ساعت انداختم، دوازده

 .گیر بده , کسی بهمکنم اگه بخوام از اینترنت استفاده نکنم

هایی که با چیزهای کوچیک شاد می شدن و این برای منی م, مثل بچه ودب نشست. شده لبخند شیطانی رو لبم

روانی  . بود کرد، کمی عجیبها شادی رو حس نمیدید و قلبم سالها رنگ لبخند رو به خودش نمیکه لبم ماه

 .خواست, مثل بقیه باشمم. اما دلم نمی بودم. دیوانه ن بودن

ترسیدم! آره آدم به م که برم یا نه. می بود ور کردم. دو دلور اونرو تخت نشستم و آروم گوشی رو تو دستم این

م رو حس نکرده.  بودگفت کسی نترسیدم. یک حسی بهم میترسیدم. از خیلی چیزها هم میگندگی می این

هام کنار رفت و اخم کمرنگی رو پیشونیم نشست. اسم بکسی حتی بهم فکر نکرده. طرح لبخند از رو ل**

ها ابروهام از تعجب باال پرید. ها و اطالعیهپیام کردم و وارد صفحه اصلی شدم. با دیدن حجم انجمن رو سرچ

ه  بود قدر مشخصشد! یعنی این. باورم نمیتا اطالعیهو سهسه تا خصوصی داشتم و پانصدو شصتوبیست

 .نم؟ بود ه بود قدر واضحنم؟ یعنی این بودن

ن و بقیشون هم  بودنم رو پرسیده بودها دلیل نتر بچهها. بیشجونی زدم و شروع کردم به خوندن پیاملبخند بی

 .ن و گفتگوها بود های قدیمیم رو الیک کردهن. تعداد کمی ازشون هم پیام بودفرستاده تبلیع

حتی یک  . بودولی ن ;م بود فت و دنبال اسمشرهای گفتگو میتک شروع کنندهچشمم با سرعت رو اسم تک

 . بود پیام هم برام نفرستاده

 .ذره؟یعنی دلش برام تنگ نشده؟ حتی یک

باکس رو زدم و وارد چت که جواب حتی یکی از گفتگوها رو بدم دکمه چتنفس عمیقی کشیدم و بدون این

 .و ناامیدی بود ناامیدی تو وجودمو فقط  بود عمومی شدم. ذوق و شوق چنددقیقه پیشم, کامال از بین رفته

، دلم رو زدم به دریا و یک گفتگوی خصوصی با عنوان  بود کردنکه در حال چتبا دیدن اسمش تو چت و این

 .زدمم( باهاش ایجاد کردم. من باید باهاش حرف می)سال

پشیمون.  بودم و هم تنگاما من هم دل ;بود و یا حتی پشیمون از گفتن هرطور راحتیتنگ نشدهدرسته اون دل

 .که شدهزدم. حاال هرطوریمن لعنتی! باید باهاش حرف می
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ی بزنه خیلی سرد شروع کرد به جواب دادن به اکه حرف اضافهبرخالف تصورم جواب سالمم رو داد و بدون این

 .هامسوال

 :دلم رو زدم به دریا و گفتم

 .!خوامام و معذرت میمن واقعا شرمنده . بودهام نحواسم به حرف روز.خاطر اونام بهمن شرمنده -

ربع, این انتظار طول حدودا یک رو به صحفه گوشی دوختم تا ببینم کی جواب میده. دکمه سند رو زدم و چشمم

ها، دقیقه گذشته تو پیام باکس شدم و با ندیدن اسمش تو بیستداد؟ وارد چترو نمی کشید. پس چرا جوابم

اجه شدم. های بقیه موای کشیدم. سالم کوتاهی توی چت فرستادم که با سیل عظیمی از جوابپوف کالفه

بار تو یک فضای جدید آفتابی م, که اگه یک بود کردم و به قول معروف سردقدر با همه بد برخورد میاین

با هر کسی که  . بود اما خب این اخالق من ; بوداصال ن . بودکردن. کار خوبی نشدم همه به سمتم پرواز میمی

که بین این همه آدم و  بود جان. و جالب این بودم و بقیه, راستش, اصال برام مهم ن بود داشتم مهربون دوستش

کردن, خیلی برام مهمن و ن و فکر می بود ن که به قول خودشون باهام دشمن بود جا، کسانیاعضای این

نفر متن  جا. برای یکاومدم ایننفر می من برای یک . بود ایبهشون اهمیت میدم. اما واقعیت چیز دیگه

تونم با صراحت نفر برام ارزش داشت. می فقط یک و کردم و فقطنفر این فضا رو تحمل می نوشتم. برای یکمی

نفر گشتم رو توی همون یککه ببینم. من هرچیزی که دنبالش می بوددیدم. الزم نای رو نمیشخص دیگه بگم

 .!م. اما حاال بودپیدا کرده

بینم و اون از این از اون کسی رو نمیبود به غیر  یادمه چندبار گفته شاید بهتر بودو کمی با بقیه قاطی بشم.

و طرز فکرش عوض شه. و حتی بقیه، ممکنه کم با بقیه بهتر برخورد کنمحالت خوشش نمیاد. آره، شاید اگه یه

خاطر حرف چندتا خواست, رابطم رو بهنمی مون گیر ندن. دلمگیر ندن. بهم هاهم عوض بشن و دیگه بهماون

خواستم. با همه کمی با مهربونی صحبت کردم و توی این گفتگوها مهدیس ن رو نمیبچه خراب کنم. من اصال ای

کرد خودش رو بهم بچسبونه و یا... ولی در کل تو این فضا همه کرد. سعی نمینظرم کمی با بقیه فرق میبه

ورم از دوستِ پسر باشه. منظ یکی داشته تری از اونپسر بیش دنبال پسر بودن. انگار براشون مهم بود کی دوست

و ها تهاشون و نام بردن اونداشتن روابط عاشقانه با پسرها نیست، نه. منظورم داشتن, اسامی پسر بین دوشت

خیالش, فعال های به خصوص خودش رو داشت. بیگفتگوهاشون با بقیه بود. باالخره هر جمع و اجتماعی بدی

 .!دم تمرکز کنم. همین و بسکردن این افراد در کنار خوباید روی بودن و تحمل
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*** 

 «دوماه بعد»

 .م بودمن از بدو تولد چنین آدمی ن»

 .خندیدمپروا, میبی

 .کردمترس, بازی میبی

 .کردممی غصه, زندگیبی

 .خوابیدمبا قصه می

 .کشیدممی ا به آغ*و*شبا عشق، کسانی که دوستشان داشتم ر

اما من راهی برای عبور از آن پیدا  ;دار باشدام که شاید برای تو خندهای از زندگی رسیدهاما, حاال به نقطه

 .کنمنمی

 .نویسم و کاری جز نوشتن ندارمحال میبا این

 .ردنوشتم و خودم هم این را باور دارم؛ اما طی گذر زمان، نوشتن، آرامم کاوایل چرت می

کوبند که تو در برند و حقیقت را به صورتم میها مرا به خاطراتم با تو میلحظه نوشته اما, هم اکنون در همین

 .!ام وجود داشتی و نه در حالگذشته

 .!ای جز دور شدن از نوشتن ندارماز هرچیزی که مرا به یاد تو نزدیک کرد دور شدم و حاال چاره

میرد و در حقیقت من ام یادت در مغزم مینکنی؛ چون با پایان آخرین نوشته امیدوارم بخوانی و ساده گذر

 دانم باید با قلبم چه کار کنم؟نمی

 

