
 

 
1 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ  

 



 

 
2 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

  

 



 

 
3 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 

 
 

  آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 

 yek_roman1پیج اینستاگرام یک رمان: 

 

 

 رمان آخرین آشوزشت 

 
 رمان خفته در کالبدها

 

 بارانیرمان بهاران ب

 
شببباهت با روایت زندگی دو خواهر که بی

هبا را دیگر نیسبببتنبدز روزگبار ی ی از آنیبک
شبهرنیبین و شاشبت کتا  و دیگرا را شاشت 

دهدز شه و روسببتا نیببینی  ببی   میمزر 
هاا این لبزمانی که لبخند قرار مهمانی بر  

هبا ببا کرس سبببفر  گباارد  ی ی از آندو می
شب ببد و خببانبواد   دیبگبرا را مبجبببور بببه 

هبباا کبوهببه کبنببد و در  ب دلببدادگبی مبی
ماند و قلبی که مملوء از شاشب ی  بهاران می

باشببدز او شیببت و دوسببت داشببتن یار می
هباا نتوانسبببت ببه درو  نخواسبببت و

اش را شببیرینا ادامه دهد کا خوشبببختی
 باشبدز او از کبار همان دختر سباد  و  داشبته

کر مهربان روسبتایی که هویتا برایا مه 
از هویبت عللی دیگرا بود هویبت عللی 

ا شبببیرینی خوشببببختی را ببه زیر کبه مز 
 . …دندانا برد  بود

در میان آکا بدشهدا  خاکستِر 
کبخبیبب  آمبیبخبتببه حب بیب ببت و 

اا بر ا وار شبببوند و شبببو می
مرگ  خواهبد شبببد  ببه  بببر   

عنون و کورهبایی بینباگ گنبدمی 
ا کببه ببراا انبتب ببا   ببرگبزیببد  

شبود و خود انگار در خفتگان می
ا این کبالببد دخترس گمیبببد 

خانواد   خفته اسبتز آوارهایی 
گیر آمیز گریببانشبببو  و عنون
شبود و کنهایی  کماِ  خاطیان می

 .نوازدمرگ را می نواا

 ردازیبه کبه آشبببو   دختر خیبالدل
ویبباا متبفبباو  کوا  هنبا  کلبی ر 

دار ز ی ی از همون روزهبایی کبه ببه 
نظر میباد قرار  ملب  همییبببه همبه  

کنند   یا بر   این دختر هیز کسب 
کنبهز  اا متفباو  دریبا بت میهبدیبه

یببک قبلب   و هبمببه هبیبز بببدعبورا 
هاش دگرگون مییببه وقتی که خیال

 .خور اقلیبت یبک گر  مم   میببا و
نبابودیبهگ  انگبار همبه دنیبا رو ببه 

آشببوبی که زندگیا  ر از آشببو   دل
شبببد  ببایبد یبک را  براا خباموش 

 .کردن این دریاا  رکالط   یدا کنه

 دانلود دانلود دانلود
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 یژه: ورمان تگ 

 

 :خالصه

حاضر به کار در  ی،گذران زندگ  یاست که برا یبعج یروانشناس ماریا
 ها،یماریب یونمعروف به کلکس یلیام،که و  یی. جاشودیم یروان  یشگاهیآسا

 ش بدهد.شان، نرا یاز زندگ  یگرید یدد یهمنتظر اوست تا زاو

 

 :مقدمه

 یاما چرا خودش برا شود؛ینم یدهشن گاهیچه ی،مگاهرتز 52نهنِگ  یک
 کشند،یشده، انتظار م یرهشهر خ ِی که از پنجره به خاکستر  یکسان 
شنونده   یک که مبادا فراموش شوند،    ترسندیو م  کنندیرا مرور م  یشانهاحرف

 نباشد؟!

*** 

 آگوست« ۲۷»

و تاِب  یچو توجهم، به پ پیچدیم امیچشمان عسل یجلو یگار،س یدسف دود
 .شودیذراتش جلب م

 .دارمیبه جلو قدم برم یترضا با
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را به   یدشناور سف  یآن رودخانه  یاِن و جر   رودیفرو م  یقشدود رق  ینب  صورتم 
 .زندیم هم

 .دهمیبرداشتن ادامه م و به قدم کشمیم امینهدود را به س یقی،نفس عم با

 .کنمیو من دودش را تنفس م کشدیم سالیوان

 .یگریممکمل همد ما

 .رسدیم به نظر  یطوالن  ید،سف یراهرو

 :شکندیآن را م یوانکه سال  یفقط تا زمان  یهم؛ ول سکوت

 خوای؟یم یکی -

 :گویمیو م دهمیتکان م یرا به عالمت منف  سرم

. اسم خرییم رو از کجا یگرون   ینبه ا یگار بدونم تو س خوامی. مکشمینم -
 ... .مونهینم یادمهم  یشکوفت

 :یدگو  یم یقعم یو بعد از پک  خنددیم سالیوان

 یارم؛ و م خرمیم یهاز روس یرمبگم که خودم م خوادیم ! دلمیسوبران  -
 .یدمسفارش م ینترنتی...ایول

پر  یوانرا از دود حاصل از حرف زدن سال هایمیهر یگری،د یقنفس عم با
 :ویمگیو م کنمیم

 دودش بهتره! -

 .دارندیبرم ینچ اشیو چشماِن آب  خنددیدوباره م سالیوان
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 ی؟احمق  ی؟دوست دار یشتر رو ب یگار چرا دود س - 

 :دهمیپاسخ م حسیو ب  اندازمیباال م ایشانه

 از خودش مضرتره. یگار،چون علم ثابت کرده که دود س -

 .دهدیم تکان یمتاسف برا ید،شا ی،به نشانه یسر  سالیوان

 !یگهد یگفتم که...احمق   -

 چون حرفش را قبول دارم.  زنم؛یم پوزخند

 احمق هستم و صراحتًا به آن آگاهم. یک  من

حضورم فکر  یلو من، دوباره به دل رسیمیم مورد نظر  رنگ یدر خاکستر  به
 .کنمیم

کفش از   یدخر  یهنوز هم برا ی،که با مدرک دانشگاه   یآدم ی! پول براپول
 مهم است. یلیخ خواهد،یکمک ممادرش  

 یکبه مدت    ی،روان   یشگاهیمهم که کار کردن بدوِن قرارداد را در آسا  قدریآن
 سال قبول کند.

