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 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 است نویسنده با دلنوشته محتوای مسئولیت

 (کنمجلد دوم رمان باورت نمیتقاص باور کردنت ) نام رمان:

 

 :رمان های دیگر ما

 دانلود جلد اول باروت نمیکنم

 دانلود رمان او مرا کشت

 دانلود رمان خانم مددوکس

 

 

 به نامِ خالق آسمان و زمین

 
 

 1771کد رمان: 

 :sara.gh ناظر رمان

 ویراستار: کار گروهی

 

اش، کسی که به دلیل تک فرزند بودنش به تنهایی خالصه: نفس، دختر مغرور تنهای خانواده

ای به ارتباط با دیگران نداره، کسی که با های زیادی نداره، کسی که عالقهعادت کرده و دوست

ای که آینده اون ای که آخرش معلوم نیست! رابطهوء تفاهم وارد یک رابطه میشه، رابطهیک س

 !رو حسابی تغییر میده

ای که اعتماد نفس رو نسبت به اطرافیانش از بین برد. قراره برگردیم به گذشته، گذشته»

رابطشون ای که خیلی تلخه، قراره از جایی بگم که آرمان و نفس رابطشون شکل گرفت، گذشته

جاست، شما حق رو به کی رو براتون بشکافم، قرار نیست مجهولی بمونه و... حاال سوال این

 «میدین؟ نفس یا آرمان؟

 

 !توجه: این رمان کامال بر اساس واقعیت است

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 «.اند مشکلی برای خواندن این رمان ندارندکسانی که جلد اول این رمان را مطالعه نکرده»

کنم کسانی که طرفدار ها کسل کننده باشد. توصیه میبرای بعضیشاید روند این رمان 

های اجتماعی هستند این رمان را مطالعه کنند. این رمان به دلیل واقعی بودنش، رمان

 .وار نوشته شده و کمتر دیالوگ داردخاطره

 :مقدمه

 !بازی روزگار با من دیدنیست

 گوید: کالغمی

 گویم: پرمی

 گوید: گنجشکمی

 یم: پرگومی

تر اش را هر چه سریعشود و بغض خانهآورد، صدا در گلویم خفه میبار نامت را بر زبان میاین

 !سازددر گلویم می

 گردد،هوای مالیم بهار میرود و زمستان باز می

 !نگردنگاه روزگار چشمان بغض دارم را می

 .دانم برایم نیستیمی

 !مبردانم حسرت لمس دستانت را به گور میمی

 !دانم هیچ وقت قرار نیست داشته باشمتمی

 .چکدی اشکی از چشمانم پایین میقطره

 !گویم: پرخورم و با صدایی لرزان میبغضم را می

 «ای از اتفاقات آیندهتکه»

 

 :پیامی را که داده بود خواندم

 سالم، خوبی؟ -

 :تایپ کردم

 !بینی؟تو، تو من رو خوبی می-

 :نم جاری شده بود نوشتمدر حالی که اشک از چشما

 !چرا؟! حقم بود؟ آره؟! من تقاص چی رو دارم پس میدم؟-
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 !من مجبور بودم نفس-

فرستادم رو جواب ندی؟! سرد هایی که برات میمحلی کنی؟! پیاممجبور بودی که چی؟! بی-

 !باهام رفتار کنی؟! فقط بگو چرا! من از زندگیت میرم، این همه عذاب حقم نیست

 !ت عزیزم، من مجبور بودمحقت نیس-

 چرا؟-

 .تونم بگمنپرس نفس! من نمی-

  !دِ چرا لعنتی؟-

*** 

 «اتفاقات حال»

 

 :هایم را در هم کشیدم و با قهر گفتماخم

 !خری؟پس کی برام می-

 :پدرم خندید و گفت

 خرم! خوبه؟گفتم که، بذار بریم فروشگاه برات می-

 :نق گفتمبا نق

 !شگاه؟ فردا صبح که قراره راه بیافتیم بریم شیرازریم فرواَه، پس کی می-

 :اش سر رفت که گفتانگار حوصله

 .خرمهر وقت از مسافرت برگشتیم برات می-

 .ناچاراً سری تکان دادم و برای جلوگیری از بحث بیشتر به سمت اتاقم قدم تند کردم

 !قدر سخت باشداین کردم که راضی کردن پدرم برای خرید یک تبلتاَه! اصال فکرش را نمی

 «IGI» خودم را روی صندلی پرتاب کردم و کامپیوترم را روشن کردم. نگاهم به بازی قدیمی

شد تا اش هم باعث میافتاد، تمام مراحلش را از بر بودم به طوری که حتی نگاه کردن به قیافه

 !شش ماه بخوابم

ای ی به خودم دادم، خمیازهای را بازی کردم. کمرم را صاف کردم و کش و قوسچند مرحله

 !انگیزی داشته باشمکشیدم و به سمت تختم قدم برداشتم. مطمئناً قرار بود سفرِ هیجان

 .بعد از کمی گوسفند شمردن به خواب رفتم

 .فردا صبح، با شنیدن صدای سشوار از خواب پریدم

 :با اعصابی خورد شده فریاد زدم
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 !؟چه خبره؟! اول صبحی سشوار کردنتون چیه-

 :صدای جدیِ پدر را شنیدم

 !افتیمپاشو وسایلت رو جمع کن بذار تو ماشین، نیم ساعت دیگه راه می-

 و فنگ داشت؟ قدر دنگپوفی کشیدم. مسافرت رفتن هم این

 :شدم، غر زدمطور که از روی تخت بلند میهمان

آدم خوابه روشنش صاحاب رو از تو اتاق من ببرین بیرون! وقتی صد بار گفتم این سشوار بی-

 !کنین که چی؟ دوست دارین سکته کنم؟! هوف! تو گوشتون نمیره کهمی

 :تر ادامه دادمو آرام

 !خرین دیگه، خر-

هایم را مسواک کردم و نفسم را با شدت فوت کردم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم. دندان

 .دست و صورتم را شستم

رفت. طرف میطرف و آنعجله و هول به این بااز سرویس که بیرون رفتم، مادرم را دیدم. 

 !نیشخندی زدم

 .توانست پیدا کندتر از من را، جایی نمیمادرم بیخیال

 :اش که به من افتاد، صدایش در آمدچشم

 !نفس؟ برو وسایلت رو جمع کن، چرا وایسادی؟ دیر شده-

 !خوردهایم را در حدقه چرخاندم. چقدر حرص میچشم

 !دم برداشتم. درِ کمدم را باز کردم و دنبال چمدانم گشتم، نبودبه سمت اتاقم ق

زد و نصیحت ساعت غر میاش تا نیمِکمگفتم کمام زدم. اگه به مادرم میای به پیشانیضربه

 !ای هم نبودکرد. اما خب چارهمی

 :صدایم را بلند کردم و گفتم

 !مامـــــان-

 :اش را شنیدمصدای کالفه

 !چیه؟ چته؟-

 چمدونم کو؟-

 !کمی مکث کرد و سپس... بوم! ترکید

همیشه باید  !مگه بهت نگفتم دیشب وسایلت رو آماده کن؟ هان؟! حرف تو گوشت نمیره که-
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قدر قدر شلخته؟ من هم سن تو بودم ایندمِ آخری کارهات رو انجام بدی؟! دختر هم این

 !باید بهت بگم؟ نظم نبودم، یکم منظم بودن رو یاد بگیر! تا کیشلخته و بی

بعد از پنج  .های آرامی زدم تا صدای غرغرهایش را نشونمدهانم را کج کردم و با دهانم سوت

 :دقیقه به سمتم آمد و چمدان را روی زمین کوبید و با خشم گفت

 !ها رو هم من باید جمع کنم؟کنی یا اینوسایلت رو جمع می-

 :نیشخندی زدم

 !مامان اگه دوست داری من مشکلی ندارم-

 .ای به سمتم پرتاب کرد و اتاق را ترک کردچشم غره

هایم شدم. به ده دقیقه نرسیده بود که ی آرامی کردم و مشغول جمع و جور کردن لباسخنده

طرف رفتن های پدر و طرف و آنحاضر و آماده، با چمدانم روی کاناپه نشسته بودم و به این

 .بودم مادرم خیره شده

کننده و  تم و به سمت اتاقم رفتم. از داخل قفسه کتاب، چند کتاب سرگرماز جایم برخاس

 !دانستم در طول مسافرت حتی نگاهشان کنمداستان برداشتم، البته بعید می

 .ها را روی چمدان گذاشتمنیشخندی برای خودم زدم و کتاب

 :پدر به سمت چمدانم رفت و گفت

 ببرمش؟ وسایلت رو جمع کردی؟-

 :دمسری تکان دا

 .آره-

هایم را پشت کتاب .ها را برداشتم و به سمت ماشین رفتمکه چمدان را بردارد، کتابقبل از این

 .ماشین پرت کردم و خودم هم روی صندلی عقب دراز کشیدم و چشمانم را بستم

 !هایم را روی هم گذاشتم تا شاید خوابم ببرد، اما دریغآلودگی داشتم. چشمشدیداً حس خواب

 .شد شدن در را شنیدم و بعد از چند ثانیه ماشین روشن بازصدای 

 .ماشین که به حرکت در آمد لبخندی زدم. قرار بود حسابی خوش بگذرد

 :با همان چشمان بسته گفتم

 مامان؟-

 .بگو-

 !پوزخندی از نوع حرف زدنش روی لبم نشست
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 !عاطفهبی

 االن کجا میریم؟-

 .بزرگتخونه مامان-

که ماشین ایستاد، مثل فنر از جا یزی نگفتم و ساکت ماندم. به محض اینتا موقع رسیدن چ

 .پریدم و از ماشین پیاده شدم. با چشم دنبال سامر گشتم

ای کردم و با نیشی باز کرد. خندهتر دیدمش. داشت با خنده به من نگاه میطرفچند قدم آن

 .شده به سمتش رفتم

 :ای به پس گردنش زدم و گفتمضربه

 وری تو؟چَط-

 !خندید و چیزی نگفت. مزخرف

مان خیلی تر بود. از کودکی رابطهسامر، پسر عموی مادرم بود و دو سال هم از من کوچک

 .خوب بود

 :نیشخندی زدم

 پس اون قوم دیوونه کجان؟-

 :خندید و گفت

 به نظرت کجان؟-

 :دهانم را کج کردم

 !گیرنکه کی جلوی آینه وایسه کشتی میحتما دارن سرِ این-

خندید و سری تکان داد. به چشمان میشی رنگش نگاه کردم. همه حالتی بودند؛ هم گرد، هم 

 !خمار و هم کشیده

 .زدندای داشتند اما همیشه برق میایه سادهکه قهوهچشمانم را دوست داشتم. با این

 .پدر بزرگم را دیدم

 :لبخندِ شادی زدم و بلند گفتم

 !سالم بابایی-

 :گفتلبخندی زد و 

 سالم دخترم. خوبی؟-

 :خندیدم
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 آره بابایی. تو خوبی؟-

 .من هم خوبم-

که کمی از من فاصله گرفت، با کمی عصبانیت به ای بر سرم کاشت. بعد از اینو بو*س*ه

 :هایم فریاد زدخاطر دیر کردن خاله

 !النــــــــــــاز؟ سانــــــــــاز؟ بهنـــــــــــاز؟ کجایین؟-

 :و گفتم ای کردمخنده

 !ها تا صبح هم که شده آماده نمیشن باباییاین-

 :خندید و گفت

 .آخرم همین میشه-

 .ای کردم و چیزی نگفتم. سامر هم که عادت به پر حرفی نداشتخنده

های مخصوص خودش را منتها من نرمال بودم اما سامر بیش از حد ساکت بود. البته شیطنت

 راستی بابایی؟- !ودها هم پاستوریزه نبداشت و آن قدر

 جانم دخترم؟-

 دایی بهراد نمیاد؟-

 :سری به نشانه تاسف تکان داد

 !ها و باشگاه رو ول کنه، حتما میاداگه این فوتبال رفتن-

 .آمدسری تکان دادم. با این اوصاف نمی

دوست داشتم بیاید اما دوست نداشتم که از او درخواست کنم تا با ما همراه شود اما به قول 

 !ادرم غروره بیهوده داشتمم

ای بود برای آمد. اصال همهمهشانه ای باال انداختم و داخل خانه شدم. صدای سر و صدا می

 !خودش

 به سمت اتاق گلناز قدم گذاشتم که دیدم،

آمد، یعنی نه حوصله اش بله! لولوها تبدیل شده بودند به هلو! واقعا از آرایش کردن خوشم نمی

 !بودم را داشتم و نه بلد

پوزخندی زدم و از خانه خارج شدم. به سمت ماشین رفتم و روی صندلی عقب دراز کشیدم. 

هایم درد شدیدا خوب آلود بودم و چون صبح، با صدای سشوار از خواب پریده بودم، شقیقه

 .کردمی
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 .هایم را بستم و خوابیدم. کمی بعد با شنیدن صدای پدرم از خواب بیدار شدمچشم

 !نفس! نفس-

 :هایم را باز کردم و نق زدمبا اعصابی خورد شده چشم

 !هان؟ چیه؟-

 .پاشو بشین. االن بهناز میاد کنارت-

 !پس ماشین بابایی چی؟ تازه ماشین عمو حامد هم هست-

 .ها پر شدناون-

سری تکان دادم و سر جایم نشستم. نگاهم به سامر افتاد که با سردرگمی نگاهش بین 

 !دادم. خب مسلما من سامر را به وجود بهناز ترجیح میچرخیدها میماشین

 :فریاد زدم

 !سامر-

 :نگاهش را به من دوخت

 چیه؟-

 !جا پیش منپاشو گمشو بیا این-

ای کرد و به سمت ماشین آمد. کنارم نشست و من نیشخندی به چهره مثال مظلومش خنده

 !ی آرام و مظلومشچهرهدانستم که ذاتِ شری دارد، درست بر خالف زدم و فقط من می

 .خندیدیمهای دیوار هم میفقط کافی بود تا با هم باشیم، در آن صورت حتی به ترک

 سامر؟-

 ها؟-

خواستم ابروهایم از سرِ شیطنت باال پرید و انتهای چشمانم به باال کشیده شد. وقتی می

 .گذاشتشیطنت کنم، روی چشمانم تاثیر می

 :هایش را باال انداخت و متفکر گفتای ابروتام کرد و یکنگاهی به چهره

 باز قراره چه خرابکاریی کنیم؟-

 !ذاریم تفریحخرابکاری چیه؟ اسمش رو می-

 :ی لبش را کج کرد و با تمسخر گفتگوشه

 !تفریح-

 :چرخشی به چشمانم دادم
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بهناز جایی که مصرفت رو از تو دهنت درآر بذار اونخب حاال چه فرقی داره؟ اون آدامسِ بی-

 !خواد بشینهمی

 :چشمکی زد

 .چـشم-

کرد و من، خب هیچ وقت حسِ خاصی به پدرم کج خندی زدم. تهِ تهش پدرم دعوایم می

نداشتم، شاید از آن وقتی که شروع به اذیت کردن مادرم کرد حسم به نفرت ختم میشد ولی 

 !حسیحسی بود و بیبعد بی

 .قابلم نگه داشتسامر آدامسِ توی دهانش را بیرون کشید و م

 :با چشمانی گشاده شده به آدامسِ کوچک نگاه کردم و گفتم

 همین؟ اون دهن گشادت توش یه فسقله آدامس بود؟ -

 .ای باال انداختشانه

 :با حرص پس گردنش کوبیدم و گفتم

 .یااهلل-

 :با گنگی گفت

 چی؟-

 !یااهلل هر چی آدامس داری بچپون توی اون غارِ وا موندت -

 :می باال رفت و با حیرت گفتصدایش ک

 !چی؟-

 :هایم را ریز کردمچشم

 هات رو پر از آدامس کنی؟راست بگو. چقدر بابات رو تیغ زدی تا جیب-

 !ده تومن-

 :ای به سرش زدمضربه

 !خاک بر سرت. زود باش دست بجمبون-

بسی ای هایش باد کرده بودند و صحنهها کرد. لپنق نقی کرد و شروع به جویدن آدامس

 .دار ایجاد شده بودخنده

 .آدامس را از دهانش بیرون کشید و دو قسمت کرد

یکی را ابتدا و دیگری را انتهای صندلی چسباند و با نیشی باز برایم ابروهایش را باال و پایین 
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 .کرد

 .اش کردم و به صندلی تکیه دادم. چند دقیقه گذشتخاک بر سری حواله

 :شنیدمصدای بهناز را می

 .لناز، من رفتم تو ماشین دلنازگ -

  

ام باز میشد. آخ که کم داشت به عرض شانهشنیدم و نیش من هم کمهایش را میصدای قدم

 !ی بهناز با دیدن آدامسی شدن مانتویشدیدن داشت قیافه

دیگر انداختیم و خبیثانه خندیدم و بهناز روی صندلی نشست. من و سامر نیم نگاهی به یک

 !ایمای کشیدهفهمید که باز نقشهخندیدیم، صد در صد بهناز میسی زدیم. اگر میلبخندِ بدجن

 چرا ساکت نشستین؟-

 :زمان گفتیمبا تعجب به سمت بهناز برگشتیم و هم

 چی؟-

 !شما دوتا مشکوکین، چرا ساکت نشستین؟ -

 .مان را گرفتیمبه زور جلوی خنده

 :رو به بهناز گفتمتوانستم کنترلش کنم، با طرحِ لبخندی که نمی

 !چی؟! منظورت چیه؟ -

ابروهایش را باال انداخت و چیزی نگفت. نگاهم به سامر افتاد. سرش را پایین انداخته بود تا 

 .ام را قورت دادم و نگاهم را به سمت بیرون دوختماش مشخص نشود. خندهمیزان خنده

 .پدر و مادرم سوار ماشین شدند و به راه افتادیم

هایم روی هم افتاد و بردم. پلکخورد لذت میبیرون بود و از بادی که به صورتم مینگاهم به 

 .سرم را به شیشه ماشین تکیه دادم

 !نفس! نفس پاشو، بسه هر چی خوابیدی -

ام داد که هنوز هم در راه بودیم و قرار نبود وایسیم. اخمی به چهرههای ماشین نشان میتکان

 .ایم را باز کردمهنشاندم و با بدخلقی چشم

 !تونین ببینین خوابیدم؟چیه؟ چه خبره؟! نمی-

 .اش طاقت نیاوردم و خندیدمسامر دهانش را جمع کرد و چشمانش را چپ کرد. با دیدن چهره

 :بهناز گفت
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 چرا خندیدی؟-

 :پشت چشمی نازک کردم

 خندیدن جرمه؟-

 !نه-

 .شه ماشین برد و ساکت شدعاقل اندر سفیه نگاهش کردم که سرش را باز هم به سمت شی

 .بابا-

 هوم؟-

 !نداشتم« جانم»نیشخندی زدم از طرز حرف زدنش، من اصال و ابدا از او توقع 

 کی وایمیسین؟-

های هشت یا نه توی راهیم، بعدش برای استراحت دونم، فعال که غروبه، احتماال تا ساعتنمی-

 .و خواب یک جا وایمیسیم

چقدر خوابیده  .به آسمان نگاه کردم. تقریبا نزدیک غروب بود سری تکان دادم و چیزی نگفتم.

های بودم. باقی راه را با خیره شدن به آسمانِ تاریک شب گذراندم تا به مقصد برسیم. آهنگ

آرامی که در ماشین پخش میشد را دوست داشتم. خیره شدن به آسمان و موزیک گوش دادن، 

 .تقریبا یکی از عالیقم بود

ماشین، توجهم به اطراف جمع شد. با دیدن مسجدِ نسبتا بزرگی که رو به رویم بود با ایستادن 

 .لبخندی زدم. فضای سبز اطرافش را دوست داشتم

 .نفس-

 :به طرف پدرم چرخیدم و گفتم

 بله؟-

 .چادر مسافرتی رو از صندوق عقب در بیار و بازش کن-

ن پیاده شده بود و مشغول دید زدن سری تکان دادم و از ماشین پیاده شدم. سامر زودتر از م

 .اطراف بود

 :صدایش زدم

 !هوی سامر -

 :به طرفم چرخید

 چته؟-
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 .بیا کمک-

 .سری تکان داد و به طرفم آمد

 :بعد از بر پا کردن چادر، به سمت پدرم رفتم و گفتم

 .با سامر میریم یک چرخی بزنیم، زود میام-

 :سری تکان داد

 .برید-

 .پوزخندی نامحسوس زدم

گفت برید یعنی برایش مهم نبود که بالیی به سرم بیاید، کارهایم برایش مهم نبود و وقتی می

 !خودم هم، خودم هم برایش مهم نبودم

که زدند. با اینرفت که قدم میای به سامر زدم و از بقیه دور شدیم. نگاهم پیِ افرادی میاشاره

 .و آمد مردم کالفه شده بودماواخر مرداد ماه بود، اما هوا سوز داشت. از رفت 

 .کردم جایی نسبتا خلوت باشد اما بر خالف تصوراتم نسبتا شلوغ بودفکر می

 .نیم نگاهی به سامر انداختم. مشغول دید زدن اطراف بود

 :صدایش زدم

 .سامر-

 :کرد، گفتای را شوت میهمانطور که سنگریزه

 هان؟-

 هیچی نیاوردی با خودت؟-

 برای چی؟-

 !زاراذیت و آ-

 :نگاهم کرد و با خنده گفت

 مرض داری؟-

 :نیشخندی زدم

 تو نداری؟-

 :تر شداش عمیقخنده

 !دارم-

و با هم خندیدیم. با به یاد آوردن عنکبوت سیاه رنگِ خوشگلم که البته پالستیکی بود، خبیثانه 
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 :لبخند زدم و رو به سامر گفتم

 ی عزیزت رو سر حال بیاریم؟نظرت چیه خاله-

 ؟با چی-

 !عنکبوت-

 :هایش را به هم کوبیددست

 .پایتم شدید-

ای داشت، قد کوتاه بود با صورتی همیشه سرخ ی بامزهمادربزرگ من، خاله سامر میشد. چهره

 .ها بازگشتیم. به غیر از پدر من و سامر کسی نبودو گلگون، به سمت ماشین

 :به سامر گفتم

 !بودمکسی که نیست، بذارش برای فردا، من االن نا-

 خواب داری؟-

 .آره-

 :سری تکان داد

 .خوابمبرو بخواب، من هم یکم این اطراف رو بگردم بعدش میرم می-

 .اوکی، برو-

 .و از هم جدا شدیم. داخل چادر شدم و بعد از انداختن پتو روی پاهایم، به خواب فرو رفتم

*** 

 نفس؟ نفس؟-

 :حالی غر زدمبا بی

 هان؟ چیه؟-

 .پاشو صبحونه بخور-

 .برو االن میام-

ای صدایش نیامد. لبخندی زدم خواستم که به ادامه خوابم برسم اما با شنیدن صدای چند ثانیه

 .اش شدمسامر، با چشمانی نیمه باز، خیره

 !نفس-

 :همانطور نگاهش کردم که خبیثانه خندید و گفت

 پا میشی یا یک لیوان آب مهمونت کنم؟-
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 .هوای سرد، مایعی به نام آب را روی موها و صورتم حس کنممسلما اصال دوست نداشتم با آن 

 :سر جایم نشستم و گفت

 !بر مردم آزار لعنت-

 :در حالی که از چادر دور میشد، گفت

 .به خودتم لعنت فرستادی -

بی توجه به حرفش از جایم پا شدم و بعد از انداختن شال روی سرم از چادر بیرون زدم. در 

های خندان الناز، ساناز، بهناز، دل ربا، دلنواز ، مریم و یدم، به چهرهکشحالی که خمیازه می

 !معنی بودهایشان در نظرم مضحک و بیمونا خیره شدم. چقدر خنده

های شادی بودند و بیشتر های مادر، پدرم و خواهر امیر بودند. دخترمریم و مونا دختر عمو

 .تیم اما اندام او ریز تر و الغرتر بودخندید. من و مریم شباهت خیلی کمی به هم داشمی

سامر در  .حالی سر سفره نشستم و مشغول خوردن نان و پنیر شدمآبی به صورتم زدم. با بی

توجهی به سامر نکردم  .خندیدحال من میخورد، به قیافه نزار و بیاش را میحالی که چایی

بیشتر. بهناز تا چشمش به من  دانستم توجه کردن به او، مساوی بود با مسخره شدنچون می

 کارم داشت؟با گنگی خیره اش شدم. چه .هایش را ریز کرد و نزدیکم شدافتاد، چشم

 .نزدیکم شد و گوشم را گرفت

 :گفتم

 !آی! چته روانی؟-

 :با خشم گفت

 اون آدامس چیه چسبیده به مانتو؟-

 :پوزخندی زدم و آرام گفتم

 !س میدنخوبه واهلل. ملت به جا عن، آدامس پ-

ام ام را گرفتم. بهناز با خشم نگاهی حوالهسامر پقی زد زیر خنده و من هم به زور جلوی خنده

 .از من دور شد« تربیتبی»کرد و بعد از گفتن 

بعد از خوردن صبحانه و جمع و جور کردن وسایل، باز هم به راه افتادیم. تقریبا چند ساعتی را 

 .رسیدیم که به شیرازدر راه بودیم تا این

های در حال رفت و آمد خیره بودم. چقدر در نظرم های پر ترافیک و آدمحالی به خیابانبا بی

 !آمدندمسخره می
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چون تقریبا نزدیک به ظهر بود، پارکی را برای استراحت انتخاب کردند و مشغول پخت و پز 

مر مشغول تعریف ای دور از همه نشسته بودم و با ساآور بود. گوشهشدند. واقعا خجالت

 .خاطراتمان از مدرسه بودیم

ساعت از یک هم گذشته بود و من و سامر از شدت گرسنگی رو به موت بودیم. جالب هم این 

گذاشتند و خواهیم برویم برای خودمان خوراکی بخریم، نمیگفتیم میکه میبود تا این

 :گفتندمی

  !اول ناهار بخورین بعد هله هوله-

 .معنی بود برایمانهایشان بیحرف

 :با سامر به سمت پدرم رفتیم و گفتم

 .گشنمه بابا-

 :نگاهش را به اطراف چرخاند و گفت

 .اون طرف خیابون فالفلی هست. بیاین بریم براتون بخرم-

های من و سامر شکفت. با شوق به دنبالش به راه افتادیم. وقتی داخل لبخند روی ل**ب

 .ها جا گیر شدیمندلیحالی روی صفالفلی شدیم، با بی

هایی که در دست فروشنده بود، از جا برخاستیم و کنار ای گذشت که با دیدن فالفلچند دقیقه

 .پدرم قرار گرفتیم

 :ها را به دستمان داد و پرسیدفالفل

 خورین؟نوشابه می-

 :عالقه چندانی به نوشابه نداشتم. سر باال انداختم و گفتم

 .خوامکافیه. نوشابه نمی-

 :و رو به سامر گفتم

 خوری؟می-

 .نه-

 :هایمان کرد و گفتفروشنده با لبخند نگاهی به چهره

 !گرفتنها بودن چند تا نوشابه از باباشون میهای آروم و مودبی. اگه شیرازیچه بچه-

خندیدم؟! ها ها ها! خب که چه مثال؟ اش شدم. که چه؟ مثال باید میحسی خیرهبا بی

 !خورداش خوراکی و غذا میمعنا بود، هر کسی طبق عالقهاش واقعا بیهها؟ جمل!شیرازی
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 :پدرم خندید و گفت

 !ان وگرنه آروم نیستناالن گرسنه-

پوزخندی به جمله پدرم زدم. اصال خودش فهمید چه گفت؟ سری به نشانه تاسف تکان دادم و 

 .دست سامر را گرفتم و از فالفلی خارج شدیم« ممنون»با گفتن 

فهمیدم تحقیر و توهین و شکستن غرور چقدر دردناک بود. اما تمامه کم بودنِ سنم، می با

پدرم، شعورش را نداشت. او کامال شبیه به پدرش بود. بداخالق، لجباز، خود رای و مغرور! 

 !کردم که حد نداشتگاهی آنقدر نسبت به پدرم حس انزجار و تنفر می

رم بودم ولی نسبت به او خیلی صبورتر بودم. مادرم غرور را از نظر مادرم، من کامال شبیه به پد

 .دهددانست و عقیده داشت این غرور سرم را به باد میام میخصلتِ بارز شخصیتی

پسندیدم و برای حفظش هم هر کاری اما من مخالف عقیده او بودم. غروری که داشتم را می

 .کردممی

ها شدیم. بعد از تمام شدنشان، به خوردن فالفل ای از پارک نشستیم و مشغولبا سامر گوشه

 .سمت الناز و ساناز و بهناز و مریم رفتیم

ها ملحق شده بود و گفتند. مونا هم به آنطبق معمول همراه هم نشسته بودند و پرت و پال می

مشغول حرف زدن بودند. مونا یکی از خواهران سامر بود. سامر دو برادر داشت و سه خواهر. 

 .و مونا و مرجان، سهیل و سامان مریم

شتم و به هایم را زیر سرم گذاای دراز کشیدم و دستسامر به جمع آنان پیوست و من گوشه

 .وزید را دوست داشتمآسمان خیره شدم. نسیمِ مالیمی که می

چراغ رفتیم. رفتن من و سامر هم کامال از سر اجبار بود. روز بعد، حدود ساعت ده بود که به شاه

ترها دور هم جمع شده بودند و مشغول جا خارج شدیم. بزرگبعد از اتمام زیارت، از آن

گیری بودند. آخر سر هم قرار شد که به حمام برویم. انگار حمام عمومی زنانه در آن تصمیم

 .اطراف قرار داشت

حمام ها به سمتش رفتیم و داخل شدیم. مادرم و خاله الناز مشغول صحبت با مسئول ما خانم

ها برهنه و بدون لباس بودند اما تمام حواس به من سامری بود که به دنبال ما بودند. همه خانم

ام گرفته بود. نگاهش که به کرد. شدیدا خندهکشیده شده بود و زیر چشمی به بقیه نگاه می

 .اش را مهار کردای خندهقیافه خندان من خورد، با سرفه

 :غی کشید و گفتمسئول حمام با دیدن سامر، جی
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 پسر با خودتون آوردین؟-

 :جایش نبود جلو بروم و بگویم

 !قدر با حجب و حیاییناز شی تو که این-

 جایش نبود خدایی؟

خندید از مریم تازه به خودش آمد و دستش را جلوی چشم سامر گرفت و در حالی که می

ماشاءاهلل به تانک گفته بود  .کردیممان با خنده به مسئول حمام نگاه میحمام بیرون رفت. همه

 !زکی

 .بقیه روز را با گشت و گذار در بازار سپری کردیم و شب را هم در مسافرخانه گذراندیم

صبح که شد، همه قصد رفتن به تخت جمشید را کردیم. بلند شدیم و بعد از آماده شدن، به 

ید و کفش و شلوار مشکی سف-راه افتادیم. نگاهم به مانتو کوتاهِ بنفشم بود که با شال بنفش

 .ست کرده بودم

هایم آویزان به تخت جمشید که رسیدیم، با دیدن جمعیت عظیمی که رو به رویم بود، ل**ب

 .آمد. هوفی کردم و با نارضایتی از ماشین پیاده شدمشد. به هیچ وجه از شلوغی خوشم نمی

. وسوسه شدم که چشممان به مردی افتاد که یک شتر سفید رنگ و زیبا به دست داشت

 .سوارش شوم. مطمئنا هیجان داشت

 :به سمت پدرم رفتم و گفتم

 بابا؟-

 هان؟-

 .خوام سوار شتر شممی-

 .باشه-

 .و رفت. پوزخندی زدم. تمام محبتش در خرج کردن پول برایم بود

 :سرم را به طرفین تکان دادم و به سمت سامر رفتم و گفتم

 خوام سوار شتر شم. میای؟می-

 .نه-

 .از ترسش خبر داشتم اما دوست داشتم همراهم شود. اصراری نکردم و از او دور شدم

 :بهناز صدایم زد

 نفس؟ -
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 :به سمتش باز گشتم

 بله؟-

 .من همرات میام-

با هیجان لبخندی زدم و سرم را تکان دادم. روی شترِ سفید رنگی که نشسته بود، نشستیم. 