 پایان

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۶

۲۰:۳۰» 

هام به م. تمام روزمرگی بودرو تو تاپیک ارسال کردم و تمام. دیگه خسته شده« نویسممی»پست آخر از دلنوشته 

کردم. نوشتن برای وقتم رو صرف نوشتن می شد و به جای کار و زندگی در کنار عزیزانمانجمن مربوط می

ا داد یدونم بهشون اهمیت میخوند یا نه. شخصی که حتی نمیهای من رو میدونم نوشتهشخصی که حتی نمی

کنم به این موضوع. من هیچی م. آره، اعتراف می بود عقلی برای یک انسانه. بیعقلو این, این نهایت بی نه
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کرد. جاش رو؟ جای کی جاش رو برام پر نمیاما هیچ کس  ;م بودهای جدید، پیداشون کردهفهمیدم؛ و آدمنمی

که بارها و بارها دوست مشترکمون خواهی کردم. همونیکه بارها و بارها ازش معذرترو؟ نگین؟ آره نگین. همونی

 .!م باهاش حرف بزنه و اون بودرو فرستاده

تم وقت, بهم نگفت بمون. گفگفتم باشه هر چی تو بگی و اون قبول کرد. آره قبول کرد. ولی هیچگفتم متاسفم. 

 . خودت رفتی. هروقتمن نگفتم بری»خورم. گفت مونم و دیگه از کنارت جم نمیبار بهم بگو بمون. میبگو. یک

 .«گردیهم بخوای بر می

های های اون و دوستهامون. یعنی دوستدوگانه شدن دوستکل. هر روز انتخاب یار و هر روز دعوا. هر روز کل

 . ...زدن دوستیم وهایی که دم میمن. همه رفتن با اون. همه اون

نفر موند کنارم تا ازم ایراد بگیره. تا به قول خودش بخواد من لجن رو از لجن نفر موند. چرا دروغ بگم. یکیک

 .!ی که واقعا بهش احتیاج داشتم رو پر کنه؟ مطمئنا نهکستونست جای اونپاک کنه. ولی تهش چی؟ می

خواستن من رو ن و می بود که, مثال باهام دشمن بود هایی، النا. دختری که جزو همون آدم بود نفر دیگه همیک

 .چیز دور کنن. و در نهایت موفق شدن. چرا نشن؟از همه

ن رو بگیرن و در نهایت, من از لیست شوها خوب تونستن ماهیبین من و نگین. شکر، اون بود آلودآب گل

 . ...جنبه وهای دورم خط خوردم. شدم یک آدم عوضی تو دیدشون. یک دخترباز. یک بیهای، آدمآدم

 دونست واقعا چه اتفاقی افتاده؟شده؟! کی میدونست واقعا چیولی واقعا کی می

ن؟ اگه  بودن یا ن بود .دوتا انتخاب موندمهای غریبه دیروز و آشناهای امروزم بین و من این روزها بین آدم

نم. و گذروام بتری رو در کنار خانوادههای بیشتونستم وقتشد و میشد؟ شاید زندگیم بهتر میرفتم چی میمی

موندم چی؟ نگین تر از امروز. و اگه میتر و حتی عوضیشدم. رو مختر میشد. عصبیچیز بدتر میشاید نه، همه

 ارم؟دست بیتونستم دوباره آبروم رو بهم. می بودآبرو شدهگشت؟ آبروم چی؟ بین همه بیبرمی

 . بود شدم. نگین؟ هم اسمش پوزخندی زدم و کالفه گوشیم رو کنار گذاشتم و به نگین شاگرد جدیدم خیره

و شاید, یک مادر ولی این نگین، یک  بود ن من, مثل یه دوست خوبنگی . بودچیزش شبیه اون ن ولی هیچ

حال بیش رو بزنه و در همینکه مخم  , بود ساله که تمام فکر و ذهنش از کالس اومدن این بیست دختر نوزده

 . بود از اندازه خجالتی

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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 .یم؟ بود خانم. کجاخب نگین -

 :لبخندی زد و با مهربونی گفت

 .ملودی آهنگ کجا باید برم رو بهم بدید استاد , بود قرار -

دلم  . بود ها. ذهنم درگیرآهانی زیر ل**ب گفتم و دفترش رو جلو کشیدم و شروع کردم به نوشتن نت

که  بود خواست زودتر کالس تموم بشه و در نهایت خودم رو، روی تخت اتاق تاریکم پیدا کنم. این تنها چیزیمی

 .گفتم تا فیلم بگیره ها تموم شد اون رو، روی پایه نت کنار ساز گذاشتم و به نگینخواستم. وقتی نوشتن نتمی

 .هاتون بگیرم؟نگین: استاد بازم باید فقط از دست

 :ر ل**ب گفتمم زی بود کردن پایه صندلیو مشغول درست بود طور که سرم پایینهمون

 .جانم؟ -

 .اش افتادهای قرمز شدهوقتی دیدم جوابی نمیده, سرم رو بلند کردم که چشمم به لبخندش و لپ

 :هام رو تو کاسه گردوندم و با لحن آرومی گفتمچشم

 .!متوجه نشدم -

 :نفس عمیقی کشید و با صدای با نشاطی گفت

 .هاتون بگیرم؟فیلم بگیرم. االن هم, فقط از دست هاتوندفعه گفتید, فقط از دستمیگم استاد، اون -

 :نگاهی بهش انداختم و آروم گفتم

 .خواد بگیرهرطور که دلت می -

 .شده با لبخند بزرگی سرش رو تکون داد و بعد از چندثانیه با سر بهم اشاره کرد که فیلم شروع

هام خود روی ل**ببهتنِ آهنگ، خودآروم شروع به نواختن ملودی کردم و بعد از تموم شدن قسمتِ اولش م

 :اومد و شروع به خوندن کردم

 .ات، تو رو یادم نیارهدنیا خاطرهکجا باید برم یک -

 :تر از قبل خوندمانداختم و با احساس , بود نگاهی به نگین که با کنجکاوی بهم زول زده

شب فکر تو، من رو راحت بذاره. چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره. کجا باید برم که یک -

 .محاله مثل من توی این حالِ بد، کسی طاقت بیاره

 :ِعمیق ادامه دادمها انداحتم و با یک نفسنفس عمیقی کشیدم و مکث کوتاهی بین نت
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جا نبینم. کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم. قرار بعد تو چه و رو اونام تکجا باید برم که تو هر ثانیه -

 .کنه از عشقِ تو همینمهایی رو من تو تنهایی ببینم. دیگه هر جا برم چه فرقی میروز

ولی نه  ;م بود ؟ احساساتی بودهام رو بستم و آروم شروع کردم به زدن ملودی وسط آهنگ. من چم شدهچشم

 ؟ بود در این حد! من چم شده

دم و دست از زدن کشیدم و با سر بهش اشاره کردم که خیال خوندن ادامه آهنگ شبا تموم کردن ملودی بی

 .فیلم رو قطع کنه

م. از  بود کالفه . بود های آخرشخواست زودتر تموم شه و خداروشکر که دقیقهدلم می . بود آخرین کالسم

 .م بود م. ناامید بود زمین و زمان خسته

 .ِعمیقی کشیدم و خداحافظی سرسری و کوتاهی با نگین کردمنفس

کنه؟ سرم رو کالفه تو دستم گرفتم و کرد؟ اصال من رو یادشه؟ بهم فکر میکار مینگین؟ یعنی االن داشت چی