 مورد قبول واقع شود که استخدامش کنند. یقدرآنکه کارش آن یدام به

ام وجودم را فرا *نت تمیاحس خ** کنم،یزمان که به مدرکم فکر م هر 
 .گیردیم

مشکل دارم؛ پس شناخت روان ودم! من در شناخت خود به خ*نت یا**خ
 است. دار یهاز خنده، گر  تر یشکه ب  ی. جوک ماندیمثل جوک م یگراند
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و  کندی. با شک به من نگاه مکندیممکث  یقبل از باز کردِن در، کم سالیوان 
 :گویدیم

 .یهام رو فراموش نکرده باشحرف یدوارمام -

 :گویمیو م چرخانمیم یزشانر یدر حدقه صلهحویرا ب  امیعسل چشمان

 یکشروع، فقط  یشانسم که براچقدر خوش یگفت   ینکها یقًا؟کدوما رو دق  -
 هاست؟یماریب یوِن پسره، کلکس ینا ینکها یارو بهم سپردن  یمار ب

. کنمیترش مام، خستهمسخره یهاخسته است. من هم با حرف سالیوان
 .هددیرا ماساژ م اشیشانیپ

باهاش خوب   ینکه. به شرط ایمارهامونهب  ینتر از آروم  یکیپسره،    ین...اینبب  -
رو کنترل کن و باهاش درست  وارانتیوحش ی. پس لطفًا رفتارهایباش

 برخورد کن، باشه؟

عوض   توانمیرا که نم  یتمام. شخصها خو گرفتهفتار ر   ین. من با ادهمینم  قول
 :گویمیکنم! حق به جانب م

تو با کارهات   ینکه! ایشدم سال  یبررس یو روان   یاِظ سالمت جسماز لحمن    -
 .یستنمن  یر تقص کنی،یم یمن رو وحش

و باالخره در را باز  دهدیرا ماساژ م اشیقهو شق یشانیدوباره پ سالیوان
 یندتلخ و خوشا  یو بو  پیچدیم  امینیب  یر کننده ز  یمواد ضدعفون   ی. بوکندیم
حالت تهوع   افتد،ی. نگاهم که به داخل اتاق مسپاردیم  یرا به فراموش  یگار س
 .گیرمیم
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آسمان هم از  ی. حت یخاکستر  ینِ زم ی،خاکستر  یوارهاید ی،خاکستر  درِ  
. رسدیبه نظر م یبزرِگ اتاق، خاکستر یپنجره ِی خاکستر  هاییلهپشت م

 اند.زندان ساخته یک کلفت پشِت پنجره، از آن اتاق   هاییلهم

 یلما  یدسف  یاو در لباس  یدنو از د  شودیداخل اتاق دوخته مفرد  به    چشمانم
 .کنمیتعجب نم ی،به خاکستر 

. آیدیم یوانو به استقبال سال  شودیتخت بلند م  یلبه  یبا آرامش از رو  پسر 
به  یهشب وجهیچبه ه یش،هالب ی. انحناریزدیملبخندش، اعصابم را به هم 

 یبا خاکستر  یداً و رنگش شد تسین هاست،یماریب یونکه کلکس یفرد
 کند.یاطرافش در تضاد است. رنگ شاد لبخندش، حالت تهوعم را بدتر م

پشت  یفلط یامردانه، بوسه یمیو با تعظ شودیم یک نزد یوانپسر به سال
 .کاردیدسِت او م

 .شییم زود به زود دلتنگم یداً ! جدیز عز  یوانسال -

 :گویدیو با لبخند م اندازدیاتاق م یرا در سطل زباله یگارشتِه س سالیوان

 ی؟! امروز چطوریلیامو -

را  اشیکه اسم کوفت  شومیتازه متوجه م برد،یاسمش را م یوانسال وقتی
 .فراموش کرده بودم

و از حالت شق و رق و به اصطالح جنتلمنش   دهدیم  ینرا چ  اشینیب  ویلیام
 :گویدیو م آیدیم یرونب
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نکنه بهتر هم  یهتو، من رو تنب یگار پرستار به خاطر ته سخوبم، البته اگر سر  - 
 .شمیم

دروِن چشماِن  یگانهبچه ِی . کنجکاوگرددیبه سمِت من برم یکاماًل ناگهان   و
 شودیم یرهبا نگاِه نگرانش به من خ یواناعصابم است. سال یرو یش،اقهوه

 یهاو دندان  زندیم  یلبخند  یلیامرا از جانب من دارد. و  یو قطعًا انتظار حرکت 
 .کشدیرا به رخ م یدشدست سف یک 

 ینجا؟ا یدوستت رو آورد -

 :گویدیو م گذاردیام مشانه یدستش را رو سالیوان

 تو باشه.  یدهستن. دوست من و...قراره روانشناس جد  یامار  یشون. ایباً تقر   -

؟ خوشحالم یدنشاز د یم. توقع دارد بگوکندیدوباره به من نگاه م ویلیام
با ذکر  یستو قرار ن یستمخوشحال ن یدنش. من از دکندیشتباه مخب...ا

 یدیام اشیزندگ کنم. به   یدوارترشام یمسئله، به زندگ  ینا ینِ کردِن دروغ
 گفته بود.  یوانطور که سال. همانیستن

 :گویدیو م خنددیبه سکوِت سرد من م توجهیب  ویلیام

 شدم.وم تم یگه! من دیسال خیالیب  یگه؟د یکی -

»خوبه خودت  یتا جمله گیرمیخودم را م یجلو یو به سخت  زنمیم پوزخند
 .یاورمرا به زبان ن «دونییم

 :گویدیم یمصنوع  یو با اخم زندیم یلیامو یآرام به شانه یاضربه سالیوان

 ها نزن.حرف یناز ا یگهد -
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مکالمه  ینکه از ا  یو من گیردیام را مبدهد، شانه یجواب  یلیامو ینکهاز ا قبل 
 :گویدیم یو با انرژ دهدیام را، به جلو هل مکرده  ینینشعقب

خبر  یه یدبا ین،شما دو نفر با هم آشنا بشبرم و اجازه بدم  کهینقبل از ا -
 .یلیامخوب بهت بدم و

 یگارهاتهس یابِی به کم یشگاه،آسا ینا ی! خبر خوب تویبهخبر خوب؟ عج -
 !یسال

اتاقت رو  یپنجره یکه اجازه دار  ینهافتاده. خبر خوب ا فاقات ینحاال که ا -
 .یبود یهفته رو، پسر خوب  ینتمام ا ینکه. فقط به خاطر ایباز کن

 ینکل آن اتاق نفر   یلیام،چشماِن و یِی قسم بخورم که برق کهربا توانستممی
 .زندیشده را روشن کرد. تضاد رنِگ زرِد شاِد لبخندش، چشمم را م

را کف دستم  یدیکل  یوان،و سال شومیم یرهخ یمپا یر ز ِی ر کستخا ینزم به
 :گویدیو م گذاردیم

سر  ییبال یه یباشبا صل ترسمیسر بزنم. م یحبرم به مس یدمن االن با -
. درسته ذارهیو پنجره رو برات باز م مونهیم ینجاا یااما مار یاره؛خودش ب

 یا؟مار

اتاق را ترک کرده  یباً که تقر  انویجواب دادن، با تعجب رو به سال یجا به
 :گویمیم

 یح؟مس -
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. به ناچار به سمت شودیرج مو خا  خنددی. فقط مدهدیجوابم را نم  سالیوان 
از  یادپسر ز ین. اگیرمیم یلاز طرفش تحو یگر د یو لبخند چرخمیم یلیامو

 چیه  یازنده به گور شده؟    یباً مهم است که االن تقر   یش. اصاًل براخنددیحد م
 اند؟دوستش ندارد و همه ترکش کرده یکس

است.   یز انگ. رقترسانمیو خودم را به پنجره م  رومیبه سمتش م  ایغرهچشم
 است. یز انگاتاق، باز شدن پنجره هم مجاز نباشد، رقت یک یبرا ینکها

از او  آنکهی. ب کندیو شروع به حرف زدن م آیدیآرام به سمتم م ویلیام
 بخواهم.