شدنش، بهناز جیغی کشید و من از شدت هیجان محکم پهلو گردن شتر را گرفتم. با بلند 

 .هایم را بستم. تا آن روز شتر سوار نشده بودمچشم

 .یمان شده بودندهایم را باز کردم. همه با خنده خیرهبعد از چند ثانیه لبخند زدم و چشم

 :اش گل کرد و گفتبهناز مسخرگی

 .برو اسب خوبم، برو. پیتیکو پیتیکو-

کوبید. مونا، مریم، الناز، ساناز ، دلربا و دلنواز غش کرده نوا میی شترِ بیو پاهایش را به پهلو

العاده شیطان و بازیگوش سال داشت، فوق 24که بودند از خنده. بهناز خاله کوچکم بود و با این

 .تر بودمتر و آرامبود. حتی من هم نسبت به او ساکت

های سمت تخت جمشید به راه افتادیم. بنا بعد از چند دقیقه شتر سواری، پایین آمدیم و به

اش تحقیق که گردشگرانِ خارجی دربارهاش را دوست داشتم. مخصوصا اینعظیم و قدیمی

 .خواستندکردند و توضیح میمی

اش تاریخ بود و برای همین با اشتیاق به بناهای عظیم و تاریخی چشم الناز رشته دانشگاهی

داد. من اما بعد از ربع ساعت پرسه زدن، ها توضیح میاز آندوخته بود و گاهی هم برایمان 

 .خسته شده بودم

دادم با دوستانم به گردش ام زیاد باب میل من نبود. بیشتر ترجیح میگذشت و گذار با خانواده

 .بروم

باالخره از تخت جمشید دل کندند و به هم پیوستند تا تصمیم بگیرند که کجا بروند. آبشار 

انتخابیشان بود. از همه نظر خواهی کردند و به من که رسید، شانه باال انداختم و  مارگون محل

 :گفتم

 !برام فرقی نداره-

ام کردند. سوار ماشین شدیم. آن روز از همان روزهایی بود که میلی به ذوقی حوالهدخترها بی

 .ودمشدیم خیره بها رد میهایی که از آنحرف زدن نداشتم. ساکت و صامت به کوه

تقریبا نزدیک به آبشار بودیم. جاده باریک و پر خطر بود و یک طرفش را کوه و طرف دیگرش 
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ی بهناز استرس را خیالی به بیرون خیره بودیم اما از چهرهرا پرتگاه گرفته بود. من و سامر با بی

 .خواندممی

سر هم پدربزرگم توانستیم حرکت کنیم، آخر جاده آنقدر شلوغ و باریک بود که به سختی می

ی سامر گفت که پشتش سوار شویم. یک سایپای آبی رنگ گیر آورد و به ما دخترها بعالوه

خنده روی لبمان نشست. تا آن روز سایپا سوار نشده بودم. با خنده سوار سایپا شدیم و تا 

 .ی اصلی آبشار خندیدیممحوطه

زن انداختن نبود. بعد از انداختن تقریبا سه ساعتی تا غروب مانده بود. آخر هفته و جای سو

جا بمانند. جای زیبایی و البته سردی بود. جمع  زیراندازها، تصمیم گرفتند که آن شب را همان

ها زیاد بود، البته نه برای من و سامری که با شدیم و به سمت آبشار رفتیم، کمی تعداد پله

 .کردندبقیه در آمده بود و نق و نوق میهای کردیم. صدای آه و نالهها را دوتا یکی میذوق پله

انداختند را دوست داشتم. صدای شر شر آب و جیک جیک درختانی که رویمان سایه می

جا سپری کنم اما واقعیت این بود پرندگان آرامش محض بود. حاضر بودم تمام عمرم را در آن

 .شدکه نمی

، در آن بین نگاهم به زوجی کشیده هایی بود که مشغول عکس گرفتن بودندی آدمنگاهم خیره

خندیدند. چطور سنگ کوب قیدی میشد که زیر آبِ یخ آبشار ایستاده بودند و با شادی و بی

 !نکرده بودند؟

 !هاپوزخندی زدم. الکی خوش

 :دلربا نزدیکم شد و گفت

 .جا وایسا تا عکس بگیرم ازتنفس، اون-

تر بود و عالقه وافری به سال از بهناز بزرگ ای که تنها یکگی نگاهش کردم. خالهبا کالفه

 .عکس انداختن داشت

 !عکس دوست ندارم-

 :اخم خفیفی کرد و گفت

 !نفس-

 :به چشمانم چرخی دادم و گفتم

 !دونیای این رو میمن عکس دوست ندارم و تو بهتر از هر کس دیگه-

 :اصرار کرد
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 !حاال برو وایسا-

 .کچلم بردارد. اما انگار تازه اول ماجرا بودپوفی کردم و ایستادم تا دست از سر 

 :گفتهی می

 .« ...طوری وطوری، سرت اونطوری کن، پات جلو. گردنت ایندستت رو این»-

 :که خودش خسته شد، نزدیکش شدم و گفتمبعد از این

 .ها رو ببینمبده عکس-

 :نگاهی نامطمئن به سمتم انداخت و گفت

 .بگیر-

داد و به سمت بهناز رفت. نیشخندی زدم. اعتماد کردنش در این مورد و موبایلش را به دستم 

را لمس کردم. به  «حذف»هایم را انتخاب کردم و گزینه به من اشتباه محض بود. عکس

 .اندازدها نگاه نمیها به عکسدانستم حاال حاالاش را به دستش دادم. میسمتش رفتم و گوشی

های بقیه م کردم و با نیشخند مشغول دید زدن ذوق کردنهای شلوارهایم را روانه جیبدست

 .جا ماندندشدم. امیدوار بود که نیم ساعته قصد بازگشت کنند اما تا خودِ غروب همان

ها که کردم. تمام تن و بدنم کوفته بود. نزدیک چادربا کالفگی و جلوتر از همه حرکت می

 .معطلی داخل چادر شدم و خوابیدمشدیم، بی

آمد، از جایم برخاستم. کش و قوسی به بدنم ای که از بیرون چادر میبا صدای همهمه صبح،

مشغول خوردن صبحانه بودند.  !دادم و بعد از انداختن شال روی سرم، از چادر بیرون زدم. بلـه

ها آبی به سر و رویم زدم و مشغول خوردن شدم. بعد از جمع کردن وسایل، باز هم سوار ماشین

 .ه شیراز بازگشتیمشدیم و ب

 .شنیدمهایشان را میای توقف کردیم. پدرم از ماشین پیاده شد. صدای صحبتگوشه

 :پدر بزرگ

 .گردیم خونهپس ما بر می-

 :پدرم سری تکان داد و گفت

 .گردیم خونه. شما بریدما هم میریم کرمان بعد بر می-

زدم بابت تنها شدنم. به هر حال  بهناز و سامر از ماشین خارج شدند و من لبخندی زیر پوستی

 !شدای بود که عمرا از من جدا میتنهایی واژه

 .دیگر جدا شدیمبعد از خداحافظی، از یک
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 :روی صندلی عقب دراز کشیدم و نفسم را با شدت فوت کردم و زیر ل**ب زمزمه کردم

 !تنها واسه همیشه-

 .و لبخندی زدم و چشمانم را بستم

 «Moaz17 !...ام را تنهایی پوشاندهکنم که تمام آیندهاین فکر می دلم قرص است وقتی به»

*** 
 :ای کشیدم و گفتمهوفِ کالفه

 کجا رفت پس؟-

 :ای به سمتم پرتاب کردچشم غره

 .صبر کن تو هم-

 :دهانم را کج کردم و گفتم

 .شده 12سر پام، االن  9خسته شدم. از ساعتِ -

ا به پله های فروشگاه دوختم تا وقتی که پدرم را دیدم به جوابم را نداد. پوزخندی زدم. نگاهم ر

  .آمدها پایین میای گذشت و دیدمش که از پلهسمتش بروم. چند دقیقه

 :نیم نگاهی به مادرم انداختم و گفتم

 .بابا اومد، من میرم همراهش-

 .سری تکان داد

 :به پدرم که رسیدم، گفتم

 چی شد؟ داشت؟-

 .آره، بیا بریم-

 :شدم و پرسیدم همراهش

 چه رنگی داشت؟-

 .صورتی، مشکی، سفید-

با شنیدن رنگ صورتی، صورتم از شدت انزجار جمع شد. از رنگ صورتی متنفر بودم اما 

 !مشکی، اصال مشکی عشق بود

 بدون سیم کارته که؟ نه؟-

 .نه، سیم کارت داره، بگیرش-

 .بلت داشتن بازی و سرگرمی بودبا نارضایتی سیم کارت را از دستش گرفتم. بیشتر هدفم از ت
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 :رو به روی مرده فروشنده ایستادم که رو به من پرسید

 چه رنگی؟ صورتی؟-

 :ابرویی باال انداختم

 .مشکی-

ی من آنقدرها هم تعجب نداشت. تبلت را با تعجبِ چشمانش را خواندم. رنگِ مورد عالقه

اش را انجام م. پدرم فقط وظیفهاش به دستم داد. لبخندی زدم و به سمت مادرم بازگشتجعبه

 !داده بود

داد. خودش همین خواسته بود دیگر. مثال تمام محبتش را با پول خرج کردن برایم نشان می

 .دانم! هیچ وقت مادرم را درک نکردممادرم هم که نمی

 :داخل ماشین که نشستیم، رو به پدرم گفتم

 .برای من ساندویچ بگیر -

 !چهساندویچ؟! مریض میشی ب-

 !پوزخندی زدم. واقعا نگرانم بود؟ خنده دار بود. به خدا خنده دار بود

 :با همان پوزخند گفتم

 .شممریض نمی-

دقیقه بعد در حالی که ساندویچی در دست داشت،  10سری تکان داد و چیزی نگفت. حدود 

وردن داخل ماشین شد و ساندویچ را به دستم داد. ساندویچ را از دستش گرفتم و مشغول خ

 .شدم

 :ای از ماشین پرتاب کردم و گفتمبعد از خوردنِ ساندویچم، کاغذش را گوشه

 .هر وقت خواستین برین ناهار بخورین من رو بیدار نکنین، خوابم-

 .هایم را روی هم گذاشتمسری تکان دادند و من دراز کشیدم و چشم

 .رم از خواب بیدار شدمهای ماددانم چقدر از خوابیدنم گذشته بود که با صدا زدننمی

 !نفس! نفس-

 :نق زدم

 هان؟ چیه؟ چی شده؟-

 .پاشو رسیدیم-
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با تعجب چشمانم را باز کردم. چقدر خوابیده بودم؟ با دیدن تاریکی هوا، به این پی بردم که 

حالی وسایلم را از داخل ماشین برداشتم و چیزی بیش از شش ساعت را خوابیده بودم. با بی

 .داخل خانه شدم

ای پرت کردم و تبلتم را به شارژ زدم. خب باید تا با به یاد آوردن تبلتم، با ذوق وسایلم را گوشه

خیالش شدم. آنقدرها هم مهم نبود. ای باال انداختم و بیکردم، پس شانهفردا صبح صبر می

 .هایم را برداشتم و داخل حمام شدمحوله و لباس

لت انداختم. صد درصد بود. لبخندی زدم و بعد از با چشمانی خواب آلود نگاهی به صفحه تب

شستن دست و صورتم مشغول ور رفتن با تبلت شدم. ده اینچ بود. شاید کمی بزرگ بود، اما 

برای بازی کردن کامال مناسب بود. به وای فای وصل شدم و از طریق گوگل، برنامه بازار را 

 .نصب کردم. قرار بود حسابی خوش بگذرانم

 .واستم که مرا عضو گروه واتس آپ کنداز دلربا خ

 :وارد شدم و نوشتم

 .سالم-

هایم، ی خالهکسی جواب نداد. باالی صفحه را لمس کردم تا اعضای گروه را ببینم. به عالوه

 .آرمان هم بود

 :زیر ل**ب گفتم

 !خواد؟جا چی میاین پسره این-

 .لی کردمرا پ «Kids kitchen» وای فای تبلت را خاموش کردم و بازی

ای که روی صفحه تبلت تبلت را پایین گذاشتم و کش و قوسی به بدنم دادم. نگاهم به برنامه

ها انداختم. ده یا از سر کنجکاوی بازش کردم. نگاهی به لیست رمان«. رمانخونه»بود، افتاد. 

ای انههایش افتاد. باالی بیست فصل داشت. شدوازده رمان بیشتر نداشت. نگاهم به تعداد فصل

 .باال انداختم. بهتر از بیکاری بود

اش آدرین شده بود. رمان جالبی بود؛ رمان درباره دختری به نام محیا بود که عاشق پسر عمه

 .شدمخصوصا برای منی که به سمت رمان خواندن کشیده نمی

 .نفس! بیا ناهار-

به سمت آشپزخانه  درصد بود. به شارژر متصلش کردم و 20نگاهی به شارژ تبلت انداختم. 

یمان درک نکردم چون همیشه روی رفتم. هیچ گاه فلسفه وجود میز ناهارخوری را در آشپزخانه
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 :خوردم که پدرم گفتوقفه، قاشق به قاشق غذایم را مینشستیم! سریع و بیزمین می

 .چه خبرته؟ یواش-

کرد، ام میودکی همراهیتر کردم. چون تهِ دلم ترس داشتم، ترسی که از کغذا خوردنم را آرام

 .کردام را به کامم تلخ میترسی که لحظه به لحظه زندگی

ی اشکی از چشمم پایین چکید. قطره پنج دقیقه بعد، داخل اتاقم شدم و در را بستم. قطره

اشکی که شاید از سر دل نازکی و نازنازی بودن بود. دست بردم و پاکش کردم. به سمت تبلت 

 .ان خواندن کردمرفتم و شروع به رم

توانستم از شدت تنهایی به هر کس و هر چیز پناه ببرم، آن ها متوجه نبودم که میآن موقع

عاطفگی پدر و مادرم از من یک موجود به دانستم تا چه حد تک فرزندی و بیها نمیموقع

به  اش راسازد، موجودی که بعدها برای دوری از خطرِ دلبستن، تنهاییشدت آسیب پذیر می

 .ترسیدداد و از عشق میهر چیزی ترجیح می

مشغول خواندن رمان بودم که در اتاقم باز شد. پوزخندی زدم. پدر و مادرم هیچ گاه یاد 

 فهمیدند حریم شخصی چه بود؟گرفتند در بزنند و اجازه بخواهند. اصال مینمی

 .ت خریدپاشو بریم برای مدرسه-

 .مادرم بود

 :خیره به تبلت گفتم

 .االن آماده میشم-

 .زود باش-

تبلت را کناری گذاشتم و آماده شدم. چادرم را هم سر کردم و از خانه خارج شدم. چند 

ای منتظر ماندم تا پدر و مادرم بیایند. داخل ماشین نشستیم و پدرم ماشین را به حرکت دقیقه

 .در آورد

 این خوبه؟-

در رنگ آمیزی دفتر به کار برده نگاهم به عکس درشت کیتی و رنگ صورتی مزخرفی که 

 .بودند، افتاد

 !خوام، ساده بردار، صورتی هم نباشهعروسکی نمی-

 .سری تکان داد و دفتری دیگر نشانم داد

 :با کالفگی سرم را تکان دادم و گفتم
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دونم، سیندرال خوبه مامان، همش رو در همین حد بردار، گل گلی و اسپایدر من و چه می-

 !خوامنمی

 :زدتشر 

 !خب برو جلو خودت بردار دیگه-

هوفی کردم و جلو رفتم و چند دفتر و خودکار برای خودم جدا کردم. مداد مغزی و پاک کن و 

چسب را هم اضافه کردم و به دست مادرم دادم. بعد از پرداخت پولشان، از لوازم تحریر خارج 

ورزشی و اسپرت های شدیم و به سمت کفش فروشی راه کج کردیم. خیلی کم از کفش

 .های تخت و راحتکردم. در عوضش کمدم پر بود از کتانی و کفشاستفاده می

*** 

هایم را با با خستگی خریدهایم را روی تخت خوابم پرتاپ کردم و خودم هم سریع لباس

آمد. های تنگ خوشم نمیتیشرت و شلوار ورزشی گشادی تعویض کردم. اصال از لباس

 .از اتاق پرتاب کردم و کولر اتاقم را روشن کردم و زیر پتو خزیدم ایهایم را گوشهخرید

 :در میان خواب و بیداری صدای مادرم را شنیدم

 .نفس، پاشو بیا شام بخور-

 :با صدایی گرفته از خواب صدایم را باال بردم

 !خورمنمی-

 :صدای بلند و خشمگین پدرم را شنیدم

 !کنیپاشو بیا دو لقمه بخور، ضعف می-

 :حوصلگی فریاد زدما بیب

 !خورم! زوره؟ اَهگفتم که نمی-

 :مادرم با صدایی آرام گفت

 .ولش کن، خوابش میاد حوصله نداره-

دیگر صدایی نشنیدم و با لذت به ادامه خوابم پرداختم. چقدر خوب بود مادرم گه گاهی مرا 

 .گفتکرد و چیزی نمیدرک می

*** 

 .ت دیر شدنفس؟ پاشو مدرسه-

زدم و یک پایم از تخت خواب آویزان شد. سرم را کمی باال بردم و ساعت تبلت را نگاه غلتی 
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ی دیگر بیدار کرد. شش؟ بی انصاف چرا ساعت شش مرا بیدار کردی؟ بیخیال. تا پنج دقیقه

 .شوممی

 :ام را به بالش مالیدم و با صدایی نامفهموم گفتمگونه

 .االن میام-

 .و چشمانم را بستم

 :صدای جیغ مادرم با وحشت از جا برخاستم با شنیدن

 !نفس-

با آن جیغی که مادرم زد، از حالت خوابیده به چهار دست و پا در آمدم و با حیرت به چهره 

 .اش خیره شدمعصبانی

 :ام گفتمدار شدهاخمی کردم و با صدای خش

 !ه؟هام رو روی هم گذاشتم، هنوز شیش و ربع نشده! چه خبرهمش پنج دقیقه چشم-

 !شیش و ربع نشده؟! یک ربع به هفته-

اش شدم و سپس مثل موشک از جا پریدم و به سمت دستشویی رفتم. نورا مات و مبهوت خیره

 !کردمرا حلق آویز می

 .سریع دست و صورتم را شستم و بدون خوردن صبحانه مشغول پوشیدن مانتو و شلوارم شدم

ی کرده بود، به قولی رفیق فابریک هم بودیم. نه نورا، دوستی بود که از مهد کودک مرا همراه

 .شدیمکردیم و نه به جمعی اضافه میکسی را به جمعمان اضافه می

 و گذاشتمی ثیرٔ  ای بود که روی شخصیت و اخالقم تاهوای مدرسه به گونه و محیط و حال

 .شدمی شیطنت باعث

کردم و م بودم، شیطنت میحال من در محیط مدرسه برخالف خانه که خیلی آراهر به

 .خندیدممی

ای پررنگ ای که سرِ آستین قهوهنگاهی به فرم مزخرف مدرسه انداختم. مانتو و شلوار نسکافه

 !بود آورتهوع واقعاً. رنگکرم ٔ  داشت و مقنعه

سوار ماشین شدیم و به راه افتادیم. مادرم معاون دبیرستان بود و پدرم معلم ادبیاتِ راهنمایی. 

 !کن خورد اعصاب فرهنگیِ ٔ  خانوادهیک 

ماشین که جلوی حیاط مدرسه ایستاد، سریع خداحافظی کردم و از ماشین خارج شدم. با 

 .هایی تند و عجول، داخل حیات مدرسه شدمقدم
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رفت. نیشم را شل کردم و غره می اوه! چه شلوغ! چشم گرداندم و نورا را پیدا کردم. چشم

 .نزدیکش شدم

 وری؟سالم؛ چط -

 :با خستگی گفت

 !اه! باز مدرسه شروع شد. حالم به هم داره میخوره -

ای که اسمی به نام من برعکس نورا بودم. مدرسه مکان مناسبی برای فرار از خانه بود؛ خانه

 :شد. لبخندی مصنوعی زدم و گفتمآرامش در آن پیدا نمی

 .منم -

-۵ و های شلوغم. همه با خنده در اکیپومرج دیگران خیره شدیدیگر چیزی نگفتیم و به هرج

 :بخند بودند. صدای نورا را شنیدم شان مشغول بگو ونفره ۶

 !نفس -

 ها؟ -

 تابستونی چیکار کردی؟ -

 :قیدی گفتمبا بی

 !الواطی -

 :خندید و گفت

 .نه جدی -

 .هیچی بابا! رسماً بخور و بخواب بود. یه سفرم رفتیم شیراز. تبلتم گرفتم -

 ؟ چه رنگی؟جداً -

 .اینچ 10مشکی،  -

هومی کرد و دیگر چیزی نگفت. من هم ساکت شدم. مدیر مدرسه را دیدم. صدایش را بلند 

 :کرد و گفت

 .جاها! جمع شین اینبچه -

 :رویش که ایستادیم، گفتروبه

تر سالم؛ امیدوارم سال خوبی براتون رقم بخوره و موفق باشین. امسال یه سال دیگه بزرگ -

 .ین و توقعات ما هم نسبت به شما بیشتر شدهشد

 :ای به نورا زدم و گفتمو حرفش را قطع کرد. سقلمه



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

29 

 

 چرا استپ زد؟ حرفش تموم شد؟ -

 :خندید و گفت

 !یارو تاب داره -

 :خندیدم و چیزی نگفتم، که باز گفت

 .برید داخل و کالساتون رو انتخاب کنید -

مان کودن بودند! گرفته بود. مسئوالن مدرسه امهمه به سمت مدرسه هجوم بردند. خنده

اما انگار هوشش را  .توانستند هر کالس و پایه را مشخص کنند تا جنگ و جدلی پیش نیایدمی

 .نداشتند

دانم چرا آن سال نورا را بعد از کلی کشمکش و هیاهو، ردیف چهارم نشستم، کنارِ فاطمه. نمی

صندلی از هم فاصله  3ردیف ما بود، ولی ا همرها کردم و کنار فاطمه نشستم. گرچه نور

 .داشتیم

زدم. روی یکی از شد حرفی نمیدانش آموز ساکتی بودم و تا سوالی از من پرسیده نمی

 .های ردیف اول، دختری به اسم زهرا رئیسی نشسته بودصندلی

گاهی اوقات ؛ گرفت. رفیق فابریک نداشتسر و زبانی بود و با همه گرم می دختر خوب و خوش

، دوستش کرد. نورا کمی با او مشکل داشت ولی من نههم با من و نورا گذشت و گذار می

 .داشتم

هایمان هم خوب بودند. معلم علوم و ریاضیات و زبان انگلیسی را بیشتر از همه دوست معلم

 .داشتم

سه هم از داد و هر جلخانم زارعی معلم علوم بود و خیلی واضح و خوب درس را توضیح می

 .پرسیدسوال می 3یا  2همه دانش آموزان 

کرد. به طور.خانم ناصری واقعاً ریاضی را خیلی خوب تدریس میمعلم ریاضیاتمان هم همین

 !بود ناصری خانم ریاضیات، به من ٔ  شد گفت عامل عالقهای میگونه

ه اصالً گذرِ زمان آقای محمودی هم معلم زبان انگلیسی بود. آنقدر کالسش شاد و شیرین بود ک

کرد که کردم. بارِ اطالعاتش هم خیلی باال بود و گاهاً از خاطراتش تعریف میرا حس نمی

 .کرده استها برخورد میچگونه با توریست

  :گفتداد و میخواندم اما مادرم به تبلت گیر میگذشت. درسم را میروزها می

 !کور میشی با این تبلت-
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پرداختم و همین امر او را عصبانی کردم و به مطالعه رمان مینمیهایش توجهی من به حرف

کرد. اما من هم آدمی نبودم که بگذارم کسی به من دستور دهد؛ به استثنای پدرم که آن می

 !هم از سر ترس بود نه احترام

ا گذاشتم. اما بیشتر بسرشان میزدم و سربههای مادرم حرف میآپ با دختر خالهدر گروه واتس

 .کردم. او هم همینطورکردم و اذیتش میآرمان کل کل می

وی مشغول صحبت کردن شدیم. مثل دو دوست بودیم. به یاد ندارم که کی و چگونه در پی

 !معمولیه معمولی

هایم را تند کردم و وارد حیاط مدرسه شدم. صف تمام شده بود. داخل کالس شدم و قدم

کرد اما آدمی نبودم که احساساتم را بروز می اذیتم میسرجایم نشستم. دور بودن از نورا ک

 !بدهم و به نورا بگویم من دوست دارم پیش تو باشم

کردم. نسیمی که اول ای به پایان زنگ اول مانده بود و من از پنجره به بیرون نگاه میده دقیقه

 .اوقاتکرد؛ البته گاهیوزید، حالم را خوب میصبح می

شد که فهمیده از جایم برخاستم و به سمت نورا رفتم. چند وقتی می زنگ تفریح که خورد،

خورد و چون در طول دبستان، من با هم دوست و هم کالسی بودم فاطمه به درد دوستی نمی

اش شده بودم؛ نه بیشتر و این درحالی بود که من نورا را دوست داشتم؛ بودیم، وابسته

مین تا آسمان با حسم نسبت به فاطمه متفاوت ز نورا، به نسبت من حسِ! همیشه ٔ  همیشه

 .بود

گرفت! هایش حرصم میاوقات از درس خواندنکتاب عربی را در دست نورا دیدم. گاهی

 :مان آمد. لبخندی زدم و گفتمخواستیم از کالس خارج شویم، زهرا رئیسی به سمتمی

 سالم! چطوری؟ -

 :خندید

 توپ! تو چطوری؟-

 .خوبم-

پوست سفید و  .رفتیم مشغول صحبت با نورا شد. نگاهی به زهرا انداختماه میو در حالی که ر

اش هم بلند بود با چشمانی های درشت. پیشانیای داشت. بینی باریک و ل**بصورت کشیده

 .ای رنگ بودای. موهایش هم قهوهمتوسط به رنگ قهوه

نداشت. فقط یک لُنگ کم داشت کرد و البته راه رفتنش هم کم از فردین ها رفتار میمثل پسر
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  :کلفت که بگویدو یک سیبیل و یک صدای

 !در خدمت باشیم هم شیره-

از در  .شدمتر می 50کنم رسد و عرضش هم فکر میمتر می 100مان به طول حیاط مدرسه

تقریباً وسط حیاط  .تر ساختمان مدرسه قرار داشتمتر جلو 10شدی، حیاط که وارد می

 .ساخته شده بود

  

 

درخت کاشته شده بود که واقعاً بزرگ بودند و  8یا  7قسمت راست آن و در انتهای حیاط 

شدند. در قسمت چپ و ابتدایی آن هم دو سالن کوچک و ورزشی قرار دار محسوب میسایه

خانه شده بود و دیگر هم حکم کشیدند! یکی نمازداشت. البته فقط اسم سالن را یدک می

 .انباری را داشت

به سمت قسمت انتهایی حیاط رفتیم. چند نیمکتی که زیر یکی از درختان قرار داشت، محل 

 .زدن بودمناسبی برای نشستن و حرف

بازی کردیم. نورا هم زدن و مسخرهها که جاگیر شدیم، من و زهرا شروع به حرفروی نیمکت

ی ناگهانی کتاب را از خواند. با حرکت خیلکرد اما بیشتر درس میو بیش همراهیمان می کم

 :زیر دستش بیرون کشیدم. از جای برخاستم و چند قدم از نیمکت فاصله گرفتم

 !نفس کتابم رو بده -

 :نگاهی به زهرا انداختم و ادای نورا را در آوردم

 !نفس کتابم رو بده -

 :کرد. خندیدم و گفتمزد زیر خنده. نورا با حرص نگاهمان می زهرا پقی

ای که خودمون داریم، چیزی رو غلط شی! تازه اون معلم بیچاره، فیلسوف که نمیبیخیال بابا -

 .بگیم هم فکر نکنم متوجه بشه

مان بود. کوتاه قد و مظلوم بود. مظلومِ مظلوم هم که خانم نفیسی معلم دین و زندگی و عربی

دهانش  کاغذی در دست داشت و جلویچربید. همیشه یک دستمالنه، ولی زورش به ما نمی

 .داشت هم بانمکی ٔ  گرفت. لهجهمی

 :گفتهای خاصی داشت؛ مثالً میکالم تکه

 ...احسنتم، باریکال به تو، منفی میدم و -
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 !نهایت دوست داشتمگفت، بیرا که می« باریکال به تو»لفظ 

هایمان نشستیم. زهرا ردیف اول و زنگ کالس که خورد، داخل کالس شدیم و روی صندلی

 .یا افشار قرار داشت. خانم نفیسی که داخل کالس شد، به احترامش از جای برخاستیمکنار ناد

 :ها از جای برخاست و فریاد زدگذشت، یکی از بچهمدتی از درس دادنش می

 !مارمولک رو زمینه -

چنانی نداشتیم هایشان نشستند. البته ترس آنهمه از جا پریدند و چهار زانو روی صندلی

ها برای متشنج شدن جو نید دیگر! کرم داشتن مرضِ العالجی ست! اکثریت بچهفقط... درک ک

 .زدندکالس، جیغ می

 از سرعت با و داد تپلش هیکل به تکانی و پرید جای از مارمولک ٔ  خانم نفیسی با شنیدن کلمه

اصالً انگار نه انگار که  .خندیدند بلند نفیسی خانم حرکت دیدن با هابچه. شد خارج کالس

 .ارمولکی در کالس بوده استم

  

زدن بودند. البته من هم کمی همراهیشان کردم. ها درحال جیغگذشت و بچهای میچند دقیقه

با داخل شدن مدیر به داخل کالس و شنیدن فریادش، همه ساکت شدند و روی صندلی 

 .هایشان نشستند

 ها؟چه خبره بچه -

 :همگی فریاد زدیم

 .مارمولک اومده بود-

 است؟کج-

 :همه با هم و نیش های باز گفتیم

 !دونیمنمی -

 :و ساکت شدیم. خانم مدیر گفت

 .هانفیسی هم ترسید. صداتون رو نشنوم بچه خدا خانم حاال که رفته، ساکت شین! بنده -

 .کردن شدو از کالس خارج شد. چند ثانیه بعد هم خانم نفیسی داخل شد و مشغول تدریس

 
 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 
پدرم  .ماه یا آذر بود. من و پدر و مادرم داخل ماشین نشسته بودیم کنم آبانفکر می

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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در حالی که با  .خواست وسایل مورد نیازش را تهیه کند. صدای زنگ موبایلش را شنیدممی

 .یک دست فرمان را نگه داشته بود، تماس را برقرار کرد

 !الو -

- ... 
 چی شده؟ -

- ... 
 چی؟ -

صدای پدرم را حس کردم، ترسیدم. پدرم آدمی نبود که با هر ترسیدم. همان موقعی که لرزش 

اتفاقی صدایش بلرزد. به در ماشین نزدیک شدم و مشغول دید زدن بیرون شدم. کاری که 

 :پرسید مادرم کرد، قطع که را موبایلش. نداشت چندانی ثیرٔ  امیدوار بودم آرامم کند اما تا

 چی شده؟ -

 :و پدرم با خشم گفت

 .عداً برات توضیح میدم. باید بریم بیمارستاناالن نه! ب -

نگرانی را در  .به بیمارستان که رسیدیم، همهمه بود. به جای ترسیدن، بیشتر کنجکاو بودم

شد. های مردی بیشتر میفریاد رفتیم، صدایدیدم. هر چه جلوتر میچهره پدر و مادرم می

ای ایستادیم و پدرم من و مادرم گوشهاکثریت اقوام و آشنایان در بیمارستان حضور داشتند. 

 .باز بود و من سیاوش را دیدمداخل اتاقی شد. در نیمه

هایم حسی نداشتم اما سیاوش و حمید و سلیم سیاوش سومین عمویم بود. نسبت به دیگر عمو

 پرجمعیت خیلی امپدری ٔ  خنداندند. خانوادهکردند و مرا میرا دوست داشتم! با من شوخی می

یا  5خواهر. عموی کوچکترم سلیم بود. با اینکه وقتی از دنیا رفت من حدود  4برادر و  6 .بودند

های محوی از حرف زدنش با خودم داشتم. از نظر من سیاوش و سلیم سال داشتم، اما صحنه 6

 ... خوب بود ولیتر بودند. اخالقشان هم خیلیچهرهشان خوشنسبت به همه

اش شدم! تمام بدنش پر از تاول حاصل از سوختگی با وحشت خیره اش،با دیدن باالتنه برهنه

هایم بنشیند. چادر بود. بغضم گرفت و نم اشک در چشمانم نشست. اما نگذاشتم اشک به گونه

مادرم را نامحسوس در مشت کوچکم فشردم و من فقط حق داشتم در خلوت خودم اشک 

 .بریزم

شد. نگاهم روی مادربزرگم نشست. ساعد دستش پر مادرم دستم را گرفت و داخل اتاقِ دیگری 
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 از تاول و سوختگی بود. چه گذشته بود بر این دو نفر؟

های ناشی از درد سیاوش تمام بیمارستان را پر کرده بود. نگاهم به چشمانِ خیس صدای زجه

با  صحبت مشغول مادرم و نشستم هاتخت از یکی روی! بودند سرخ سرخِ. افتاد مادرم ٔ  از گریه

 .مادربزرگم شد

 .نبودم صمیمی و گرم کسی با زیاد هم من نداشتیم؛ آمد و رفت زیاد امپدری ٔ  با خانواده

کردیم، برای همین امکاناتِ زیادی نداشت. چند ساعتی در شهرستان کوچکی زندگی می

اما تمام نگاه و  .گذشت که پدرم سوئیچ ماشین را به دست مادرم سپرد و گفت به خانه برویم

های سرخ پدرم بود. سرم را پایین انداختم و همراه با مادرم از بیمارستان حواس من به چشم

 .خارج شدیم

 .به خانه که رسیدیم، مستقیماً به سمت تخت خوابم رفتم و خوابیدم

 ٔ  من خانه .گذشتهای مرکز استان میای از انتقال سیاوش به یکی از بیمارستانیک هفته

خندیدیم. مهراد همیشه خوب کردیم، میخوب بود! با مهراد شوخی می اوضاع. بودم پدربزرگم

ام را از دست راحتی خونسردی کرد که منِ خونسرد و آرام، بهاوقات کارهایی میبود اما گاهی

 !دادممی

 :رفتیم که فاطمه به یک مرتبه گفتبا نورا و فاطمه در سالن مدرسه راه می

 نفس؟ -

 :ماش کردنگاهی حوالهنیم

 بله؟ -

 :منی کرد و گفتمن

 خبر داری عموت مرده؟ -

  :خندیدم و گفتم

 .وپرت نگو بابا! اون االن تو بیمارستانهچرت-

ظهر وقتی  .های فاطمه ذهنم را مشغول کرده بودسرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. حرف

د. نزدیکشان شدم به خانه رسیدم، پدر و مادرم مشغول حرف زدن بودند. المپ اتاق خاموش بو

 :و گفتم

 مامان چیزی شده؟ -

 :نگاهی به پدرم انداخت و پدرم گفت مادرم نیم
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 .چیزی نیست نفس -

 :مادرم با اعتراض گفت

 !گی؟ اون حقشه که بدونهچرا بهش نمی -

 :و رو به من ادامه داد

 !سیاوش مرده -

ه را بازگو کرده بود! من به مسئل این رحمیبی با مادرم. خوردمی زنگ گوشم در "مرده" ٔ  کلمه

برادرش بود و مادرم چطور توانست  ...گرفتم اما پدرمدرک! من همیشه احساساتم را نادیده می

به راحتی بگوید سیاوش مرده؟ سرم را پایین انداختم و به سمت اتاقم رفتم. کمی ناراحت شدم 

 .و من کسی بودم که در سرکوب احساساتم استاد بودم

ای به تشییع جنازه داشتم و نه اش چگونه گذشت چون نرفتم. نه عالقهع جنازهدانم تشیینمی

عروسی. خنثی بودم. فقط از فاطمه شنیده بودم که پدرم از شدت ناراحتی و غم، از حال رفته 

ای که پدرم از حال رفته بود، کمی سنگین بود! من همیشه بود. برای من هضم چنین مسئله

 .م و استوار ببینمعادت داشتم پدرم را محک

پشت سر گذاشتم. همه چیز خوب بود.  20سال اول را با موفقیت و با معدل امتحانات نیم

شد. یا اگر مان زده نمیهای کالس. دیگر حرفی از سیاوش در خانهها، معدل، بچهها، نمرهدرس

 .شد، موقعی بود که من حضور نداشتم یا هم خواب بودمهم می

تر شده بود. نورا اعتقاد داشت که زهرا به دوستی عمیقمان رئیسی هم عمیقام با زهرا دوستی

هایش را پشت گوش کرد اما من چنین حسی نداشتم، برای همین هم حرفحسادت می

 .انداختممی

پنداشت. گرچه هایم به اسم نادیا افشار، مرا رقیب درسی خود میدر آن بین یکی از همکالسی

 :کردم. حتی یک بار از من پرسیدیمن حتی به او فکر هم نم

 بینی؟نفس تو منو رقیب خودت می -

 :و من با پوزخند گفته بودم

 .کنممن حتی به تو فکرم نمی -

، اما ارثی بود که از پدرم به من آمددانستم خصلت رک بودنم کمی به مزاج بقیه خوش نمیمی

 .رسیده بود و من شدیداً دوستش داشتم
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خواست به نفعم باشد یا به ود. من در ذاتم بود که حقیقت را بگویم، حال مینیازی به تمرین نب

 .ضرر. برایم فرقی نداشت

یک هفته به عید مانده بود که مدرسه را تعطیل کردیم و اصالً به حرف مدیر مبنی بر آمدن به 

 .مدرسه هم توجه نکردیم. عید نوروز هم با میهمانی رفتن و خواندن رمان سپری شد

های سردسیر استان رفته بودیم. البته پدر و مادرم بدر عالی بود! به یکی از شهرستانهسیزد

نیامدند و باعث خوشحالی بود. به هر حال هیچ کس دوست نداشت که در طول مسافرت جنگ 

 .آزاری کردیماعصاب داشته باشد. تمام روز را با سامر صرف شیطنت و بازیگوشی و مردم

توجه به سواالت پدر و مادرم، خودم را روی تختم پرتاب کردم و یبه خانه که رسیدم، ب

 .خوابیدم

*** 
اوایل اردیبهشت بود. زنگ اول را پشت سر گذاشته بودیم و زنگ دوم عربی داشتیم با خانم 

 .نفیسی نازنین

را خوانده  "پشت یک دیوار سنگی"اصال به کتاب عربی نگاه نینداخته بودم و به جایش رمان 

 :روی صندلی نشسته بودم که صدای نفیسی را شنیدمبودم. 