ها بعدازظهر همایش داشتن و بچه . بود ترکید و این تازه اول ماجراموهام رو محکم کشیدم. سرم داشت می

ِ شش یش فکر کنم, ساعتو هما بود ظهر نگاهی به ساعت انداختم. یازدهِ . بود جورهایی اجباریحضور من یک

 .شدشروع می

شد و ولم . یا اون خسته میخیالش شدمکرد. بیحاال,حاالها وقت داشتم. ولی این سردرد کوفتی ولم نمی

 .آوردمشدم و یک بالیی سرِ خودم میکرد, یا من از این درد خسته میمی

کت کردم و بعد از امضای کاغذِ حضورم در وسایلم رو از روی میزِ کنارِ ساز چنگ زدم و به سمت در کالس حر

پسر که  اتاق تاریک. به یک کردم. به یکم و فکر می بود کالس از آموزشگاه زدم بیرون. سرم رو پایین انداخته

 .غرق در افکارشه, به خودم

سرم رو بلند کردم که با یک جفت چشم درشتِ  , بود هاباال اومدن از پله با برخوردم به شخصی که در حال

شدم، خودم رو کمی عقب  عسلی نزدیک که زیادی به این دخترِ چشمکردن اینرو شدم. با حسعسلی روبه

خواهی زیرِ لبی کردم و خواستم ازش دور بشم که با  رو کرد. معذرت کار هم متقابال همینکشیدم که اون

 .صداش توی جام متوقف شدم

 .!ببخشید -

 :زد و با شک پرسیدهام زولبه سمتش برگشتم که با کنجکاوی تو چشم
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 .آقا سامیار؟ -

 :شدم و آروم گفتمعسلیش خیرههایتو چشم

 .خودم هستم. کاری داشتید؟ -

روم ایستاد و دستش رو باال آورد. به پایین کج کرد, روبه لبش نشست و راهش رو به سمتِ لبخند کمرنگی رو

 .دادم های ظریفش رو تو دستم گرفتم و سرم رو تکونتابعیت ازش دستم رو دراز کردم و دست

الن در ولی ا ;مها حاضر بشتون گیتار بزنم. متاسفانه نتونستم تو تمرینمن نازنین هستم. قرارِ امروز تو گروه -

 .خدمتتونم

 .طبق عادت, ابروی سمتِ راستم رو از سره تعجب باال انداختم و نگاه کلی بهش انداختم

 .تونم بهتر از شما بزنمخیلی دیر اومدید. فکر کنم خودم می -

 :نگاهی بهم انداخت و زیر ل**ب گفت

 .گیر هستیدن, سخت بود گفته -

 :هام دوخت و بلندتر گفتنگاهش رو مستقیم به چشم

 .جعفری گفتن, حتما باید باهاتون بیام تو این دورهتونم بزنم. آقایولی مطمئن باشید, می -

باید  , دبوهم وقتی حتی بلد ن. اونکردتر میکردن با این دختر فقط سردردم رو بیشعمیقی کشیدم. بحثنفس

 .حد حرف بزنه و رو مخم نره تا چه

 .زنم. قول میدمتر حرف میبعد کمبهاز این -

 .؟ بودخوان یا چیزی شبیه به اون نشدم. این دختر ذهنبا تعجب بهش خیره

 :رنگش کشید و گفتبا ناز لبخندی زد و دستی به موهای چتری خوش

 .زنن, خوشتون نمیادآقا جعفری گفتن شما از کسانی که زیاد حرف می -

 :گفتم که ادامه داد« آهانی»

 .گفتنمی که درستهای آبی و زیبایی دارید و مثل اینهم گفتن که شما چشمالبته این -

 :شدم که ادامه داد وهام رو دوباره از تعجب باال انداختم و فقط بهش خیرهابر

هم ها رو بای که همین نزدیکیه چیزی بخوریم و آکوردشده. حاضرید بریم کافههاتون تمومنظر میاد, کالسبه -

 .بدید
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، فکر بدی زدن. اما خبمخبود, برای  کرده تو دلم به پررو بودن این دختر خندیدم. چه راه ضایعی رو انتخاب

داشت. لبخند محوی رو  ز*بون هم تشریف نبود, راه اومدن با این دختر بامزه و جذاب که از قضا کمی شیرین

شد و با لبخندِ عمیقی به سمت  ها اشاره کردمو که منظورم رو متوجههام نشوندم و به سمت پایین پلهل**ب

 .کرد پایین حرکت طبقه

*** 

شدم. با وسواس خاصی تیکه و خیره بود روم نشستهخیال به دختری که روبهزدم و بیصندلی تکیه به پشتی

 .مزه کرداش رو مزهشکالتی جلوش رو جدا کردو به دهنش نزدیک کرد و بعد خیلی آروم قهوه کوچیکی از کیک

این سردرد مزخرف  بودو اگه بخوام صادق باشم, تو ن بود کمی نظرم رو به خودش جلب کرده این دختر

یقی کشیدم که سرم تیر کشید و باعث شد, با دست ِ عمتر باهاش برخورد کنم. نفستونستم کمی مهربونمی

خواست سرم رو محکم به دیوار شد و دلم میِ تحمل میراستم محکم شقیقم رو فشار بدم. دردش داشت غیرقابل

تر از این گند نزنم. دستم رو تو جیب کتم بیش که بود بکوبم. اما خب, هنوز کمی هوش و حواس برام مونده

اما من  ;قرصبی قرص بود هام لبخند محوی رو لبم نشست. دکتر گفتهِ قرصچرخوندم و با پیدا کردن قوطی

 . بود . پس انتخابم بین بد و بدتر، بدشدمدیوونه می جوری طاقت بیارم و به معنای واقعی کلمه,تونستم اوننمی

 .شدمآبرو نمیجوری حداقل تو جمع بیچون این

 لیوان آب بیاره و بعد دوباره ریلکس نشستم و چشمره زدم تا برام یکاشا , بود صندوق به پسر جوانی که پشتِ

 .,نه نازنینروم نازمهر. نهدوختم به دختر روبه

ها عضی وقتها به من و بکه با کنجکاوی بعضی وقت , بود که این سکوت خیلی براش سخت و سنگینمثل این

و من واقعا حرفی برای گفتن نداشتم و با  بود جا اومدن پیشنهاد اونزد. اما خب, اینمی به در و دیوار کافه زول

 .تونستمخواستم حرفی بزنم هم نمیاین سردرد مزخرف, حتی اگه می

ِ عمیقی سکوت رو شکست و زمان کوتاهی دور شدنش از میز نازنین با نفس و بعد از مدت خدمتبا اومدن پیش

 :گفت

 .دید؟آکوردها رو بهم نمی -

 :گفتم نگاهی بهش انداختم و آروم

 .میدم. فقط یک چندلحظه صبر کن -
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ها کنار گذاشتهتا قرص رو از قوطی که خودم برای قرصشد. سه داد و با کنجکاوی بهم خیره سرش رو تکون

 .ِعمیقی کشیدمم, خارج کردم و با چند قلپ آب خوردمش و نفس بود 

 .نازنین: بیماری خاصی دارین؟

 :که نگاهی بهش بندازم گفتمبدون این

 .!سردرد -

 .که بیماری نیستاما, این -

 :و آروم گفتمسرم رو بلند کردم 

 .دفتر و خودکار بهم بده یک -

 :دادمِ عمیقی کشیدم و ادامهنفس

 .درضمن, من نگفتم یک بیماریه خاصه -

شدم. خیلی  رو خیرهزدم و از شیشه جلوی مغازه به پیاده داد که دوباره به پشتی صندلیم تکیهسرش رو تکون