. پسر یحهکه مس کنهی. اون فکر مینجاستا یمارهایاز ب یکی...استفان -
 یسانگل دونستهینم یحکه احتمااًل مس  یبهش بگ  یکن  یاگه سع یول یه؛خوب
 .کنهیم یقاط  ینقشه قرار داره، حساب  یکجا

 ی. رو به شهر کندیتازه را تنفس م  یو هوا  ایستدی. کنارم مدهمینم  اهمیتی
 حسیی. با لحن ب گیردیو من، حرصم م زندید مکه من از آن متنفرم لبخن

 :پرسمیم

 .مونهیمثل زندان م کنه؟یقدر خوشحالت مپنجره ان ینراجع به ا یچ  -

 .افتدیچال م یشادو چشم قهوه یر و ز خنددیم ویلیام

 ! یحرف بزن  یپس بلد -

 :گویمیم یز و با چشماِن ر شومیم عصبی

 جواب من رو بده. -



 

 
12 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 :گویدیو م دهدیرا تکان م سرش 

 یای گو تونهیهامون ما دستبهت بدم؛ ام   یدبا یچه جواب  دونمیمن نم -
 باشه. یز چهمه

. من شودیم یدهام به طرف دستانمان کشنگاِه کسل و خسته هایمان؟دست
را از  یشها... . خب...او دستیلیامام و ورا محکم در مشتم گرفته هایلهم
معلق نگه داشته است. او هم به  یرونیب یدر فضارد کرده و  هایلهم یاِن م

 :دهدیو ادامه م کندیه مدستانمان نگا

ا من خوِد زندان   ینجاو ا  یاومد  یرونتو از ب  - . باز شدن یامار  امیبرات زندانه؛ ام 
 رو برام داره. یپنجره، حکم آزاد یه

 آرام ینبا لح بار ینبه من ا توجهی. ب کنمیاسمم از زبانش اخم م یدنشن با
 :گویدیم

 مثاًل. ی. تو روانشناسمیر رو ازم نگ یکمکوچ  هاییدلخوش -

 :کنمیم زمزمه

 .اییوانهتو د -

 .خنددیو دوباره م شنودیم ویلیام

 .یومدمن ینجاکه به ا  نیک یک پ ی. برادونمیم -

 .شودیم یرهخ یرونو باز هم به ب کندیم سکوت
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 رمان  کی

شده  یدهپر به خاطر داروها رنگ الغرش  . صورِت گیرمینظر م یر را ز نیمرخش 
از  تر یشب یکم  اشیچشمانش گود افتاده است. گونه و فک استخوان  یر و ز

 ین. اکندیاند؛ اما حالم را بد مترش کردهاند. جذابزده یرونب یحالِت معمول
 .یستساله ن یستپسر ب یک مناسب  یصورت استخوان 

 یبه طوِل شانزده سانت   یعمود  ی. زخمدافتیگردنش م  یبه رد زخم رو  چشمم
که به قصد  یام. زخمخوانده اشیپزشک  یرا در پرونده یقشمتر. عدد دق

 شده بود. یگردنش نقاش  یآشپزخانه رو یبا چاقو ی،خودکش

 .کندیو دوباره شروع به حرف زدن م شودینگاهم م متوجه

 یجا. من  رسیدیبه من نم  یشرفتهپ  شناسییستز  یهاکالس  یتو  کسیچه  -
 .دونمیبدن م یرو تو یز همه چ

 جذاب است؟  یمبحث برا  ینا  کندی. چرا فکر مچرخانمیرا در حدقه م  چشمانم

که   فهممی. تازه مپرمیاز گردنم، از جا م  یقسمت   یانگشتش رو  یحِس سرد  با
کنم،   فرار   دهدی. غرورم اجازه نمترسمیپسر آرام م  یناز ا  یآوربه طرز خجالت

 دارد. یچه قصد ینمتا بب ستماییم یمپس سر جا

 :گویدیو م کشدیگردنم م  یرو یرا به طور عمود دستش

 ینکجا رو ببرم که مرگ رو تضم  یدبا دونمیها رو حفظم. مشاهرگ یجا -
 کنه.

 .شودیم یرهخ یرونو دوباره به ب کشدیرا از گردنم م دستش
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 رمان  کی

شاهرگم رو کنم؛ چون   یخودکش خواستمیکه من نم  گیریمیم یجهپس نت - 
رو به خودم نسبت دادن.  یدننفهم ینو ا یدن. دکترها دردم رو نفهمیدمنبر 

 حاِل خودم نبودم؛ اما بودم. یگفتن تو

 :گویمیو م پرمی. وسط حرفش مرودیسر م امحوصله

 یدی؟پس چرا گردنت رو نبر  -

 .اندازدیرا باال م هایششانه

 .فهمهی...نموقتیچه...کسیچ. مثل همون دکترا! هفهمییمتو ن -

 .رومیو عقب م دهمیتکان م ییدتا یبه نشانه یاز بحث، سر خسته

هم   یستقرار ن  یگهد  یچون تا هفته  ی؛به سال  یدمرو م  ید. کلیرمم  یگهمن د  -
 .ینیمرو بب

 .اندازدیبه من م نگاهینیم

 اتاقت پنجره داره؟ -

 ام.شغل خسته شده ینحاال از ا یناز هم پشت سوال! سوال

 پرسی؟یچرا م -

 یروناون ب یها. مثل آدمیاپنجره لذت ببر مار یهاز باز کردِن  یزندان  یهمثل  -
 نباش.

هم.   ینجاا  یهاتنفر دارم. از آدم  یرونآن ب  یهامن از آدم  یرون؟آن ب  هایآدم
و از اتاق   کشمیراهم را م  ینهم  یپسر هم. برا  ینام. از ااز خودم خسته شده
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 رمان  کی

خسته است. بودن با  یشههم یوانچرا سال فهممی. حاال مآیمیم یرونب 
. کندیم اتخستهروحت را بخوانند،  توانندیم کنییکه حس م ییهاآدم

 .کندیات مخسته یقت،پوشاندِن حق

*** 

 یوانکه سال چرخانمیرا در دست م یوانسال یگار س یی_طالیمشک  پاکت
 :گویدیم

 بهم بده. یکی -

 .یدهنم  یخاص  یبو  جاینا  یول  داد؛یکننده م  یضدعفون   یونه. راهرو ب  ینجاا  -

 .زندیم یالبخند خسته سالیوان

 تر یش. تو بکنهیشک نم یافهق ینبه ا یچون کس افتم؛یدردسر نم یمن تو -
 .کشهیکه م  یهست  ییکسا  یهشب

 :گویمیم ینرا قبول دارم. بنابرا حرفش

 .افتمیسر ب ردد یتو خوامی. نمگمیم ینهم ی! برادونمیم -

اتاق استراحت دراز  یدرنگتخِت سف  یو رو  چرخانمیرا دوباره م  یگار س  پاکت
 .کشمیم

 ی ها! لبخندیلیامو یهااست. به جز لبخند یو خاکستر  یدسف ینجاا چیز همه
 تعلق ندارند. ینجااو، به ا

 .کنمیم یسرا خ یمهارا صاف و لب گلویم
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 رمان  کی