 .نفس امیری و میترا راد بیان پهلوی تخته -

ام را معنا متن عربی .انداخت کردمآب دهانم را قورت دادم و اخمی به نورا که برایم ابرو باال می

 .ودمام نسبتاً قوی بود. چون اکثر کلمات کتاب را از بر بای ایستادم. عربیکردم و گوشه

 2های کالس. برای همین هر میترا مشغول معنا کردن متن بود. البته با تقلب رساندن بچه

 :شدهایش باال و پایین میبار، مردمک چشمثانیه یک

 !سه رنگ است. سبز و سفید و... امم آبی ...پرچم ایران... امم -

بز و سفید و آبی؟ اصال مرتبه کالس روی هوا رفت. ساش شدیم به یکهای گشاده خیرهبا چشم

کرد تا رنگ پرچم اش رجوع میسنگ برداشته الزم به تقلب نبود، فقط الزم بود به عقل پاره

 .آوردکشورش را به یاد می

 :صدای خانم نفیسی را شنیدم

 .دمها! منفی میساکت شین بچه -

گفتند ه میسوتی ک هایم جاری شده بود. خدایی تهآن قدر خندیده بودم که اشک از چشم

جایم نشستم و معلم مشغول درس پرسیدن از بقیه شد. زنگ تفریح  همین بود دیگر! نه؟ سر
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 :ها پرسیدمکه خورد، متوجه چهره سرخ شده و گریان زهرا شدم. از یکی از بچه

 زهرا چش شده؟ -

 :خندید و گفت

 !سر کالس وضعیتش قرمز شده -

ایش توضیح دادم؛ خندید. خب تحمل سنگینیِ نگاه پقی زدم زیر خنده. به سمت نورا رفتم و بر

های کالس واقعاً مشکل بود! بیچاره از شدت خجالت جرأت نداشت از جایش برخیزد و آن بچه

 .دیدمروز، آخرین روزی بود که خجالت زهرا را می

از گذشت و مدرسه رو به اتمام بود. امتحانات نوبت دوم فرا رسیده بودند و من ناراحت روزها می

برنامگیِ تابستانم. امتحانات را با موفقیت پشت سر گذاشتم و به پایان رسیدن مدرسه و بی

 .باالخره مدرسه تمام شد

دادم ولی از درون ناراحت بودم، از ام را شاد نشان مینورا و زهرا خوشحال بودند. من هم چهره

پری کنم؛ داخل اتاق سرد و اینکه قرار بود تمام روزهای تابستان را در خانه و به تنهایی س

 .ساکتم

 ".اتاقِ کوچکم جهان کوچکی ست برای این همه تنهایی"

*** 
های اطراف قبول شده بود. لیسانسش را داده بود و در یکی از شهرستانپدرم کنکور فوق

 .شدمای دو روز کالس داشت. دو روزی که من از نبودنش خوشحال میهفته

گرفتم. خودم خیلی عالقه به روزه گرفتن داشتم یکی در میان می هایم راماه رمضان بود. روزه

دانید دانم که میداد، چون الغر بودم. البته به قول خودش الغر مردنی. میاما مادرم اجازه نمی

 .خیلی به من لطف دارد

گذاشتیم و کل کل سر یکدیگر میبهتر شده بود. هنوز هم در گروه سرام با آرمان عمیقرابطه

کردن در گروه با آرمان بودم. مادرم را دیدم کلصبح بود و من مشغول کل 5کردیم. ساعت می

 :رویم ایستاد و گفتکه نزدیکم شد. روبه

 .دونی اگه بابات بفهمه خوشش نمیادنفس کمتر با آرمان حرف بزن. می -

 :گفتم؛ اما رو به مادرم به آرامی گفتم« به درکی»در دلم 

 .باشه -

خورده بود. برای همین سریع از آرمان خداحافظی کردم. در اتاقم را بستم، المپ را  تو ذوقم
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 .خاموش کردم و مشغول خواندن رمان شدم

کردم و آمد، یا فرار میمیان می اعصابم را خورد کرده بود و من از بچگی وقتی پایِ نصیحت به

 .کردمها عمل نمیبه آنکردم و آخر سر هم ها گوش میحوصلگی به نصیحتیا هم با بی

*** 
 .ام را تهیه کرده بودمشهریور بود و من وسایل مدرسه

کردم. حسم را دوست داشتم؛ خوب بود و بامزه ها حسی که به آرمان داشتم را درک نمیتازگی

و البته خطرناک! یک حسِ خاص و شیرین بود. شاید مثل خوردن خیار با آن صدای اعصاب 

 !روی اعصاب ملتخوردکنش و راه رفتن 

  :به قول نورا

 !خاک بر سرت که مثاالت مثل آدمیزاد نیست-

 ...ام داغ بود. اما با گذشت زمان و اتفاقاتی که افتادها کلهگفتم عشق و آن موقعمن می

*** 
بار وسط نورا و زهرا نشسته ام باز هم کنار پنجره بود. البته اینمدرسه شروع شده بود. صندلی

 .بودم

های رنگ آمیزی سبز رنگ را دوست داشتم؛ بامزه بودند! میزِ های کوچکِ چوبی با آهنصندلی

ها هم بامزه و جادار بود. حاشیه کالس بودیم و وسطِ کالس هم دو ردیف میز و جلوی صندلی

 .صندلی قرار داشت. برای هر میز سه صندلی در نظر گرفته شده بود

ز ما بود را دختری به نام نیلی اشغال کرده بود. ای که نزدیک به میروی میز اول، صندلی

 !زنمبخواهم آدمی فوق اجتماعی را نام ببرم، حتماً حتماً نیلی را مثال می

 !قدر که با دخترها خوب بود، با پسرها هم خوب بوداش همانالبته رابطه

مد گریه آکرد. خیلی کم پیش میپسر میمیانگین که بگیریم، سه ماهی یک بار تجدید دوست

 .گفتند نیلی بودکند یا غمگین شود. آدم سرخوش که می

ای که های تقریباً باریک و بینیپوستِ سبزه، چشمان درشت و به قول من ورقلمبیده، ل**ب

آمد. پوستِ صورتش شل بود و برای همین هم وقتی موهایش را سفت و دم به صورتش می

مان معمولی بود و شدند. رابطههدایت میبست، انتهای ابروهایش به سمت باال اسبی می

 .کردیمگاهی هم با یکدیگر صحبت میگاه

واردی  روز اول مدرسه بود و معلمان در دفتر جمع شده بودند و مشغول گفتگو بودند. معلمِ تازه
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 .داشتیم. معلم عربی، خانم جلیلی

تیم و تک و توکی از کردن بودیم که داخل شد. از جای برخاسبا نورا و زهرا مشغول صحبت

 بود بلند قد بود، تیره کمی ٔ  اش سخت و خشک بود، پوستش سبزهها سالم کردند. چهرهبچه

 !زکی بود گفته اسکلت به و

تر بود. من و زهرا نیم نگاهی به یکدیگر انداختیم و آب حتی از من و نورا و زهرا هم الغر

 :زدن کرددهانمان را قورت دادیم. شروع به حرف

 شناسید که؟معلم عربیتون هستم؛ خانم جلیلی. می من -

 :گفتیم و کردیم پایین و باال را سرهایمان زهرا و من فقط. نداشتند زدنحرف تٔ  ها جرابچه

 .بله-

 ها بیرونن؟بقیه بچه-

 :وار سرهایمان را باال و پایین کردیم و گفتیمباز هم طوطی

 !بله -

 توی کالس دارین؟ 20معدل  - :شتند. باز گفتهای کالس حضور داچون فقط نیمی از بچه

 :سر تکان دادیم و گفتیم

 .بله -

 !خوبه -

 .خواست دهانش را باز کند و بگوید بله، که با سقلمه من خفه شدزهرا می

کرد. من و زهرا نگاهی به یکدیگر  خانم جلیلی هم با گفتن موفق باشید کالس را ترک

 .ها زیاد از حد مضحک بودنظرمان آن بله گفتن انداختیم و از خنده منفجر شدیم. در

داد، تر از قبل شده بود. اگر غرورم اجازه میزدم. خوب بودیم و من حسم قویبا آرمان حرف می

میزه و نوپا نسبت به او داشتم.  کردم. اعتراف به اینکه یک حسِ ریزهرفتم و اعتراف میجلو می

 از نیمی از بیش داشت کیدٔ  ه بودم و او همیشه تاناگفته هم نماند که به حرف مادرم رسید

 .بود داده تشکیل غرور مرا وجود

کردم. برای نورا ِ خواب اتاقم نشسته بودم و همزمان با نورا و آرمان صحبت میروی تخت

 :نوشتم

 از زیر زبونش بکشم دوستم داره یا نه؟ -

 چطوری؟ -



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

40 

 

 بکشم یا نه؟ -

 .شروع کن -

 .منتظر باشکنم؛ اوکی. خبرت می -

 :ام دادمو به آرمان پی

 نورا میگه تو عاشقم شدی. هه! مسخره نیست؟ -

 :تایپ کرد

 !تری. باور کنبهش بگو تو فکر نکنی سنگین -

 . ای بارش کرده بودفهمید آرمان چه جملهام گرفته بود. اگر نورا میشدیداً خنده

 :ام گرفت و نوشتمخنده

 !عاشقتم -

؟ من دقیقاً همان "عاشقتم"گوید شود، از ذوق میاید آدم که ذوق زده میاعتراف نبودها! دیده

ای گذشت و منظور را داشتم. بدون هیچ قصد و منظوری هم آن کلمه را نوشتم. چند دقیقه

 :فقط نوشت

 !همچنین -

ود ابراز عالقه ب کرده فکر. شدم خیره بود، بسته نقش تبلتم ٔ  ای که روی صفحهبا شک به جمله

؟ خب چه اشکالی داشت؟ او فکر کرده بود من عاشقش هستم و من هم پیش خودم کردم

 .بودکردم مشکلی میخیالم راحت بود که غرورم نشکسته بود. پس فکر نمی

 !عاشقتم منم بنویسد داشتم انتظار شاید ها،حرف این ٔ  با همه

 ایموجی بودم؟ کرده او و خودم ٔ  و بعد از این فکر به خودم پوزخند زدم. واقعاً چه فکری درباره

فقط آن شب لبخند روی لبم را  .نگفتم چیزی دیگر. کرد را کار همین هم او و فرستادم خنده

 .دوست داشتم

خواستم ها! فقط، خسته بودم از تنهایی، از تک فرزند بودن، از تحمل من چیزی نمی

 !ها، از همه چیز خسته بودمهای داخل خانه، از نصیحتجروبحث

ح، با سرحالی و شادی از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم، مشغول فردا صب

ساعت بعد از بیدار  2خوردن نداشتم و معموالً تا  پوشیدن فرم مدرسه شدم. عادت به صبحانه

 .شدنم از خواب، میلی به خوردن نداشتم

 :با دیدن نورا، با سرعت به سمتش رفتم و گفتم
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 .باالخره گفت -

 :نی گشاده شده گفتبا چشما

 !دروغ میگی -

 :دستش را کشیدم و گفتم

 .کنمبیا بریم کیفم رو بذارم. بعدش برات تعریف می -

با سرعت داخل کالس شدیم و من کیفم را روی میز گذاشتم و از کالس خارج شدیم. ماجرا را 

 :برایش تعریف کردم و او گفت

 .شکستینباید غرورت رو می -

 :کج خندیدم

 .دونیم که من از غرورم نگذشتم، پس چیزی نیستوز غرورم رو دارم. من و تو میمن هن -

 :سرش را تکان داد. ساکت شدیم که یهو بلند گفت

 نفس؟ -

 :چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 زهرمار! چته؟ -

 !بگو دیشب چی شد -

 چی شد؟ -

  

 

 !رفتم یهو موتور زد بهمداشتیم تو خیابون راه می -

ه نگاهش کردم و بلند خندیدم. خودش هم شروع به خندیدن کرد. درحالیکه با چشمانی گشاد

 :خندیدم، گفتممی

 !نمردی؟ -

 !کنهنه بابا! فقط ماتحتم ترکید. اوف المصب درد می -

دار بود. موتور؟ ماتحت؟ در حالی که دستش را به بلندتر از قبل خندیدم. تصورش واقعاً خنده

 :کشید، گفتپشتش می

 .تونم درست بخوابمکشم! دیگه حتی نمیدونی چه دردی دارم مینمیتو که  -

 :و با ناله و بدبختی ادامه داد
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 .این یه ظلمِ آشکاره -

 :با خنده گفتم

 گفتی مگه خودت ماتحت نداری؟گرفتی میرفتی یقش رو میباید می -

و جلوی  و ترکیدیم از خنده. صدای زنگ صف را شنیدیم. به سمت ساختمان مدرسه رفتیم

 :ها، خانم مدیر در مقابلمان ایستاد و گفتساختمان، صف گرفتیم. بعد از اجرای برنامه

 !سالم بچه ها -

 !همه: سالم

 .زنید. یا سفید باشه یا هم کرمیاز فردا صبح به بعد همتون هِد می -

 :ها بلند شد که فریاد زدصدای اعتراض

 .باطش کم میشهساکت ببینم! هرکس که هد نزنه از نمره انض -

توجه به ما داخل مدرسه شد. من، نورا و البته ها بلند شد اما او بیباز هم صدای اعتراض

 .کردیمدیگران، زیر ل**ب روح پرفتوحش را مستفیض می

 :ظهر که به خانه رسیدم، مستقیماً به سمت تبلتم رفتم و برای آرمان نوشتم

 .سالم -

 :ای گذشت که دیدم نوشتیک دقیقه

 سالم؛ خوبی؟ -

 خوب! تو چطوری؟ -

 منم خوبم. مدرسه چطور بود؟ -

 .معمولی -

 هوم. نفس؟ -

 بله؟ -

 چطور تونستی غرورت رو زیر پات بذاری و به من بگی دوستم داری؟ -

رفت غرورم را زیر پا نفسی داشت این بشر! من سرم هم می خندی زدم. چه اعتماد بهنیش

 :شتمگذاشتم. با همان نیشخند نونمی

 دونم. مگه بده؟نمی -

 .نه نه خوبه! من مشکلی باهاش ندارم -

 :دهانم را کج کردم و زیر ل**ب گفتم
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 !نه تو رو خدا. بیا و مشکلم داشته باش -

 .آهان! خب من میرم ناهار بخورم -

 !باشه؛ نوش جان -

 .پس فعال -

 .بای -

با آرمان بودم و به  کردن شب بود. داخل ماشین نشسته بودم و مشغول چت 10ساعت 

دادم. مادرم و تر سامر( با مادربزرگم گوش میهای مادرم و مرجان )خواهر بزرگخداحافظی

فروشی ایستاد های راه بودیم که مادرم جلوی میوهمرجان سوار شدند و ما حرکت کردیم. نیمه

 :و گفت

 .گیرم میاممیوه می -

 :مرجان گفت

 .باشه -

 :برای آرمان نوشتم

 .ی عشقا خیلی دوست داشتنین. درست مثل عشقی که از بچگی باهات بودهبعض -

 از بچگی منو دوست داشتی؟ -

بهتش را دوست داشتم. نیشخندی زدم. چه اشکالی داشت چنین فکر بکند؟ من فقط یک 

 جمله را 

 .پیست کرده بودم-کپی

 :تایپ کردم

 .آره -

 !منم دوستت دارم-

 :به تازگی دیده بودم، برای آرمان تایپ کردم ای را کهبار متن عکس نوشتهاین

 .دوستت داشتم، دارم و خواهم داشت -

 :انتظار داشتم او هم متنی عاشقانه بفرستد، اما نوشت

 گی دوستت دارم؟چی شده که امشب هی می -

لبخند از روی لبم پر کشید. به غرورم برخورد؛ خیلی هم برخورد! نه اینکه تو ذوقم خورده 

. گرفتممی قرار ثیرٔ  تاشدم و خیلی سخت تحتزده نمیوقت ذوقمن اصوالً هیچ باشد، نه!
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 :نوشتم بود، پوشانده را امچهره اخم درحالیکه

 .گمدیگه نمی-

 !نه من منظوری نداشتم-

 :نوشتم

 دیر گفتی، من منظوردار برداشت کردم. مامانم کارم داره. کاری نداری؟ -

 :یر پاسخ دادخٔ  با کمی تا

 !اینه. ب-

 .بای-

 آن از بودم؟ اطالعبی من که کردندمی تقسیم جهان کجای در را شانس. کردم تلخی ٔ  خنده

 تاوان و بود شکسته را غرورم. دارم دوستش نگویم دیگر که کردم عهد خود با بعد به شب

 .بزند من به حرفی چنین نداشت تٔ  جرا کسی که منی غرور شکستن داشت

زند خانواده، تک نوه از طرف مادری بودم و حاال یک پسر تازه مگر شهر هرت بود؟ من، تک فر

 !از راه رسیده بیاید جلو و غرورم را بشکند؟ هه

 :زیر ل**ب زمزمه کردم

 .شنویبه این زودیا دیگه این جمله رو نمی -

 "!فقط مغرور باش، هیچ کس به اندازه خودت مهم نیست"

*** 
 .رویمنشست متن روبهم میتم بود و عجیب به دلتبل ٔ  نگاهم روی صفحه

 داره؟ لیتٔ  دونی دوستت دارم گفتن که هیچ، دوستت دارم شنیدن هم مسومی"

 .ترین حرف و حرکتتوقتی کسی بهت میگه دوستت دارم، یعنی روت حساسم، رو کوچیک

 .رنجمای ازت مییعنی اگه بهم بدی کنی بیشتر از هر کس دیگه

 ترین اخمت، یعنی تو فرقشکنه از کوچیکلم میاگه کسی بهت گفت دوستت دارم، یعنی د

 !دوروبرم آدمای ٔ  داری با همه

 .وقتی کسی بهت میگه دوستت دارم، حتی اگه دوستش نداری هوای دلش رو داشته باش

 !نذار عشق از یاد قلبش بره

 !خردنکن غرورش رو

 .طور؛ اما نابودشم نکنگم در جوابش بگو منم همیننمی
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 !ایِ سادهها رو کنار گذاشته برای اون عبارت دو کلمهاون آدم خیلی چیز

 "!بیشتره خیلی گفتن دارم دوستت از لیتشٔ  دوستت دارم شنیدن، مسو

 .ت دیر شدنفس؟ بدو مدرسه -

هایم، از خانه بیرون زدم. تمامِ طول راه را به متن متن را ذخیره کردم و بعد از پوشیدن کفش

 امناراحتی از اصالً بود؟ حساس من روی بود؟ پذیرلیتٔ  کردم. به اینکه آرمان مسوفکر می

 داشتم؟ فرق برایش من کهاین به و شد؟می ناراحت

  :ام را از یاد بردم و زیرِ ل**ب زمزمه کردمپایم را که داخل کالس گذاشتم، ناراحتی

 !گور بابای همه*

دیر با عصبانیت داخل مشغول شیطنت و سروصدا بودیم. به قدری صدایمان باال بود که خانم م

 :کالس شد و فریاد زد

 !ساکـت -

 :کم صداها خوابید و خانم مدیر با شکایت و اعتراض رو به ما گفتکم

 این؟ها شما چرا اینقدر بچهبچه -

 70ایم گویم من دیگر حرفی ندارم! شما خودتان قضاوت کنید با چه کسانی شدهفقط می

 !میلیون و اندی

مان بلند زهرا انداختم و با هم جلوی دهانمان را گرفتیم تا صدای خنده نیم نگاهی به نورا و

هایمان از دم قاطی داشتند نشود. بعد از اینکه رفت، کالس از خنده ترکید. مدیر و معاون

 !اساسی

متری که از  1زنگ تفریح بود که با زهرا و نورا بیرون رفتیم. زهرا به سمت تکه موکتِ 

 :دیم، رفت و گفتآبدارخانه کش رفته بو

 .کشمش بیوفتینورا؟ رو این وایستا. من از زیر پات می -

هایمان باز کردیم. اسکل بازیمان من و نورا نیم نگاهی به هم کردیم و نیشمان را به عرض شانه

 !گل کرده بود؛ بد رقمه هم گل کرده بود

یش کشیدیم و نورا به طرز اول نورا جلو رفت و روی موکت ایستاد. من و زهرا موکت را از زیر پا

 :داری روی زمین افتاد. بلند خندیدم. زهرا رو به من گفتخنده

 کنی یا من برم؟امتحان می -

 .برو تو -
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های موکت را گرفتیم و محکم کشیدیم. زهرا با صدای روی موکت ایستاد. من و نورا گوشه

زهرا باالی سرم ایستادند و  گرومپی افتاد. روی زمین نشستم و شروع کردم به خندیدن. نورا و

 :گفتند

 !نوبت توئه نفس -

کردم. آب دهانم را قورت دادم و روی موکت ایستادم. با خنده و هیجان به زهرا و نورا نگاه می

آنقدر بد افتادم که با نگرانی باالی  .موکت را از زیر پایم کشیدند که با صدای بدی زمین افتادم

 :که از خنده سرخ شده بود، گفتم، بلند خندیدند. زهرا درحالیاسرم آمدند اما با دیدن خنده

 !فکر کردم مُردی -

 .و شدیدتر خندیدیم

*** 
شد که از زدم. یک ماهی میتر با آرمان حرف میامتحانات نوبت اول شروع شده بودند و من کم

ه گفتم دوستش دارم و جواب من بکرد که چرا نمیگذشت و آرمان شکایت میآن شب می

 باید. دانستمی را الشٔ  هایش، یک ایموجی خندان بود. خودش باید جواب سوتمام اعتراض

 .شدمی این اشنتیجه من غرور کردن دارخدشه که فهمیدمی

 :امتحان آخری بود. از سالن که خارج شدم، به سمت زهرا رفتم و گفتم

 چطور بود؟ -

 .میشم 18خوب!  -

 .هوم -

 :پرسید

 تو چطور؟ -

- 20. 
 :لبخندی زد و چیزی نگفت. بعد از چند ثانیه گفت

 .رمدارم می -

 :با تعجب گفتم

 کجا؟ -

 .بابام انتقالی گرفته بریم شهر-

 :باور نکردم و گفتم
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 اسکل کردی؟ -

 :خندید

 .نه بابا! از هفته بعد نمیام -

از  هایش عادت کرده بودم.بازیهومی کردم و چیزی نگفتم. حقیقتاً به حضورش و مسخره

 !رفتنش کمی ناراحت شدم. اما بعد از گذشت چند دقیقه به حالت عادی بازگشتم

شدم، آدم بروز به هر حال من آدمی نبودم که از رفتن کسی ناراحت شوم. اگر هم ناراحت می

 .دادنش نبودم

گذشت و من هیچ حسِ خاصی از رفتنش نداشتم. دو هفته از امتحانات نوبت اول رفتن زهرا می

 .یک رهگذر ساده و معمولی بوده که فقط از کنارم عبور کرده بود انگار

 طول ایثانیه چند. کردم لمس را "پاپیون پیامک بانک" ٔ  روی تختم دراز کشیده بودم. برنامه

های مناسبی برای ساختن گزینه .کردم غمگینش هایپیامک به نگاهی. شود باز برنامه تا کشید

 .نوشته داشتعکس

 20نوشته شدم. به خودم که آمدم، نزدیک به کردم و مشغول ساختن عکسمتنی را کپی 

. گذاشتم تختم ٔ  هایم را کمی با دست مالیدم و تبلت را گوشهنوشته ساخته بودم. چشمعکس

 سمت به لبم. بود آرمان انداختم، اشصفحه به نگاهی. شد بلند تبلت صدای که بخوابم خواستم

 .کرد تا پاسخش را دهمی صبر میاد. باید چند دقیقهش کج باال

 :نوشتم بود، فرستاده برایم که سالمی جواب در بعد، ٔ  دقیقه 3

 .سالم -

را دیدم. لبخندی از سر  «is typing» بالفاصله باالی صفحه، در کادر سبز رنگ واتس آپ

 .رضایت زدم؛ حقش بود! من آدمی نبودم که از شکسته شدن غرورم بگذرم

 ب دادی؟خوبی؟ چرا دیر جوا -

 .امت روخوبم. االن دیدم پی -

 کنی؟ چه خبر؟آهان! چیکارا می -

 .کردمنوشته درست میهیچی بیکارم. داشتم عکس -

 !خوبه -

 .آره خوبه -

 :ای گذشت و تایپ کردچند ثانیه



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 نفس؟ -

 بله؟ -

 از کی فهمیدی من رو دوست داری؟ -

 :من آرمان را دوست داشتم یا نه. نوشتمتهِ تهِ قلبم به حسم شک داشتم. شک داشتم که آیا 

 .دونمنمی -

 حدودشم یادت نیست؟ -

 :ام گرفتخنده

 !نه -

 .باشه -

 :اینبار پرسیدم

 آرمان؟ -

 جانم؟ -

 تو واقعا من رو دوست داری؟ -

 :بعد از چند ثانیه مکث کردن تایپ کرد

 !آره؛ من دوست دارم -

گفت مرا دوست دارد. اما چیزی بود که میگفت. خر نبودم که نفهمم. دروغ محض دروغ می

 .نگفتم و من همیشه از جروبحث نفرت داشتم

 .اکی -

 مامانم کارم داره. برم؟ -

 .خداحافظ -

 !ببین -

 نوشتم: بله؟

 گی دوستم داری؟چرا بهم نمی -

ه شنید. هنوز مانددوید تا آن کلمه را از من میها باید میلبم به سمت باال کج شد. حاال حاال

 .بود. خیلی هم مانده بود

 .خودت باید بفهمی. بعضی حرفا گفتنی نیستن -

 !مغرور -
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 هم را بگومگو و کلکل ٔ  گفتند مغرور نداشتم، اما حوصلهحس خوبی به اینکه به من می

 :کردم تایپ. نداشتم

 .همه میگن -

 .دیوونه! نگو ولی من خیلی دوستت دارم -

 .ایموجی خنده و قلب فرستادم

 .من رفتم عزیزمپس  -

 .بای -

 .بای -

  

 

مان حاصل نشده بود. فقط ای پرت کردم. هیچ تغییری در رابطهپوزخندی زدم و تبلت را گوشه

در میان مکالماتمان وجود داشت و البته که من از آن  "دوستت دارم"معنی کلمه مزخرف و بی

دادم، ت، نه تنها انجامش نمیخواسوضعیت راضی بودم. چون اگر چیزی فراتر از اینها از من می

 !کردمبلکه یک سیلی هم مهمانش می

 :نگاهی به نورا انداختم و با نارضایتی گفتم

 .به نظرت بریم پیشش؟ بابا ارزش نداره، یارو خیلی خسیسه -

 :نورا با بدبختی گفت

 .میریم از تشنگی. بیا بریم دیگهمی -

 .جهنم الضرر. بریم -

العاده خسیس! افتادیم. سرایدار مدرسه زنی به نام مهرانگیز بود و فوق به سمت آبدارخانه به راه

اش هم بدتر بود! اگر آب من که امیدی نداشتم به ما آب بدهد. المصب از شمر و دار و دسته

 .شد، مجبور به تحمل آن خفت نبودمسرد کن لعنتیِ مدرسه خراب نمی

 :مقابلش که ایستادیم، نورا به حرف آمد

 یز! آب خنک داری بهمون بدی؟مهرانگ -

 :گفت .لبخندی زد که از نظر من کامالً خباثت داشت

 .نه! آبا همه گرمن؛ االن آبای خنک رو بردم دفتر -

 :در دلم گفتم



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

50 

 

 خوای کاله بذاری؟جون عمت. از بس خسیسی معروف شدی. دیگه سر ما رو می -

 :قبل از اینکه نورا چیزی بگوید، گفتم

 .کنهباشه دستت درد ن -

 :کرد، گفتکه دستش را از دستم جدا میو دست نورا را کشیدم و از او دور شدیم. نورا درحالی

 چرا زود برگشتی؟ -

 .دهبابا من که گفتم این جادوگر بهمون آب نمی -

 :رویم ایستادروبه

 خب حاال چیکار کنیم؟ -

سپس با چشمانی گشاده  فهمید؟ با شک نگاهم کرد وعاقل اندر سفیه نگاهش کردم. واقعا نمی

 :از تعجب گفت

 دزدی؟ -

 :پوفی کردم و ابروهایم را باال انداختم

 !ذاریم قرض گرفتندزدی چیه؟ اسمش رو می -

 :ادایم را درآورد

 .قرض گرفتن -

شد که ایستاده بودیم. صدای نورا را ای میو خندید. کج خندیدم و چیزی نگفتم. پنج دقیقه

 :شنیدم

 نفس؟ -

 :ال بردم و گفتمسرم را با

 ها؟ -

 :ای به طرف آبدارخانه کرد و گفتاشاره

 .کنه خسیس خانماون جا رو باش! داره شرش رو کم می -

نیشم را شل کردم و به نورا نگاه انداختم. خوردن آب، آن هم پنهانی و دزدکی واقعاً 

آبدارخانه رفتیم. بخش بود! بعد از اینکه مهرانگیز رفت، با سرعت به سمت انگیز و لذتهیجان

 :نورا گفت

 .دمزود برو بخور. من نگهبانی می -

دانستیم مهرانگیز دروغ گفته بود. در یخچال را که آمد که هر دو میام گرفت. خوشم میخنده
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ای های درشت درونشان قرار داشت، خندههای یخپارچ آبی که قالب 3باز کردم، با دیدن 

 .کردم

ها دست بردم. لبه پارچ را نزدیک دهانم بردم و آب یکی از پارچ لبخند خبیثی زدم و به سمت

 :را سر کشیدم. به سمت نورا رفتم و گفتم

 .برو بخور. من حواسم هست -

سری تکان داد و با خنده به سمت یخچال رفت. سریع آب خورد و در یخچال را بست. در 

 .جا دور شدیمآبدارخانه را هم دادیم و با لبخند از آن

*** 
مثل هر سال  .اواخر اسفند ماه بود. دقیقاً یک هفته مانده به عید، مدرسه را تعطیل کردیم

البته پدرم هیچ سالی ما را  .گذراندیم مادربزرگم و پدربزرگ ٔ  خانه در را تحویل سال ٔ  لحظه

کرد. برای من هم بود و نبودش فرق چندانی نداشت، چون نه زیاد با هم حرف همراهی نمی

 .خندیدیمنه اینکه میزدیم و می

آمد و من به های پرسروصدا خوشمان نمیمن و پدرم شبیه به هم بودیم. زیاد از شلوغی و جمع

سه ماهی -رفتم. اغراق نیست اگر بگویم پدرم دوتحویل همراهش می اصرار مادرم موقع سال

من شد. ترین بحث و حرفی عصبی میخندید. آدمی عصبی بود که با کوچکیک بار می

کردم؛ درست برعکس پدرم. شاید بداخالق و سرد بودم و با خونسردی مشکالت را حل می

 .اش به همان میزان کمتر بودچون سنش بیشتر از من بود، حوصله

 .نفــس؟ بدو بیا تو اتاق -

ای گذاشتم. دلربا واقعا اعصاب خورد کن بود. هوفی کشیدم. از جایم برخاستم و تبلتم را گوشه

ای شدم که سفره هفت سین رویش قرار روی مبل نشستم و خیره میز کوچک و بامزه کنارشان

 :داشت. دلربا موبایلش را به دست گرفت و گفت

 .بشینین کنار هم تا عکس بگیرم-

 :کردم، گفتماز جایم برخاستم و در حالی که اتاق را ترک می

 .کارت تموم شد منو صدا کن، بیرونم -

 :عتراضش را از پشت سر شنیدمصدای فریاد پر حرص و ا

 !نفـس؟-

نیشخندی به جلز و ولزهایش زدم و در خانه را باز کردم و بیرون رفتم. نفس عمیقی کشیدم و 
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 .شد اگر االن با نورا بودمچشمانم را بستم. به این فکر کردم که چقدر خوب می