زدن به  ها برای ضربهکردن و اینها برای هم کار میکه اون شلوغ بود. درست, مثل کندوی زنبورها. با این تفاوت

بش شون قالب بگیرن، نه زیرآگرفتن برای رسیدن به یک مقام باالتر, باید برای باال دستیها یاد میهم. کاش آدم

 .!رو بزنن

 دوستانه فکر کردمو به چیزهای فرعی و مزخرف و یا حتی موضوعات فلسفی انسان ِ عمیقی کشیدم و سعینفس

 .روم بدمنکنم و تمام هوش و حواسم رو به نوشتن اون چندخط آکورد برای دختر روبه

ها که صدای آرومش به گوشم ای شروع کردم به نوشتن آکوردحرف اضافهبا گرفتن قلم و کاغذ ازشو بدون هیچ

 :رسید

 .حوصلم سر رفته -

 :ای کشید و گفتوقتی جوابی ازم نشنیدو پوف کالفه

 .زدن نیستی؟ آقا سامیار! شما زیاد اهل حرف -

 :نگاهی بهش انداختم و خواستم چیزی بگمو که زودتر از من گفت

 ., نه نیستیدنه -

 .کرد به خندیدن رنگی رو لبم نشست, که با دیدنش بدون هیچ درنگی شروعاش لبخند کمبا شنیدن لحن بامزه
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 .ها شدمل نوشتن ادامه آکوردها و متندادم و مشغوسرم رو به نشونه افسوس تکون

 نازنین: آقا سامی! شما چندسالتونه؟

 :روم بگیرم گفتمهای روبهکه سرم رو از برگهبدون این

 .بیست و دو -

 :شده پرسید های درشتاز تعجب هین بلندی کشی, که باعث شد با تعجب نگاهش کنم. که با تعجب و چشم

 واقعا, بیست و دو سالتونه؟ -

 :هاش رو تو حدقه گردوند و گفتدادم که چشمم رو به نشونه تایید تکونسر

 .و نه سالتونهو هشت یا بیست!. من فکر کردم بیستیعنی بهتون نمیاد ;اصال بهت نمیاد -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .پس, خیلی بد موندم -

 .. ولی خب, نمیاد به قیافت, نه اصالنه -

ن این دختر به ظاهر بانمک خندیدم. چه زود صمیمی شده بود حتی صدباره به پررو تو دلم دوباره و دوباره و

 . بود 

 :خند گفتمشده رو جلوش گذاشتم. با نیشبرگه کامل

 .!جمع رو رعایت کن, دختر خوب شخص ومد -

 :بر خالف تصورم که انتظار داشتم االن عصبی شه و بدخلقی کنه, لبخندی زد و با شیطنت گفت

 .چشم استاد -

تر شد. سرم رو آروم به سمت درب ورودی کافه چرخوندم و دوباره مشغول دید زدن اطراف پوزخندم پررنگ

 .گذشت کنار این دختر با نمکقدر زمان زود میچه . بود ظهر یک. نگاهی به ساعتم انداختم؛ شدم

کردم و هام رو از توی جیبم خارجحال, بسته قرصهام رو محکم بستم و در همونبا تیر کشیدن سرم چشم

قورتش دادم. با تلخ شدن دهنم, صورتم رو در هم کردم و سرم رو  تاش رو با هم تو دهنم گذاشتم و بدون آبسه

 :زمان گفتم به سمت نازنین چرخوندم و هم

 .ها تو ارشادن باید برم کارهاشون رو ردیف کنمدیگه کاری نیست؟ بچه -

 :لبخندی زد و با مهربونی گفت
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 .جا؟هم باید بیام اوننه استاد. کاری نیست. فقط من -

 .تمرین کنیفقط, باید  -

 تونم بیام؟این یعنی, می -

 :از جام بلند شدم و کتم رو از پشت صندلی برداشتم و نگاه گذرایی بهش کردم و گفتم

 .خوای تمرین کنیاگه می -

زد و از جاش بلند شد. به سمت صندوق رفتم تا پول میز رو حساب کنم که دیدم داره با شنیدن حرفم لبخندی

 :برگشتم و سوئیچ ماشین رو به سمتش گرفتم و گفتمدنبالم میاد. به سمتش 

 .برو تو ماشین. االن میام -

 .چرا سوئیچ رو گرفت و رفت. نگاهیی به مسیر رفتنش انداختم و زیر ل**ب پررویی نثارش کردم و چونبی

*** 

م.  بود شدن این همایش مسخرهکننده. مدام منتظر تمومو سردرد لعنتیم, دیوانه دبو آورصدای موزیک سرسام

گرم که باعث شه دوش آب کردن به یک آهنگ خیلی آروم و یا حتی یکمنتظر رفتن به اتاق تاریکم و گوش

رفت. صداها تو سرم اکو واستم تا آخر دنیا بخوابم. تا آخر آخرش! سرم گیج میخبتونم بخوابم و خواب. می

میده از دنیای خیال خارج شدم و به حال  شد. اصال حس خوبی نداشتم. با حس این که کسی داره تکونممی

رو, کنار زدم.  بود حال دستش که رو سینمجور کردم و بیوبرگشتم با دیدن نگاه نگران نازنین خودم رو جمع

. بیش از اومدن؟ سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادمن که داشتن به سراغم می بود های مسخره چیاین حالت

و  ها به منبازیم این مسخره بودمن باید قوی می . بودها اصال برام طبیعی نم و این حالت بود حالحد بی

حالی و کرختی از جام بلند شدم و سعی کردم محکم و درست وایسم, که خدا رو شکر اومد. با بیامثال من نمی

 .م بود موفق

سالن به صحنه  ِ عمیقی کشیدم و از بالکنیزد, نفسبا شنیدن صدای جواد، مجری صحنه که اسمم رو صدا می

 ن؟ بود یم. پس بقیه کجا رفته بود جازدم. فقط من و نازنین این زول

 .بقیه کجان؟ -

 .ها رفتن پایین سامیارنازنین: بچه

 .کنهخیال این شدم که این دختر زیادی باهام احساس صمیمیت میدادم و بیو تکونسرم ر
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 .پایین کمی عجله کنمآروم به سمت درب ورودی حرکت کردم و سعی کردم, برای رفتن به طبقه

 .خوای کمکت کنمنازنین: می

عمیقی  م رو بهتر کرد. نفسآب خوردم که کمی حال لیوانسرد کن یک سرم رو به معنی نه تکون دادم و از آب

 .هاصحنه اجرای بچه کردم و بعد از اون پشتپایین حرکت های محکم به سمته طبقهکشیدم و با قدم

هام گرفتم. کردم و میکروفون رو تو دستجایگاه حرکت با شنیدن دوباره اسمم پا به سن گذاشتم و به سمت

 :ِعمیقی کشیدم و شروع کردمین جمعیت گردوندم و نفسزدن. نگاهم رو ب داشتم برای حرف خیلی استرس

هاتون و یا عشق به موسیقی به ما افتخار دادید و کنم به همه شما. کسانی که به خاطر بچهکه سالم میاول این -

 .به این مکان اومدید

کردم تمام نیروم رو جمع کنم و فقط رو سرپا  زد. سعیهام دودو مییشه گفت, چشمو م بود گلوم خشک شده