 ...اون پسره... .یوانسال - 

 من!  یام. قابل باور است. مخصوصًا برااسمش را فراموش کرده  کنمیم  وانمود

 :دهدیو پاسخ م خنددیم سالیوان

 خب؟ یلیام؟و -

 ...خب... .ینجاا ی...برایادیاون...ز -

 :کندیام را کامل مجمله سالیوان

 خوشگله؟ -

 .یزنمم نیشخند

 رسهیبه نظر م ایهار یچآدِم ب یهاالن...شب یقباًل بوده؛ ول یدنه، االن نه. شا -
 گذرون بوده.خوش یکه قباًل حساب 

مغزم  یو رو شودیدر اتاق اکو م یشکه صدا  ی. آنقدرخنددیبلند م سالیوان
 .اندازدیخط م

 کار نداشته.  ینا یبرا ی. وقت یامار جاستینا یسالگ اون از پونزده -

 یست؟سالم ن یادی...زینجاا یاون برا -

 :گویدیو م شودیم کاناپه جمع   یرو سالیوان

اختالل دو  یافسردگ  یماِه قبل دوره ی؟اش رو مگه نخوندنه. پرونده -
 * تموم شده.شیقطب
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 رمان  کی

 !یدوارهاون...ام - 

داره.  یفخف یدایِی . فقط شاده؛ چون االن شیست! اصاًل نستین یدوار ام -
 .یشهم ینهم ی. معمواًل بعد از افسردگ دونییخودت که بهتر م

آدم  یک  ی. ابدًا حوصلهامیدهاو را د یبهتر یتعاقل در موقخوب که حد چه
 خودم را هم ندارم.  یحوصله یحت  یعنی ینافسرده را ندارم و ا

 :گویمیو م کنمیرا به سمتش پرتاب م یگار س پاکت

 کرد؟یم یکار چ یحمس -

 :گویدیو م اندازدیباال م ایشانه

 .زدیحرف م یروانشپ یبرا -

*** 

 

 

 

افراد   یکه در آن حاالت، افکار و رفتارها  یروان   یمارِی ب  ی: نوع یو قطب*اختالل د
 در نوسان است. یاز حد( و افسردگ  یشب ِی )شاد یداییش یاِن م
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 رمان  کی

 یرهرو خام و به روبهتخت نشسته یگذشته است. رو  شبیمهساعت از ن سه 
 یوار د  که رو به  یاام. پنجرهشده  یرهخ  یمروروبه  یبه پنجره  یقت،ام. در حقشده
 .شودیباز م یههمسا یاِط ح ِی آجر 

اتاِق کوچک من   یبرا  ی،آدم روان   یک ندارد که افکار    یلیاست! دل  یوانهد  ویلیام
 هم صدق کند.

 .کنمیم اییدهن کج  یش،هالبخند یادآوری با

عذاب  یبه روِح زندان  یشاز پ یشفقط ب شود،یباز م یوار که رو به د  ایپنجره
 یدارد، مشت  یشرو یشکه پ  یتنها مقصد فهماندیم ی. به زندان بخشدیم

اجازه بدهند بپوسد کنند، که   ترشیاند، که زندان آجرند که راهش را سد کرده
 را به گور ببرد. یوار طرف دآن یدند یو آرزو

 مطمئنم! برد،یرا به گور م یوار آن طرف د یدِن د یآرزو ویلیام،

 .آیدیم  آگاه است، خوشم  یلخ ت  ینخودش از ا  ینکهتلخ است؛ اما از ا  حقیقت

 .کشمیو پرده را م شومیبلند م یمجا از 

اش در بالکن خانه یوان،که کنار سال یمان . فقط ز کندیحالم را بد م پنجره
قابل تحمل  یمبکشد و من دودش را تنفس کنم، برا یگار تا او س ایستمیم

 است.

اما   گذارم؛یم مگوش  یو هدفون را رو  کشمیتخت دراز م  یبه پنجره رو  پشت
 .کنمیروشنش نم
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 رمان  کی

 یتمرکزم برا شودی. باعث مگیردیاطرافم را م یخاموش، سروصدا هدفوِن  
مادر را   یهاسرفه  یصدا  شودیتر باشم. باعث منرود و راحت  یناز ب  یدنخواب

 نشنوم.

 .شودیم یدنممادر، مانع خواب یهاسرفه صدای

*** 

 سپتامبر« سوم»

حقوق هرچند کمم، باعث شد   یبا پرداخِت روزانه یشگاه،آسا  یِس رئ  موافقِت 
 برسانم. یشگاهخودم را به آسا یتر یشب یبعد با انرژ یهفته یکه دوشنبه

آن   ی. حت شومیم  یرهدر خ  یفلز   یو به تابلو  ایستمیم  یشگاهدر آسا  رویروبه
 است. رنگیزنگ زده و خاکستر  ی،. فلزکندیتابلو هم پوستم را مورمور م

ندارد. با توجه به انتخاب در و  یارتباط  یبا،ذهِن ز یعنِی اسمش، ا ب اصالً 
است.  وحشتناک باشد. احمقانه یدها بااز نظر آن ییبایز یفتعر  یش،تابلو
 یضش،که با مغز مر  یپسر  یهااحمقانه است. مخصوصًا لبخند یز چهمه

 احتمااًل منتظر من است.

به  یخال یروپوشم، در راهروها یدنو بعد از اعالم حضور و پوش شومیم وارد
 .ستیها خالاست و قطعًا اکثر اتاق یلم. امروز روز فافتمیراه م

. او منتظرم کردمی. خب...اشتباه مبینمیو او را م  رسمیسالن اجتماعات م  به
 است. یستادهبه حضور من ا توجهیسالن ب  یاننبوده و م
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 یستد؟اند. مجبور است بادهها اشغال شو کاناپه  هایشلوغ است و صندل  سالن 
 شود،یسالن پخش م  یزیونکه از تلو  یلمی فخب به اتاقش برگردد؛ اما ظاهراً 

 یمن در دومتر  ییرهقدر جالب که متوجه نگاه خجالب است. آن یشبرا
دست من  ز ا کارییچندارم. به هر حال ه یا. من هم عجلهشودیخودش نم

 .آیدیبرنم یمثل من، کار یدردنخور. از روانشناس بهآیدیبرنم

. آنقدر رها و زندیم اشیدست بغل  یبه شانه  یاو ضربه خنددیآرام م  ویلیام،
 یورپولل ینمایس یننکند در بهتر  کنم،یشک م یاکه لحظه  کندیآزاد رفتار م

 .بیندیسال را م یشدهاکران یلمف یننشسته و بهتر 

. کنندی. متأسف مخندانندیمن را نمندارند.    یتیمن جذاب  یبرا  هایلم! فهافیلم
و  گیرندیبا تظاهر پول م یشگی،که به اسم هنرپ ییهاآدم یمتأسف برا

آورشان، خجالت یها و تظاهرهاآن یکه برا ییهاآدم یتر، برامتأسف
اند؛ عاشق و باهوش یوانه،د کنندی. وانمود مکنندیهنگفت خرج م یهاپول

. مضحک زنندیکلمات گند م ینا ِی واقع یِت به ماه هایشان،یشهاما با کل
 است!