 !نفـس؟-

 :چشمانم را باز کردم و زیر ل**ب گفتم

 !جیغواحت باشم جیغاگه گذاشتی یه لحظه ر-

ام دریافتی از طرف آرمان شدم. رویش را لمس و داخل شدم. سری به تبلتم زدم که متوجه پی

 .کردم

 «.عیدت مبارک عزیزم»-

  :لبخندی زدم و تایپ کردم

 «.عید تو هم مبارک»-

و  ماندداد که باید متنظر میام میو تبلت را سر جایش گذاشتم و به سمت سفره رفتم. اگر پی

 !داد که سرم سالمتاگر هم نمی

برعکس الناز،  .کنار بهناز نشستم و منتظر شدم تا تلویزیون دعای لحظه سال تحویل را بخواند

دلنواز، دلربا و بهناز، من و بهراد با بیخیالی و بدون هیچ حس خاصی به سفره خیره بودیم. من 

تر اش شومرم و البته که بهراد نقشهها هجوم ببکه منتظر بودم دعا تمام شود تا به سمت آجیل

 !شدها میها و آجیلها، میوهاز من بود و شامل شیرینی

چرخید که چشمانشان را هایم میهای من و بهراد روی خالههای پایانی سال بود و چشمثانیه

 !کردندپیس میبسته بودند و زیر ل**ب پیس

هایمان همزمان به نشانه کند. ل**بنگاه مینیم نگاهی به بهراد کردم که دیدم او هم به من 

هایشان ها و نصیحتنقخندیدیم، بهناز و دلربا نقخنده کج شد و نیشخندی زدیم. چون اگر می

 !شدشروع می

ام بود. اسمش را پیش خودم شیرینی نارگیلی گذاشته بودم، چون به ترین خالهالناز بزرگ

 !همان میزان دوست داشتنی بود

کرد و ن گزینه برای درد و دل کردن که بدون هیچ سرزنشی فقط راهنمایی میتریمناسب

نشست. مرا هم خیلی دوست نصیحت هایش هم زننده نبود! رفتارش عجیب به دل من می

 !گویم که مرا بیشتر از مادرم دوست داشتداشت. یعنی با اطمینان می

شت که به لطف آرایشگر به زیبایی ای، ابروهای پرپموهای خرمایی تیره، چشمانی گرد و قهوه

فرم و لبانی جمع و جور که به صورتش می آمد. برداشته شده بودند، بینی کوچک و خوش
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 !قالب صورتش هم گرد بود و پوستی گندمی داشت. کمی هم تپل بود

گذرانی و عشق و حال وسط باشد بعد از الناز، ساناز بود. در یک کلمه، پایه! کافی بود پای خوش

ساناز هم در آن دیده شود. به همان میزان که این خصلتش را داشت، تند خو بود و زبانش  تا

هم نیش داشت! که البته من کامال موافق بودم در مقابل بعضی آدم ها این خصلتش را به کار 

گفت اما به پای ساناز پرده سخن میگفت، الناز هم بیپرده سخن میگیرد. رک و بی

 !رسیدنمی

پوست  .ا پیش خودم چیپس فلفلی گذاشته بودم! دلیلش هم خلق و خوی تندش بوداسمش ر

های تیره و کوتاه، پوستش چیزی بین سبزه روشن و گندمی گندمی و صورت بیضی شکل،مو

ای، بینی کوچک و قلمی، ل**ب های باریک بود، چشمانی متوسط و بدون حالت به رنگ قهوه

 .و نازک و اندامی الغر

های فامیل؛ کافی بود تا طبع و مسخره بود. مثل اکثر پسراز، بهراد بود. بهراد شوخبعد از سان

داشت و مسخره میکرد! چیزی شبیه به سامر، ها دست از سرت برنمیتا ماه !سوژه اش شوی

 !تک پسر و لوس بود. از آن آدم هایی که بلد نبودند حتی یک نیمرو برای خود حاضر کنند

اهرهایش عالقه خاصی به او داشتند. اما عالقه مادرم به حدی بود که مثال مادرم و صد البته خو

داد و بهراد با خنده برای من ابرو آمد و حق با من بود، حق را به بهراد میاگر بحثی پیش می

 .انداخت! یکی از دالیل عصبی شدنم همیشه حرف زور بوده و هستباال می

اش مردانه بود و به صورتش می آمد، ل**ب بینی ابرو های هشتی، چشمان ریز و میشی رنگ،

سفید بود و صورتی بیضی شکل _هایش هم بزرگ بود. اندام تقریبا الغر و رنگ پوستش سرخ

 !دانمداشت. موهایی خرمایی داشت که مدلش را نمی

خواند و اعتماد به سقف بود! راستش را بخواهید هنوز هم خودش را خوشگل و زیبا رو می

 .اش باشدام! شاید میمون برازندهاین نمونه نایاب بشری نیافته اسمی برای

 !هوم؟

گذارم مرگ! عامل نابودی روح و روان من بود! یعنی بعد از بهراد، دلنواز بود. من نامش را می

کرد، به حدی بود باعث شده بود مدتی از او متنفر شوم! فشارهای روانی که به من وارد می

گویم دیوانه، منظورم دیــوانه است! امیدوارم منظورم را گرفته وقتی می نقو و دیوانه بود!نق

 .باشید

شد. مثل من هم به نوشتن شعر و داشتان ای شاد داشت و کمتر غمگین میبیشتر روحیه
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شد گفت که دم مند بود. روی حرکات و رفتار اطرافیانش، حساس بود و اشکش هم میعالقه

 !مشکش بود

هایی به رنگ رسید و خرمایی رنگ بود، صورتی سبزه داشت، چشمسنش میموهایش تا زیر با

هایی تیره رنگ و جمع و جور هم اش هم خوب بود، ل**بحالت، بینیای روشن و بیقهوه

 .داشت. اندامش هم متوسط بود

اشق جیغو، لوس، زورگو، عنقو، جیغبعد از دلنواز، دلربا بود. تمام اسامی بد متعلق به او بود! نق

 !طور بودعکاسی، سلفی و یک ماشین نصحیت کامل بود. البته دلنواز هم همین

البته نه  !هاو مَک داشت. درست مثل اروپایی صورتی بیضی شکل و گندمی که کمی کَک

ریزه میزه بود و  .جوری داشتهای کوچک و جمععسلی بود. ل**ب-شان! چشمانش سبزهمه

 .شدمی 156قدش 

شان برخورد تر از همهکم بود. عاقل و منطقی و به جایش هم احساساتی. مقعولبهناز خاله کوچ

 .هایش هم برای حل مشکالت کار ساز بودتر بود. راه حلکرد و منطقیمی

های تقریبا باریک و فرم صورتش چشمان میشی رنگ و گرد با پوستی گندمی داشت. ل**ب

تر بروند. همیشه ذاشت از کمرش پایینگوقت نمیهم بیضی. موهای خرمایی روشن که هیچ

گذاشت! البته آس و پاس بود! نه اینکه خواستگار نداشته باشد هایش را عاشقانه میهم پروفایل

 !ها، نه! نازش باال بود خانم

سال که تحویل شد، هم زمان دست من و بهراد برای برداشتن آجیل بلند شد. من یک طرف 

 :را. اَبرویی باال انداخت و به ظرف اشاره کرد و گفت ظرف را گرفتم و بهراد طرف دیگر

 .ولش کن-

 :دهانم را کج کردم و با تمسخر گفتم

 !نه بابا؟ نچایی؟-

 :خندید

 !خوام به شکمم برسمرو ول کن می نترس نمیچام! حاال مثل یه دختر خوب ظرف-

 .کن بیاد خواستم همین رو ازت بخوام! آفرین! ولشاتفاقا می-

 :تردید پرسیدبا شک و 

 ها رو برداری؟خوای بادوممی-

 :با نیشخند گفتم
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 .چقدر تو باهوشی دایی جون! حاال ولش کن-

نشانی در گوشمان پیچید و دست من خواست چیزی بگوید که صدای دلربا مثل آژیر آتش

ا ناخودآگاه شل شد و بهراد ظرف را از دستم کشید. با خنده ابروهایش را باال و پایین کرد. ب

 :اش شدم اما با خونسردی گفتمحرص خیره

 !نوش جان-

سال داشت! سری از تاسف برایش تکان  29خندید و زبانش را برایم بیرون آورد. انگار نه انگار 

 .دادم و چیزی نگفتم. از جایم برخاستم و از اتاق خارج شدم

درصد بیشتر  18 تبلتم را برداشتم و روی زمین نشستم. با دیدن میزان شارژش، آهی کشیدم.

دست به قسمت برآمده  .شارژ نداشت. شارژرم را به پریز زدم و تبلت را به آن متصل کردم

 :اش کشیدم تا روشن شود. با دیدن صفحه، زیر ل**ب زمزمه کردمکناری

 !هـوم. آرمان خان پی ام دادن-

 .خندی زدمامی که داده بود، لبلبخندِ کجی زدم و قفل تبلت را باز کردم. با دیدن پی

 بزرگت. هستی که؟ نه؟وری پیش مامانعصری میایم همون-

 !شد که ندیده بودمشای میقلبم تپش کوچکی گرفت. یک هفته

  :تایپ کردم

 .آره، بیا-

تبلت را سرجایش نگذاشتم. شاید چون یک نفر از تهِ قلبم خواستار این بود که با آرمان حرف 

 !بزنم

 .زنهف بزنیم؟ االن مامانم صدام مینیم ساعت دیگه هستی با هم حر-

 !آره. برو عزیزم-

 .توانست کمی استفاده از جمالت محبت آمیز باشدام میروز عید بود دیگر. عیدی

ام در آن زمان، دوست دانستم که تنها عالقهتوانست؟! البته خودم بهتر از هر کسی مینمی

 !داشتن بیشتر آرمان بود. نه بیشتر

 .دیوونتم-

 !هاتوانستم بروم سراغ آجیلی کردم و تبلت را سرجایش گذاشتم. حاال میاخنده

 [!حاال که من دوستت دارم دموکراسی را فراموش کن. بودنت باید فقط مال من باشد]

*** 
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 :نگاهی به کتابی که در دست داشت، انداختم و گفتم

 نورا؟-

 :طور که به کتاب خیره بود گفتهمان

 هوم؟-

 .به من نگاه کنهوم و زهرمار! -

 :ام کرد، گفتچپی که حوالهنگاهش را باال آورد و بعد از چپ

 چیه؟ -

 .ام را جمع کردمای به کتاب خواندنش کردم و بینیاشاره

 :گفتم

 .تمومش کن دیگه! بسه-

 :با خنده گفت

 کنی عنتر؟خودت فول شدی منو گمراه می-

 :ی در هم بردم و گفتمهایم را کمهوفی کردم و دستم را به کمرم زدم. اخم

رسونم بهت! نخون دیگه حوصلم سر رفت. بیا یه کم صد مرتبه از صبحی بهت گفتم می-

 .پرت بگیموچرت

 :ابروهایش را باال و پایین کرد و گفت

 .صفحه دیگه مونده 10باید بخونم، -

و به خدا تر از گذشته شده بود. نگاهی به آسمان انداختم و رهوفی کشیدم. نخیر! زبان نفهم

 :گفتم

 !ذاره من آدم باشمببین خدا جون خودش نمی-

 :صدایش زدم

 چراغ؟-

 :با جیغ گفت

 زهرمار! مگه نگفتم به من نگو چراغ؟-

 :خیالی شانه باال انداختم و گفتمبا بی

 !نور و چراغ چه فرقی دارن؟ هر دوتاشون روشنن-
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 :عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و با بیچارگی رو به آسمان گفت

 !خدا من چی تو این دیدم رفیقش شدم؟-

 !سالتم نشده بود 6خفه بابا! تو اصال اون موقع مخی داشتی؟ -

 !خب حاال. ضد حال -

 :کتاب را که بست، با شیطنت گفتم

 آفرین به خودم! دیدی چطوری گمراهت کردم؟ -

 :با حرص گفت

 .کنم آشغالزهرمار. اگه بهم نرسونی خفت می-

 .رسونم دیگهته؟ اگه اون کفتار بذاره میخب بابا! چه خبر -

 :با گیجی گفت

 کی؟ -

 .معاون-

 کدومشون؟-

 .آموزشی-

 :ای گفتسرش را متفکر تکان داد و با لحن کشیده

رو  کشم، فقط صندلیتگی؟! غلط کرده! جلوم اگه بودی که خودم زحمتش رو میها، اونو می -

 .یه کم کج کن. اگه جلوت بودم که باید بخونی

 :شمکی زدم و گفتمچ

 .حله-

شد که با نورا مشغول صحبت کردن بودیم که صدایمان کردند تا به سالن ربع ساعتی می

هایمان نشستیم. نورا جلوی من نشسته بود. امتحانات برویم. داخل سالن شدیم و روی صندلی

 :مشغول حرف زدن با نورا بودم که صدای مدیرمان را شنیدم

 .خوایم توزیع کنیمها رو میهها. برگساکت شین بچه-

 :صدای نورا را شنیدم

 .برسون -

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 .به صندلیت که زدم سواالیی که ننوشتی با انگشت نشون بده -
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 .باشه-

و رویش را برگرداند. امتحان شروع شد، مشغول نوشتن سواالتی که پاسخشان را بلد بودم، 

 .شدم

ای باقی مانده بود. شانه باال انداختم و زیر سوال نیم نمره 2اختم. نگاهی به برگه امتحانم اند

 :ل**ب زمزمه کردم

 .پرسمبعدا از نورا می -

 :ای زدم. متوجه شد. آرام، طوری که بشنود، گفتمبه صندلی نورا ضربه

 سوال چند موندی؟-

ب را به ذهن سپردم ام سر دادم. قستمی از جوارا نشان داد. نگاهم را به برگه 4با دستش سوال 

 ...تر به گوش نورا برسدو کمی خودم را روی صندلی جلو کشیدم تا صدایم واضح

 :هایی را که نورا ننوشته بود خواندم، زمزمه کردمبعد از اینکه سوال

 قسمت)ب( چی میشه؟ 10سوال -

 :جوابش را زمزمه کرد. روی برگه نوشتم و باز پرسیدم

 ؟11سوال -

ن کرد و من با سرعت جواب را نوشتم. بعد از اینکه جواب را نوشتم، با شروع به زمزمه کرد

 :ام انداختم و به نورا گفتملبخند نگاهی به برگه

 .پاشو بریم-

ها، از سالن خارج سرش را تکان داد. با هم از جایمان برخاستیم و بعد از تحویل دادن برگه

 .شدیم

 :نورا با خنده رو به من گفت

 کنی؟ بریم؟نم تموم شد. چیکار میخب آخرین امتحا-

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 .بیا بریم دفتر من زنگ بزنم بیان دنبالم -

 .بریم-

 .بعد از زنگ زدن، از دفتر خارج شدم و به سمت نورا رفتم

 :با خنده رو به نورا گفتم

 ت چیه؟هم رسما شروع شد! برنامه تابستون-
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 :نیشخندی زد و گفت

 !اطیبه قول تو الو-

 :خندیدم و گفتم

 .جدی گفتم دیوونه-

 :هایش را جمع کرد. بعد از چند ثانیه گفتای باال انداخت و ل**بشانه

 .زنمدونم! ولی فکر کنم تو تلگرام چرخ مینمی-

 :هومی گفتم و با بیچارگی گفتم

 .مامان گیر داده تبلت رو جمع کنم-

 !ها بدبختیه-

 چی؟-

 .های مامانتگیردادن-

 :ه سرم را تکان دادم و گفتمبا غص

 .آره-

با شنیدن صدای بوقِ ماشین، به سمت در حیاط مدرسه رفتم و نگاهی به بیرون انداختم، 

 :مادرم بود. رو به نورا گفتم

 نمیای بریم؟ -

 :سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 .منتظر کوثرم، برو تو-

 .خداحافظ-

 !خداحافظ-

 :مادرم رو به من پرسید به سمت ماشین رفتم و سوار شدم.

 چی شد؟ امتحانت چطور بود؟-

 :سرم را به سمتش چرخاندم و گفتم

 .خوب بود-

 :اش پرسیدبا همان جدیت همیشگی

 خوب یعنی چی؟-

ام تا پوزخندی زدم، مثل همیشه بود. کافی بود تا بفهمد حتی یک یا دو نمره اشتباه نوشته



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

60 

 

 :رون دادم و گفتمخونم را داخل شیشه کند! آهم را با فوت بی

-20. 
لبخندی از سر آرامش زد و من حسی مثل آشوب بودن داشتم. بلوار را دور زد و به سمت خانه 

 .شان بازگشت. پوزخندی زدم و داخل خانه شدمراند. بعد از اینکه مرا پیاده کرد، به مدرسه

 شد؟ها کی تمام میاین تنهایی

 :داخل خانه شدم و رو به پدرم گفتم

 .سالم-

ام گفتم و با تنها سرش را تکان داد و مشغول دیدن تلویزیون شد. لعنتی به زندگی کوفتی

ام! دانستند خانوادهسرعت وارد اتاقم شدم. همین بود دیگر! اصال معنای محبت و توجه را نمی

جلوی آینه ایستادم و به رفتارهایشان فکر کردم، فکر کردم و فکر کردم. نگاهم به سمت 

 :. پوزخندی حواله خودم کردم و زیر ل**ب گفتمیده شدچشمانم کش

 !بیخیال دنیا! همه برن به درک! فقط خودت مهمی دختر -

پشت میز کامپیوتر نشستم و نام رمان ترسناک را سرچ کردم. چند سایت باز شد، اما من 

بود  ای از صفحه نوشتهبود. با کنجکاوی رویش کلیک کردم. گوشه« انجمن رمانسرا»چشمم به 

را انتخاب « ثبت نام»ای باال انداختم و گزینه بود. شانه« ورود»و کنارم هم گزینه « ثبت نام»

 .جیمیل و رمز ورود و باقی اطالعات را وارد کردم .ام را انتخاب کردمکردم. نام کاربری

! ام را هم یافتماش را گشتم. قسمت مورد عالقهوارد انجمن که شدم، با ذوق گوشه به گوشه

ها را یک به یک انجام دادم. ها بود. چالشدار و چالشهای دنبالهام تایپکبخش مورد عالقه

 :ای در ذهنم زده شد. زیر ل**ب زمزمه کردمنگاهم که به گزینه تایپ رمان خورد، جرقه

 چرا من رمان ننویسم؟-

ژانر غمگین بودم، هایی با را باز کردم. از آنجایی که عاشق رمان «Microsoft Word» برنامه

ای نوشتم. خواستم تایپک رمانم را در انجمن ایجاد داستانم را با غم شروع کردم. چند صفحه

کنم اما با خودم فکر کردم که کمی رمانم را طوالنی کنم و بعد هم تایپک را بزنم. اینترنت را 

 .قطع کردم و چند صفحه دیگر هم نوشتم

داخل انجمن شدم  .صفحه از رمانم را نوشته بودم 60به  تیر ماه بود و من نزدیک 8نزدیک به 

ای در هم به و تایپک مربوط را ایجاد کردم. قفل بود و نیازمند تایید یکی از مدیران. با چهره

 .قفل کوچک کنار اسم رمانم خیره شدم و با کالفگی هوفی کشیدم و از سایت خارج شدم
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. نورا مثل خواهرم بود و آرمان، آرمان هم گاهی زدمآپ فقط با نورا و آرمان حرف میدر واتس

های اطرافم منزجر کردم خیلی دوستش داشتم و گاهی اوقات از تمام آدماوقات فکر می

 !رفتشدم؛ اما با خوابیدن و بلند شدنم، آن حس اِنزجار از بین میمی

یون هم پست دانم چه مرگم بود! اصال یک وضعیتی برای خودش بود! در بانک پیامک پاپنمی

گذاشتم تا الیک زدم و فقط گاهی پست میخورد، زیاد به بانک سر نمیگذاشتم و الیک میمی

هایم نگذاشته بودم. الیک شدن یا ام را بابت الیک خوردن پستبخورد؛ یعنی تمام زندگی

 !هایم زیاد برایم مهم نبودنشدن پست

شت و قسمتی از شکمش ورم داشت، شد که حال مادرم خوب نبود. دل درد داچند وقتی می

اش بود اما گاهی آورد. دکتر هم رفته بود، خودش عقیده داشت که مشکل از معدهمدام باال می

 :گفتاوقات دلنواز با خنده به مادرم می

 !ای! باور کنتو حامله -

 :گفتو مادرم با خنده می

 !برو بابا. من همین یکی رو دارم برا هفت پشتم بسه -

زد! مگر چه کرده اش فقط دل خودم را مینشاندم که تلخیبخندی تلخ بر ل**ب میو من ل

شد! ها خالصه میگفت؟ تمام بازیگوشی من در گاهی درس نخواندنگونه میبودم که این

 !همین را بس

*** 
جلوی تلویزیون نشسته بودیم که به یک مرتبه حال مادرم به هم خورد و با سرعت داخل 

شنیدیم. بعد از اینکه بیرون آمد، پدرم به سمتش هایش را میصدای باال آوردندستشویی شد. 

 :رفت و گفت

 چت شد؟ خوبی؟-

 )1roman.ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 

بارید! پوزخندی به آن دو محبتی و اجبار از سر و رویشان میپوزخندی به رفتارهایشان زدم، بی

 .زدم و داخل اتاقم شدم، صدایشان را شنیدم

 :پدرم رو به مادرم گفت

 خوبی؟-

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :ادرم با ناله گفتو م

 !نه-

 .ریم )...( شنیدم دکترای خوبی دارهوسایلت رو جمع کن می-

 .باشه-

گفتم که من از مسافرت کردن نفرت هوفی کشیدم و باز هم مسافرت. باید به چه کسی می

اصال مرا وارد اجتماع  !ام؟هایم خوشم و زندهگفتم که من با تنهاییدارم؟! باید به چه کسی می

 !دیگر! اه نکنید

تصمیم به تنها موندن مثل نمک از حذف غذاست. خوبه، به نفعته ولی یه جورایی ]

 [!ستمزهبی

*** 
مشغول دیدن  .داخل بیمارستان شدیم، من سرگرم موبایل مادرم و بانک پیامک پایپون بودم

دیم. مردِ این بودم که چه کسانی مرا الیک یا فالو کرده بودند. من و مادرم داخل اتاق پزشک ش

 :برخوردی بود. با خنده رو به مادرم گفتمیانسال و خوش

 !بیا ببینم مشکلت چیه-

به هر حال  .های من و مادرم نشست. نگاهش اصال بد یا آزار دهنده نبودخنده به روی ل**ب

مادرم روی صندلی نشست و  !دادهای بد تشخیص میهای عادی را از نگاهیک زن یا دختر نگاه

 .نارش ایستادم. میل چندانی به نشستن نداشتممن هم ک

 :پرسیددکتر مشغول معاینه شد و در همین حین سواالتی از مادرم می

 چند تا بچه داری؟-

 :مادرم با نیم نگاهی به من، رو به دکتر گفت

 .همین یکیه-

 :دکتر سرش را تکان داد و باز پرسید

 چند سالشه؟-

 :مادرم نگاهش را به من دوخت و گفت

 ؟15یا  14-

 :و من با پوزخند گفتم

- 14. 
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 :مقدمه گفتدکتر دست از معاینه کردن کشید و بی

 !ایحامله-

هایم بیرون زد. حامله بود؟! به باردار بودن مادرم فکر کردم. به داشتن خواهر یا برادر هم چشم

و نبود فکر کردم اما حس خاصی درونم شکل نگرفت. شاید عادت کرده بودم به تنهایی و بود 

 !گذاشت برایم مهم نبودآن موجود کوچکی در آینده پا به دنیا می

 :مادرم با بهت رو به دکتر گفت

 .چی؟! امکان نداره-

 :دکتر خندید و گفت

نویسم. همین االن برو طبقه پایین، آزمایشگاه فعال که امکان پذیر شده. برات آزمایش می -

 .اونجاست. جوابشم با شیرینی برام بیار

مادرم با بهت سری تکان داد و از اتاق خارج شدیم. پدرم را از دور دیدم. به سمتش دویدم تا و 

 .این خبر را به او بدهم

العملش را ببینم. شاید هم امید داشتم که این موقعیت، یکی از فقط و فقط برای اینکه عکس

 :تهای سالی یک بار برای خندیدن پدرم بود. نزدیکش شدم و گفهمان موقعیت

 گفت؟شد؟ دکتر چی میچی-

 :با خنده گفتم

 !ستمامان حامله-

 :نگاهی به مادرم انداخت و با خنده گفت

 !آره؟-

 :و مادرم گفت

 .هنوز معلوم نیست! باید آزمایش بدم-

 :به سمت طبقه پایین به راه افتادیم و من زیر ل**ب زمزمه کردم

 !سر پیری و معرکه گیری-

شد که! به قول سال سن، پیر بودن نمی 39انصاف بودم. م کمی بیدانستو البته خودم هم می

 !شونهچلیبهراد اول چل

های بیرون آزمایشگاه منتظر بودم تا پدر و مادرم از آزمایشگاه بیرون بیایند. روی صندلی

رویم بود، خورد. در آغوش مادرش بود و زار میزد. صدایش بغض چشمم به دختری که روبه
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 :دارش را شنیدم

خوام! اصال فلج باشه، اصال مریض و مامان؟ مامان بگو به هوش بیاد من دیگه هیچی نمی-

فقط پیشم باشه!  !حال باشه، اصال قطع نخاعم بشه مهم نیست مامان. فقط به هوش بیادبی

 !خوامدیگه چیزی نمی

ت؟ فوقِ اش بودم.چقدر درد داشت! چقدر قابل ترحم شده بود! مگر چند سال داشبا بغض خیره

 :سال سن کم بود برای داشتن چنین دردی! باز هم صدایش را شنیدم 26سال.  26فوقش 

اصال دیه هم  .مامان؟ نذر کردم اگه به هوش اومد، اونی که باهاش تصادف کرده رو ببخشم -

خوام مامان! بگو بلند شه از سر جاش! چرا خوام مامان! فقط بگو بیاد. من امیر رو مینمی

خوام مامان! تونم زندگی کنم! امیر رو میرا پیشم نیست مامان؟ من بدون امیر نمینیست؟! چ

 .بگو بیاد

هایم کردم. نگاهم را به باال دوختم تا از ریزش اشکقطرات اشک مزاحم را در چشمانم حس می

کرد. آب دهانم را قورت جلوگیری کنم. اما بغض گلویم به حدی شدید بود که گلویم درد می

سردکن رفتم و لیوانِ آبی و از جایم برخاستم. داخل آزمایشگاه که شدم، به سمت آبدادم 

 .خوردم. بغضم که از بین رفت، نفس راحتی کشیدم

با دیدن پدر و مادرم، به سمتشان رفتم. برگه آزمایش در دستشان بود. مادرم لبخند روی لبش 

نستن نشان دادم و ابدا دوست میل به دابود. نزدیکش شدم اما چیزی نگفتم. خودم را بی

 !نداشتم کسی از احساساتم بویی ببرد

 :پدرم رو به من گفت

 خوای چیزی بپرسی؟نمی-

 :هایم را باال انداختم و گفتمبا بیخیالی شانه

 مثال؟-

 .مثال جواب آزمایش-

 :سرم را به طرفین تکان دادم و گفتم

 .فهمم دیگهدیر یا زود می-

 :پدرم خندید و گفت

 !تمثب -

خاصی نداشتم. شاید اگر کسِ دیگری تفاوتی شانه باال انداختم. واقعا حس و من باز هم با بی
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آورد. اما من یاد گرفته بودم به جای اینکه با تنهایی جای من بود از خوشحالی بال در می

 !ام نداشتمبجنگم، با او دوست باشم. من مشکلی با تنهایی

مطب دکتر شدند و من بیرون از اتاق منتظرشان ایستادم. مادر و پدرم شیرینی به دست وارد 

بعد از اینکه کارمان تمام شد، به سمت خانه معلم رفتیم. ساختمان شیک و نوسازی بود. داخل 

 :اتاق که شدیم، با خستگی خودم را روی تخت پرتاب کردم. پدرم رو به من پرسید

 خوری؟شام چی می-

 :حالی گفتمو من با بی

 .خوام بخوابممیاالن فقط -

 !ت میشه بچهگرسنه-

 :با لجبازی سرم را تکان دادم و گفتم

 .چیزی نمیشه-

ها به تخت خواب رفتم. تبلتم را بیرون کشیدم و داده را فعال کردم. مشغول و با همان لباس

 .هایشان دراز کشیده بودندحرف زدن با آرمان بودم و مادر و پدرم هم روی تخت

 :برای آرمان نوشتم

 بگو چی شده؟-

 :تایپ کرد

 چی شده؟-

 !ستمامانم حامله-

 :فقط نوشت

 .مبارک باشه-

جایی بود! منی که حتی ها واکنش نشان دهد! البته انتظار بیشاید انتظار داشتم بیشتر از این

 !یک لبخند هم برای خبر بارداری مادرم نزده بودم، توقع زیادی از آرمان داشتم

شدم. بعد از کمی حرف زدن، از یکدیگر خداحافظی کردیم و من به پس بیخیال واکنش آرمان 

 .خواب رفتم

*** 
 

هایم و همچنین بهراد! همه های زیاد از طرف خالهبازگشتمان مصادف شد با ابراز خوشحالی
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ای که شدم از خانوادهخوشحال بودند از آن خبر اما من، حس خاصی نداشتم! فقط غمگین می

نداشتند و برای موجودی که هنوز به دنیا نیامده بود خوشحالی ای به وجود من توجه

 !کردندمی

چون تقریبا  .شناختمحسادت نبود، اصال و ابداً حسادت نبود! من حس حسادتم را به خوبی می

کردم! خیلی کم به اطرافیانم حسادت میگویم هیچ وقت، اما خیلیحسِ نایابی در من بود! نمی

دانم این ویژگی را از تفاوت بودم. نمیبه خودم و تمام جهانیان بی چون بیخیال بودم، نسبت

کجا به ارث برده بودم اما متوجه هم بودم که با وجود آرمان، کمی از این ویژگی خوبم کمرنگ 

 !شده بود

*** 

شد به دانشگاه برود. بگذارید با صداقت تمام بگویم ها مجبور میماه بود و پدرم آخر هفته مرداد

رفت و کردم! چون با نبود پدرم خانه در آرامش مطلق فرو میی نبود احساس آرامش میوقت

 .من همیشه خواستار سکوت و آرامش بودم

روی مبل خانه مادربزرگم دراز کشیده بودم و مشغول رمان خواندن با تبلتم بودم. صدای 

ه در خانه مادربزرگم شنیدم، پوزخندی زدم. مادرم همیشهایم را میهای مادرم با خالهخنده

ای به نام خنده، از طرف خندید و محال بود که اخم کند! اما در خانه خودمان، من با واژهمی

 !پدر و مادرم آشنا نبودم! من تنها بودم برای همیشه

ای برای مادرم بود! در هیچ لقب کامال برازنده« جدی»مادرم معاون مدرسه دبیرستان بود. 

س خواندن با من شوخی نداشت. به یاد ندارم هیچ وقت با من حتی ای به خصوص درمسئله

 !یک شوخی کوچک هم کرده باشد

اش بودند. او به معنای های برازندهلقب« جدی و بدخلق»پدرم هم معلم ادبیات راهنمایی بود، 

کرد! برد و با مادرم بحث میواقعی کلمه بدخلق بود. سر هر چیز کوچکی صدایش را باال می

 .افزودکرد و همین امر به تشدید شدن دعواهایشان میرم هم زبان درازی میماد

 :مان در اتاق بهراد جمع شده بودیم که یه مرتبه الناز گفتهمه

 .قراره برام خواستگار بیاد-

جمع برای یک ثانیه در سکوت فرا رفت و بعد همگی با لبخند به الناز خیره شدند، دلنواز 

 :پرسید

 کیه؟ کجاییه؟-
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 :الناز نخودی خندید و گفت

 .(...) اهل شهر -

 :مادربزرگم با نارضایتی سری تکان داد و گفت

 !دوره-

 :الناز با اعتراض گفت

 !فقط دو ساعت تا شهرمون فاصله داره مامان-

 :خندیدیم و دلربا گفت

 .بهتره با بابا حرف بزنی-

ش شد. از جایم برخاستم و از الناز سری تکان داد و مشغول اطالعات دادن از سوژه مورد نظر

 .جمعشان دور شدم. موبایل مادرم را برداشتم و مشغول چت کردن با نورا شدم

 نورا؟-

 هان؟-

 .خواستگار برا الناز اومده-

 جدی؟! کیه؟ -

 .شناسم، مثه اینکه همشری نیستیمنمی-

 .برو بپرس ازش-

 !شناسمبیخیالش باو. تهش که می-

 .اه برو بپرس-

خوای کیو بگیری؟ اگه قصدشون ازدواج باشه که ا، حوصله داری توام! برم بگم میولش کن باب-

 ست؟بینمش، اگه هم نباشه که فدا سرم. مگه تحفهمی

 .بیشعور-

 !خفه-

کردم من و نورا فقط برای چرت و پرت گفتن ساخته های متفرقه. گاهی حس میو باقی حرف

هایی که های مدرسه و یا مورچهکه به درختمان حاد بود شده بودیم!یعنی به قدری وضعیت

 !خندیدیمرفتند هم میراه می

 .البته این وضعیت تا آخر دبیرستان ادامه داشت و بعد از آن اتفاقی که باعث جداییمان شد

ای نشسته بودم قرار بود فردا عصر مراسم خواستگاری الناز برگزار شود. من طبق معمول گوشه
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های اطرافم بودم. البته آنچنان هم هیاهوهم نبود. فقط الناز و اهوو مشغول تماشا کردن هی

 .مادرم مشغول تهیه لیست برای خرید فردا شب بودند

همه استرس برای چیست؟ یک خواستگاری و یک بله گرفتن است کردم اینواقعا درک نمی

 !دیگر

ای معمول عالقهشب در خانه مادربزرگم بمانیم و پدرم هم طبق  11مجبور شدیم تا ساعت 

 .نداشت به اینکه همراهیمان کند

خوابم از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم به تخت 6:05صبح، راس ساعت 

 11بازگشتم و مشغول خواندن رمان شدم. آنقدر زمان سریع گذشت که نفهمیدم کی ساعت 

 :شد! صدای مادرم را شنیدم

 خوری نفس؟چی برا ناهار می-

 :بلند گفتم

 !دونمنمی-

دیگر چیزی نگفت و من هم در اتاقم را قفل کردم و با خیال راحت مشغول خواندن ادامه رمانم 

 .شدم

بعد از ظهر بود که با مادرم به  2کردم گذشت. تقریبا ساعت چه که فکر میتر از آنزمان سریع

 .سمت خانه مادربزرگم رفتیم

هایی که روی ای وا رفته نشسته بود و با بدبختی به لباسقیافه هایش باالناز در میان انبوه لباس

زمین افتاده بودند خیره بود. به دیوار تکیه دادم و با نیشخند مشغول تماشا کردنش شدم. 