 :ِعمیقی کشیدم و ادامه دادمها تمرکز کنم. نفسکردن این حرف موندن و تموم

خوام از همتون تشکر سلمبه بزنم که حوصلتون سر بره. فقط می های قلمبهخوام حرفراستش رو بخواید, نمی -

 .دارن قدم بردارنهاتون دادید و کمکشون کردید تو راهی که بهش عالقهن فضا رو به بچهکنم, که ای

 :کردم دیگه نیرویی تو بدنم نمونده. دستم رو نا محسوس به میز جلوم گرفتم و گفتمحس می

 .امیدوارم از بقیه مراسم لذت ببرید -

م از  بود هایی که حاال کمی شل و وا رفته شدهمِ عمیقی, با قدمیکروفون رو روی میز گذاشتم و بعد گرفتن نفس

 .روی خروجی به راه افتادمراه جایگاه خارج شدم و به سمت

و رها دونستم همه ایندونستم دوباره, مثل همون شب کذایی میشم. میدونستم قراره پخش زمین بشم. میمی

رو آبرو بشم. دستم رو به دیوار راهخاطر ضعفی که دارم، بیهمه آدم به خواست بین اوندونستم و دلم نمیمی

باره زیر پاهام خالی شد, با شدت به زمین برخورد کردم و صدای بدی گرفتم تا بتونم خودم رو تکون بدم. به یک

هاش سی رو شکمم نشسته و داره با تمام قدرتش با دستکردم, کاومد. حس میرو پیچید. نفسم باال نمیتو راه

تونستم دهنم رو باز کنم. فکم قفل اما حتی, نمی "از من دور شو"خواست فریاد بزنم گلوم رو فشار میده. دلم می

رو داشت دور تونستم, کل راهفشار فکم خورد میشه. دیگه نمیهام داره زیر کردم, دندونو حس می بود شده

 .زدمپا میواکسیژنی دستچرخید و من داشتم بین انبوهی از اکسیژن اطرافم تو بیسرم می

. سکوت چه حس ام افتاد و تمام صداهای اطراف قطع شدنحس روی شونهدیگه توان نداشتم. سرم بی
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شدن و چه چیزی بهتر  هام ناخودآگاه بستهم. چشم بود برای منی که همیشه از سر و صدا متنفر , بود شیرینی

 .وقت بیدار نشم. خدا کنهخدا کنه هیچ . بود از یک خواب اختیاری اجباری که االن و تو این لحظه نصیبم شده

*** 

 .جا استادتون اینها آوردیمچیزی نیست! من و چندتا از بچه -

 .مخالفش برگردوندم هام رو بستم و سرم رو به سمتچشم

افتاده.  کردن, حتما باید بهم توضیح بدن چه اتفاقیها فکر میخواست با کسی حرف بزنم و این احمقدلم نمی

 .!م بود م. من احمق بود عرضهم. من بی بود آره، من خیلی ضعیف . بود ها تقصیر منهمه این

و درد و چیزی  بود ولی چه فایده آخرش درد ;تر به دیوار بکوبمخواست سرم رو با شدت هر چه تمامدلم می

هام رو باز کردم که مرد مسنی که لباس . با صدای باز و بسته شدن در چشمشدتر و بهتر از این نصیبم نمیبیش

 .رو جلوم دیدم بود پزشکی پوشیده

نگاه کردم. من  بودردوندم و با حرص به نازنینی, که بعد از دکتر وارد اتاق شدههام رو تو حدقه گچشم

 .؟کردنقدر شلوغش میم و مشکلی نداشتم, چرا داشتن این بود خوب

 :پیرمرد نگاه کلی بهم انداخت و گفت

 . ...تشنج -

 :تر اومد و دستش رو روی پیشونیم گذاشت و گفتنزدیک

 .کنی؟تب نداری. داروی خاصی مصرف می -

 :بدون تردید و محکم گفتم

 .!نه -

 .آره -

 :گفت نگاه کردم, که آروم به سمت تختم اومد و رو به دکتر بود با تعجب به نازنینی که حاال کنار تختم ایستاده

 .ن بودبخش نگفت سردرد داره و چندتا قرص خورد. شبیه ژلوفن یا آرام -

 :دکتر سری تکون داد و به سمته من برگشت

 .کنی؟یا داروی خاصی مصرف میقرص  -

 .م بود کردم رو تخت سفت و سخت بیمارستان بشینم, که خداروشکر موفق همسعی
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 :اخمی رو صورتم نشوندم و کوتاه گفتم

 .نه -

تر کرد و از اتاقک کوچیک خارج شد. با خارج های سرم رو کمداد و پوزخند زد. سرعت قطرهدکتر سری تکون

 .شدنش از اتاق پام رو پایین تخت بردم تا کفشم رو پام کنم

 :نازنین با نگرانی گفت

 .بلند نشو! باید سرمت تموم شه -

خواست هرچی از دهنم در میاد, بار این دخترک فضول کنم. ِ عمیقی کشیدم تا عصبانیتم کم شه. دلم مینفس

 .از دستم در آوردم و پرت کردم رو تخت سوزن سرم رو

هاش حال کل جد و آبادش رو جلو چشمتونستم جوابش رو بدم, وگرنه تا بهسردرد خفیفی داشتم و اصال نمی

برای پیدا کردن کت مزخرفم تو اتاق  کردم و سرم روهام رو پامحالی کفشم. خم شدم و با بی بود آورده

 :هاش گرفت و گفتچرخوندم. نازنین به طرفم اومد و دستم رو تو دست

 .کنم بشین! حالت خوب نیستسامیار خواهش می -

 :داری گفتمهاش بیرون کشیدم و با صدای خشدستم رو با شدت از دست

 .ولم کن -

 .کنی؟ بیا بشینمی چرا لج -

روی خیال کتم شدم. به سمت راههای کوتاه از اتاق تزریقات خارج شدم و کال بیبا قدم بدون توجه به حرفش

 .کردم قند خونم کمی اُفت کردهمی فقط, حس . بود بیمارستان رفتم. حالم از ظهر بهتر شده

 . بود زده سمت نازنین برگشتم که با نگرانی بهم زولبا کشیده شدن دستم از عقب به 

 .لحظه وایستا فقطها رو صدا کنم بیاد. هوم؟ یکنفر از بچه خدا! وایستا یک لحظه وایسا تو رو بهنازنین: یک

روی بیمارستان نشستم, که بعد از چند دقیقه دستی دور توی راههای انتظار سرم رو تکون دادم و رو صندلی

د هام نگاه کردم و به کمکش بلنبازوم حلقه شد و کمک کرد بلند شم. سرم رو بلند کردم به مهدی یکی از شاگرد

 :گفت شدم. با نگرانی زیر گوشم

 .حالتون خوبه استاد؟ -

تر برم خونه. خواست هرچه سریعزدن نداشتم و دلم میفنگفتم. واقعا حوصله حر سرم رو تکون دادم و چیزی
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 .!فقط و فقط خونه

هام رو بستم و سعی کردم به دادم و چشم روی صندلی عقب ماشین نشستم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه

 .های ریز ماشین کمی بخوابمکمک تکون

*** 

یم. آروم و با کمک  بود که به خونه رسیدهاین داد, به خودم اومدم. مثلکردن دستی که داشت تکونم می با حس

ای بزنم به اضافهکه حرف از ماشین پیاده شدم و بدون این , بود اش پیدا شدهکی سر و کله دونمآرمان که نمی

برام این  , بود قدر عجیبم بهش. چرا این بود ب ودم بهش, اطمینان کردهخونه حرکت کردم. تکیه کرده سمت