 .گرددیو به سمتم برم شودیمتوجهم م باالخره

 ! منتظرت بودم.یامار -

 فکر کرده بودم. او منتظرم بود. درست

 اونجا دنبالم.  یا. زماِن داروهات بیاِتر   یرم. مشمیتماشا کردنت نم  یلممزاحم ف  -
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 رمان  کی

. من هم دوزدیم یزیونتلو یصفحه و دوباره نگاهش را به دهدیتکان م سر  
 .رومیم یاو به ِتر  کشمیراهم را م

 یوارهاییو د یچوب  یو صندل یز است. م یمعمول یاهایبه ِتر  یهشب یا،ِتر  کافه
 اییغهبا ت یاِتر  یِط هستند. مح یاحالت ممکن، قهوه ینآورتر که در تعجب

 .شودیاز سالن اجتماعات جدا م اییشهش

 یر غ  ییها. آدمگیرندیم  یخودشان قهوه و کوک   یو برا  آیندیم  ینجابه ا  هاآدم
 یهاآدم یبرا یاکافه ِتر   ینکه به اصطالح سالم هستند. ا  ییها. آنیمارهااز ب

 ینجابه داروخانه است. به ا یهشب ییجا یمارانب یاست؛ اما برا یسالم معمول
هر   رند.ند قهوه بخواجازه ندار   هان. آ یرندبگ  یلرا تحو  یشانتا داروها  آیندیم
سالم  یهاآدم یفقط برا یناست. کافئ یرمجاز غ یشانبرا داریینکافئ یز چ

که آدم سالمش من هستم،   یابه حال جامعه یدمجاز است و از نظر من، با
 کرد.  یهگر 

سرد شده است؛ اما در هر صورت  یباً ام تقر. قهوهرومیدر فکر فرو م زیادی
 یاو چشمان قهوه شودیم یدهمقابلم کش ِی ندلکه ص  آورمیفنجانش را باال م

چند  ی. براگیرندیقرار م یدمد یجلو یگر د بار یک گود افتاده، اما کنجکاوش، 
او  ییندارم و گو گفتن  یبرا ی. من حرف کنیمینگاه م یکدیگر فقط به  یقهدق

 یول کند؛یم یدا. سکوت ادامه پداندینم یشهاحرف یدِن شن یقهم من را ال
 قرار   یدماندر رٔاِس د  یدش،سف  یبا لباس جلو بسته  یوانکه سال  یزمان فقط تا  

 .گیردیم
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 بار یک   یوان. لآیدیو به سمتمان م  شودیم  ینوران   اشیما چشمان آب   یدند  با 
و من  دگذار یم یز م یمختلف پر شده است را رو یهاکه از قرص یمصرف 

 !۱۴۲. خوانمیآن را م یبرچسب رو

 :گویدیو م دهدیم اشیدهپر رنگ  یهابه لب یاییبز یانحنا سالیوان

 .مزاحم حرف زدنتون نشده باشم یدوارمسالم. ام -

. او هم زندیم برق اشیاو چشماِن قهوه گیردیم یرنگ شاد یلیامو صورت
. کندیم  تر یقچشمانش را عم  یر که چال ز  زندیم  یلبخند  یواناز سال  یتبه تبع
اش پرونده یها، شمارهقرص یوانلر برچسب که انگا کندیم رفتار  یطور

 و او سالم است. یستن

 :گویمیو م کنمیم تر یز چشمانم را ر یز ر یحدقه

 .یمزاحم باش یدر کار نبود که بخوا یزدن حرف  ی؛نه سال -

هل  یلیامبه سمِت و یآب پرتقال بزرگ  یوانو ل اندازدیباال م یاشانه سالیوان
تا قرص خوردنش را  چرخانمیم اییشهش یوار ف د. صورتم را به طر دهدیم
 .ینمنب

. خوردیها حالش به هم مقرص یدنساله، با د۲۴دختر  یکاست.  دار خنده
آب پرتقال به  یوانل یک ها را با ساله، آن یستپسِر ب یک که  یدر صورت 

از  یوانتا سال کندیو سپس، با لبخند دهانش را باز م فرستدیاش ممعده
 ئن شود.ش مطمبودن یخال
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ندارد برود؛ اما من  یمهنوز هم تصم یوان. سالگیرمیضرب م ینزم یپا رو با 
 :گویمیم حوصلگییسوالم عجله دارم. پس با ب  یدِن پرس یبرا

 ی؟تنهامون بذار یشه...میسال -

و در جواب   ماندیم  یرهمن خ  یهر دو رو  یگرد شده  یها. چشمخورندیم  جا
بلند  یوان. پس از چند لحظه، سالگیرندیم یلتحواز احساس  ینگاِه خال یک 
 .کندیو روپوشش را صاف م شودیم

 . فعاًل.یرمباشه پس من م -

بخند با ل یلیام. وکنمیو دور شدنش را تماشا م دهمیجوابش سر تکان م در 
 :گویدیم یکوچک 

 یم؟ادامه بد یپات تله یباز هم به تالش برا خواییم -

 یتیاهم یچه یمبرا اش،یه. روحشومیم یرهانش خخم و در چشم یز م روی
 :گویمیندارد. پس رک م

 بشنوم. خوامیم -

 .شودیم هم متقاباًل خم ویلیام

 رو؟ یچ  -

 گردنت رو!  یزخم رو یلِ دل -

 .دهدیم یهتک یبه صندل ینهسبهو دست کشدیم عقب

 کنم.  یخودکش خواستمیم -
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از اون کلماِت  یشتر تو، ب یها. حرفمن روانشناسم یلیام،منو مسخره نکن و - 
 .ینبرام منطق یکوفت   یاون پرونده یتو یجوهر 

 .رودیم ینلبخندش از ب یلیامو و گویمیحرص م با

 .دونهی. ذهِن من منطق نمیگفت   ینو! خودت ایامار یوونممن د -

بدنش، استخوان دستم را  ی. سرمازنمیو مچ دستش را چنگ م کنمیم اخم
 .کنمینم یتوجه ماا سوزاند؛یم

فنجون  یهکه با   یستمن ی. من روانشناسترمیوونهمن د ای،یوونهاگه تو د -
 یو ازت بپرسم امروز چه احساس ینممبل چرم اصل بش یترک، رو یقهوه
 ! پس بهم جواب بده.یدار

 :پرسدیو در عوض م کندیآزاد کردن دستش نم یبرا تالشی

 خوای؟یم یچ  ینجاپس ا -

م رو بگذرونم تا لعنت شده یزندگ  یجور یه خوامی. میلیامو خوامیپول م -
 رو بفروشم. هامیلهوس ی،کوفت   یچندتا دارو یدخر  یمجبور نشم برا

و   کندی. با آرامش نگاهم میستن  یدهترس  یامتعجب    یلیامتصورم، و  برخالف
 .پرسدینم خواهمیکه م  ییو داروها یاز زندگ 

 کنه؟یم یتو چه کمک  یدگ به زنمن،  یزندگ  یدونستن رازها -

 :گویمیو م کشمیم یقیعم نفِس 
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 یتو یاز خودم رو بدونم تا وقت  تر یچارهداستان ب خوامیبشنوم. م خوامیم - 
خودم داشته   هاییاز فکر کردن به بدبخت   یر غ  اییگهد  یز چ  یدم،تخت دراز کش

 باشم.