 :مادرم با خنده گفت

 کنی الناز؟داری چیکار می-

 :ای به خودش گرفت و گفتالناز قیافه ناله

 چی بپوشم دلناز؟-

 .دوست داری، لباسات همش قشنگههر چیزی که -

هایشان را بشنوم. از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق بهراد رفتم. بهراد دیگر صبر نکردم تا حرف

 .نبود و من در اتاق تنها و راحت بودم. موزیکی پلی کردم و مشغول خواندن رمان شدم

 .ای گذاشتمهایم کشیدم و تبلت را گوشهدستی به چشم
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 :شنیدم که گفت صدای مادرم را

 رسن. خونه مرتبه؟تا ده دقیقه دیگه می-

 :ای کشیدم و زیر ل**ب غر زدمخمیازه

 .اومدماه کاش نمی-

تابستان  .از خانه بیرون زدم و در محوطه حیاط مشغول قدم زدن و موزیک گوش دادن شدم

 .شدهایم رفع میبود و کسل بودن من. اما خب با وجود آرمان کمی از این کسل بودن

تر از خانه مادربزرگم کوه قرار داشت. دنج و باصفا بود. اکثر اوقات، عصرها را روی کمی عقب

 .شدمگذراندم و مشغول دیدن زدن اطراف میکوه می

ها افتاد، زیر گذشت که قصد بازگشتن کردم. نگاهم که به ماشینیک ساعتی از بیرون زدنم می

 :ل**ب زمزمه کردم

 !اومدن لشکر کشی؟-

 :و بعد شانه باال انداختم و با خود گفتم

 به من چه؟-

 :داخل خانه که شدم، دلربا مرا دید. هوفی کردم و زیر ل**ب گفتم

 .خدا به خیر کنه-

 :نزدیکم که رسید با تشر گفت

 !تا حاال کجا بودی؟-

 !آوردلبخند کجی تحویلش دادم، از همان لبخندهایی که حرصش را در می

 !زش اجازه گرفتم زدم بیرونمامان دارم دلی! ا-

 :اخمی تحویلم داد و با خشم گفت

 االن؟ همین االن که مهمون دارم؟ -

 :هایم دادم و با همان لحنِ بیخیالم گفتمچرخی به چشم

 باشه دلی! من االن اینجام خب؟ چیکارم داشتی؟-

 .هیچی، برو تو اتاق بشین-

 .و رفت

هایم را برداشتم و داخل اتاق بهناز زد! قدممی نیشخندی به رفتارهایش زدم. گاهی اوقات شیش

 شدم. دراز کشیدم و مشغول دید زدن سقف اتاق شدم. نیم ساعتی را در اتاق سپری کردم که



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

  

 

 .در باز شد و دلنواز داخل اتاق شد

 :صدایم زد

 نفس؟ خوابیدی؟-

 :اش کردم و باز به سقف خیره شدم. گفتمنیم نگاهی حواله

 .بیدارم-

 .رینی بخور؛ برات کنار گذاشتمبیا شی-

 .میل ندارم-

 !شکالتیه-

شد گذشت! لبخند کمرنگی زدم و سر جایم نشستم. دلنواز خب از خیر شیرینی شکالتی نمی

 :ریز خندید و گفت

 .بدو بیا آشپزخونه-

 :و رفت. آهی کشیدم و زیر ل**ب گفتم

 .آوردیهم فشار نمیها. فقط کاش اینقدر برای تجربی خوندن بدلنواز اخالقت خوبه-

ای از آن را به سمت آشپزخانه رفتم، شیرینی شکالتی خوشگلی را دیدم. به سمتش رفتم و تکه

 !توانست خوشمزه باشدخوردم. خب هیچ چیز به اندازه شکالت نمی

الناز را بیشتر از دیگر  .ها و دادن جواب بله، من و مادرم به خانه برگشتیمبعد از رفتن خواستگار

اش ناراحت شوم! فقط الناز، چطور بگویم؟ شد که از دوریهایم دوست داشتم اما دلیل نمیخاله

 !یک طورِ خاصی بود. حامی بود، دوست بود، رفیق بود و قابل اعتماد

شد. من اما، من نه اینکه مطلقا تر میتر و بامزهگذشت و شکم مادرم روز به روز بزرگروزها می

گفتند تنهایی شاید راست می !خاصی به آن جنین کوچک نداشتمها، فقط حس  حس باشمبی

 .کندها را خطرناک میآدم

با اینکه من تک فرزند بودم، اما اصال لوس نبودم. یعنی لوسم نکرده بودند، محبت نکرده بودند، 

خواندند! البته احساس میبه من حرف زدن را یاد نداده بودند تا احساساتم را بگویم و مرا بی

احساسی خودم شد که خودم هم به بیاهی رفتارها و احساساتم به حدی غیرقابل تحمل میگ

 !بردمپی می
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فروردین بود. دو روز مانده به عقد الناز. اتفاقی که در آن  18آن روز را به خوبی به یاد دارم، 

 !ام افزوددرجه تغییر داد و به تنهایی 180روز افتاد، احساسات مرا 

ای قفل م دراز کشیده بودم و مشغول صحبت با آرمان بودم. برای لحظهروی تخت خواب

 .تر باشمآپ را غیر فعال کردم تا راحتواتس

 آرمان؟-

 جان؟-

آوردم. مادر آرمان به خوبی ابراز احساسات را به گاهی اوقات در مقابل محبت کالمش کم می

 !فرزندانش یاد داده بود

 تو نارنجی بپوشم یا آبی؟میگم به نظرت برا عقد الناز مان-

 .آبی-

 .اوکی-

 :صدای پدرم را شنیدم

 نفــس؟-

 بله بابا؟-

 .با تبلتت برو تو سایت دانشگاه ببین نمرات رو گذاشتن یا نه-

 .باشه-

 :برای آرمان تایپ کردم

 بابام کارم داره. میشه برم؟ -

 .آره عزیزم، برو فعال-

 .بای-

 :گاه شدم. باز هم صدای پدرم را شنیدمآپ خارج شدم و داخل سایت دانشاز واتس

 رفتی تو سایت نفس؟-

 .آره-

 .رو بردار بیا این اتاق تبلت-

تبلت را برداشتم و به سمت اتاق که در آن قرار داشت، رفتم. بعد از اینکه تبلت را به دست 

العه شد که در اتاقم نشسته بودم و مشغول مطای میپدرم دادم، به اتاقم بازگشتم. چند دقیقه

 .کتاب بودم که با یادآوری چیزی، نفسم را گم کردم
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های من و آرمان را قفل واتس آپ را غیرفعال کرده بودم و هر لحظه امکان داشت پدرم چت

 !بخواند

هایی لرزان از جای برخاستم و به سمت پدرم رفتم. های قلبم شدیدا تند شده بود. با قدمتپش

 :کنارش نشستم و گفتم

 بابا؟-

 :طور که خیره تبلت بود، گفتهمان

 چیه؟-

 :کردم صدایم نلرزدفقط خداخدا می

 .یه لحظه تبلت رو بده-

 :نیم نگاهی کرد و گفت

 .نمیشه! االن کار دارم-

 :تپش قلبم تندتر شده بود. نفسم را با کالفگی فوت کردم و با استیصال گفتم

 .گم یه لحظه تبلت رو بهم بدهبابا بهت می-

انم شد. نگرانی و استرس را در چشمانم خواند. صدایش را کمی بلند کرد و نگاهش قفل چشم

 :گفت

 .منم بهت میگم کار دارم! ده دقیقه دیگه بیا-

ناخودآگاه دست دراز کردم تا تبلت را بقاپم که سریع تبلت را عقب کشید و سر جایش ایستاد. 

رسیده بود. مقابل پدرم  100 چیزی به زهره ترک شدنم نمانده بود! نگرانی و استرسم به درجه

زدند. انگار یک مرتبه به هایم هم از ترس دو دو میایستادم. بغض در گلویم نشسته بود و چشم

ور شدم تا تبلت را از دستش بگیرم اما جا خالی داد و به سمت سرم زد که به سمت پدرم حمله

 :در خروجی رفت و در همان میان گفت

 !چته؟ دیوونه شدی؟-

که بیرون رفتم، دیدم که از حیاط خارج شد. مات و مبهوت صحنه مقابلم بودم. مدام  از خانه

 :کردمزیر ل**ب زمزمه می

 !تموم شد! تموم شد-

 :مادرم را دیدم که با گریه کنارم نشست و گفت

 نفس چیکار کردی؟ هان؟ چیکار کردی؟-
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یم را دو طرف صورت مادرم هاام از کجا پیدایش شد اما دستدانم این عکس العمل تاریخینمی

 :گذاشتم و گفتم

 .چیزی نشده مامانم! تو آروم باش برات خوب نیست-

 :و او با گریه گفت

 .نفس چیکار کردی؟ بهم بگو-

 .هیچی مامان! هیچی! بیا بریم داخل، بیا بریم مامان-

 با گریه از جایش برخاست و داخل شد. مستقیما به سمت اتاقم رفتم و روی تختم نشستم.

 .توانستم به چیزی فکر کنم، دراز کشیدم و پتو را رویم کشیدمقفل بود و نمیمغزم قفلِ

زد. پتو را در نیم ساعتی گذشت و صدای باز شدن در حیاط را شنیدم. قلبم دقیقا در حلقم می

ای، به مادرم که به دیوار تکیه داده بود، نگاه کردم. در خانه باز شد و مشتم فشردم از گوشه

ثانیه بعد، پدرم در چهارچوب در حاضر شد. تبلت را با خشم به سمت مادرم گرفت و  چند

 :گفت

 تحویل بگیر! چی تربیت کردی؟-

شرمی بود اما خوشحال بودم که کار به کتک زدن نرسیده بود و از پدر و رفت. شاید نهایت بی

بود، هر کاری از من چنین چیزی دور از چشم نبود. کسی که چند سال پیش به من سیلی زده 

آمد. خیر سرم تک فرزند بودم و وضعیتم این بود! آنقدر با خودم فکر و خیال دستش بر می

کردم که به خواب فرو رفتم. اما همان اتفاق شد عامل جمع شدن تبلت و قطع ارتباطم با 

 .آرمان

آمد؛ باور فردا صبح با شنیدن صدای جاروبرقی از خواب بیدار شدم. اتفاقات دیروز به یادم 

کابوسی که اعتماد پدرم نسبت  !گذرانده بودمکردم، انگار فقط یک کابوس مسخره را از سرنمی

 .پدرم از همان گذشته مرا دوست نداشت .به مرا شکست. گرچه برایم فرق چندانی نداشت

به کردم. به اینکه بدون اینکه فرصت کنم چیزی تا ظهر در اتاقم نشسته بودم و به کارم فکر می

آرمان بگویم، ارتباطم با او قطع شده بود، به اینکه چقدر کارم اشتباه بود. ظهر که شد، مادرم 

کشیدم، صدایم زد تا همراهشان ناهار بخورم. از رفتن امتناع کردم. نه برای اینکه خجالت می

پدرم  برای اینکه با غدیِ تمام، به طور کامل اشتباهم را نپذیرفته بودم و حاضر هم نبودم از

 .هاعذرخواهی کنم! همان قضیه غرور و این

کس فهمم از سر غرور نبود رفتارهایم، بلکه از سرِ بیشعوری بود. وگرنه هیچو البته که االن می
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 .آوردبا عذرخواهی کردن بالیی به سر غرور خود نمی

های ردن ترکبه خوبی به یاد ندارم که تا آخر آن روز چه کردم! اما به احتمال زیاد مشغول شم

 !سقف بودم

ام را تن زدم و آسمانی دو روز از آن اتفاق گذشته بود و امروز مراسم عقد الناز بود. مانتو آبی

هایم کشیدم و انتهایش را کمی ام را هم پوشیدم. سرمه کمرنگی در چشمشلوار و شال مشکی

آمد. بدون هایم میچشمهایم کشیده بود، این مدل سرمه به به سمت باال تاب دادم. چون چشم

های سفید رنگم را پوشیدم و از خانه خارج شدم. داخل ماشین، روی اینکه چیزی بگویم، کفش

 .هایم را بستمصندلی عقب دراز کشیدم و چشم

داد. یک جورهایی مرا به سرزمین خیال و توهم هایم حس خوبی به من میهمیشه بستن چشم

های فرازمینی! قوه اشتم برآورده شود و گاهی هم خیالهایی که دوست دبرد! گاهی خیالمی

 !شدتخیلم متوسط رو به باال بود و با گذشت زمان بهتر از گذشته هم می

آمد. به خانه مادربزرگم که رسیدیم، بدون اینکه به اطرافم پدرم که طبق معمول با ما نمی

جا بود، خودم را پرتاب یی که آنهانگاهی بیاندازم، به سمت اتاق بهناز رفتم. روی یکی از مبل

 :کردم که صدایی شنیدم

 !اهم اهم، علیک سالم -

از جای پریدم و با بهت به چهره خندان آرمان نگاه کردم. چشمم به پشت سرش افتاد. سامر و 

کرد و البته که از انداخت و به آرمان اشاره میآرزو بودند. سامر با بدجنسی تمام ابرو باال می

اش کمی باال بود. خب، نسبت به هم خبر نداشت! فقط میزان تخیل و کرم ریزی ما عالقه

 !کنم، خیلی باال بوداصالح می

ای نشستم و خیره به دیوار اتاق شدم. با خجالت سرم را پایین انداختم و سالمی کردم. گوشه

موقع از در  کردم اگر با آرمان حرف بزنم، پدرم همانکردم. فکر میناخودآگاه احساس ترس می

 .کندشود و مرا دعوا میداخل می

از بیخ و بن غلط بود! پدرم؟! « دخترا بابایی میشن»جا بود که حس کردم جمله درست همان

 !اصال چه معنایی داشت؟ چه معنایی دارد؟ بروند بمیرند همه این موجودات عذاب آور

ی نداشت و موجب رضایتم زدم، که کسی هم به من کاردر خودم فرو رفته بودم و حرف نمی

شد. نهایت نامردی بود ولی حتی دوست نداشتم آرمان دور و اطرافم باشد. آن لحظه، از می
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خوابیدم، این حس از بین شدم و تا نمیهایی بود که از همه عالم و آدم متنفر میهمان لحظه

 !رفتنمی

 !دانم کی خواندن خطبه تمام شد. اما من متوجه نشدمنمی

 !خورد. اشتباه بودت حرف پدرم در ذهنم چرخ میتمام مد

 !هایش باشمقبول کرده بودم کارم اشتباه بود اما نه در آن حدی که الیق سردی

کردم داد و من فقط بدتر از گذشته رفتار میهایش نتیجه عکس میدانست سردیپدرم باید می

 ...اما

 نفس؟-

 :به سرعت سرم را باال بردم و به بهراد خیره شدم

 بله؟-

 .بیا بریم عاقد رو برسونیم! تنهایی حوصلم سر میره-

 .سرم را تکان دادم و از جایم برخاستم

 .به سمت ماشین بهراد قدم برداشتیم

 .دادم، زیباتر بوداش را ترجیح مییک پارس سفید رنگ داشت و من مشکی

من، قرار بود باز هم به  از دور جمع سامر، آرزو و آرمان را دیدم که مشغول بگو و بخند بودند و

 ...ام پناه ببرم! لبخندی زدم وتنهایی

 [!من تنها بودن رو دوست دارم]

*** 
 .خواندممدرسه شروع شده بود و من کم و بیش درس می

تر های جالبخبری از تبلتم نبود و من مجبور بودم از سایت، رمان دانلود کنم و البته که رمان

 .و بیشتری را خوانده بودم

 !کردمهایم را به سختی سر میبری از آرمان نداشتم اما شبخ

 .شدها، کمی وضعیتم خراب میطول روز را خوب بودم اما شب

شدم تا به ها هم ساعت شش از خواب بیدار میها را تا ساعت دو یا سه بیدار بودم و صبحشب

 .ام برسممدرسه

 .نوشتمرا هم می« نترل کننده نهاییک»رمان « تو راحتی سهم من بیداری» به غیر از رمان 

 !گرفتام میبرعکس رمان اولم، ژانری طنز داشت و خودم هم از نوشتنش خنده
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 .های کالسمان بیش از سال قبل شده بودشیطنت

 !نظمی شهرت داشتبه طوری که کالس اطلسی، در کل مدرسه به شلوغی و بی

 .کردمالبته من چندان هم سر و صدا نمی

 .ی بودمبیشتر خنث

 .یعنی نه شیطان ِشیطان و نه آرام ِ آرام

شد و بس! وگرنه از نظر دیگران بدخلق و مغرور های من فقط پیش نورا رو میتمام شیطنت

 !بودم

 !البته نظر دیگران برایم چندان مهم نبود

 !اندها این است که فقط در مقابل عزیزانشان خوببه هرحال تمام جذابیت بداخالق

 این طور نیست؟ به نظرتان

 .نگاهم روی نیلوفر نشست که مشغول نوشتن یادگاری روی دیوار کالس بود

 .آمدبه شخصه هیچ وقت از او خوشم نمی

 !شباهت به هندل زدن موتور نبودهایش هم بیشخصیت مزخرفی داشت و خنده

 .قدش کوتاه بود

 !ریختاز نظر من بیای و شاید حدود یک و پنجاه و پنج، پوستی سبزه با چشمانی قهوه

 !ای بود برای خودشاش را که دیگر نگویم، مسئلهبینی

 !مثل یک کیسه سکه بود

 !های دوره هخامنشاز همان کیسه

 !باالیش الغر و خالی بود و در عوض انتهایش... وای از انتهایش

 !کنم که دانسته باشید در چه حد افتضاح بودفکر می

 !آمد این نظرات را داشتم و البته که هنوز هم دارمشاید هم چون من از او خوشم نمی

 .مان عوض شده بود و جدید بودمعلم علوم

اولین بار که داخل کالسمان شده بود، رضوانه وسط درس دادن معلم، مشغول بگو و بخند بود 

 !مان را سیخ کردهای بدن همهمان، بدون استثنا موکه شنیدن صدای بلند معلم

 .هت به مردها نبودشباتن صدایش بی

 .هایش رنگی بین سبز و عسلی بودچشم

 .ِ عسلی نه سبز ِسبز و نه عسلی
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 .پوستش سبزه تیره بود و قدش هم کمی کوتاه بود

 ته کالس چه خبره؟ -

 :رضوان با پرویی از جای برخاست و گفت

 !خندیدیمهیچی خانم! داشتیم می-

 .آب دهانم را قورت دادم

 .خواندیباید فاتحه خودش را م

 :صدای بلند و پر خشمش را شنیدیم

 !ت رو بردی زیر سوالشخصیت! با این کارات شخصیت خانوادهبی-

 .شان شده بودیمبا چشمانی وحشت زده خیره

 .مان هم مشغول درس دادن شدبعد از کمی بحث و جدل، رضوان سر جایش نشست و معلم

مان داخل که خانم صانعی، معاون پرورشیها ایستاده بودیم صبح بود و در ردیف صف 7ساعت 

 .حیاط مدرسه شد

 .بدل کردیم و ریز ریز خندیدیمبه محض دیدنش، با نورا نگاهی ردو

 !آرایششباهت به اجنه نشده بود به لطف لوازمبی

البته کارایی لوازم آرایش خوب بودها ولی صورت خانم صانعی، برترین برندها را هم زیر سوال 

 !بردمی

 !آمد که ساعت شش صبح آرایش کند؟اش میاین به کنار! چطور حوصلهاصل 

 !ی خونی بود برای خودشاش را که دیگر نگویم! برکهآن رژگونه

کرد. البته اعتماد به سقف همین آدم بود که با این ریخت و قیافه و در اجتماع رفت و آمد می

 !کردشد ها، ولی باید کمی رعایت میبه من مربوط نمی

ها انجام ام نشستم و مشغول نوشتن اسمم روی دیوار شدم! کاری که اکثر بچهوی صندلیر

 .دادندمی

نگاهم به کاظمی خورد، تنها محجبه کالسمان بود و البته پر تعصب! چشمانش سبز بود و تنها 

 !چشم رنگیِ کالس

های ات بچهشد گاهی اوقخیلی بامزه بود، همین هم باعث میحرف زدنش لهجه داشت و خیلی

 .کالس سر به سرش بگذارند

 .نشست و اکثرا هم در حال چرت زدن بودآخر کالس می
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شدند! کال دنیای دیگری داشت برای ها هم هیچ وقت متوجه نمیجا بود که معلمجالب این

 !خودش

اعتمادی را در رفتار پدرم با من مثل سابق شده بود، اما من بهتر از هر کس دیگری آن برقِ بی

 .خواندمچشمانش می

 .هایش نسبت به من شدحسیهمان سال، شروع بی

 !حس و جدی نشان دادهایی که بعدها به من سرایت کرد و مرا همچون یخ، بیحسیبی

*** 
 .داخل کالس نشسته بودیم

 .زنگ ریاضی بود و سر و صدایمان حسابی باال رفته بود

 .ه خانم ناصری با گریه از کالس خارج شدهایمان باال بود کآنقدر شدت سر و صدا و شیطنت

 .با خارج شدنش از کالس، همگی بلند خندیدیم

کند و دانستیم که تا چند دقیقه دیگر خانم مدیر را به سمتمان روانه میخیلی خوب می

 :طور هم شد. با خشم داخل کالس شد و فریاد زدهمین

 !جا چه خبره؟این-

 !ها بود و اصال جذبه نداشتبیشتر شبیه به پخمهاش خواهم توهین کنم ولی چهرهنمی

 :مان را گرفته بودیم، کسی چیزی نگفت و خودش به حرف آمدبه زور جلوی خنده

 کنین؟ خانم ناصری رو چرا اینقدر اذیت کردین؟ها چرا اینقدر معلماتون رو اذیت میبچه-

 :کسی چیزی نگفت و باز هم خودش رشته کالم را به دست گرفت

دارین؟ خانم ناصری حاضر ها شما دیگه بزرگ شدین! چرا دست از این شیطنتا بر نمیبچه-

تونه. حاال هر طور که دوست دارید ریاضی نیست دیگه تا آخر سال بیاد سر کالستون! این تنبیه

 .بخونید

 .و رفت

 !ای کالس در سکوت بود اما بعد، صدای جیغ و سوتمان مثل بمب صدا کردچند ثانیه

 !خوشحال بودیم از نداشتن معلم که حد نداشت آن قدر

 :کردم، صدای نورا را از کنارم شنیدمدر حالی که به جیغ و دادهای بقیه نگاه می

 نفس؟-

 ها؟-
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 !کنهماتحتم درد می-

 !به معنای واقعی کلمه، از خنده ترکیدم

 !توانستم پیدا کنمای بود که نظیرش را در هیچ کجای دنیا نمینورا دیوانه

 !صال یک روانی دوست داشتنی بود برای خودش، روانــیا

 .خواندو البته که او هم مرا روانی می

 !دانید، خیلی به هم لطف داریمدانم که میمی

*** 
 .های رمانم بودمداخل اتاقم نشسته بودم و مشغول نوشتن پارت

 .رسیدهای پدر مادرم هم به گوش میصدای جر و بحث

 .بستم چشمانم را با کالفگی

 !بحثشان آنقدر زیاد نبود که باعث ترسم شود اما باعث کالفگی و عدم تمرکزم شده بود

ای بود که در رحم مادرم در حال کمی که گذشت، صدایشان خوابید و البته که به خاطر بچه

 .رشد بود

 !راستش را بخواهید، حس خاصی به آن بچه نداشتم

 !یعنی، خب چطور بگویم؟

 .یم چندان مهم هم نبودبود و نبودش برا

 .هوای ابریِ آن روز را بعالوه نبودن معلم ورزش دوست داشتم

ها با اسپیکرش، آهنگی پلی قسمت انتهایی مدرسه جمع شده بودیم و قرار بود یکی از بچه

 .کند

 !آهنگش هم مجاز بودها، فقط کمی قر داشت

 .مای نشسته بودیم و مشغول دید زدن بقیه بودیمن و نورا گوشه

 .ای به رقصیدن نداشتمرقص بلد بودم اما هیچ عالقه

 .کشیدنورا هم به خاطر من، کنار نشسته بود و شاید کمی هم خجالت می

دیدیم برای هر کسی دوست شویم، خنده هیچ کداممان آنچنان خجالتی نبودیم اما الیق نمی

 !ول دهیم و دست دور گردن بیندازیم

اما ما نامش را رفاقت گذاشته بودیم و برایمان هم مهم نبود  گذاشتند غروربقیه اسمش را می

 "غیبت"های بقیه که اسمش را گذاشته بودندزر زدن
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 [فالوئر با رفیق فرق دارد! مقیاس فالوئر کیلو است و مقیاس رفیق قیراط]

*** 
 .امتحانات نوبت اول را با موفقیت و معدل بیست پشت سر گذاشته بودم

 !بود چیز نسبتا خوب همه

شدند، پدر و مادرم هر روز جر و بحث هایم مثل گذشته فقط در مدرسه پدیدار میخنده

 .ترسیدمگرفت و میکردند و هر دفعه قلبم از دعواهایشان تپش میمی

 !دادم تا غرورم نشانه نرود و با خود فکر نکنند نفس ترسیدهبا این حال چیزی بروز نمی

 .دیگر از قلب من خاموش شده بود امتحانات تمام شده بود و قسمتی

به یاد آوردم امتحان شفاهی زبان را که معلممان خارج از تایم مدرسه گرفته بود. امتحانی که 

 .ای از قلبم شده بودباعث خاموشی تکه

مانتو آبی رنگم را تن زدم و دستبندی که از شیراز خریده بودم را دست گرفتم. به سمت پدرم 

 :قدم برداشتم و گفتم

 .بابا؟ بیا این دستبند رو برام ببند-

 :نگاهی به من انداخت و گفت

 خوای بری مدرسه؟ این چه ریختیه؟ دستبند بستنت چیه؟ این آرایشت چیه؟مگه نمی-

 !گویماغراق میجایی از قلبم تیر کشید. بی

 !گفت آرایش؟! هان؟آرایش؟! آرایش چه بود دیگر؟! نکند به سیاهی آن سرمه می

بست، با بهت به زمین خیره بودم. صدایش در سرم زنگ مدتی که دستبند را برایم میدر طول 

 .زدمی

 !شک داشت؟! به من؟

حرفش آنقدر برای قلب کوچکم گران تمام شد، که بغض در گلویم خانه ساخت. سرم را پایین 

 .ام رفتمانداختم و به سمت چادر دانشجویی

 .پوشیدمش و از خانه بیرون زدم

 .لی جلویی ماشین، کنار پدرم نشستم و سرم را به سمت شیشه کج کردمروی صند

 !حرفش قلبم را شکسته بود، بد هم شکسته بود

هایش را خوانده بودم و من به غیر از آرمان، خطایی نداشتم! حتی نباید اعتمادی چشمبی

 .گذشت که من دوست پسر داشتمچنین فکری از ذهنش می
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هایم را خیس هایم گونهزد و تمام سعی من این بود که اشکهایش در ذهنم زنگ میحرف

 !نکنند و غرورم به تاراج نرود! تا جلوی پدرم نشکنم، تا ضعیف جلوه نکنم

 .جلوی مدرسه ایستاد و من بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم

غضم دادم تا بشدم، تندتند آب دهانم را قورت میدر حالی که به در ورودی مدرسه نزدیک می

 .فرو رود

ای، روی لبم نشاندم. به سمت ساختمان اشکِ چشمانم را با زحمت پس زدم و لبخندِ احمقانه

 .مدرسه قدم برداشتم

 .بود نورا را دیدم که روی سکوی جلوی مدرسه، همراه با کوثر نشسته

 :مرا دید و دستش را باال برد و گفت

 !جانفس بیا این-

 :نلرزد، بلند گفتمکردم صدایم که سعی میدرحالی

 .لحظه میرم تو کالس، میام یه-

 :سرش را تکان داد و گفت

 !برو-

من،  و نشست چشمانم در اشک ٔ  و من فرار کردم، تا اشک چشمانم را نبیند. اولین قطره

 .ام که در کالس بود، پرتاب کردم و آرام اشک ریختمخودم را روی صندلی

 !مثل همیشه، بدونِ صدا

 .کردم صدای پایی آمدگذشته بود که حسای دقیقهپنج

نورا را  هایم را پاک کردم و سرم را روی دستانم گذاشتم. چند ثانیه بعد، صدایسریع اشک

 :شنیدم

 !نوشتی؟ رو الٔ  نفس؟ بیا ببین این سو-

 را او ٔ  خیره نگاه و بود زمین ٔ  با سستی، از جایم برخاستم و به سمتش رفتم. نگاهم خیره

فهمیده است که گریه  که خواندم چشمانش از بردم، باال که چشم. کردممی حس صورتم روی

 .امکرده

 :دهانم را قورت دادم و گفتمآب

 کدوم؟-

 :قسمتی از کتاب را نشانم داد و گفت
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 .این-

 :کتابم را به دستش دادم و گفتم

 !بیا خودت ببین-

موقعش بودم. چقدر  وتِ بهقدر ممنونِ سکرا به دست گرفت و دیگر چیزی نگفت. چه کتاب

سید، من توانایی بیان احساسم را پرمی هم اگر و نپرسید؛ که الیٔ  ممنونش بودم، برای سو

 .نداشتم

 :ای گذشته بود و من آرام به نورا گفتمچند دقیقه

 نورا؟-

 :سرش را باال آورد

 بله؟-

 .کم آب بخورم. زودی میام میرم بیرون یه

 :ل**ب زد

 !برو-

 .های پدرم فکر کردمورت دادم و از جایم برخاستم. تمامِ طول راه را به حرفرا قبغضم 

کرد. شاید درد تهمتی بود که به روح و جسمم وارد شده بود و سنگینی میچیزی روی قلبم 

 !گناه بود تهمت زدن؛ نه؟

 !وقتبخشیدم؛ هیچاگر گناه بود، من نمی

 !داشتم؟ الزم زندگی ٔ  ی ادامهفهمیدند من قلبم را براچرا پدر و مادرم نمی

 !فهمید؟کس نمی چرا هیچ

 .ای نداشتخم شدم و چند مشت آب، به صورتم زدم؛ اما فایده

 .نشینی نداشتبغضم قصد عقب

هایم، در حال قدم زدن و خواندن کتاب بود. کالسیتر، معصومه یکی از همطرفچند قدم آن

 :شد، با لبخند گفتدرحالی که به من نزدیک می

 !ش رو خوندی؟نفس؟ همه-

 !شدرفت، کاش نزدیکم نمیکاش می

 !کردم؟می نفهم، چهمن باید با آن بغضِ زبان

 !کنترلِ بغضم از دست رفت و با صدای بلندی زدم زیرِ گریه
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 :معصومه با بهت نزدیکم شد و گفت

 !نفس؟! نفس، چت شده؟-

کس قلبم  چیز و همه از همههای پدرم، از سرنوشتم، سوخت. از حرفاما من قلبم می

 !سوختمی

 نفس چت شده؟-

کردن، کسی مرا آرام کند. من  خواستم. من دوست نداشتم موقعِ گریهمن اما کسی را نمی

 .گاه باشدخواستم کسی برایم تکیهنمی

 .از معصومه فاصله گرفتم و او را با سر و رویی حیران، رها کردم

 .کالس شدم؛ من ابداً دوست نداشتم ضعیف باشمهایم را تنظیم کردم و داخلِ نفس

 .پشت شدم برای خودم. مثل کوه، مثل همیشه

 .به خودم قبوالندم که من در این دنیا، برای همیشه تنهایم و کسی قرار نیست پشتم را بگیرد

 را صدا زدند که بروم و امتحان بدهم. داخل کالس شدم و به آقای ساعتی گذشته بود و ناممنیم

 .مودی سالم کردممح

 :رویی و لبخند، سالم کرد و گفتبا خوش

 !خوبی نفس؟-

 .دانستم چندان موفق نبودمکردم لبخند بزنم، اما خودم هم می سعی

 .خوبم، ممنون-

 :سرش را تکان داد و گفت

 برای امتحان خوب خوندی؟-

 :سرم را تکان دادم و تنها گفتم

 .بله-

 کامل را امنمره و کشید طول ایدقیقهده. شد یدنپرس الٔ  سو مشغول و گفت ای"خوبه"

 .گرفتم

از کالس زدم بیرون و بدونِ اینکه با نورا خداحافظی کنم، از مدرسه بیرون رفتم. پدرم را دیدم 

 .که جلوی درِ مدرسه ایستاده بود

 .پوزخندی زدم و نزدیک ماشین شدم. درش را باز کردم و نشستم

 را هایشتوهین را، هایشحرف ٔ  د؛ اما فراموش کرده بودم. همهچندوقت از آن روزها گذشته بو
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 .ش راتهمت آن و... و

 !بخشیده بودم، مثل همیشه و من فقط ساده بودم؛ نه احمق

کشید! و من مثل همیشه، راه سکوت را فهمید این حجم سادگی، چه زجری میاما کسی نمی

 .تعبیر کند هایم را ترجمه وپیش گرفته بودم و کسی نبود که سکوت

 [!تونه بکنهشکونید که جز سکوت، کاری نمیرو می جوری دل آدم]