م که  بود نش عادت کرده بودقدر به نولی این . بود ؟ نه اون برادرم بود ؟ غریبه بود ن کیحس و حال؟ مگه او

دقیقه دم در موند و با نازنین دونم, وقتی بابا دهو حتی نمی شددونم چیش. نمیگاهن گاه و بی بود , بود عجیب

 .هام رو بستمدونم زود به اتاقم رسیدم و روی تخت ولو شدم و چشمصحبت کرد چه اتفاقی افتاد. فقط می

من، دیگه  خدای م, فکر کردم. اوه بود ریزی بزرگی که امروز راه انداختهم. به آبرو بود اما خسته ; بود حالم خوب

خواستن چه کاری برام انجام خیال اون جمعیت. مگه مینستم سرم رو بین اون جمعیت بلند کنم. اما! بیتونمی

زده و بهم زول بود هام رو باز کردم. آرمان رو صندلی میز کامپیوتر نشستهعمیقی کشیدم و چشم. نفسبدن

 . بود 

 :با دیدن نگاهم آروم پلک زد و پرسید

 .کنی؟کار میداری با خودت چی -

 :بار با صدای آرومی گفتجا شد و اینبهففط نگاهش کردم و چیزی نگفتم, که کمی رو صندلیش جا

خوای به چی اما برام جای سواله, می ;یک مشکلی داری و نمیگیدونم خوای به چی برسی؟ من که میمی -

 .برسی سامیار؟

 :آب دهنم رو قورت دادم تا کمی گلوم رو تر کنه و در جوابش گفتم

 .کنی؟خودت چی فکر می -

 :اش ایجاد بشه گفتکه تغییری تو حالت چهرهبدون این

 .کنی سامیداری و بازم, ادعای نداری میچیز  خوای! نباید هم بدونی. تو همهدونی چی مینمی -

 : دستم رو به لبه تخت گرفتم و رو تخت نشستم و پرسیدم
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 .ز*بون بزنی آرمان؟ اومدی زخم -

 :پوزخندی زد و با آرامش گفت

کنی همه باهات سر جنگ دارن. کنی باهات سر جنگ دارم. نه تنها من, فکر میمشکلت همینه سامی؟ فکر می -

 . ...زنم برای خودمی هایی که منولی بدون حرف

 . ...زنی؟ تو فقطحرف می -

 .عمیقی کشیدم هام رو محکم رو هم فشار دادم و نفسچشم

 .کردمشکستم. نباید این کار رو میرو می بود نباید حرمتی که بینمون

 :می گفتمبا صدای نسبتا آرو

 .میشه بری بیرون آرمان؟ -

نه نمیشه. خسته نشدی؟ من برم بیرون؟ بابا بره بیرون؟ سارا بره بیرون؟ تهش چی؟ کسی تو زندگیت  -

 .کنه؟مونه؟ با این اخالق کسی تحملت میمی

 :های تخس با صدای نسبتا بلندی گفتمبدون هیچ فکری, مثل بچه

 .!آره -

 :هام نگاه کنه. بعد از چند لحظه با صدای زمزمه مانندی گفتمستقیم تو چشم که باعث شد پوزخندی بزنه و

اسمش؟  بود این دختره برات؟ چی بودخوای خودت رو تو گوشیت غرق کنی؟ تو اون دنیای مجازی؟ بس نمی -

 .ش برات سامیار؟ بودنگار, نه نگین! بس ن

 :از جاش بلند شد نگاهی بهم انداخت و ادامه داد

هاییه که پر آدم کنی،ذاری، جایی که داری کل زندگیت رو فداش میجایی که داری کل وقتت رو براش می -

 رویی، کاری بلدهایی که به جز دورویی و یا بیدونی تو دنیای واقعی چی هستن، کی هستن؟ پر آدمحتی نمی

اند و واقعا آدمن رو های که دورت, آدمدونیچیز رو می نیستن. و بعد تو, تویی که خیلی ادعات میشه که همه

تر بهت دروغ میگن. این حرف من تر و بیشروز بیشبهه دارن روزهایی کذاری کنار و میری, پیش همونمی

 .!. خودت رو زیاد درگیرش کردی سامی. خیلی زیادست. حرف همهنیست

و من  که منتظر جوابی از سمت من باشه, به سمت در رفت و از اتاق خارج شدهاش بدون اینبعد از زدن حرف

 .نها گذاشتدنیا افکار جدید و بیگانه ت رو با یک
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که از این  بود دورویی تنها چیزی . بود که اون داره راست میگه. عین حقیقت بود شاید, بدترین قسمتش این

ون و باهاش بودخوشانسم نستاره، موسی، آرمان، زهرا، امین، رها و... خیلی هم خوش . بود جماعت نصیبم شده

 .نگین . بود که موجودن نمونش هم بود . کم اذیتم نکردهخوردی نداشتم کم اعصاب

. خیالشهایی که... بیها. برای آدمتموم شه. یعنی من تموم شم. نه برای خودم، برای اون بود شاید, دیگه وقتش

م رو برداشتم و وارد انجمن دونستم کین. گوشیکه واقعا نمین. با این بود هامروزی دوست چرا توهین؟ اونا یک

کار رو کرد. شد اینخواستم تمومش کنم. خیلی راحت میاما باالخره رفتم. می ;دونم بعد از چندروزشدم. نمی

تونستم این کار رو بکنم؟ اما من! می ;دمکرکه فکرش رو می , بود تر از اون چیزیراحت کار خیلیاین آره, انجام

 .!. همین و بسای جز موندن نداشتمتونستم ازش دل بکنم. من چارهم و نمی بود معتاد این فضا من

*** 

، جور البته نه تو انجمن، تو خونه. همه ; بود چیز سرجای خودش همه . بود هفته از اون ماجرا گذشته چندین

اومدم. باهاشون راه می . بود هاکردن و این شاید, به خاطر برخورد متفاوت من با اونای باهام برخورد میدیگه

 .!البته تا حدی

کنم. بابا کردم تحملریخت, سعی میمی همما وقتی چیزی بهدیگه. ایم  بود یم که خب خوب بود وقتی خوب

که پایبندم کنه به  بود خاطر اینکه رامم کنه. به بود خاطر اینداد و شاید, بهدیگه بهم گیر نمی . بود عوض شده

راحت  تونستم با خیالو می بودها. جایی که کسی نبه جز شب بود خونه، به خانواده، به خودم. وضع خودمم بهتر

کرد. دیدن کار رو بدتر می ولی خب, همین ;دارم و حتی برم انجمن خودم باشم. فکر کنم به هرچیزی که دوست

هم کرد و مناومد و با خودش صحبت میرفت و میزد. آره, تو چت مینگین و وضعی که با خودش حرف می

گرفتم و بعد از اون آیدا. یا همون النایی که بهم نزدیک شدههاش رو به خودم میمقانه! منظور بعضی از حرفاح

انجمن و هر چیز دیگه. اما فقط,  های دورمدیگه؛ آدم بودتا کاری کنه از انجمن اخراج شم. برام مهم ن , بود 

کنم.  خواستم دیگه تمومشاین همه وابستگی و من می بود . عجیبتونستم بفهمم حالش خوبه یا نهجا میهمون

کردم. ولی دست میاما برای بیرون اومدن از انجمن دست ;م بود صمیم رو گرفتهخیال هرچی اعتیاد. من تبی