دسِت من که  ی! دست آزادش را رویشهتر از هم. روشنگرددیبرم لبخندش
 :گویدیو م گذاردیم یچیده،هنوز هم دور مچش پ

درمانم   خوادیکه م  یاس و کس. گوش کن؛ اما نه به عنوان روانشنگمیبهت م  -
. در شییم که بهتر شدم و تو...استخدام  کنمیکنه. در عوض منم وانمود م

 .یستدر کار ن یبهتر شدن  دونیمیکه هردومون م  یصورت 

 خواهدی. او مخواهیمیکه هر دو چه م  فهمدیم یبه خوب باهوش است.  او
 .رسدیبه نظر م  یمطلوب   ی. معاملهاستخدام شوم  خواهمیشود و من م  یدهشن

اند. کرده  حسیدستم را ب  یش،هادست ی. سرماکنمیدستش را ول م مچ
حرکت  یشهاتا خون دوباره در رگ کنمیدستم را باز و بسته م یپنجه یکم

 کند.

 :گویدیو م کندیبه اطراف نگاه م املیوی

روت روبه جاینها، هممراجعه کننده یمن مثل همه یتو که توقع ندار -
 . نه؟یت رو بخورکنم و تو قهوه  یهگر   یمبا داستان زندگ ینم،بش

 .نشانمیم یمهالب یرو یز تمسخرآم نیشخندی
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خودت رو   تونیینم  کنییم. پس اگه فکر مخونه  یرمم  یکن  یهگر   یاگه بخوا  - 
 یکه تو یزیهرچ خوامیدردناک شو. م یهاقسمت یخیالب ی،کنترل کن
 .کنیمیزخمت شروع م یرو بشنوم. از علت جا گذرهیذهنت م

از  حرفیبه دنبالش بروم و ب  کندیبا دست اشاره م شود،یبلند م یشجا از 
 .شودیخارج م یاِتر 

که  یاکاناپه یرو یلیام،. وتسیتمام شده و سالِن اجتماعات حاال خال فیلم
 یرهشهر خ  یو به منظره  نشیندیم  بزرگ سالن گذاشته شده،  یپنجره  یروبهرو
 .شودیم

 .نشینمیفاصله از او، کنارش م یشترینو با ب رومیسمتش م به

 .کندیبه سمتم برگردد شروع به صحبت م آنکهبی

وقته  یلیکه پدر و مادرم خ  دونییو م ینجاما یسالگ  که از پونزده  دونییم -
در قباِل من دارن، همون   ینمکه والد  یتیشهر رفتن. تنها احساس مسئول  یناز ا
 .شهیم یختهر یشگاهکه به حساب آسا  یهپول

تا  یشهاگرم و حرف یش. صدانشینمیم یخاکستر  یکاناپه یرو تر راحت
 آورند.خواب یحدود

 .یستماون زن ن ِی واقع یهکه، من بچ  ینها یکه ممکنه ندون   یزیچ یول -

 یدق یمورد ینهمچ اشیپزشک  ی. در پروندهدانستمی. نمگفتیم درست
 :دهدیو ادامه م اندازدیپا م ینشده بود. پا رو
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 یتو یروان  یماریب یبا خودت فکر کن یدداشت. شا یمامانم افسردگ  - 
 یفسردگ مکرر بابام ا هاییمامانم به خاطر نامرد یول یه؛ما ارث یخانواده

کرد. جنازش رو خودم   یبود و آخرشم خودکش  یفیداشت. زن مهربون؛ اما ضع
 قدر زخم کرده بود. اون یغ کردم. ساق دستش رو کامل با ت یداحمام پ یتو
 شناسییست. بهت که گفتم...زینمدستش رو بب  یتاندونا  تونستمیکه م  یقعم

 رو دوست داشتم.

 ِی از زندگ  خواهدینگار فقط مرند. ابه سوالم ندا یربط  یچه یلیامو هایحرف
احساس،  یا. بدوِن ذرهیست. صورتش ناراحت نیدبگو یمدردناکش برا

موضوع خوشم  ینو من، از ا آوردیرا به زبان م هاینا یهمه وار ینماش
 .دهمیگوش م  یشهاو به حرف شومیخسته نم یلدل ین. به همآیدیم

دستام   یمامانم رو رو  یکه جنازه  یعاون موق  کنمیپونزده سالم بود. حس م  -
 ؟PSD؟  PCDO  یه؟گرفتم شروع شد. اختالل استرس پس از سانحه اسمش چ

 :گویمیو م کنمیم یحرا تصح حرفش

- PTSD. 

 :دهدیتکان و ادامه م ییدتا یرا به نشانه سرش

ش ازدواج کرد. خودش اتفاق بود، با معشوقه ینکه منتظر هم  بابام انگار  -
بود که  ینتر از اکم  یچارهساله. سن دختر ب ۲۱ش بود و اون دختر چهل سال
همسرش رو تحمل کنه و منم سرزنشش  ینوجوون زن قبل یبتونه بچه

 هاییماریا! بیمار  یدونی. مشدمی. فقط در نبود مامان و بابا، بدتر مکردمینم
 زنییم  کم توهم. کمکنهیخاطرات رو مرور م  PTSD.  انیرهزنج  یهمثل   یروان 
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ت پرونده  یکه تو  بینییو م  یایو به خودت م  کنییم  یداپ  یتیو اختالل شخص 
خلوت   ی! تمام توهمات و مشکالتم رو تویزوفرنیش  یفثبت شده، مبتال به ِط 
 !یستخوب ن  یحاِل تان   یدماومدم و د  روز از مدرسه  یه  یخودم پنهان کردم؛ ول

 :پرسمیو م کنمیرا قطع م حرفش

 یه؟ک  یتان  ی؟تان  -

خاموش شدن برق زرد  بار،یناول یو من برا گیرندیرنگ غم م هایشچشم
 .بینمیم را به چشم یشاچشمان قهوه

صداش  یآروم بود. تان  یسِگ کوچولو یه! یااسمش رو گذاشته بودم تان -
و پارس  گیرهیگاز م گفتیهم متنفر بود. م ی. اون دختره از تان کردمیم
 .کردیاما بابا باور م گفت؛ی. دروغ مکنهیم

 شودیتر مگانهکم بچهکم  یلیامو  ِی بند. لحن و جملهکنندیم  یخدوباره    دستانم
 . دردسر!دهدمییمعن یک فقط  ینو ا

در  تر یشاال، هرچقدر که باست و ح یفضع یعصب یدر برابر فشارها مغزش
 .یردگیم یر آن زمان تاث یلیاماز و تر یشب رود،یفرو م یمیخاطراِت قد

 یرمرا بگ یبروز هرگونه اتفاِق احتمال یحرفش را قطع کنم تا جلو خواهممی
 :دهدیکه ادامه م

درست راه بره.  تونستیحالش خوب نبود. سرش زخم شده بود و نم یتان  -
بودن. تحمل  یکهاشم کوچبود، زوزه یکاما چون کوچ کشید؛یاز درد زوزه م

 من آورده! ِی سر تان  ییهباله چ یدمنکردم. داد زدم و از دختره پرس
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 یجد  یاما چهره  رسد؛یبه نظر م  تر یدهپر   . صورتش رنگ کشدیم  یقعم  نفسی 
و  کندی. زانوانش را در بغل جمع مدهندیاو را بالغ جلوه م ینش،و نگاه غمگ

 شده است. یرهشهر خ ی. هنوز هم به منظرهگذاردیآن م یاش را روچانه

 

 

 

ناگوار، بروز  یپس از اتفاقات معمواًل : PTSDسانحه/ *اختالِل استرس پس از 
اتفاق، امکاِن عملکرد  ینو ترسناک از ا یکرده و با افکار و خاطراِت طوالن 

از جمله  حسییو ب  یهمچون کرخت  ی. عالئمکندیسلب م مناسب را از فرد
 .یماریستب ینعالئم ا

که با رفتار و  یروان  یماریب یک: یختگیگسروان /یزوفرنیاسک /یزوفرنی*ش
در  ی. ناتوان شودیم یاننما یتدرِک واقع ییو کاهش توانا یرعادیگفتار غ

 هاییژگیاز و نامعقول و توهم یانجام رفتارها یف،ضع یعاطفه یشیدن،اند
 بارز آن هستند.