*** 
ترین حسی در ای که من کوچکهای نیما گذشت. نیمای چندماههنقبهار و تابستانم هم، با نق

 .داشتن؛ خنثی بودم، مثل همیشهوجودم، نسبت به او نداشتم. نه حسادت و نه دوست

 :گفت و زد سوتی نورا، و بود شده دوخته دجدی ٔ  مان به مدرسهنگاه

 !ـون، چه خوشگلهج-

برحسب اطالعاتی که بعداً کسب کردیم، حیاط مدرسه صد در صد بود. طولی صدمتری و 

 .روزی بودعرضی صد متری. شبانه

گاه قرار داشت و ده متر جلوترش و از سمت راست، شدی، سمت چپ خواباز در که وارد می

 .بود. مدرسه هم در انتهای حیاط بود. ساختمانی دوطبقهآشپزخانه و سلف 

 ایرشته. تجربی ٔ  مدرسه فقط مختص به دبیرستان بود. انتخابِ رشته کرده بودیم؛ رشته

 .من نظر از انگیزنفرت

 .ای به پزشکی نداشتمشاید غیرقابل باور باشد؛ اما من هیچ عالقه

 .یچ کششی برایم نداشتهای دیگر کشش داشتم؛ اما تجربی هنسبت به رشته

داد؛ ریاضی و هنر را هم دوست ادبیات را دوست داشتم، چون مرا به نویسندگی سوق می

 .نقاشی داشتم با خوبی ٔ  داشتم، چون مربوط به رسم کردن و کشیدن بود و من کالً رابطه

فاوت بعد از صف و سخنرانی مدیر، داخل ساختمان شدیم و کالسمان را انتخاب کردیم. با این ت

 .که جار و جنجالی نبود

روی در ورودی بود. سمت راست کالس، شدی، یک کالس روبهداخل ساختمان مدرسه که می

 .رویش، کارگاه کامپیوتر بودتر و روبهطرفآزمایشگاه بود و سمت چپش، چند متر آن

 .روی آزمایشگاه هم دفتر بود و کنار دفتر هم، یک کارگاه دیگرروبه

تر از کارگاه دوم، دفترِ دوم مدرسه قرار داشت که به بایگانی طرفمتر آنچهار -حدود سه

 .جا مشغول به کار بودشد و مادر من آنمتصل می
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جا قرار داشتند. کنار اتاق ورزش روی دفترِ دوم هم، اتاق ورزش بود که وسایل ورزشی آنروبه

 .هم، آبدارخانه قرار داشت

طرف سالن، پله قرار ها، آناین پله رویروبه. خوردمی باال ٔ  بقهکنار آزمایشگاه، دوازده پله به ط

 .خوردداشت که بازهم به باال می

 .بود پایین که کالسی تنها. کردیم انتخاب را پایین ٔ  ما کالس طبقه

رفتیم شان میشد در وقتی که به خانهاز آرمان خبری نداشتم؛ یعنی تمام خبرهایم خالصه می

 .کردمهش میو من زیر چشمی نگا

 .به خودم قبوالنده بودم که باید دورش را یک خط قرمز بکشم

 !خوش کردن به آرمانای در زندگی نداشتم و بیهوده بود دلمن داشته

 .هایمان تغییر کرده بود؛ اما اخالق و رفتار ما هنوز همان بودمعلم

تر شده بودم و تپل .ودمتر شده بودم. سر و زبان هم در آورده بتر و بازیگوشمن اما شیطان

 .کردحال میخودم اندامم را دوست داشتم. دیگر مثل گذشته الغر نبودم و این مرا خوش

 .نبود مدرسه در معاون عنوان به مادرم حضور ٔ  دار شدنم، به واسطهسر و زبان

دانستم منشأ آن تغییراتم چه بود! اما هر چه که بود، موجب رضایت من شده خودم هم نمی

 .بود

 .آوردیمبازی در میهایمان خوب بودند، اما خب ما کرم داشتیم و مسخرهمعلم

 .مان، خانمِ معروف بود. مهربان بود و ساده. حسم نسبت به او خنثی بودمعلمِ ریاضی

 .پوشیدطوری که مانتو و شلوارِ ست صورتی می ای کامال دخترانه بود؛ بهروحیه

های کالس، اسمش کرد و همین امر، موجب شده بود بچهاش را هم صورتی انتخاب میمقنعه

 !صورتی بگذارندرا پلنگ

 .ترای داشت و هیکلی عتیقهترفند بود. فامیلیِ عتیقه مان هم خانممعلم فیزیک

شد. چون شهر اش مربوط به شمالِ استان میتپل و قلقلی بود. متعلق به منطقه ما نبود و لهجه

 .ن را داشتیمخودما خاص ٔ  تان بود، لهجهما، قسمت جنوبی کشور و اس

داد. البته ما این را بعد از خانم ترفند در حین بدخلقی، مهربانی ریزی داشت و خوب درس می

 .رفتنش فهمیدیم

 .برخورد بودسعادت بود. مهربان و خوشمان، خانمشناسیمعلم زیست

ش بود. منظورم از خوب، مرتبه بهتر از درس دادنهایش، صددرس دادنش خوب بود و سوال
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 !همان سخت است البته

ته تر بود. مدرسه برای معلمین تیپ و فرم خاصی در نظر نگرفلباس پوشیدنش از همه معقول

اسپرت و  سعادت هم در اکثر مواقع، با شلوارِ کبریتی و مانتوی بود و آزادشان گذاشته بود. خانم

 .شدالبته مناسب سر کالس، حاضر می

 !مان، خانم دادیار بود. در یک کلمه بگویم، عتیقهمعلم شیمی

نشست و ربع ساعت اول را به در و دیوار کالً جهانی دیگر برای خودش داشت. سر کالس می

 .پرداختکرد و سپس به درس دادن مینگاه می

 .اش هم خوب بود بنده خدا. ولی خب، توانایی انتقال اطالعاتش زیر خط فقر بودبار علمی

 ٔ  شد! نه اینکه همهخندید، کمی ترسناک میهایش را اُرتودنسی کرده بود و وقتی میدندان

اش کمی به دلیل چهره دادیار خانم نه؛ ها، باشند ترسناک کنندمی ارتودنسی که کسانی

 .ترسناک بود

 !نکنم مسخره بگذارید بیخیال؛! هٔ  خندید اَستغفراللّوقتی هم که می

 .برو وخوشگل و ناز صالح بود. تو دل خانم مان،انگلیسی زبان معلمِ

هایی که دوست داری درسته قورتشان بدهی. از بس که آرام و مهربان بود این بشر! از آن معلم

 .خندید؛ برعکس خانم دادیارخیلی قشنگ و ناز هم می

و  رفتآموز فرو میگفت در مغز دانشبار که درس را میدرس دادنش را نگویم دیگر، کالً یک

 .آمدبیرون نمی

 .طبع بودخنده و شوخکوهی بود. خوش مان، خانممعلم دینی

من به شخصه عاشقش بودم. چقدر که خوب و مهربان بود! اصالً هر چه که بگویم، برای 

 !خوبیش کم است

 .داددادنش هم عالی بود؛ روان توضیح می درس

 .احدالنّاسی هم شوخی نداشتگیر و جدی. با پارسا بود؛ سخت مان، خانممعلم عربی

 ٔ  وظیفه خودش تا بکشیم نفس ایاضافه بود کافی. نداشتیم زدنجیک تٔ  سر کالسش جرا

 !بکشد دوش به را ماننفس قطع

 .کننده بودداد؛ اصال روش تدریسش دیوانهحال دوستش داشتم. محشر درس می با این

ر باالی سرم زو باید. مهربان هایعلمم تا داشتم بهتری ٔ  گیر میانههای سختکالً من با معلم

 .خواندمبود تا درس میمی
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داد. یعنی مان، خانم آزادی بود. رفتارش خوب بود بنده خدا اما خوب درس نمیمعلم فارسی

 .داد و نظم خاصی نداشتپراکنده درس می

 !یک ماشین پرایدِ کهنه و فرسوده هم داشت که من نامش را المبورگینی گذاشته بودم

 .خندیدیم؛ کالً سرخوش بودیموقفه میدقیقه بی قتی که به نورا گفتم، تا چندو

 .بود معینی خانم هم آن و داشتم جغرافیا معلم یک کنار، به هامعلم این ٔ  همه

گیر و بدخلق بود سر کالس و روی دست خانم پارسا زده بود. اما من که گفته بودم با سخت

 کردم؛ نه؟گیر بیشتر حال میهای سختمعلم

برخالف دیگر  درست چرا؛ دانمنمی. داشتم دوست هامعلم ٔ  کالً خانم معینی را بیشتر از همه

 .پسندیدمتدریسش را می ٔ  ها که اصال دوستش نداشتند، من واقعا دوستش داشتم و نحوهبچه

 ...و زور و خواندن درس ٔ  همان قضیه

، کالً حذف شده بود و «سرارمان»ن بود که انجمن ای که برایم افتاده بود، ایکنندهاتفاقِ ناراحت

نوشته بودم  «Word» ای که در برنامههای در حال تایپ من هم به فنا رفته بود. نسخهرمان

 !هم توسط مادرم حذف شده بود

 !گاه نفهمیدم مشکل مادرم با رمان نوشتن و رمان خواندنِ من چیستهیچ

هایی که از سایت دانلود هایی که نوشته بودم و رمانهایم شده بود و رمانداخل فایل رمان

 .کرده بودم را حذف کرده بود

العملی که از خودم نشان دادم، برای خودم هم غیرقابل باور بود؛ چیزی نگفتم. نه داد و و عکس

 !فریاد و نه گریه؛ حتی عصبی هم نشدم

هایش هم زیادتر رحمییکردم احساساتم از دست رفته بود با کارهای مادرم. حتی بحس می

 .دادمالعملی نشان نمیشده بود و من عکس

 :گفتروزانه بیشتر از صدبار می

 !رو بخون نزدیک کامپیوتر نشو، بشین درست-

وقت هایش را ادامه ندهد؛ اما او هیچدادم تا حرفگفتم و فقط سرم را تکان میمن چیزی نمی

شدم در اتاقم را ببندم تا کرد که مجبور میکشید. آنقدر دعوا و جر و بحث میعقب نمی

 .صدایش را نشنوم

 :گفتکرد و میبستم، غرغر میو وقتی که در اتاقم را می

 !رسی بدبختتو همین کارا رو انجام بده، ببینم به کجا می -
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مرتبه سکوت را یاد گرفته بودم و تمام ماندم. دست خودم نبود؛ اما انگار به یکو من ساکت می

 !پاس کرده بودم 20هایش را با نمرات درس

که درد روحم را زیاد دست خودم نبود؛ اما انگار آرامش و سکوتم را دوست داشتم. با این

گاه قدر که سکوتم را دوست داشتم، از تکیهکرد، اما من سکوتم را دوست داشتم و همانمی

 .داشتن متنفر بودم

باشم. چه  گاه باشم و از کسی هم انتظار نداشتهکیهها یاد گرفته بودم که برای خودم تمن سال

 .از آرمان چه از نورا و

که من خیلی از بچگی این مان، مبنی برهایی که از اول رابطهکردم تمام حرفو آرمان، حس می

 .اش کشک بوددوستش نداشتم و به خودم زده بودم، همه

وقت به عشق اعتقاد نداشتم. من هیچداشتن. من واقعا دوستش داشتم. عشق نه، فقط دوست

وقت هم باورش نکردم و امیدوارم باورش نکنم و معنی و مزخرف بود برایم. هیچای بیانگار کلمه

 .عقایدم تغییر نکند

گویم، برایم اغراق میبی .اش، هیچ حسی نسبت به او نداشتمماهگی 8از نیما بگویم برایتان. تا 

 !بود جیغوجیغ شعورِبی و فضول ٔ  فقط یک بچه

بود؛ اما  گندمی پوستم من. بود پدرم و من به شبیه نیما ٔ  پوستش مثل پدرم سبزه بود. کال

داد و گندمی تغییر رنگ می پرستنیما و پدرم سبزه بودند. اما نیما گاهی اوقات مثل آفتاب

 .شد. چشمانش برخالف چشمان من و پدرم، گِرد و تیره بودمی

هایش هم انگار هشتی تر شوند، ابروتر و کشیدههایش روشنم در آینده چشممن اما امیدوار بود

 .دانم، کالً ابروها و چشمانش مثل من و پدرم نبودنبود. نمی

اید خواندم. شنیدهخوردند و من فقط رمان میای از اتاق خاک میهای تستم گوشهتمام کتاب

 کند؟ا فراموشش کند، مواد مخدر مصرف میگویند آدم که بخواهد از دردی فرار کند و یکه می

های ها و سرزنشها، طعنهاز نظر من اعتیاد فقط مصرف مواد مخدر نبود! من برای فرار از حرف

 .کردخواندن پناه برده بودم و کسی درکم نمیپدر و مادرم، به رمان

 .البته من هم آدم حرف زدن و بیان احساسات نبودم که دردم را بگویم

ازدواج کرده بود و مراسم ازدواجش خوب بود. من دوست داشتم مراسم ازدواجش را. الناز 

 !همین .بود مزخرف من برای واقعا چون گویم،نمی شب آن ٔ  چیزی درباره

اتفاق دیگری که در تابستان افتاده بود، این بود که نیما بیماری یبوست گرفته بود و ما مجبور 
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هایش را شنیده بود و اصرار داشت که به مادرم تعریف پزشکشده بودیم به مرکز استان برویم. 

 .جا برویمآن

  

 

 شد باعث این و داشتند خانه هم استان مرکز در خودمان، شهرستان بر عالوه آرمان ٔ  خانواده

 .باشیم مهمانشان را روزی چند

 .آن روزها را به یاد دارم

س بدی داشتم. تمام حسِ بدم هم ناشی شان گذاشتم، چه حبه یاد دارم که وقتی پا داخل خانه

جهت رهایش کرده بودم؛ اما و بیخود کرد که من بیکردم آرمان فکر میاز آن بود که فکر می

 .بعدها فهمیدم که او چنین فکری نکرده بود

هایم در بانک پیامک بودم و با آرزو داخل اتاق نشسته بودیم و من مشغول چک کردن پست

 .دادممی توضیح برایش را آن از استفاده ٔ  نحوه

نام کرده بودند و من و آرمان دوباره با هم چندوقت بعد متوجه شدم خودش و آرمان هم ثبت

 .ارتباط برقرار کردیم

 .هایم در بانک پیامک کامنت گذاشته بودبه خوبی آن روز را به خاطر دارم. زیر یکی از پست

آپ گذاشته بود. روفایلی بود که آرمان در واتسپروفایلش برایم خیلی آشنا بود. درست همان پ

 :در جواب کامنتش نوشتم

 شناسمتون؟برام خیلی آشنایید. می-

 :و چند دقیقه بعد، برایم کامنت گذاشت

 کنی؟خودت چی فکر می-

توانستم آن لحن را فراموش کنم. اصال فراموش کردنِ آرمان کار من نبود؛ من ناتوان من نمی

 .ردنشبودم در فراموش ک

 :نوشتم

 .شناسمتکنم کامالً میفکر می-

 :کامنت گذاشت

 .درست حدس زدی؛ آرمانم-

کرد. من اما نامرد نبودم که هایم را پر میاز بودنش شاد شدم. او دقیقا کسی بود که تنهایی
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 .هایم، با اون حرف بزنم. من دوستش داشتمفقط برای رفع تنهایی

 .ام؛ اما دوستش که داشتمودهگاه عاشق نبکنم که هیچاعتراف می

 :صدایم را بلند کردم و فریاد زدم

 !مامان؟ صدای اون رو خفه کن-

چیز به هیچ .بود نمانده شدنم دیوانه به چیزی. رفتمی یورتمه مخم روی نیما ٔ  صدای گریه

 .کند عصبی مرا توانستنمی نیما هایجیغ و هاگریه صدای ٔ  اندازه

 .مدر اتاقم را باز کردم و به سمت اتاق مادرم رفت

 :هایم را در هم کردم و گفتماخم

 !مامان! این رو خفه کن-

 : هایش را درهم فرو برد و توپیداخم

 .ستچیکارش کنم؟ بَچه-

 :از شدت حرص دوست داشتم سرم را به دیوار بکوبم. با همان حرص گفتم

 مگه من گفتم به دنیا بیاریش؟-

 !گردی؟وِل می رو بخون! چرا الکی توی خونه حرف نزن نفس! برو درست-

شود.  هانفس عمیقی کشیدم تا حرفی نزنم که ناراحت شود، که باعث شکسته شدن حرمت

 .فقط سرم را تکان دادم و به اتاقم بازگشتم. عصبی شده بودم

خورد عصبی انقدر اسم درس و پزشکی و کوفت و زهرمار را برده بودند که تا تقی به توقی می

 .شدممی

کردم کردم؛ خودخوری میخوردم و سر خودم خالی میشتم. خشمم را میکاری به بقیه هم ندا

 .و کسی نبود که دردم را بفهمد

 .مادرم نبود که مرا بفهمد. در عین بودنش، نداشتمش

خوابیدم تا کتاب را جلوی چشمم گذاشتم؛ اما به خاطر عصبی شدنم تمرکز نداشتم. باید می

 .فراموش کنم

 .خوب شودخوابیدم تا حالم باید می

روی تخت خوابم دراز کشیدم و چشمانم را بستم. همیشه در موقع عصبانیت زود به خواب 

 .رفتممی

 [!خوابی تا از دنیا و آدماش فاصله بگیریگاهی اوقاتم می]
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*** 
 :گفتم و رفتم مادرم پیشِ. آمدم بیرون پیامک بانک ٔ  با آرمان خداحافظی کردم و از برنامه

 اینا؟ مامانی ٔ  هریم خونمامان؟ نمی-

 :سرش را تکان داد و گفت

 رو خوندی؟ درسات-

کردم. دوست نداشتم هی بگوید درس بخوان! های بدنم حس میتک سلولخشم را در تک

 :هایم را به هم فشردم و گفتمل**ب

 .خوندم-

 .ریممی دیگه ٔ  برو لباسات رو بپوش! چند دقیقه-

 .سرم را تکان دادم و به اتاقم بازگشتم

را پوشیدم.  امای تعویض کردم، تونیک مشکیهایم را با شلوار مشکیِ اسپورت و سادهاسلب

هایم را انگشت هایش هم تا نصفای سرخ رنگ داشت و آستیناش، حاشیهقسمت انتهایی

 .پوشاندمی

 .دوستش داشتم

ل مادرم، به سمت ماشین رفتم شالم را روی سرم آزادانه رها کردم و با برداشتن سوئیچ و موبای

 .و داخلش نشستم

 برایم خنده با نیما و داد دستم به را ماههنه نیمای و آمد سمتم به مادرم بعد، ٔ  چند دقیقه

 .کرد پایین و باال را هایشدست

های معصومانه و دو دندان رفت؛ مثل االن. دلم برای خندهگاهی اوقات دلم برایش ضعف می

 .ش ضعف رفتاباالیی و پایینی

 .ای کشیدمحکم بوسیدمش که جیغِ کرکننده

 .اش کردمچپی حوالهبا سرعت سرم را عقب بردم و چپ

 !لیاقتبی

اش بودم که هایش را جمع کرد و ناگهانی زد زیر گریه. با بهت خیرهبا دیدن اخمم، ل**ب

 :مادرم با خشم گفت

 رو؟ چیکارش کردی بچه-

 :با همان بهت گفتم
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 ...بخدا من؟! هیچی-

 :خشمش بیشتر شد و گفت

  !بسه! ساکت شو-

 .گفت دوستم ندارد؛ نه با کارهایشتر بودم اگر مستقیماً به من میپوزخندی زدم. من راحت

ربا کرد گذراندم و دلتمام طول شب را با سکوت و پوزخندی تلخ که خودم را هم غمگین می

 دادم؟ا ترجیح میدانست من همیشه سکوت رزد. چرا نمیزیادی حرف می

*** 
 :نورا روی صندلی سیخ نشست و گفت

 !آخ-

 :نگاهی به نورا کردم و گفتمنیم

 !چته؟-

 :چارگی نالیدبا بی

 !کنهگاهم درد مینشیمن-

 کردمی درد گاهشنشیمن اوقات گاهی. بود موتور همان ٔ  پِقی زدم زیر خنده. دردش سر قضیه

 .شدمی من تفریح موجب و

هایش کدام از ما چیزی از چرت و پرتشغول تدریس شیمی بود و هیچخانم دادیار م

 .فهمیدیمنمی

 !گفتوری میتقریبا دری

اش شد، روی صندلیهای عجیب و غریبی هم داشت؛ مثال وقتی که داخل کالس میعادت

 :گفتشد و سپس رو به ما میدقیقه به سقف خیره مینشست و تا دهمی

 .مون عقبهها حرف نزنید! درسبچه -

 .خندیدیم به این میزان از اُسکُلیت. کالً دنیایی داشت برای خودشو ما زیر لبی می

*** 
های آزمایشگاه نشسته بودیم و خانم دادیار چهارشنبه بود و ما آزمایشگاه داشتیم. روی صندلی

 .مشغول بررسی و توضیح آزمایشی که در کتاب نوشته شده بود، بود

 .ای نیم متری و سفت و سخت بیرون آمده بودمایشگاه، لولهاز قسمتی از زمین آز

 !دانم برای چه بودنمی
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طور که حواسش به کتاب بود، به عقب بازگشت و پایش به همان لوله گیر خانم دادیار همان

 ...کرد و

 .تقریبا با سر داخل تخته رفت

را پایین انداختیم و به  اش شدیم و بعد سرهایمانمن و نورا و نیلی با چشمانی گرد شده خیره

 .شدت خندیدیم

 .گرفتمی امخنده بدتر خوردمی نیلی ٔ  نگاهم که به چهره

توانستم حدس ام بلند نشود؛ اما میزدم تا صدای خندهفشردم و زور میام میسرم را روی کوله

 .بزنم تمام صورتم از خنده سرخ شده بود

دانستم برای و من می یافتمی شدت اشخنده خورد،می من ٔ  نیلی نگاهش که به چهره

 .بود امخنده از سرخ ٔ  چهره

 !گفت گوجهها به من میهمیشه سر این سرخ شدن

 !مشنگ

 .نبردم باال سر اما کردم؛می حس خودم روی را دادیار خانم ٔ  نگاه خیره

 .ام را مهار کنمفقط سعی کردم خنده

 :نگاهی به من کرد و سپس گفتسر که باال بردم، نیم

 !ها؟خندین بچهشده... چرا میهو! حاال انگار چی -

اشتم به سمتش بروم و دستی به آورد. دوست دآمد که اصال به روی خودش هم نمیخوشم می

 :شلوارش که کم از شلوار کُردی نداشت بکشم و بگویم

 .خندیدیمافتادی بیشتر میکاش می-

کَش را جمع و جور کرد و آزمایشگاه را ترک زنگ تفریح که خورد، خانم دادیار سریعاً دفتر دستَ

 .کرد

تر شده با رفتنش من و نورا و نیلی بلند زدیم زیر خنده. در این یک سال با نیلی صمیمی

 .بودیم

هایمان کنار هم بود؛ ردیف اولِ کالس بودیم. نورا کنار دیوار، من وسط و نیلی هم کنارم صندلی

 .بود

کردیم و من بیشتر دوستش زدیم، شوخی می. حرف میام با آرمان بهتر شده بودرابطه

 .داشتممی
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 .داشتن من تبدیل به عشق نشدوقت هم دوستعشق نبود و هیچ

 .عشق نبود با آن رفتارهای پدر و مادرم

 .عشق نبود با حرفی که بهراد به من زد

، از طرف ای که باعث شد مطمئن شوم عشقی وجود نداردآن روز را به یاد دارم. دومین ضربه

 .بهراد بود

 .فراوان داشت، دختردوست هٔ  ماشاءاللّ

های سوال .دخترهایش داشتهای ما، همان درس را با خواهر یکی از دوستمعلم یکی از درس

 .نوبت اولمان هم قرار بود شبیه به هم طرح شوند

 .دخترش بوددادیم و دو روز بعدش امتحان خواهرِ دوستاول ما امتحان می

 .بود ما ٔ  اش جدای از مدرسههاو مدرس

 :سر سفره نشسته بودیم که بهراد گفت

 نفس؟-

 :ام را قورت دادم و گفتملقمه

 ها؟-

 .خواممی... درس االیٔ  سو-

 :ابرویی باال انداختم

 خوای از اول درس بخونی بری دانشگاه؟می-

 :با تعجب گفت

 چی؟ نه! چه ربطی داشت؟-

 :باز پرسیدم

 نه؟سنِ مدخترت همدوست -

 :با گیجی گفت

 .نه-

 به این درس عالقه داری؟-

 :با گیجی بیشتر گفت

 .نه-

 :با خونسردی گفتم
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 .دمنمی کسی به الٔ  مو الٔ  رو بخور! من سو پس بکپ غذات -

 نفـــس؟-

 :اش کردم و گفتمهای گربه شرکینگاهی به چشم

 !شدی شرک ٔ  شبیه گربه-

 :خندید و گفت

 !کثافت-

 .دخترتهدوست-

 :برای خودم درست کردم که باز گفت ایلقمه

 من؟ خوشگل ٔ  نفس؟ نفس خوشگله؟ من که اینقدر دوستت دارم. خواهرزاده-

 :هایش، بدون هیچ لبخندی و با جدیت تمام گفتمابروهایم را باال پراندم و خیره به چشم

 !خر خودتی-

 :با خنده لبش را گزید و گفت

 !عه؟ این چه حرفیه دختر بد؟-

 :ای نگذشته بود که باز گفتام را جویدم. چند ثانیهلقمه چیزی نگفتم و

 نفــــــس؟-

 :صدایم را کمی بلند کردم و با حرص گفتم

 .رو االٔ  گم سوزهرمار! بذار کوفت کنم، بهت می -

 :خندید و گفت

 .قربونت-

 :نیشخندی زدم

 .دمشطوریم که بهت نمیهمین-

 :اش ماسید و با شک گفتخنده

 خوای؟چی می-

 :ای که در دستم بود بازی کردم و گفتملقمه با

 !چیز زیادی نیست؛ نترس-

 :با حرص گفت

 نفــس؟-



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

96 

 

 اسمش؟-

 :با بهت گفت

 ها؟-

 :نیشخندم عمق گرفت

 .اسمش رو بهم بگو-

 :ابروهایش باال پرید

 .کالم بعد الٔ  اول سو-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .گیرهتو در جایگاهی نیستی که بهم دستور بدی. کارِت پیشم -

 :با حرص گفت

 .میگم بهت-

 !االن بگو-

 .آوردی برام رو االٔ  هر وقت سو-

 فقط. بدهد او به را االتٔ  خواست سوبرایم چندان هم مهم نبود اسمِ اَنترخانمی که بهراد می

 .همین کنم؛ اذیت را بهراد داشتم دوست

 .فرستمآپ میشب برات از واتس-

 :خندید

 !مرسی-

 :دهانم را کج کردم

 !هش برسیب-

 .شدیدتر خندید و از سرِ سفره بلند شد

 :گفتم رفتم، پیشش که وقتی شبش فردا و فرستادم برایش شب همان را االتٔ  سو

 !رو بهم بگو حاال اسمش-

 :با تمسخر خندید و گفت

کنید. من چیزی زنیم باور میشما دخترا همتون از دم احمقید. تا ما پسرا یه حرفی می-

 !نگم؛ برو بیرونمی

 .اش ماندممات جمله
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 !گفت احمق؟

 به منی که او را بیشتر از تمام مردهای اطرافم دوست داشتم، گفت به درک؟

 لطفم را نادیده گرفت و گفت به درک؟

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .خوره. دیر نیست اون روزلیاقت نداشتی. یه روزی کارت بهم می-

 :خندید و گفت

 .ال شروع میشهبرو بیرون از اتاق! االن فوتب-

کس لیاقت اعتمادم را برای دومین بار فهمیدم که اطرافیانم لیاقت اعتماد مرا نداشتند. هیچ

 .نداشت

 .هایم را هم نداشتکس لیاقت خوبیهیچ

 .کردو من بد شدم برای هر کسی که دوست داشتنم را حماقت فرض می

دیدم. من بد شدم و بد ن را میمن از آن روز بد شدم با پسرهایی که از چشمانشان هرز پرید

 .شدم و بد شدم

*** 
دو ساعت آخر بودیم و من همیار معلم بودم. معلم سرکالس نبود و من باید جایگزینش 

 .ها موبایل آورده بودند و مشغول دیدن فیلم بودندشدم. گروهی از بچهمی

 پذیرلیتٔ  ها؛ نه. فقط مسوکه گفته بودم حق ندارند فیلم ببینند. نه اینکه پایه نبودم  در حالی

 .بودم

خواستند دهم و سپس هر کاری که میشان هم گفته بودم اول کارهایم را انجام میبه همه

 .ها به حرفم توجه نداشتندتوانستند انجام دهند. گروهی از بچهمی

 .نفره بودگروهشان سه

 .نازی، فاطمه و زهرا

 .به اخطارهای من تمام کالس مشغول فیلم دیدن بودند. بدون توجه

 :مان گفتمبعد از اتمام کالس، با عصبانیت به سمت دفتر رفتم و رو به معاون آموزشی

معلم  .خندیدن و به حرف من توجه نداشتنخانم! کریمی و نظری و فهیمی توی کالس می-

 .کردم اما به حرفای من توجه نداشتندنبود و کالس رو من اداره می

 :اخم خفیفی کرد و گفت
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 .کنم؛ ممنونفردا صبح بهش رسیدگی می-

فردا صبح که به مدرسه رفتم، هر سه نفرشان را به دفتر احضار کرده بودند و مرا هم برای 

 .شهادت به دفتر خواستند

 .رفتم و تمام اتفاقات را گفتم؛ البته نگفتم که با خودشان موبایل آورده بودند

 .معرفت نبودممن آنقدر هم بی

 .ادب بودندشعور و بیشعوری بود اما فاطمه و زهرا، بیانتظار نداشتم. دختر باراستش از نازی 

 .آمداصال از آن دونفر خوشم نمی

 :روی صندلی نشسته بودم که نیلی به سمتم آمد و گفت

 نفس؟ چرا رفتی گفتی به معاون؟-

 :هوفی کردم و گفتم

ذره باید  کردن، یهبه حرفم توجه میکم  فروش نیستم نیلی! ولی باید الاقل یهخدا من آدمبه-

 !ذاشتن به من! من از اون دو تا نفهم انتظاری نداشتم اما واقعا از نازی بعید بوداحترام می

 .چیزی نگفت و تنها لبخندی زد

ام با نازی خوب شده بود. خودش انگار فهمیده بود چند وقتی از آن اتفاق گذشته بود و رابطه

 .من با رویی باز با او آشتی کردمکه اشتباه کرده بود و 

بخشیدم؛ اما فقط در مورد خودم. اما اگر همین اتفاقات ای نبودم. زود میمن اصال آدم کینه

 .گرفتمکردم و انتقام میافتاد، صد در صد تالفی میبرای دوستم می

*** 
سم را های مادرم مبنی بر درس خواندن، گذشت. من درزمستان و بهار با تمام گیر دادن

 .خواندم اما تایمی را هم به رمان خواندن اختصاص داده بودممی

دانستم که آرمان را دوست داشتم اما از حس آرمان مطمئن نبودم و مستقیماً هم به می

 .گفتمخودش می

 .دادم بحث را کش ندهم تا ناراحت نشودکرد و من ترجیح میاش میهایم کالفهاین حرف

وفقیت و معدل باالی نوزده و نیم، تمام شده بود. تمام وقتم صرف خواندن امتحانات پایانی با م

 .تر شدنم شده بودگیرام با جمع و گوشهشد و همین هم عامل جداییرمان می

ن آرما ٔ  تمام طول تابستان را یک مسافرت رفتیم که آن هم به مرکز استان و میهمان خانواده

 .بودیم
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شد که ای میر از من و آرزو کسی داخل خانه نبود. چند دقیقهآن عصر را به خاطر دارم. به غی

 .وگو بودیم که زنگ در به صدا در آمدمشغول گپ و گفت

 :هایم گفتآرزو خیره در چشم

 !یعنی کیه؟-

 :عاقل اندر سَفیه، نگاهش کردم و گفتم

 شناسم؟رو می جا کسیمن این-

 :خندید

 !نه-

 غیب گواَم؟-

 :شدیدتر خندید

 !نه-

 !رو باز کن شو در خونهس گمپ-

هایم اصال ناراحت اش بیشتر شد و من دوستش داشتم. پایه بود و در مقابل شوخیخنده

 .گرفت و برعکس من مهربان بودشد. به دل هم نمینمی

 .قد خودش داخل اتاق شدای گذشت که آرزو با دختری همچند دقیقه

 .هایم دوختمناخناش کردم و سپس نگاهم را به نگاهی حوالهنیم

آمد. دقیقا از رویم هم اصال خوشم نمیاصال ارتباط برقرار کردنم خوب نبود و از دخترِ روبه

 .هایی بود که ناخواسته از وجودشان بیزار بودمهمان آدم

 :آرزو قدمی جلو برداشت و گفت

 .دختر عموم، صبا-

 :سرم را تکان دادم و فقط گفتم

 .خوشبختم-

 .هایم خیره شدم. حضورش را دوست نداشتمو باز هم به ناخن

ای نداشتم که بدانم در چه موردی شنیدم، اما هیچ عالقههای آرزو وصبا را میپچصدای پچ

 .کردندبحث می

 نفس؟-

 :سرم را باال بردم و گفتم
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 بله؟-

 :با لبخند گفت

 .خواد باهات دوست بشهصبا می-

 :تفاوتی گفتمشانه باال پایین کردم و با بی

 خب دوست شه، من چیکارش دارم؟-

 .ام را فهمیدند. آرزو پقّی زد زیرخنده و صبا لبخندی تصنعی زدمیلیعلناً بی

 .توانست باشددانم آدم بسیار نچسبی بودم اما واکنشم در مقابلش بهتر از این نمیمی

ها اییتونه با کسی مهربون باشه. مواظب تنهآدم که مدت زیادی تنهایی بکشه، دیگه نمی]

 [!باشیم

*** 
 .های نیلی هم افزایش یافته بودسال تحصیلی جدید شروع شده بود و سوتی

 .بود شده ترعمیق نیلی با نورا و من ٔ  رابطه

خیال چند سال پیش بود. غرور نداشت و خاکی بودنش زیبا نیلی همان دختر سرخوش و بی

 .بود

 .رفتار و اخالقش برعکس من گرم و دلنشین بود

 !فتار نورا هم بهتر از من بود. کالً من به بداخالقی شهرت داشتمحتی ر

 .شد که با شخصی به اسم علی دوست بودنیلی دو سالی می

اش را دوست نداشتم ولی شناختمش. البته از دورادور. چهرههای مادربزرگم بود؛ میاز همسایه