 .دونستم دیر یا زود این کار رو انجام میدممی

 .سامیار؟ -

هش فهموندم که صداش رو شنیدم. بلندی که بهش گفتم, ب« بله»با شنیدن صدای بابا از افکارم خارج شدم با 
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ها خم کردم پایین تا ای کشدم و به سمته در حرکت کردم و کمرم رو از نرده. پوف کالفهاما دوباره صدام کرد

ردم و به این فکر کردم, واقعا از لحاظ عصبی ک یخندهزد. تکو اسمم رو صدا می بود ببینمش. رو مبل نشسته

 .ها پایین رفتم و تو دیدش قرار گرفتمن به بابا رفتم. از پله بود تنبلی و رو مخ

 .بله؟ -

 .کار داریم جابپوش، باید بریم یک -

 :با تعجب نگاهی بهش انداختم و پرسیدم

 .کجا؟ -

 .خوای با لباس زیرت بیای؟برو بپوش. نکنه می -

ل*خت و بعد از اون شلوارک تا زیر زانوم انداختم. و سرم رو تکون دادم و به سمت اتاقم  نگاهی به باالتنه

دونستم داریم کجا اما چون, واقعا نمی ;کنم ترین لباسی که هست رو تنمدستی خواست دمبرگشتم. دلم می

زور . اما نهایتا, لباس توی تنم، شد یک سویشرت شلوار مشکی که اونم بهسعی کردم کمی به خودم برسممیریم 

ده یپایین و بابا رو صدا زدم که بعد از چند دقیقه خیلی شیک و اتو کش کردم و رفتمم. کمی عجله بود کرده تنم

 :اومد بیرون و نگاه چندشی بهم انداخت. و با لحن بدی گفت

 .لباس درست و حسابی نداشتی بپوشی تو؟ برو عوضش کن لباست رو پسر -

 :نگاهی بهش انداختم و گفتم

 .خوایم بریم؟چی بپوشم خب؟ کجا می -

 :دستی توی موهاش کشید و گفت

 .مهمونی. برو بپوش بیا بریم خوایم بریممی -

حوصله دعوا نداشتم  بود حرفی رفتم باال, تا لباسم رو عوض کنم. خیلی وقت ای کشیدم و بدون هیچکالفه پوف

 .چیز آروم پیش بره خواست همهمی و دلم

پیراهن مردونه طرح لی، عوض کردم و  کوتاه سفید و یک مشکی و تیشرت آستین لباسم رو با شلوار جین

دونستم . نمیداد عطر به خودم زدم و از اتاق خارج شدم. بابا نگاه گذرایی بهم انداخت و سرش رو تکونکمی

که بخواد  بودقضیه سر در بیارم. بابا آدمی ن است ازخومی م و دلم بود از اندازه کنجکاو ولی بیش ;قراره کجا بریم

. اما خب, دونست بدترین واکنش ممکن رو, از خودم نشون میدمببره و می ...های دوستانه ومن رو به مهمونی
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کردن شدم و خیال فکربی . بود وقت کامال عوض شده باشه. چون رفتارم این چند شاید نظرش عوض شده

جا کردم و وارد انجمن شدم. کلی پیام اطالعیه داشتم. با دیدن نظری که به پیامم تو گوشیم رو تو دستم جابه

تو پروفایلم برام مثل یک  "برو بمیر"با کنجکاوی بازش کردم. این روزها نوشتن پیام  , بود پروفایلم داده شده

چه واکنشی نشون میده. هر چی که باشه  بود ولی برام سوال خونه.دونستم میمی . بود کار روزمره و ساده شده

تونستم بیخیال دُوریم نمی من (. بود «در جستجوی نمو»که تو انیمیشن  ماهی آبی رنگی) . بود اون دُوری من

 . بود اما فکرو و خیال کردن راجبش رو هم, برای خودم ممنوع کرده ;بشم

 .سامیار؟ -

شدم. که  ش شدم و با کنجکاوی بهش خیرهبه عخیال خوندن اون پیام و فکر کردن راجبا شنیدن صدای بابا, بی

 :بعد از نگاه گذاریی که بهم انداخت گفت

خوام تا آخرش بهش گوش اما می ;خوام جوابی بهم بدیبهت بگم. نمی چیز خواستم یکسامیار, راستش می -

 .کنی

 :سرم رو تکون دادم که بعد از نفس عمیقی که کشید گفت

م خوام, بهت بگاش کنی. یعنی میتر از اون چیزیه که بخوای تو چند اینچ خالصهگسامیار, زندگی خیلی بزر -

تر از چیزی که تو خودت خواستم بزرگاما همیشه می ;وقتشه دیگه از خودت نترسی. شاید االن درک نکنی

 .تونی به سمت آینده بری و حتی به آرزوهای خودت برسیمیبینی بشی. اما با درجا زدن نمی

 :داد شد و ادامه میقی کشید به جاده خیرهع نفس

خوام راحت خوام از استرس دور بشی. میخوب زندگی کنی. می خواماما می ;من صاحب زندگیتم نه مالک تو -

 .هام فکر کنزندگی کنی. به حرف

 .شدمدادم و از پنجره ماشین به بیرون خیرهسرم رو تکون

ها نداشتم. گوشیم رو دوباره که با این آدم, چیزیخواستمبختی میولی من خوش . بود های بابا درستحرف

 :روشن کردم و وارد انجمن و بعد از اون وارد صفحه خودم شدم و شروع به نوشتن کردم

 .ها باید بمونی و بمونی و بمونیبعضی وقت)

 های دورتنه، به خاطر آدمبه خاطر خودت 

 .ی و ما رو بهونه کردی بودها تهش بهت بگن, راه رفتن بلد ندمکه همون آ
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 .ها, باید بمونی و بسازی و بسازی و بسازیبعضی وقت

 .به خاطر خودت نه، به خاطر کسانی که دوستشون داری

 .ها هم تهش میگن, عرضه واکنش دادن به سختی و زورگویی نداشتیطمئنا اونو م

 .و نمیگی و نمیگی چیز نمیگی و نمیگی ها, هیچبعضی وقت

 دونی آخرش چی میشه؟می

 .میریو می جون میدی مونی وتو تنهایی می

 .های دورتبه خاطر خودت نه، به خاطر آدم

 !حیف شد که مرد . بود رامون خیلی مفیدجاست که با ناراحتی میگن بو اون

 (ثانیه، گفتن این حرف ارزشی داره؟ لحظه و اون روز و اون به نظرت تو اون

ره و دوباره تونم دوبابا خوندن و فرستادن متن به این نتیجه رسیدم که بازهم حرفی برای گفتن دارم و می

 .دیدم افتادم و شروع به نوشتن کردمنگین رو ناراحت می بنویسم. یاد روزهایی که

 کردن رو متوقف کنی و به من گوش بدی؟تونی گریهمی)

 .اومدیبه نمایش آخر، خوش

 .باشی پوشیده امیدوارم زیباترین لباست رو, برای رفتن به آغ*و*ش مرگ

 گذر از دروازه دنیا رشوه بدی؟تونی برای حواست هست که نمی

 .رسیامروز چه خوب به نظر می

 !اما, واقعا که خوب نیستی

 .ی بود جاتو قبال هم این

 کنی؟چرا برای چیزی که قبال از دستش دادی گریه می

 .آروم باش

 .گیریممون درس نمیوقت از اشتباهاتها هیچما آدم

 .کم آروم باشیه

 ., ما حتی به اندازه کافی حرف نزدیمکنمحاال که فکر می

 !گوش کن به من
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 کنی؟چرا داری گریه می