 

پس اونم با  یرهگازش بگ  خواستهیم یتان  گفتیدختره، بازم دروغ گفت. م -
ش! سر مسخره ِی کفش صورت  یده. پاشنهکفشش سرش رو شکون یپاشنه

داشت و زوزه  یزی! خونر میردیداشت م ی. تان من رو شکونده بود ِی تان 
رو دوست داشتم. بردمش  سیشنایستچون ز دونستم؛ی. من مکشیدیم
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. خودش یرهمثل مامان بم یتان  ترسیدمیم کردم. یهو براش گر  اقمات یتو 
رو دوست   شناسییستچون ز  میره؛یم  دونستمیو من نگاهش کنم. م  یرهبم

 داشتم.

 یرعادیغ  یعشسر   یها. نفسکردیدار و بم مرا خش  یشرفته صدارفته  بغض،
 توانستیم ی. وقوِع هر اتفاق کردندیم یمانپش یشنهادمبودند و من را از پ

 ابتدا منجر به اخراج من شود. ینهم

. نخواستم مثل مامان یرهنخواستم خودش بم  یول  میره؛یم  یتان   دونستمیم  -
قولم  یدم. ترسکنمیپس کشتمش و بهش قول دادم که فراموشش نم یره؛بم

خط   یهروش بود،    یکه هنوز خوِن تان   ییبا چاقو  ینهم  یرو فراموش کنم. برا
رِگ گردنم  دونستمیرو دوست داشتم و م شناسییست. زیدمگردنم کش  یرو

که   یمون خط داختم. مثل هگردنم خط ان  ی. فقط رویدمکجاست. رگم رو نبر
قولم رو  وقتیچردش بمونه تا ه خواستمیانداخته بودم. م یگردن تان   یرو

 فراموش نکنم.

را  اشیخانگ  یوانخوانده بودم که ح اشیپزشک  یدر پرونده ینکهوجود ا با
 .شودیم یخس تمام تنم یکشته، باز هم موها

 یگریوحشتناک د  یحادثهخاطراِت    یادآوری  یلکه به دل  یوحشتناک   یحادثه
 یگر و هموار کردن راِه د  PTSD  یشرفتپ  یبرا  یمنطق   یلیاتفاق افتاده است، دل

 .هاستییمار ب

ها را در حرف یننکند ا کنمیشک م یاآرام است که لحظه یبه قدر ویلیام
 ینگونهاو را در برابر ا یفش،خف اییهتجز  یتخواب زده است. اختالل هو
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از او نساخته؛ اما  یگرید یت. درست است که شخصدکنیخاطرات مقاوم م 
 برده بود. یناز ب یتا حدود گذشته را هم  یلیامو

 

 

 

را با   یندو احساسات ناخوشا یاتافراد تجرب  ین: مغز ااییهتجز   یتهو  اختالل
از   ینکها  یشخص برا  یبترت  ین. بدکنندیها سرکوب مآن  یتدادن ماه  ییر تغ

 ین. اکندیفرض م یگریخود را شخص د ،یابد یخالص یدرد و رنج عاطف 
که رفتار شخص بسته به  شودیم یک نزد یتبه واقع یقدرفرض آن

 .شودیکاماًل عوض م  هاقعیتمو

 

هم درست   یلیام. وهاستیماریب  یوِن کلکس  یلیام،. وگفتیدرست م سالیوان
به که اگر به موقع قطع نشود،   اییره. زنجاندیرهزنج یک هایماریب گوید؛یم

 اند.د شدهفشارش نابو یر ز یت،هاکه استخوان  بینییو م آیییخودت م

. خوشم رسدیخشک و سرد به نظر م ی،موم یمجسمه یک مثل  صورتش
. به آیدیو من، خوشم نم رودیشدن م یبه سمِت خاکستر  یلیام. وآیدینم

 کنمیم یکه هست! سع  یشهااما به لبخند یست؛ن یدیام اشیوضِع سالمت 
 .یرمرا بگ ییرشتغ یوجل

 :گویمیم یاز بحث قبل ربطیو کاماًل ب  کنمینگاه م یشاقهوه یموها به
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 ی؟از ُمد عقب کنیینمقدر پشِت موهات بلند شده. فکر چه - 

 :دهدیپاسخ م یفضع ییو با صدا اندازدیباال م یاشانه حالبی

هام شونه یروتا  یقبل ی. دفعهزنمیازم نخواد، بهشون دست نم یتا کس -
 اهشون کرد.متوجه شد و کوت یوانبودن که سال یدهرس

 :پرسمیو م زنمیم نیشخندی

 کنی؟یم یکار االن که من متوجه شدم چ -

و  دهدیحالت م اشیدهپر رنگ  یهالبخندش، به لب ی! انحناگیردیم شکل
 .افتدیچشمانش چال م یر ز

 بکن. یکار  یهو خودت  یستبه من مربوط ن گمیاون وقت بهت م -

 یو خاکستر   زندیزردش، چشمم را م. رنگ  کندیهنوز هم ناراحتم م  لبخندش،
با لبخند بهتر  یشها. قرصکنمیاما تحمل م آورد؛یم یادمبودن خودم را به 

 دارد. یاجها احتبه آن یلیام. شک ندارم که وگذارندیم یر تاث

 :گویمیو م شومیاز جا بلند م یخیالیب با

اتاقت   ی. بهتره توینجاا  یامم  یچیو ق  یغبعد، با ت  ی. هفتهتموم شد  وقتمون  -
 .یمنتظرم باش

ندارند. مثل حال بد من، ترسم از  یتمام یش. لبخندهازندیلبخند م دوباره
 ندارند. یتمام هایز چ یلیمادر. خ یهاپسر و سرفه ینا
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. از پشِت مکنیبدتر نم یلیامو یاما حالم را با پشِت موها یست؛خوب ن حالم 
 ها نخواهد بود.از آن یاثر  یچبعد، ه یمو متنفرم و قطعًا هفته

*** 

ام با را باز و به مکالمه یلمموبا هاییامپ ی. صفحهزنمیتخت غلت م روی
 .کنمینگاه م یوانسال

! اشیقبل  یها. برخالف تمام روانشناسآیدیاز من خوشش م  یلیامبود و  گفته
 یلیام،و. واضح است که  دانمیاما من م  داند؛یرا نم  یلشگفته بود دل  یوانسال
گوش   یشبرا اش،یقبل یهااز روانشناس کدامیچشود و ه یدهشن خواهدیم