 .گرفتها قرار میانگار در ردیف متوسط

 .اشساله دو ٔ  کرده بود با این رابطه خوب بود و نیلی شاهکار

 .داد. خوب پیش رفته بودهای طوالنی مدت نمیشناختم، تن به رابطهای که من مینیلی

رفت و گاهی اوقات در همان حینِ رابطه با علی، با شخصِ البته ناگفته نماند که زیرآبی می

 !شددیگری هم دوست می

 .شدضی نمیدانم هم دردش چه بود که به یکی رانمی

 .بعدها اما دردش را فهمیدم

 .کنم بعداً؛ کمی صبور باشیدبرایتان تعریف می

 .کنیم انتخاب را باال ٔ  های طبقهبار بر خالف پارسال مجبور شده بودیم یکی از کالساین
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 !و بابایِمان هم درآمده بود برای رفت و آمد کردن. المَصب نزدیک به سی پله داشت

 :دیم، که نیلی دستی به سرش کشید و گفتسرِ کالس نشسته بو

 نفس؟-

 :سرم را به سمتش چرخاندم

 !ها؟-

 :حالی پرسیدبا بی

 قرصِ مَسکن داری؟-

 .هایی ورقلمبیده نگاهش کردمبا چشم

 درست شنیده بودم؟

 مَسکن؟

 مگر آن قرصِ مُسکن نبود؟

 .سریع به سمت نورا بازگشتم تا مطمئن شوم که درست شنیده بودم

 .نورا هم با چشمانی گرد شده به نیلی خیره بود دیدم که

 :با حیرت به سمتش بازگشتم و گفتم

 مَسکن؟-

 :حالی گفتبا همان بی

 آره، داری؟-

 .خندید و گذاشت صندلی ٔ  پقی زدم زیر خنده و نورا هم سرش را روی دسته

 .هایم جمع شده بود. خدایی نیلی تهِ خنده بوداز شدت خنده اشک در چشم

 :بریده گفتمخنده، بریده با همان

 .مَسکن چیه؟ مُسکن درسته-

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

 !همون؛ داری یا نه؟-

 :با خنده گفتم

 .نه-

ای گذشت و خانم دادیار داخل کالس شد. وسط کالس ایستاد و دهانش را باز کرد چند دقیقه

 .و خندید
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 :گفت و شد شل شتربی نیشش که بودیم هایشبازیاُسکل ٔ  با نورا خیره

 .هاسالم بچه-

گار با کش به هم وصل شده ان که بودیم هایشدندان ٔ  همه سالم کردند، اما من و نورا خیره

 .بودند

اش توسطِ موادی های پایینیاش با دندانهای باالییدانم؛ اما انگار دنداناسمشان را نمی

 .بود شده قرن ٔ  ترین چهرهمُضحکاش با عرض پوزش، مانند به هم وصل بودند و چهرهآدامس

 .کردم تا خندیدنم او را متوجه من نکندمدام سرفه می

 .دانستاش میکرد و البته که مرا سوگولیشناسی تدریس میسال به جای شیمی، زمینآن

 .کردمشناسی را روی تخته حل میخواندم و هم مسائل زمینچون هم درسم را می

 .دانم هم چرادار بود. نمیهای برایم خندالبته به گونه

نوشتم و همان چیزی را که داخل کتاب می« گام به گام»من فقط جواب مسائل را از روی 

 !دادم؛ همیننوشته بودم، روی تخته انتقال می

 .کردموگرنه کارِ خاصی نمی

 لیتٔ  دانم چرا کسی مسوتوانست انجام دهد؛ اما نمیآموزی میهمین کار ساده را هر دانش

 !گرفتنمی عهده به را شناسیزمین مسائلِ و هافعالیت انجام

*** 
 .خواندماول. درسم را با جدیت بیشتری می ماه بود؛ موقعِ امتحانات نوبتِاوایل دی

 .هایم را در مدرسه داشتمبازیمسخره

 .برابر بیشتر، در خانه ساکت بودمبه همان نسبت و شاید ده

 .شدمریِ اتاقم که داخلش جا میپاتوقم هم شده بود کمد دیوا

لش بنشینم و به زندگیِ داخ راحتی به توانستممی. بود ذهنم ٔ  مکان مناسبی برای تخلیه

 .سگیَم فکر کنم

 .شان به نیما بیشتر از من بودتوجه

زده من آدمِ حسادت نبودم. اصال چیزی به اسم حسادت در من وجود نداشت؛ من فقط غم

 .شدممی

 !همین

 .زدندشکستند و دست به ترمیمش نمیدرم هم بدتر از گذشته دلم را میپدر و ما
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 ...از پدرم نفرت داشتم؛ اما مادرم

 !ماندمکشت، من تا آخر عمر عاشقش میحتی اگر مرا می

دانم چرا آنقدر دوستش داشتم! هنوز هم دوستش دارم. بیشتر از جانم مادرم را دوست نمی

 .دارم

 .فهمدیوقت نفهمید و نماما هیچ

 .وقت نفهمید با کارهایش چیزی به اسم احساس در من باقی نگذاشتمادرم هیچ

 .نصب کرده بودم« موبوگرام»روی موبایل مادرم 

 من به ایاجازه چنین اصال وگرنه بود، درسی هایکانال و درس ٔ  اش به بهانهالبته همه

 .دادنمی

 .ودمها و گفتگوهایم را با دوستانم، مخفی کرده بکانال

 .راحت و آسوده

 .های جدیدزدم به امید یافتن دوستیابی سر میهای دوستگاهی اوقات به کانال

فهمیدند من دخترم، ترکِ گفتگو البته دختران سرزمینم، انگار پسرندیده بودند که تا می

 !کردندمی

 .کردمها صحبت میمن هم اجبارا گاهی اوقات با پسر

 .کردم و بعد تمامجا کمی صحبت میکشید، فقط همانیالبته کار به آیدی دادن نم

 .کردمکردم، با نورا و آرمان هم صحبت میعکس و فیلم دانلود می

 !همه چیز خوب بود، خیلی خوب

 :دانم چه شد که نیلی نگاهی به من و نورا کرد و گفتفقط نمی

 !تموم شد -

 :و گفتمهایم را ریز کردم من و نورا سریع مطلب را گرفتیم. چشم

 با علی تموم کردی؟ -

 :با ناراحتی سری تکان داد و گفت

 !آره -

 :با خیالی راحت سرم را تکان دادم و گفتم

 !گردیندوباره به هم برمی -

 .نورا هم تایید کرد
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شد و بعد از چند روز، دوباره به هم باز شان تمام میکال آن دو نفر فازشان مشخص نبود. رابطه

 .گشتندمی

 !ودند دیگرروانی ب

البته از نظر من، تقصیر هر دویشان بود. علی شکاک بود و نیلی هم خب گاهی اوقات زیرآبی 

 .شانفهمید و برای مدتی کات و بعد از چند وقت باز هم شروع رابطهرفت که علی میمی

 !واهلل

*** 
 .ها و هیاهوهایش تمام شده بود؛ اوایل اسفند بودیمبهمن ماه با تمام جشن

 .یل مادرم را در دست گرفتم و داخل تلگرام شدمموبا

ام هم حسابی سر رفته یاب را گذاشته بود. حوصلههایم، لینک کانال گروهداخل یکی از کانال

 .بود! روی یکی از گروه ها کلیک کردم و داخل شدم

 .زدگروه سوت و کوری بود. کسی هم زیاد حرف نمی

 !زدکنم. کسی اصال حرف نمیحرفم را عوض می

 :نوشتم

 .سالم -

 .امی برایم آمدوی، پیجوابی نیامد. اما دیدم که در پی

 :اش نگاه کردم. نوشته بودبه نام کاربری

 .«شهراد» -

 :نوشته بود

 .سالم -

 :نوشتم

 .سالم -

 :بعد از چند ثانیه نوشت

 خوبی؟ -

 .خوبم -

 اصل میدی؟ -

 . ...نفس، از شهر -
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 . ...منم شهراد، از شهر -

 .اآه -

 .خوشبختم -

 .همچنین -

 :سریع نوشتم

 خوای یا رل؟دوست معمولی می -

 :تایپ کرد

 .بذار پیش بریم تا ببینم چی میشه -

خندی زدم. آن پسر، انگار خدای اعتماد به نفس بود! آرمان پس چه بود؟ من اهل نیش

 .خ**یا*نت به آرمان نبودم

 !گرفتچنین باال میآن درخواست دوستی هم که نکرده بودم که شهراد خود را

 !احمق

 :با پوزخند نوشتم

 .خوای همین االن برو. حوصله دری وری گفتن ندارم. اگه جاست فرندی، هستماگه رل می -

 :گفت

 .اوکی، دوست معمولی -

 !دخترم شو! اوکی؟ببین! من حوصله ندارم چند وقت دیگه بیای زرت و پرت کنی که دوست -

 !باشه بابا -

 .گونه بودام با شهراد اینشروع آشنایی

 !مان سرد بود، البته به لطف منزدیم؛ رابطهآن اوایل خیلی باهم حرف نمی

کردم. برای همین اکثریت، لقب طور که قبال گفته بودم، خیلی سخت ارتباط برقرار میهمان

 .کردندمغرور را نثارم می

 !گفتندگل و نازم همه میدوست نداشتم به من بگویند که مغروم، اما خب از شانس خوش

 .کردمهای آرمان را حس میام با شهراد، سردیاز چند روز قبل از آشنایی

های مختلف با من خیلی خیلی کم صحبت دانم چه اتفاقی برایش افتاده بود؛ اما با بهانهنمی

 !دادکرد. گاهی اوقات هم کال جوابم را نمیمی

 !دیوانه شده بودم



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

106 

 

 .ی افتاده بود که مستحق آن بال بودمدانستم چه اتفاقنمی

 !داد. جواب من، نفس، عشقش راجوابم را نمی

 !به سرم زده بود، دیوانه شدم بودم. اصال یک وضعیتی بود

به نورا گفته بودم که با آرمان حرف بزند و ببیند که چه مرگش بود، که ببیند دلیل آن 

 !ها چه بودتوجهیبی

 .باالخره هم فهمیدم

 !هه

 !ابدی و مرگ قلبم را مهر و امضا کرد حسیداد بیم چه فهمیدنی! فهمیدنی که قرارآن ه

 !آن شب حالم بد بود؛ خیلی خیلی هم حالم بد بود

 !تیغ، روی ساعد دستم های آرمان، همزمان بود با باقی ماندن ردآغاز سردی

 همزمان؟

 !ودهایم بکنم. آرمان باعث ماندگاری رد تیغ روی دستاصالحش می

 :ام دادمدر تلگرام به نورا پی

کنه؟! من حالم خوب نیست؛ طوری رفتار مینورا؟ ببین چشه، بگو چه مرگشه که داره این -

 !ها یه بالیی سر خودم میارمزنم با این تیغمی

 :و تهدیدهای نورا بود که برایم فرستاده شد

 .غلط کردی! تو گه خوردی! یه لحظه صبر کن ببینم این چشه -

 .ویبگو کارش دارم، بیاد پی -

 .خب -

 !زود باش -

 :ای گذشته بود و نورا برایم نوشتچند دقیقه

 !گه من نمیاموی نفس، مینمیاد پی -

 :با عصبانیت و بغض تایپ کردم

هامم که رو کشم راحت شه! نقاشیرو می زنم خودمنمیاد؟ غلط کرده! برو بهش بگو نیاد، می -

 !دستام دیده

 .از نقاشی، رد تیغ بودمنظورم 

 .باشه -
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 :چند دقیقه دیگر هم گذشت و نورا نوشت

 !االن اس میده. جوابشو بده، نزنی رگ مگات رو پاره کنی االغ -

 .خب -

 !زهرمار. برو گمشو -

 .کردماسترس و نگرانی نورا را حس می

 :امی که داده بود را خواندمپی

 سالم، خوبی؟ -

 :تایپ کردم

 بینی؟ی میتو، تو من خوب -

 :در حالی که اشک از چشمانم جاری شده بود، نوشتم

 رو دارم پس میدم؟ چرا؟ حقم بود؟ آره؟ من تقاص چی-

 .من مجبور بودم نفس -

فرستادم رو جواب ندی؟ سرد هایی که برات میاممحلی کنی؟ پیمجبور بودی که چی؟ بی -

 !این همه عذاب حقم نیست باهام رفتار کنی؟ فقط بگو چرا؟! من از زندگیت میرم.

 .حقت نیست عزیزم، من مجبور بودم -

 چرا؟ -

  

 

 !تونم بگمنپرس نفس. من نمی -

 !دِ چرا لعنتی؟ -

 :چیزی نگفت و من باز نوشتم

خوای؟ یه دلیل بیار من میرم و پشت سرمم نگاه میرم! بگو چته؟ منو نمیمن اینجا دارم، می -

 .برام بیارکنم! یه دلیل بیار، یه دلیل نمی

 !نپرس نفس، نپرس عزیزم -

 :تهدید کردم

کنم! نمونه کارامم دیدی. شوخی زنم خودم رو با همین تیغ، اش و الش میبگو وگرنه می -

 !ندارم
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 :سریع تایپ کرد

ها دشمنی پیش دم نفس، بالیی سر خودت نیار! بین خانوادهتو رو به امام حسین قسمت می -

 .میاد

 یگر چه بود؟گفت؟ دشمنی دچه می

 زد؟ اصال دشمنی کجا بود؟من حالم بد بود، از دشمنی حرف می

 !گی یا شروع کنم؟ بزنم خودم رو لت و پار کنم؟می -

 .شناسی، کله خرم! زود باش بگو چی شدهمن رو می

 .صبر کردم

.is typing 

 .یک دقیقه

.is typing 
 .دو دقیقه

.is typing 
 .سه دقیقه

.is typing 
 :نوشت

مانم قسمم داده، باهات قطع رابطه کنم. گفت، فکر ازدواج با تو رو از سرم بیرون کنم. ما -

 !مجبورم کرد دست بذارم رو قرآن

 .مات و مبهوت به صفحه موبایل خیره شدم

 !وقتمن مستحق این عذاب نبودم، هیچ

 دست بگذارد روی قرآن؟

 !مسخره بود. واهلل مسخره بود

 چه کرده بودم؟

 !شد، این عذاب الیقم نبودام فقط با اسم آرمان خالصه میچند سال گذشتهمنی که تمام 

 .ته کشیدن اعتماد به نفسم را حس کردم

 مگر چه کم داشتم؟

کمتر  19.50وقت معدلم از هایم موفق بودم و هیچای اصیل و خوب داشتم، در درسخانواده

 .نبود، چهره ی بانمک و معصومی داشتم
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 خواست که نداشتم؟میدردش چه بود پس؟ چه 

 !لرزیدلرزید، اصال تمام بدنم میلرزید، قلبم میلرزید، دلم میهایم میدست

 .های چشمم هم خشک شده بودنداشک

 .کردندام نمیهایم یاریشد! اشکدوست داشتم به حالم زار بزنم اما نمی

 .شدندهایم جاری نمیاشک

 !نفس ببخش -

 .دببخشم؟ نه، بخشیدن کار من نبو

 !خواستم مهربان باشمخواستم بخشنده باشم، من نمیاصال من نمی

 !لناس، من بخشش را دوست نداشتمایها

 !بخشم! نه تو رو، نه مامانت رونمی -

 :نوشت

 .نفس؟ ببخش. من به درک، مامانم رو ببخش. اون گناهی نداره -

 ...زهر خندی زدم و

 !هه

 گناهی نداشت؟

فقط باعث شد، من نسبت به تمامی دور و اطرافم، نسبت به  گفت، گناهی نداشت.راست می

 !همه مردم بدبین شوم

 تقصیری که نداشت، نه؟

 !بخشمبخشم، دیگه نمیدیر شده؛ من نمی -

 .مان بودو آن شب شروع جدایی تدریجی

گذشت. به طور مستقیم ای از دوستی من و شهراد، و سه روز از آن شب منحوس مییک هفته

توانستم اعتماد کنم، نگفته بودم که کسی را دوست داشتم؛ اما گفته بودم که نمیبه شهراد 

کس را خط کشیده بودم، گفته بودم که توانایی تحمل عشق چیز و همهگفته بودم که دور همه

 .را نداشتم

 :ام گذاشته بود کهبرایم پی .انگار پسرمان عاشق بود، اسم عشقش هم هلیا بود

 نفس؟ -

 بله؟ -
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 هام رو نمیده، چیکار کنم؟ به نظرت ترکم کرده؟شه که جواب تلفنلیا چند روزی میه -

 :ای در ذهنم خوردجرقه

 ...با یه خط دیگه بهش زنگ بزن. اگه جواب نداد که مشکلی نداره ولی اگه جواب داد -

 :نوشت

 !گی. چرا به ذهن خودم نرسید؟راست می -

 :ردو قبل از اینکه من چیزی بگویم، تایپ ک

 .من برم یه زنگ بزنم، فعال -

 .فعال -

 .و چند روز بعد خبرش رسید که هلیا ترکش کرده بود

 .من و شهراد شبیه به هم بودیم

 !دادرابطه من و آرمان قطع شده بود. عید آن سال برایم زهر بود! تلخ بود و مزه زهرمار می

 !اما من نفس بودم، استاد بیخیال شدن و ترمیم احساساتم

ر ماه طول کشید تا فراموش کنم و افسار احساساتم را دست بگیرم و توانستم، توانستم هر چها

شد، کنترل قلبم را در دست بگیرم و حضور شهراد هم موثر بود. خبری از حال جا که الزم می

 .بخش بودمن نداشت؛ اما وجودش را دوست داشتم؛ آرامش

 !راه. همیندوستش داشتم، اما فقط به عنوان یک دوست و هم

 :ام دادم و گفتمخواستم از تلگرام بروم. به شهراد پیمی

 شهراد؟ -

 :نوشت

 جونم؟ -

 .دارم از تلگرام میرم -

 چرا؟ -

 .طوری. اومدم خداحافظیهمین -

 .ای برایم فرستادای گذشت و شمارهچند ثانیه

 .دوستیم دیگه! دوست دارم رابطمون باقی بمونه -

 !م آن دوستِ بامعرفت را که حتی معرفتش از آرمان هم بیشتر بودلبخندی زدم. دوست داشت

فرستم؛ البته مال مامانمه، مال خودم فعال جمع شده. هر وقت تونستم م رو میباشه شماره -
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 .دمام میخودم بهت پی

 .باشه -

 پس فعال کاری نداری؟ -

 .نه، خداحافظ -

 .بای -

 .و از تلگرام خارج شدم و حذفش کردم

طم در اردیبهشت همان سال به طور کامل با آرمان قطع شد. وقتی که نورا گفت که به ارتبا

 :ام داده بود و گفته بود کهآرمان پی

 تکلیف نفس چیه؟ -

 :و آرمان گفته بود

 .تونم کاری کنمنمی -

 :و نورا گفته بود

 پس نفس چی؟ -

 :رحمی به نورا گفته بودو آرمان با بی

 !م چی؟پس خانواده -

 .و پوچ رها شود کردم. خانواده، چیزی نبود که سر هیچن درکش میم

اش بیرون کشیدم. من آدم به خاطر همین، گله نکردم و خودم را بی سر و صدا از زندگی

 .جنگیدن با یک مادر نبودم

 !شدمگاه هم آدمش نمیهیچ

 !گاههیچ

*** 
 .مافتادتیر ماه بود و من ماهی یک بار هم به یاد ارمان نمی

 .دادمکردم احساساتم را باخته بودم؛ به هیچ چیز واکنش نشان نمیحس می

ای، تنها انگیز و خوشحال کنندههایم ته کشیده بود و در مقابل هر اتفاق هیجانتمام ذوق کردن

 .زدمبینی میلبخندی ذره

 .زدمتر از همیشه شده بودم؛ به طوری که هر روز، کمتر از صد کلمه حرف میساکت

 .دست خودم هم نبود، میلی به حرف زدن نداشتم
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تیر ماه بود. شهراد مجبورم کرد تلفنی با او حرف بزنم. به زور، با هزار قسم و آیه مجبورم کرد 

 .که تلفنی حرف بزنم

 .ای بود که ارتباطمان قرار بود تلفنی شودکشیدم! شهراد اولین پسر غریبهخجالت می

 الو؟ -

 .ودصدایم ضعیف و خجالتی ب

 :صدای خندان و سرخوشش را شنیدم

 !آهان. حاال شدی یه دختر خوب -

 :دانستم چه بگویم و گفتنمی

 خوبی؟ -

 :آرام گفتم

 .خوبم -

 کجایی؟ -

سعی کردم لحنم را محکم کنم. اصال ضعفم را دوست نداشتم. اصال، آن خجالت کشیدن لعنتی 

 چه بود؟

 !خاک بر سرش

 .قبرستون -

 :شد صدای اعتراضش بلند

 اِ؟ این چه حرفیه؟ -

 .باشه، خونه مامان بزرگمم -

 .آهان -

دادم و چقدر خوب هایمان معمولی و ساده بود، من که رسما چرت و پرت تحویلش میحرف

 !بود که شهراد، به رویم نیاورد

 .طی دو سه بارِ دیگری که با شهراد، تلفنی حرف زدم، خجالتم دود شد و رفت هوا

 .دمبا شهراد راحت بو

 .دوست بود، رفیق بود و البته کمی منحرف

 .کردمادعا داشت که دوست دختر نداشت و من حرفش را باور نمی

 .زدمهایش نیشخند میمانم و من به حرفگفت من پای هلیا میمی
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 وفاداری دیگر چه بود؟

 !اش حرف بود؛ اصال اعتماد کردن به کسی غیر از خودت، شکست به دنبال داشتهمه

های دلنشین شهراد گذشت، گذشت و من ابراز تان با تمام سردی من و گرمی و حرفتابس

 .عالقه شهراد را نامحسوس رد کردم

 :وقتی که گفته بود

 !دوستت دارم -

 :و من متوجه لحن متفاوتش شده بودم و گفتم

 خط رو خط شده فکر کنم، نه؟ -

 :و او بعد از مکثی گفته بود

 .آره -

 .ای نزده بودیمهای عادیمان را ادامه دادیم، انگار که هیچ حرفِ اضافیو بعدش هم که صحبت

 .من و شهراد خوب بودیم؛ رفیق آن روزهایم، جنبه داشت و من خیلی دوستش داشتم

*** 
اوایل مرداد ماه بود و من در سایتی به اسم انجمن یک رمان ثبت نام کرده بودم. سایت خوبی 

 .سال بودند 18 تا 13بود؛ اکثریت هم، رنج سنی 

 .زدم. ساکت بودم و سرم هم به کار خودم گرم بودمن زیاد در انجمن حرف نمی

 .کردم و نیاز هم نداشتم با کسی دوست شوم؛ یعنی دوست نداشتمدرباره چیزی کنجکاوی نمی

 !توانایی ارتباط برقرار کردنم هم زیر صفر بود

 .بودم گذاشتم و کمی هم مهرباناما به دیگران احترام می

شدم، نیاز نداشتم نقاب خنده بر چهره بزنم، چون کسی مرا وقتی که وارد انجمن می

 .شناخت و دوستی هم نداشتمنمی

شد و من موضوعش را کردم. اولین رمانم محسوب میرا تایپ می« کنمباورت نمی»رمان 

 . دوست داشتم

 .اش کرده بودمکمی از زندگی خودم را قاطی

 .نم، اواخر شهریور ماه بود و من رمانم را تمام کردمو اگر اشتباه نک

*** 
 .آوردمهرماه شروع شده بود و عالوه بر مادرم، پدرم هم به من، برای درس خواندنم فشار می
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 .هایم کشیده بودمچند وقتی میشد که دست از تیغ کشیدن روی ساعد دست

ا چهار بار با هم صحبت ای سه یبا شهراد خیلی خیلی صمیمی شده بودم؛ تقریبا هفته

 .خندیدیمزدیم و میکردیم، حرف میمی

زدم و با ام را به چهره میهایم را به کسی بگویم، پس نقاب خوشحالیمن آدمی نبودم که غم

 .گذراندمشوخی وخنده، وقتم را با شهراد می

 !رفتیم و نیلی، تقریبا نابود بودشد که به مدرسه میای مییک هفته

 .چیز برای همیشه تمام شده بودت کرده بود و اعتقاد داشت که همهبا علی کا

 :کنار نیلی نشستم و گفتم

 چشه؟ چی میگه؟ خوای بهش زنگ بزنم ببینم،می -

 :کمی نگاهم کرد و گفت

 .آره -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .زنمتا چند روز آینده بهش زنگ می -

الش خوش نبود. سر و ضعش کمی به هم فهمیدم که حسری تکان داد و چیزی نگفت، اما می

 .آمدریخته بود، کمی هم انگار، رنگ پریده به نظر می

 .چند روز گذشته بود

اش را از شماره .شب بود و من خانه مادربزرگم بودم. موبایل مادرم را برداشتم و بیرون رفتم

 .ایل را شنیدمهای موبروی تکه کاغذی که نیلی به دستم داده بود، گرفتم و صدای بوق بوق

 الو؟ -

 !صدایش را شنیدم؛ مزخرف بود

کردم، دوست داشتم روی صدایش باال بیاورم! شهراد با آن صدای شهراد را که با او مقایسه می

 !صدای خاصش، اصال دلبری بود

 !آرامش روزهای سخت من بود

 .الو؟ سالم -

 سالم. شما؟ -

 .نفسم -

 :شناخت. صدایش را شنیدممرا از قبل می
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 اِ؟ سالم نفس. خوبی؟ -

 ممنون، تو خوبی؟ -

 !منم خوبم. چه خبرا؟ چه عجب، زنگی به ما زدی -

 پوزخندی زدم. من با او مثال چه کاری داشتم؟

 !کردیآمدی و آن بشرِ دیوانه را از روی زمین، محو میای خدا! کاش پایین می

 .هیچی. اومدم یه سوال بپرسم -

 خب؟ -

 ی؟چرا با نیلی به هم زد -

 :مکث کرد و گفت

 .خ**یا*نت کرد -

 .خب دور از ذهن نبود. باز هم، سر مچش را گرفته بود

االنصاف هم کم نبودند؛ اما من های نیلی که حقچیزی نگفتم و شروع کرد به شرح خ**یا*نت

 .دادمهایش سر رفته بود، زیاد گوش نمیام از حرفچون حوصله

چقدر دوست داشتم تمام موهایش را بابت آن  های علی گذشت و منآن شب با پر حرفی

 !ها، از جای بکنمپرحرفی

دادم ولی از شانس زد. عادت به پر حرفی نداشتم و سکوت را ترجیح میاحمق! چقدر حرف می

 !خوشگلم، یک خرمگس حراف، به پستم خورده بود

ید و من هم جوابش پرسزدم. از نیلی میای یک یا دو بار با او حرف میطی دو هفته بعد، هفته

 .دادمرا می

شان شدم به رابطه گذشتهکردم و باعث میهایم به نیلی لطف میکردم با این خبر دادنفکر می

 :بازگردند؛ اما آن شب را به خاطر دارم. مشغول حرف زدن بودیم که گفت

 .خوام یه چیزی بهت بگمنفس؟ می -

 :هایش برایم مهم نبود؛ اما گفتمچندان حرف

 ب؟خ -

 :چند ثانیه مکث کرد و گفت

 !من دوستت دارم -

 .پوزخندی زهرآگین تمام صورتم را فرا گرفت
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 !گفت دوستم داردعلی، دوست پسر نیلی، عشقش، به من می

 .ای بود که در آن لحظه، ذهنم با تمام قدرت فریاد زدعوضی، تنها کلمه

 !بهتره تمومش کنی -

 چرا؟ -

 زنی؟ی بودی و حاال داری به من همون حرف رو میتو تا چند روز پیش عاشق نیل -

 مشکلت نیلیه؟ -

 !سرو تهش بخندمخواست بلند و با تمسخر به آن جمله بیخیلی دلم می

 نیلی؟

 ...ای که دوستش داشت و اونیلی بیچاره

 !گینه. مشکل من تویی که داری چرت و پرت می -

 .نفس؟ من دوستت دارم، اصال عاشقت شدم -

 .ام نگاه کردمه ایستادم و به چهرهجلوی آین

 !نه

 !اصال شبیه به خر نبودم

 .تمومش کن. من باید برم -

 .من دوستت دارم. بهم فکر کن -

 !ام پوزخند زدم. با چه کسی دوست شده بود؟ یک شیطان؟قطع کردم و به رفیق ساده

 :زدتمام آن شب را فکر کردم و فقط یک کلمه در ذهنم زنگ می

 .«انتقام» -

 .و انتقام من آغاز شد

 .من انتقام رفیقی را گرفتم که آن احمق را واقعا دوست داشت

گزید؛ اما حال خرابش این را نشان وگرنه نیلیِ بیخیال من، با رفتن علی اصال ککش هم نمی

 !دادنمی

 .بینیعلی برایم کف دست بود، ساده و قابل پیش

هایش هم از حدش مشکل داشت؛ با زیرآبی های زیادهای نیلی و آرایش کردناو با سرکشی

 .ایضا
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 .خواستای آرام و حرف گوش کن، میپس کسی را با روحیه

 .یک دختر پاک و معصوم و ساده، کسی که شیطنت نداشت

 .شدرنگ، خالصه میکسی که تمام آرایشش در یک رژ ل**ب صورتی کم

 !همین

شدم تا پسری را که روح دوستم را به نقاب به صورت زدم و آرام آرام نزدیکش شدم؛ نزدیکش 

 !تاراج برده بود، از بین ببرم

 !گرفت؛ اما دریغشد تا انتقام مرا از آرمان میفقط کاش کسی هم پیدا می

 .کَس و تنها بودمانگار من بی

شن. یکی قاتل جسمه و یکی قاتل روح. منم یاد گرفتم نقطه ضعف دلیل قاتل نمیها بیآدم]

  [!نه. من بعد از رفتنت قاتل شدم، قاتل روحهمه آدما روحشو

*** 
 .الو -

 .صدایش را شنیدم و انگار شیطان در گوشم نفیر کشید

 .لبخند زدم، قرار بود نابود شود

داد و نیلی اش را نمیفهمیدند؛ نورا اجازهتصمیمم را گرفته بودم. نورا و نیلی نباید چیزی می

 .هم دل و جراتش را نداشت

 .الو. سالم -

 خوبی؟ -

 !در دلم پوزخندم زدم. من عالی بودم

 خوبم. تو خوبی؟ -

 .خوبم -

 .راستش زنگ زدم که یه چیزی بهت بگم -

 خب؟ -

 :اش، پوزخند روی لبم نشاند. لحنم را خجالت زده و دستپاچه نشان دادمزدهصدای هیجان

 !خب... خب... راستش چطور بگم؟ من تو رو... تو رو دوست دارم -

 دلم قهقهه سر داد و شیطان با شنل کسی در

 .زد و من از حضورش خوشحال بودمام پرسه میقرمزش در حوالی-مشکی
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 واقعا؟ -

 .کننده بودبهت صدایش برایم خوشحال

 .کردمقدم اول با موفقیت برداشته شد. باید اعتمادش را جلب می

 !کم کم، آهسته و پیوسته

 :با همان لحن خجالت زده، آرام گفتم

 ره، اینقدر تعجب داشت؟آ -

 .زدهای شیطان، در گوشم زنگ میبا سرخوشی خندید و انگار صدای قهقهه

 .نه -

 :کمی مکث کرد و گفت

 از کی دوستم داری؟ -

 !ای خدا! انگار آن احمق در دنیای داستان بود

 !کردم، کامال شیطانی و سیاهنقص اجرا میام را بیباید نقشه

 از کی دوستم داری؟

 عقل داشت؟اصال 

من هم وقتی که آرمان بود، چیزی به اسم عقل در سرم نداشتم؛ اما بعد از رفتنش من قلبم را 

 .برکنار کردم و عقلم را به سلطنت رساندم

 .و همیشه هم موفق بودم

 !عقل عامل موفقیت من بود، فقط عقل

 !نه تکه گوشت مزخرفی به نام قلب

 !راستش... راستش شش ماهی میشه -

 !اهللاستغفر

 !هایم باشدچه دروغی بود! ماشاء اهلل به این زر زدن

 !دراز بود که حرفم را باور کردو او چقدر گوش

ای بود کرد که خودش هم شوالیهشاید منتظر پرنسسی بود که در برج، زندانی باشد و فکر می

 !رفتکه برای نجات ان پرنسس می

 ...فیدومن هم آن پرنسسِ منتظر شاهزاده سوار بر اسب س

 !پوف
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 .اصال انگار خدا، اول از همه حماقت و احساسات را در بدنش قرار داده بود

 .خورد، شاید هم خیلی احساساتی بودذاتش ساده بود و زود گول می

 !اوت شود. به دست من، نفس، رفیق نیلیقرار بود، ناک

ام، نورا، نیلی و انوادهفهمیدند، من با خط قرمزهایم شوخی نداشتم و به غیر از خباید همه می

 .شهراد هم جزو خط قرمزهایم بودند؛ تا وقتی که الیقش بودند

 !دادمام، یقه جر میهای زندگیرگ بودم؛ اما برای مهمغیرت و بیدر حالت عادی، بی

 :هیجان زده، گفت

 واقعا؟! چطوری؟ -

ایم را جمع کردم و ای ماندم که چه بگویم؛ اما زود دست و پگفتم؟ برای لحظهچه باید می

 :گفتم

گفت، منم کم کم ازت خوشم اومد، من خب قبال دیده بودمت. نیلی هم همش از خوبیات می -

 .همیشه دوستت داشتم

 :و کسی در دلم فریاد زد

 !زارت -

 .ام گرفته بود. خدا حفظم کندهایم خندهاز دروغ

 !ماشاء اهلل چقدر پر استعداد بودم

 .منم خیلی دوستت دارم -

 .و من پوزخند زدم

دیدم، ابرهایی که قرار بود طوفان شیطان راهنمایم شده بود و من ابرهای سیاه را در اطرافم می