 .!اما نمیشه ;باید این قضیه رو کمی بازش کنیم

 .نه نمیشه

 .اومدیفقط بدون به نمایش اخر، خوش

 (!شیاین تنها چیزیه که واقعا الزمه ازش باخبر با

 .با ایستادن ماشین، دست از نوشتن برداشتم و متن رو با خیال راحت، پست کردم

من واقعا حوصله همچین جاهایی رو  , بود م. کمی از شهر دور بود جا نیومدهنگاهی به اطراف انداختم تا حاال این

شدم  یم, با کنجکاوی به بابا خیره بود بزرگی که جلوش توقف کرده ویالیی خالی و خونه نداشتم. با دیدن کوچه

کنه. فکر کنم کاری نمیها, اون همچینبزنه؟ نه بابا، بابامه جا تا کتکماینشم. نکنه آوردتم زد پیاده که بهم اشاره

 .زیادی فیلم دیدم و این روم اثر منفی گذاشته

دادم هیوالیی، ال میو هر آن احتم بود جا سوت و کوربا بابا به سمت خونه حرکت کردیم و وارد شدیم. همه

م رو تو هاگانم زدم و چشممون کنه. لبخندی به افکار بچهتیکهاش پیدا بشه و تیکهآشامی، چیزی سر و کلهخون

و اشاره زد در رو باز کنم. با دیدن  جلو هولم داد یم. بابا به سمت بود حدقه گردوندم. به در ورودی خونه رسیده

نه های لرزون در رو باز کردم و وارد خوبا دست . بود چیز خیلی عجیب خشکم زد. همه , بود کلیدی که روی در

ها م تو خونست. اما خب, چرا همه برق بود و مطمئن بودتاریک شدم. تشخیص دادن عطر سارا برام کار سختی ن

که با زدن کلید برق صدای دست و جیغ و سوت، تو  دستم رو به دیوار رسوندم تا برق رو بزنم . بود خاموش

شد. با تعجب  روی دیوار خشک بود ای که بهم وارد شدهخونه پیچید و دست من از تعجب و شاید, شوک لحظه

شد جمعیت  اما باعث ; بود طوردونم نگاهم چهن, نگاهی انداختم. نمی بود روم ایستادهبه جمعیتی که روبه

؟ به چه مناسبتی؟  بود م. یعنی این جشن برای من بود حظه سکوت کنن و تنها به من خیره بشن. تو شوکلیک

 :رسیدملبم رو تر کردم و با صدای آروم و لرزونی پ

 .این برای منه؟ -

پوریا از بین جمعیت جلو اومد و با لبخند بزرگی حرفم رو تایید کرد و بادکنکی که تو دستش بود رو ترکوند, که 

 تکشون رو به آغ*و*ش کشیدم، کاری کرد به خودم بیام و با لبخند به سمتشون برم. تکصداش مثل یک زنگ

خیلی عجیب بود. عمه، پوریا، مامان، بابا، سارا، آرمان، خاله، پسرخاله و و این وسط اومدن مهال و نازنین برام 
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کردم بار تو زندگیم حس میهام همه تو جشن بودن و من برای اولینکالسیهام و حتی شاگردام و همدخترخاله

 .شدن خاطرم دورهم جمعآدم بههمهمهمم. واقعا مهم که این

بار در زندگیم احساس کرد و من برای اولینِدل جمعیت گوشم رو نوازش میهای از تهبلند آهنگ و خنده صدای

کردم که کردن روحم، جسمم، وجودم. شاید باید قبول میبلند در حال آروم کردنمه. آروم کردم, این صدایمی

اما  . بود آوردم. آره درستش همینکلی، سر و تهش رو هم می زندگی همینه. شاید باید با یک پیام خداخافظیِ

لم دادم و نگاهم رو به  , بود ای رنگ که تقریبا از جمع دورعمیقی کشیدم و رو مبل نقرههام چی؟ نفسدوست

با آرمان  . بود هاش. واقعیت همینهاش. با تموم سختیبا تموم بدی . بود جاجمعیت دوختم. زندگی من این

گفت, نازنین که تازه پاش  هام, آموزشگاه و حتی میشهعمه . بود اومدم. زندگی در کنار بابا برام سختکنار نمی

تا  بود رسیدم. شاید, اون اومدهروز بهش میبهش داشتم. شاید یک هاییو یک حس بود رو توی زندگیم گذاشته

 .!هام. شایدمرحمی باشه برای تمام زخم

سال از دونم یکره. فقط میخواد ببمی خواد, سرنوشت من رو هرجامی چیز مطمئن نیستم و دلمدیگه از هیچ

داشتم,  سال! دوستهام رو خالی کردم. یکسال تموم دق و دلیسال بچه شدم. یکعمرم به هدر رفت. یک

 .مونه و شایدهم, نهجا یادم میو نگین. شاید, اون تنها شخص و تنها چیزی باشه که از این شدم داشته دوست

 .!وقت پاک نشه. شایدمونه و هیچب شاید این دنیا برای همیشه تو ذهنم

ون مون نشهای آب باید راه رو بهمچی. اصال بیاین فکر کنیم تو یک کشتی نشستیم و موجخیال همهاصال بی

 .!هدفیه محضه، اما اصلش همینهبدن. آره, اصلش همینه. بی

 .جا کردم و با قاطعیت شروع با نوشتن کردمبهگوشیم رو تو دستم جا

 

 !م دیر میشهکداره کم)

 زمانش رسیده که برم, مگه نه؟

 کار کردم؟االن داری با خودت میگی: بسه دیگه. مگه چی

های بامزه که االن مزخرف به نظر های الکی. حرف زدی؛ حرفهیچی تو کاری نکردی. تو فقط قول دادی, قول

 .میان. کارهای بد رو من کردم. آره، من زیادی بردمت باال سرم

 .دور ,خیلی,خیلی,خیلیجای خیلیرم. یکتونم بمن می
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 .به دور از هر آدمی با هر نوع شخصیتی

 .به دور از هر دردی با هر سختی

 (.دُوری عزیزم خوام دم رفتنی تمام خاطرات شیرینمون رو تلخ کنمخیالش نمیتو هم, بی

 

حرفی. بدون هیچ سر و بدون هیچ م.پیام رو ارسال کردم و بعد از نگاه کلی بهش گزینه خروج رو زدم. خارج شد

 .صدایی

ها بد. اصال، ولی فرق که من خوب باشم و اونهمه انسان دورو بیرون بکشم. نه اینخودم رو از بین اون بود بهتر

، شاید برای همیشه و شایدو برای چند روز. ولی مهم رفتم رو.ها بقیهدادم و اون. من خودم رو آزار میداشتیم

 .یا نه دونه که این رفتن برگشتنی هم دارهو خدا می بود آمیزکه خداروشکر موفقیت بود رفتن

 .!دونهفقط خدا می

 «پایان»

 

*** 

 :سخن نویسنده

ید و این انرژی خوب و مثبت رو دادید  بود دوباره و دوباره کنارم« گدایشاهزاده»حالم که بعد از خیلی خوش

تونید هرجور که و می ی تموم کنم. این رمان یک پایان باز داشتبهم که بتونم این رمان رو هم به خوبی و خوش

. اما ی من به اون فضا برگشته و یا حتی برعکسشتونید فکر کنید سامیار قصهخواید تمومش کنید. میمی

 .باشهه بود قلبم امیدوارم از این رمان راضی بدونید اون حالش کامال خوبه و من از صمیم

۰۰:۰۶ 

 نوامبر ۱۰یکشنبه 
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