 !به پا کنند

 .های من، مقصر داشتو تمام این سیاه شدن

 .آرمان مقصر بود و من حس تنفر داشتم. از ارمان متنفر بودم، برایم منزجرکننده شده بود

*** 
شدم. اعتمادش رفتم و تایم استراحتی که داشتم را مشغول صحبت با علی میکالس کنکور می

 .را جلب کرده بودم

 !شاهکار کرده بودم

 .در کمتر از یک ماه اعتماد و قلبش را جلب کرده بودم؛ عجیب هم به من اعتماد داشت
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 !من هم به آرمان اعتماد داشتم؛ اما بیخیال

 نفس؟ -

 بله؟ -

 :کمی مکث کرد و سپس گفت

 !میشه به خاطر من چادر بپوشی؟ من دوست ندارم بدون چادر باشی -

 :دوست داشتم بگویم

 !تو خر کی باشی که من به دوست داشتنت، توجه کنم -

 :اما گفتم

 .باشه، من مشکلی ندارم -

 !قربونت برم -

 !هه

 توانست آنقدر پست باشد؟چطور می

 ها را زده بود؟به چند نفر، این حرف

 !های جهانی، بیچاره من، بیچاره تمام سادهبیچاره نیل

*** 
 .ای گذشته بود و من نسبت به علی، حس دلسوزی داشتمیک هفته

 .شاید حقش نبود

 .شاید راه را اشتباه رفته بودم

 خواستم انتقام بگیرم؟چرا می

 انتقام؟

 شد، نه؟این چند هفته بازی خوردنش هم انتقام محسوب می

 .ده بودم که چه کنمچند روز تمام را فکر کر

 .اش بپوسدانتقام نیلی را ادامه دهم، یا علی را رها کنم تا در زندگی سگی

اش را غرق کثافت و در آخر هم تصمیمم را گرفتم، تصمیم گرفتم رهایش کنم تا تمام زندگی

 !کند، تا بد تر از گذشته شود، تا خودش کم کم نابود شود

 .عذاب وجدان هم داشتم

 :به علی زنگ زده بود و گفته بود که نیلی احمق هم
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 کی آمار منو بهت میده؟ نفسه؟ -

داشت و من اش برنمیچون علی از قبل به نیلی زنگ زده بود که چرا دست از سر زندگی

 .شکستن نیلی را دیدم؛ اما چیزی نگفتم

 .کردمام را تمام میام را به هم بزنم، باید حداقل نقشهتوانستم نقشهنمی

 .م تقصیر فاطمه بود، همان دختری که در دبستان همراه من و نورا بودش ههمه

 .دادماحمقِ کودن، به نیلی گفته بود که من اخبار حال و احوالش را به علی می

 .البته راست بود؛ برای جلب بیشتر اعتمادش، الزم بود مظلوم بازی در بیاورم

*** 
تم رابطه به انتهایش رسیده بود و او قصد ام دادم و گفتم که تمام شد. گفاپ، پیدر واتس

 .داشت، هندی بازی به راه بیندازد

 .گفتکردم، راست میکنم، آن اوایل فکر میبه نظرم فیلمش بود؛ اما انکار هم نمی

 .زدمزدم و حرفی هم نمیشد که به علی زنگ نمییک هفته می

 .از انتقامم دست کشیده بودم

 .کشیدن من تازه انتقامم جان گرفته بودبسش بود؛ اما انگار با کنار 

 !دیدماش را میساده بگویم، نابودی

*** 
 .خواست که مرا قانع کند، البته قانع شدنی نبودمشماره نورا را گیر آورده بود و از طریق او می

 .آن روز را به خاطر دارم

ته بودیم که نورا شد، نشسهای کنکورمان در آن برگزار میداخل نمازخانه ساختمانی که کالس

 :گفت

 نفس؟ این شماره کیه؟ ببین میشناسی؟ -

 :سرک کشیدم و با دیدن شماره علی، زمزمه کردم

 .علیِ -

 :با بهت نگاهم کرد و گفت

 چی؟ چیکارش کنم؟ -

 .بزن تو سرت! من جوابش رو نمیدم -

 :موبایل را به طرفم گرفت
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 .بگیر جواب بده، با من که کار نداره -

 :ب رفتم و گفتمچند قدمی عق

 !خوام باهاش حرف بزنم. مگه زوره؟عمرا! بگو نفس مرد. بابا، نمی -

 .کرد، از علی خسته شده بودم. از انتقامم که خبر نداشتو نورا فکر می

 :صدایش را صاف کرد و گفت

 .الو -

- ... 
 بله. شما؟ -

- ... 
 علی؟ کدوم علی؟ -

- ... 
 خب؟ -

- ... 
 .خواد حرف بزنهنمی -

- ... 
نگاهش را به من دوخت و من اشاره زدم که اصال حرفش را هم نزند، که موبایل به دست 

 .بگیرم

 زنه. چیکارش کنم خب؟حرف نمی -

- ... 
 :ل**ب زد

 !بیا حرف بزن. من رو کشت -

هایش را هم نداشتم؛ اما باید زد! حوصله نالههایش را نداشتم، رسما زر میحوصله دری وری

 !م؛ یک بار برای همیشهکردتمامش می

 :موبایل به دست گرفتم و از نماز خانه خارج شدم

 .بگو -

 :لرزیدصدایش انگار می

 یعنی همه چیز تموم شد؟ -

 :کردخونسردی و بی تفاوتی، از لحنم فوران می
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 آره. گفتم که همه چی تموم شد، کجاش رو نفهمیدی؟ -

 !تو که گفتی منو دوست داری-

 هم همینطوری التماس کرده بود؟پوزخندی زدم. نیلی 

 !بیچاره نیلی

 !بیچاره نیلی

 !بیچاره نیلی

 :جوابی ندادم و با همان لحن غمگین گفت

 بخاطر نیلیه؟ -

 .کردآورد، نباید اصال به نیلی نگاه مینباید اسم نیلی را بر زبان می

 .ربطی به نیلی نداره -

 :با عصبانیت فریاد زد

 داره؟دست از سر زندگی من بر نمیچرا؟ تقصیر خودِ...! چرا  -

 !های بدنم، خشم نشست. به نیلی، رفیق من، دوست من، اهانت کرده بوددر تمام سلول

ها، با هایم قد کشیدند و شیطان از ال به الی شعلههای انتقام در چشمدر یک لحظه، شعله

 .لبخندی خبیثانه نزدیکم شد

 .مقصر خودش بود، من نبودم

 !من برای ادامه دادن آن انتقام مسخره، مقصر نبودم من مقصر نبودم.

لرزید هایم بخورد و آن وقت، حتی صدایم هم میای برای به اشک نشستن چشمکافی بود جرقه

 .کردمو بغض هم می

 .قلق اشک ریختنم را در دست داشتم

 .ای به یک نقطه خیره شدم؛ بدون پلک زدنچند ثانیه

شد و نورا هیچ تصوری تر میشدند و لبخند گوشه لبم پررنگهایم جمع میهایم در چشماشک

 .از ذهن سیاه من نداشت

وقت نفهمید، رفتن آرمان چه بالیی سر من آورد، او  دانست و هیچاو مرا دختری ساده پاک می

 !وقت نفهمید هیچ

کردن  کردم، موبایل را به دست نورا دادم و اشاره کردم که توان صحبتدر حالی که گریه می

 .نداشتم
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 .سوختدلم برای علی می

 بیچاره از چه کسی خوشش آمده بود؟

 من؟

 رحم بودن را آموخته بود؟نفس که بی

 .آن روز گذشت و علی باور نکرده بود که من دوستش نداشتم؛ به نفعم هم بود

 .علی به نورا گفته بود که نیلی قسم خورده بود، بین من و علی را به هم بزند

 .ین حرف پوزخند زده بودمو من به ا

 بین؟

 !دانستچه بینی میان من و علی بود را خدای عالم می

ای به نیلی گفتم تا مطمئن شوم، حرفش دروغ بود. اشارهای از وقایع را به نیلی میباید تکه

 :کردم و گفتم

 .نیلی؟ بیا بریم بیرون کالس، کارت دارم -

 :همراهم آمد و من گفتم

 .؟ خبرها بهم رسیدهچی گفتی به بقیه -

 :نیشخندی زد وگفت

 .دونم که خبرها بهت رسیدهمی -

 .داخل سالن مدرسه بودیم. زنگ کالس بود و رفت و آمد تقریبا کم بود

که نیلی مرا به خ**یا*نت متهم کرده بود، برایم ناخودآگاه اشک در چشمانم حلقه بست. این

 !سنگین بود، خیلی خیلی سنگین بود

 :با بغض گفتم

نیلی؟ من علی رو دوست ندارم، به واهلل من دوستش ندارم؛ کی بهت گفته همچین چیزی  -

 .رو؟ من خودم یکی دیگه رو دوست دارم

 .دانم چرا؛ اما نگفتم، داشتمو نگفتم، داشتم. نمی

داد. ردِ تیغی ام را نشانش دادم که توسط تیغ، رد دو خط کنار هم را نشان میانگشت حلقه

 .هشبیه به حلق

 .آن دو خط را کشیده بودم تا بعد از آرمان، دور ازدواج و عشق را خط بکشم

اش را انجام تا یادم بماند که دنیا اصال جای قشنگی نبود و نیست. الحق هم که به خوبی وظیفه
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 .کردگاهم بیدار میهای خرگوشیِ گاه و بیداد و مرا از خوابمی

 :هایش را دور کمرم حلقه کرد و گفتدست

هیس. نفس چه خبرته؟ من کی گفتم تو علی رو دوست داری؟ بیا بریم داخل نمازخونه، بیا  -

 .بینهجا مییکی این

 .کردمهق میدنبالش به راه افتادم و هق

 :به دیوار تکیه دادم و نیلی گفت

رسونی، خودمم نفس کی همچین حرفی زده؟ من فقط گفتم تو خبرهای منو به علی می -

 .طی گفتنفهمیدم؛ فا

 .کردهای انتقامم را خراب میتف به ذاتش بیاید! داشت نقشه

 .ای را که نورا هم دیده بود، با اندکی تفاوتگفتم، همان تکهای از وقایع را به نیلی میباید تکه

 :هقم را آرام کردم و گفتمهق

 .گمهمه چی رو بهت می -

 :شروع کردم به تعریف کردنهای حاشیه دیوار مدرسه نشسته بودیم و من روی جدول

اولش که زنگ زده بودم که رابطه شما رو درست کنم. چند باری باهاش حرف زدم و بهم  -

گفت که دوستم داره. قبول نکردم و اون اصرار کرد؛ قبول کردم. گفتم تا چند وقت دیگه از 

ع کنم. ذاشت قطزدیم، به زور میشم؛ نشد! وقتی تلفنی حرف میپره و راحت میسرش می

شدم بگم نیلی! مجبورم کنم، من مجبور میگفت یا بگو دوستت دارم یا من هم قطع نمیمی

 .وقت دوستش نداشتمکرد. همش همین بود. من هیچمی

کرد. آن حجم از پستی من و علی را هضم هایم را هضم نمینیلی مات مانده بود. حرف

 کرد؛ یعنی من هم پست بودم؟نمی

 .ت بود به غیر از جمله چهارمم. دروغ بودهایم راسهمه حرف

ماند. دوست نداشتم تصویر ماند. باید برای همیشه پنهان میقضیه انتقامم هم، باید پنهان می

 .های نیلی و نورا به وجود آیدتاریکی از من، در ذهن

 :از جایش برخاست و گفت

 .باید یه گوشی گیر بیارم -

 مات ماندم. گوشی؟ برای چه؟

 چرا؟ -
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ذارم دوستام رو هم مثل خودم نابود کنه؟ باید دست از سرت برداره. اون فکر کرده من می -

 .نشونش میدم

 .زدلبخندی گوشه لبم سبز شد و شیطان انگار در اطراف هر دویمان پرسه می

 .من و نیلی شبیه به هم بودیم؛ منتها او رفاقتش علنی بود و من پنهانی

نیلی تقریبا قیامت به پا کرد! جنگ، دعوا، فحش و ناسزا بود که موبایل هم به دستمان رسید و 

 .کرد و من در دلم عروسی به پا بودنثار علی می

 .نیلی دیگر عاشق آن احمق نبود، البته امیدوار بودم

 !اتفاقا بد هم نشده بود. با اینکه طبق نقشه من نبود؛ اما خوب بود، بیشتر از خوب

 .ساعت بعدش من با همان تلفن به علی زنگ زدم نیلی که تلفنش تمام شد، نیم

 .اوت شدنش رسیده بودوقت ناک

 .وقت انتقام، فرا رسیده بود

 .شکستمدید من رفاقتم را سر هیچ و پوچ نمیشکست، باید میباید می

 الو؟ -

 الو؟ نفس؟ تویی؟ -

 .منم -

 .جریان چیه؟ نیم ساعت پیش نیلی هم با همین خط به من زنگ زد -

 .لی همراهمهنی -

 :یکه خوردنش را حس کردم. حرفی نزدم و ناگهان گفت

 تو... تو با احساسات من بازی کردی؟ -

 !نیشخندی زدم. زده بود به هدف، پخمه خان

 :ادامه داد

 !برمبرم نفس. آبروت رو پیش خانوادت میآبروت رو می -

 .نخیر. انگار قصد آدم شدن نداشت

 .کردگذاشت، مرا تحریک میم مسخره بکشم؛ اما نمیخواستم دست از آن انتقاهی می

 ترساند؟آبرو؟ پیش که؟ پدر و مادرم؟ پدر و مادری که اصال به من اعتماد نداشتند؟ که را می

 :پوزخندی زدم

 بری، نه؟که آبروی منو می -
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 :انگار فهمید که چه بلغور کرد

 .ن... نفس. از دهنم پرید. بخدا عصبانی شدم -

 :و گفتم پوزخندی زدم

 .برو به درک -

 نفس؟ نفس؟ -

 هان؟-

 .ببخشید از دهنم پرید -

 .کرد.احمق غرور نداشت، غرور نداشتآن میزان از ذلیلیتش منزجرم می

کردم. لحنم را شد که خورده بود؛ باید یه طوری از سرم بازش میای میزنگ کالس، ده دقیقه

 :آرام کردم

 .زنمدیگه بهت زنگ می باشه، من االن کالس دارم. دو ساعت -

 .باشه، باشه. ببخش نفس-

 .رحم بودهای گوشه ل**ب من و نیلی کمی ترسناک و بیموبایل را قطع کردم. خنده

 .نیلی هم مثل من فهمیده بود که عشق، ارزشش به اندازه ارزنی هم نبود و من خوشحال بودم

 .هیچ کدامشاننه آرمان ارزش داشت و نه علی. هیچ کدامشان ارزش نداشتند، 

*** 
که امتحان گرفتند رفتیم، قرار بود بعد از اینای که برای کنکور میاواسط آذر ماه بود. موسسه

 .کالس برگزار کنند

 :امتحانمان را دادیم. حوصله کالس فیزیک را هم نداشتیم. رو به نورا گفتم

 .بریم طبقه پایین؟ سالن تئاتره، االنم تمرین دارن -

 .های سالن تئاتر جاگیر شدیماد و ما روی صندلیسرش را تکان د

 .هم ادامه داشت 6شد و تا کالس فیزیک شروع می 3ساعت 

مشغول خندیدن و تماشا کردنِ بازیگران تئاتر بودیم که موبایل نورا زنگ خورد. نگاهی به 

 :موبایلش کرد و گفت

 .باباته نفس -

 .ام ردش کن؛ بنویس سر کالسمبا پی -

 .اوکی -
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 :ام فرستاده شد و موبایل دوباره زنگ خورد. نورا رو به من گفتپی

 .بگیر جواب بده، بگو سر کالسم -

 :موبایل را گرفتم. تماس را برقرار کردم و گفتم

 .الو -

 :صدایش را شنیدم

 الو؟ نفس کجایی؟ -

 .تو موسسه -

 من و بابات اومدیم جلوی موسسه. همه رفته بودن، تو کجایی؟-

 :فتمبا تته پته گ

 !دونم کی تموم شدم... من حالم بد بود اومدم نمازخونه. نمی -

 .بیا بیرون -

 :صدایم لرزید

 .خب -

 :و قطع کردم. رو به نورا گفتم

 .کالس تموم شده، اونا هم بیرونن -

 :نورا با تعجب گفت

 !ساعت پنج و نیمه که -

 .ا آن اخالق افتضاح پدرمدانستم طوفان در راه بود، مخصوصا بتوان پاسخگویی نداشتم. می

هایی لرزان به دانستم و با قدمدانستم قرار بود بار دیگر شاهد مرگ احساسم باشم، میمی

 .شدم. از حیاط موسسه خارج شدیم و ماشینمان را دیدمقتلگاهم نزدیک می

 .ترسیدنورا هم مثل من می

 :صندلی عقب نشستیم و پدرم به حرف آمد

 !االاهللس بخونید یا... الالهجا درشما اومدین این -

 :مادرم هم گفت

 کجا بودین؟ -

 .ما نمازخونه بودیم -

 .همین! و دیگر چیزی نگفتند
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آمد، بارم کرد، وگرنه هر چیزی که از دهانش بیرون میدانستم که مراعات نورا را میمن می

 .کردمی

ته کردن، قدمی فاصله نورا که پیاده شد، ماشین با سرعت از جا کنده شد و قلب من با سک

 .داشت

 .حقیقت همین بود

 !ام نفرت داشتمترسیدم، از خانوادهام میمن از خانواده

 !ام نهمن به جایی رسیده بودم که حاضر بودم به غریبه اعتماد کنم؛ اما به خانواده

 کجا بودی؟ -

 .لحن خشن و فریادش، روح را از بدنم جدا کرد

 .سکوت کرده بودم

 .زداعتمادی را فریاد میای که بیاش بودم. جملهت بودم، من مبهوت جملهدر واقع مبهو

 :شدیدتر فریاد زد

 گم کدوم گوری بودی؟با توام. می -

 ای بگویدمنتظر بودم مادرم چیزی بگوید. منتظر بودم کلمه

 .فقط یک کلمه

 .چیز نگفتمن منتظر یک کلمه از طرف مادرم بودم؛ اما هیچ

 .قلب من سیاه شد! سیاه شد از حسی که تمام شده بودسکوت کرد و تمام 

 :صدای فریادش بار دیگر تمام فضای ماشین را فراگرفت

گم کجا رفته بودی؟ هان؟ اصال از کجا معلوم داخل ساختمون بودی؟ هان؟ کدوم گوری می -

 رفته بودی؟ کدوم گوری رفته بودی؟

 .انگار از پرتگاه سقوط کردم

 .مبهوت شده بودم

 .خورددر ذهنم زنگ می« ه*رزه» کلمه

 !ه*رزه

 !ه*رزه

 !ه*رزه

 !خورم من ه*رزه نبودم. به پیر، به پیغمبر من ه*رزه نبودممن ه*رزه نبودم، قسم می



                 
 

 

 کاربر انجمن یک رمان Moaz17| تقاص باور کردنت  رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

کردم که حتی اشک آنقدر در خودم فرو رفته بودم و کلمه ه*رزه را زیر ل**ب تکرار می

 .ریختن را هم از یاد برده بودم

 .کرد و من خیره آسمان بودمد میگلویم از شدت بغض در

داد. من از ام را نشان میاش مثل دلم شده بود، سیاهی که تمام آیندهآسمانی که سیاهی

 !اعتمادی و مرگ احساسم، سیاه شده بودمبی

 .ماشین را جلوی حیاط پارک کرد و من سریع از ماشین پیاده شدم. به خلوت نیاز داشتم

 .کردمام باید فکر میو زندگی سگیکردم، به خودم باید فکر می

 .جلوی در حیاط ایستاده بودم و منتظر مادرم بودم که با کلید در را باز کند

 .چشمم به پدرم خورد

 .اش از شدت انزجار جمع شده بودام بود و چهرهخیره

 :خواستم فریاد بزنممی

 !من ه*رزه نیستم عوضی! من دخترتم. من دخترتم عوضی -

 .بردندام آبرویم را میمن نداشت و بدتر از همه خانوادهکس کاری هیچ

 کار؟خواستم چهام، دشمن میاصال با وجود خانواده

در حیاط باز شد و من داخل دویدم. در خانه را هم باز کردم و به سمت اتاقم رفتم. مادرم و 

 .خواستند، به خانه مادربزرگم بروندنیما می

 .رفتمباید می

 !گرفتتوانستم، با دیدنش عوقم میور آن عوضیِ پدرنما را تحمل کنم. نمیتوانستم حضنمی

 :شنیدمهایم را تعویض کردم و صدای فریادش را از داخل اتاقش میلباس

رسم آشغال، فهمیدی؟ خودم وای به حالت اگه ببینم با نورا رفت و آمد داری. حسابت رو می -

 !کشمتمی

 !کشیدمگرفتند، من از نورا دست نمیه میپوزخندِ تلخی زدم. جانم را هم ک

 .کشیدمایستادند، من از نورا، رفیقم، خواهرم دست نمیتمام دنیا هم اگر رو به رویم می

 .کردمکردم و نورا را ترک نمیشان را ترک میهمه

 !هایم بود، نه آن زن و مرد به اصطالح پدر و مادرها و غمنورا در شادی

 !ام، نورا بود. فقط نورا بود، فقط نورا بودزندگی های سختدر تمام لحظه

 .سوئیچ را چنگ زدم و به سمت ماشین رفتم
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 .های مادرم گذشت و من انتظار بیجایی از او داشتممسیر خانه مادربزرگم هم با سرکوفت

 !منطق و عزرائیل روح و جانماو هم مثل شوهرش بود؛ بی

ا روی مبل سه نفره پرتاب کردم و آرام آرام آنقدر حالم خراب بود، که مستقیما خودم ر

 .گریستم

کشیدند، ام، پدر و مادری که فقط اسمش را یدک میبرای سرنوشتم، خودم، زندگی سگی

 !گریستم. گریستن آدمی برای خودش، سخت بود

 :بهناز متوجه گریه کردنم شده بود. کنارم نشست و گفت

 خوای حرف بزنی؟نفس؟ عزیزم می -

 .ر تلنگری بودم که بغضم شکست، با صدای بلندی هم شکستانگار منتظ

کردم ام را باز میاعتماد نداشتم، اعتماد نداشتم. من به کسی اعتماد نداشتم وگرنه دهان وامانده

 .گفتمو تمام دردم را می

 .نفس؟ چیزی شده؟ گریه نکن عزیزم -

 .جوابم سکوت بود و سکوت

 .متم بازگشتاز جایش برخاست و با لیوان آبی به س

خوای حرف بزنی؟ تو خودت نریز پاشو یه لیوان آب بخور نفس. عزیزم؟ گریه نکن خب. می -

 .نفس. باهام حرف بزن

 .زداش با من حرف میکردم فقط برای رفع کنجکاویاعتماد نداشتم، اعتماد نداشتم و فکر می

 .کام حرفی نزدم تمام شب با اصرارهای بهناز، مبنی بر حرف زدنم گذشت و من الم تا

 .من، من اعتمادی به کسی نداشتم

*** 

چند روز بعد که به گردش رفته بودیم، آهنگی از سارن پلی کرده بودم و همراه با بهناز قدم 

 :زدم. بهناز گفتمی

 نفس؟ -

 بله؟ -

 .دونممن می -

 :با تعجب گفتم

 !چی رو؟ -
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 :را گرفتم. با خنده گفتمابروهایش را باال پراند و با خنده نگاهم کرد. منظورش 

 !ذهنت مریضه -

 :و از او دور شدم. صدایش را از پشت سر شنیدم

 .«ع»و اول اسم یکی دیگه « آ»اول اسم یکیشون  -

 .سر جایم، خشک شدم

 به سمتش بازگشتم. چطور فهمیده بود؟

 .کردمکرد من عاشق علی بودم و برای عشق او گریه میمجبور شدم برایش بگویم. فکر می

 !ام گرفت و بلند خندیدم. جوک سال را برایم تعریف کرده بودخنده

 !علی! غیرممکن بود عاشق او شوم، غیر ممکن بود

 :ام برای چه بود و من خواستم اعتماد کنم. برایش تعریف کردم و او گفتپرسید، گریه

 .اینطور نیست. مامان و بابات کامال به پاکیه تو اعتماد دارن -

 .فهمید. لحن پدرم را، نگاهش را، نه شنیده بود و نه دیده بودحرفم را نمی پوزخندی زدم.

 :سری تکان دادم و گفتم

 .طورهآره. حتما همین -

 .و به خودم هم پوزخند زدم

 .رفتمهایش را تعطیل کرده بود و من هم تق و لق میبعد از آن اتفاق، نورا کالس رفتن

وقت نفهمید من با دیدن آن موسسه، اشک در و هیچرفتم و اگاهی اوقات، به زور پدرم می

زد، او هیچ وقت ندید من با دیدن آن موسسه از دست رفتن احساسم را چشمانم حلقه می

 .دیدممی

هایشان به گیریاوقات، حجم سختهایشان گذشت. گاهیگیریادامه روزهای زندگی با سخت

شدم به دیوار رو به رویم خیره میشد و فقط رسید که حتی چشمه اشکم خشک میجایی می

 .تا آرام شوم

 .کردمبردم و آرامشم را از او طلب میگاهی اوقات هم، دست به تیغ می

خیلی هم کردم. بابت انتقامم، خیلیعلی از زندگیم حذف شده بود و من احساس خوشحالی می

 .خوشحال بودم

 !سوختا گاهی اوقات دلم برایش میاز آرمان هم متنفر شده بودم، چیزی بیشتر از انزجار. ام

 .سوختدانم چرا، اما دلم برایش مینمی
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 .بعد از آن اتفاقات من تمام احساساتم را باختم، کامل و جامع هم باختم

 .دخترهایش بود. برام مهم نبودبا شهراد ارتباط داشتم و او سرگرم دوست

 .دیگر شهراد هم برایم مهم نبود؛ اما به او اعتماد داشتم

کس نفهمید؛ اما من انتقام گرفتم، انتقام رفیقی که به پای عشق سوخت، به پای عشقی هیچ

 .سوخت که ارزشش را نداشت

 ارزش گرفتم. عشق؟من انتقام نیلی را از عشقی بی

 هه! عشق دیگر چه بود؟

 .اعتمادی بود، کل وجود من پر بود از اعتمادی شکستهکل وجود من لبریز از نفرت و بی

 .های سرکوب شدهر بودم از خشممن پ

نورا هیچ وقت نفهمید، نیلی هم نفهمید و من خوشحال بودم بابت آن انتقام خاموشی که علی 

 .را نابود کرد و باعث شد نیلی دست از آن عشق مسخره بکشد

 .علی مثل نیلی نابود شد و من خوشحال بودم

 .هایم خوشحال بودمها و بدجنسیمن با تمام بدی

 .خیلی هم خوشحال بودموجود قلب شکسته شده علی، خوشحال بودم. خیلیمن با 

وقت نگفتم و هر وقت که از من وقت به نورا نگفتم که چرا اصال با علی حرف زدم. من هیچهیچ

 :گفتمام، فقط میپرسید که چطور با علی دوست شدهمی

 .خوام ببینم هنوزم احساسی برام مونده یا نهمی -

  

 

زدم به قانع شدنِ نورای عزیزم، دوست باوفایم، خیلی خوب مرا نشناخته بود، مرا می و پوزخند

 !دانست، من تا سر حد مرگ از اعتماد کردن و عاشق شدن نفرت داشتمو نمی نشناخته بود

شدم و الشه آمد، من گرگ میدانست، پای رفاقت که وسط میمرا نشناخته بود و نمی

 .هایم برایم مهم بودندکردم. فقط رفیقدش هم فکر نمیدریدم! به عاقبت و بعمی

 .نیلی و شهراد ام کافی بودند؛ نورا،سه رفیقی که برای تمام زندگی

 .دادمام، جان میو من برای دوستان دیوانه

شاید نیلی  .کس نفهمید، چرا یک مرتبه با علی خوب شدم و رابطه دوستی برقرار کردمهیچ

 .ها و رفتارهایشمعرفتم، برخالف حرفه من خائن و بیکند کهنوز هم فکر می
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های پسری را باور کنم که تا سه ماه قبل، از عشق نیلی سر به بیابان من احمق نبودم که حرف

 :گفتگذاشته بود و چند هفته بعد از کات کردنش با نیلی، به من می

 !شه که عاشقت شدمسه ماهی می -

ا گفتم، که از یکی از دوستانش بپرسد، باید با علی چه کنم، فیلم که به نورتمام رفتارهایم، این

ام نفهمید؛ شاید هم من ماهرانه بازی کردن، بود. فیلم بازی کردن، بود و نورای خنگ و دیوانه

 .شدمها فیلم بازی کردم و من در انتقام گرفتن، شیر میدانم؛ اما تمام آن وقتبازی کردم. نمی

کس جلو دارم نبود، چون نه از کسی شدم، هیچبی نبودم؛ اما خب اگر میجو و عصآدمی انتقام

 .گفتمگرفتم و نه به کسی میکمک می

هایم، جلوی آمد. من حتی برای رفیقهایم وسط میآرام بودم؛ اما نه وقتی که پای رنجشِ رفیق

 .ایستادم، علی که دیگر چیزی نبودام هم میخانواده

 .کرد من عاشقش شده بودمفکر می یک پسرِ عیاشِ احمق، که

 !هه

مسخره بود. آرمانی که من از وقتی به دنیا آمده بودم، با او هم بازی بودم و اکثرا وقتم را با او پر 

 .طور شد و مرا ترک کردکردم، آنمی

 هایش دروغ بود؟شدم که سر تا پای حرفبعد من نزدیک کسی می

برای هر کسی که پای عشق و دوست داشتن را من بعد از آرمان، خطرناک شدم. خطرناک 

 .کشیدوسط می

 .های پدرم مردم، مردم و احساساتم به تاراج رفتمن بعد از حرف

 .من مرده بودم. بعد از رفتن آرمان من چیزی به اسم قلب در بدنم نداشتم

 .من قلب نداشتم، نداشتم

 حسی کرده بود، محکوم به تنهایی وروزگار مرا محکوم به بی

 !محکوم به مرگ احساس

 
 پایان #

 :سخنی با خواننده

اول از همه یه تشکر کنم از همه کسایی که جلد اول رمانم رو خوندن و با نظراتشون حسابی  -

دونم چرا این رمان خوشحالم کردن. خب، جلد دوم این رمان زندگیِ خودِ منو شرح داده؛ نمی
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سالمه  17م توجهی نکردم، شاید بگید که من رو بر اساس واقعیت نوشتم؛ اما به هشدارای عقل

طور که ابتدای رمان رو نوشتم؛ اما همون« کنمباورت نمی»و هنوز دانشگاه نرفتم که رمان 

گفتم، نیمی از رمان و فضای کلیش بر اساس واقعیت بود؛ یعنی  «باورت نمیکنم»

اخالقای خاص وجود گیریای مادرم، شهراد، هلیا، آرام، معین و همه و همه با همون سخت

کشن. و من، توی شهر خودم، پیش دوستای صمیمیم یه آدم کنن و نفس میدارن، زندگی می

گه. یه گه تو قلب نداری، شاید راست میبی حس و بیخیال شناخته شدم. البته نورا بهم می

که ده. حسی آدمیم که اصال دوست نداره تو اجتماع باشه و تنهاییشو به همه چیز ترجیح می

شه، خوشحالی از اینکه ترسونه؛ اما اکثر اوقات باعث خوشحالیم میواقعیه و منو گاهی اوقات می

تونم کسی توی زندگیم نیست و قرارم نیست که بیاد. هنوزم مثل ساالی گذشته نمی

خوام، وقتیم سرزنش بشم، مقایسه کنم و نه محبت میاحساساتمو به زبون بیارم؛ نه محبت می

کنم شم و با خودم تکرار میشینم و به دیوار رو به روم خیره میم کنن، یه گوشه میبشم، دعوا

که نباید گریه کنم، که گریه کار آدمای ضعیفه و من اصال دوست ندارم ضعیف باشم. گاهی 

برم و، بیخیال اصال! جلد سوم این رمانم به احتمال زیاد چند ماه دیگه وقتا هم به تیغام پناه می

ای تایپ که کال ساخته ذهن خودمه، هیچ ربطی به زندگی شخصیم نداره و فقط و فقط میره بر

دم؛ چون واقعا هاش قرار ندادم و نمیمن خودمو تو هیچ کدوم از موقعیت] .زاییده افکار خودمه

خارج از توانمه. بهتره که شما هم از این فکرها نکنید! [ اما اگه دلبسته یا عاشق شدم قول 

کنم این اتفاق غیرممکنه، چون نه من احساسی دارم و نه ون بنویسم، ولی فکر میدم براتمی

کسی دوست داره اخالق و رفتار سرد منو تحمل کنه. البته تو چت کردن و فضای مجازی 

خوبم، وگرنه تو واقعیت همچین تعریفی نیستم؛ راستی اگه خواستین برام کامنت بذارید، فکر 

دید، پس حتی گفتن کلمه در مورد زندگی خودِ من نظر می کنم متوجه باشید که دارید

تونید درمورد قلمم نظر بدین. نورا؟ کنه؛ اما میافتضاح، از نظر شما وضع زندگی منو بیان می

دونستم اگه بهت بگم، که قضیه علی رو ازت پنهون کردم. میدوست گلم؟ ببخش بابت این

تو هم ببخش واسه تموم روزهایی که فکر  گیری. نیلی؟ دوستِ دیوونه من!جلوم رو می

کردی، من بهت خ**یا*نت کردم، من اهل خ**یا*نت نیستم، معظ اهل خ**یا*نت می

کردن نیست! هر کاری که کردم، برای خودتون بوده؛ اگه رمانمو خوندین، دوست دارم دفعه 

مدت بهم  بعدی که منو دیدین، محکم بغلم کنین؛ بابت تموم فشارهایی که توی اون چند

اومده بود و هیچ کدومتون پیشم نبودین، هیچ کدومتون بهم دلداری ندادین. هیچ وقت از اون 
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کنم چیزی رو جا مدت ازم سوال نپرسید، چون به یاد آوردنش برام درد و عذابه. فکر می

تونید من رو تو انجمن پیدا کنید. منتظر نظرات، ننداخته باشم؛ بازم اگه سوالی داشتید، می

 .انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. یا علی
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