 اند.نبوده

ممکن است  گویندیکه م  ییهمان جا یقاً . دقکنمیبالشم فرو م یر را ز موبایل
ر روز بدتبهمادر روز   یهابخوابم. سرفه  توانمیامواجش باعث سرطان شوند. نم

 .شوندیتر مگران  یشو داروها

 یهاسرفه یزی،چ یادآورِی اما ناگهان با  برم؛یرا به سمت هدفون م دستم
 .دهدیرا آزار م یمهااز قبل گوش یشتر برابر ب ینمادر چند

 ی. ظرف رسانمیکوچِک آپارتمان م  یو خودم را به آشپزخانه  شومیجا بلند م  از 
دمنوش درست کنم؛ اما  خواهمیتا بجوشد. م گذارمیو م کنمیمرا پر از آب 

 یخ. دستانم آیدینم یادم اشیعجله دارم و اسِم لعنت  .یچه نوع  دانمینم
 یکی پالست  یدر ظرف   ایخشک شده  یدسف  یهاو باالخره، چشمم به گل  کنندیم
. ندرویچشمانم رژه م یاما خاطرات جلو آید؛ینم یادم. اسمش به افتدیم
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و من، بهتر  کندیاز همان گل دم م یم. مادر براکنمیو سرفه مام وردهسرما خ 
 بهتر شود. یداما با یست؛بهتر شود. سرما خورده ن ید. مادر باشومیم

و دستانم، بدوِن کنترِل من، دمنوش را  چرخندیدر مغزم م وار یوانهد افکارم،
 .ریزندیمادر م یمورد عالقه یواِن در ل

من نباشم  یرد،بم ترسمیو من نباشم. م یردبم ترسمی. مدر یمادر بم ترسممی
. به ندارم یخانگ  یوانبه مرِگ مادر بترسم. من ح یهشب یو سپس از مرگ 

ا ببرم. ممکن است . ممکن است رگم ر ندارم یاعالقه یچه یشناس یستز
 ازد.یندگردنش خط ب  ینباشد که به خاطر قولش به من، رو یو کس یرمبم

 یو من روانشناس لرزندی. دستانم مآورمیا درمدر را به صددر اتاِق ما
احمقانه است.  یلشام. دلشده یعصب یکه دچار حمله فهممیام. مخوانده

 یشگاهدر آسا یپسر روان  کی یهالبخند یبه اندازه ام،یعصب یحمله یلدل
 احمقانه است. یبا،ذهن ز

 اشیدهو رنگ پر  ار یمبه صورت ب یو دست  کندیتعجب م یدنمبا د مادر 
 .کشدیم

 شده؟ یزی! چیامار -

و به قصد  گذارمیکنار تختش م یز م یدمنوش را رو یوان. لزنمینم حرفی
 .گردمیخروج از اتاق برم

 یرا محکم رو امیو من چشمان عسل پیچدیمادر در گوشم م یفضع صدای
 .فشارمیهم م
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 ممنون دخترم! - 

*** 

 سپتامبر« دهِم »

 یها برارا برداشته، تا از آن اشیچیو ق یغاحمق که ت یک احمقم.  یک من
کار   ینمتنفر نبودم، ابدًا ا یشاستفاده کند. اگر از پشت موها یروان  یمار ب یک 
 .کردمیرا نم

که حال من را خراب  ییرا کوتاه کنم، باز هم از آن لبخندها یشموها اگر 
 یگود افتاده  یهاچون چشم ترسمی! مترسمیو من از او م زندیم کند،یم

تا نگاهم را  دهدیو غرورم اجازه نم خوانندیتا عمق وجودم را م اش،یاقهوه
 از او بدزدم.

 یدهتخت نشسته و چند تکه کاغذ اطرافش چ ی. روشومیاتاقش م وارد
تا کارش  مانمیندارد. منتظر م یچون به من ارتباط  پرسم؛ینم یزیاست. چ

 تمام شود.

 یع سر   یلیو خ  کندیم  یادداشتاز کاغذها    یکیچند جمله در    ی،مداِد کوچک   با
 .کندیهمه را جمع م

بر شود؛ چون ها باخنوشته یناز ا یکس  خواهدیکه دلش نم  شومیم متوجه
تخت پنهان  هاییلهتشک و م ینها را بها، آنکاغذ  یبعد از تا کردن همه

 .کندیم

 !کردییمن پنهانشون م  یوجل  یدجاشون رو بفهمه، نبا  یکس  خواییاگه نم  -
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 :گویدیو م کندیتخت پنهان م یگر را طرف د مدادش 

 !خونییتو اونا رو نم -

 .زنمیم پوزخندی

 ؟دونییاز کجا م -

 .آیدیو به سمتم م شودیتخت بلند م یرو از 

 .یستین یآدِم فضول یعنی پرسی،ینم شون ازم درباره یوقت  -

که با خود  یدرنگیسف یض پارچهو در عو دهمینم یاست! جواب  منطقی
و همانطور که  کندیم ی. او هم همکارکنمیپهن م ینزم یام را، روآورده
 :گویدیم گذارد،یپارچه م یاتاقش را رو یچوب  یصندل

 مسئله نباش. ینمن موهام رو شستم. نگراِن ا یامروز، روز حمام نبود؛ ول -

که داشتند،  یاز نم یش،اوهقه ی. موهافهمیدمیرا م ینهم ا گفتینم اگر 
 براق شده بودند.

پهن و  یشهاشانه یرا رو یگرید یو من، پارچه نشیندیم یصندل روی
 .زنمیاش گره مچانه یر را ز یشهاهلب

فکر،  ینبامزه را به آن پسر نسبت بدهم و ا یکلمه  توانمیم بار،یناول برای
 .اندازدیبه بدنم م یلرز آرام

تا صاف شوند و او آرام  کشمیم یشموها یروه را خورد یسخ یشانه
 :پرسدیم
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 ه کنم.آخرش مجبور بشم همه رو کوتا خوادیدلم نم ی؟بلد یزیچ - 

فضا را  یش،برش خوردن موها ی»بلدم« و سکوت و صدا گویمیکلمه م  یک 
 یفرا ضع  یشموها  ییشهاعصاب، ر  یداروها  ِی و باق   یتیوم. مصرِف لکندیپر م
 اند.کرده

کنار  یموها یفکند. رد یدابه مغزم راه پ یاحساس دلسوز دهمینم هاز اج
 .رومیم هایشیو به سمت چتر  کنمیگوشش را مرتب م

 یاند. برانظر گرفته یر من را ز یش،موها یهارشته یناز ب یزش،ت چشمان
 :پرسمیم یانمانم یبعج یعوض کردن فضا

 کنی؟یفکر م یبه چ  -

 .شوندیجا نمم جابهچشمان یاز رو هایش،مردمک 

 ها!به ستاره -

 کنمیرا با زبان تر م یمهاتمام شود. لب هایشیکردِن چتر   زودتر کوتاه کاش
 :گویمیو م

 آسمونن؟ یکه تو  ییها؟ اوناستاره -

 :کندیلبخند زمزمه م با

داروهام تموم  یکه وقت  یی. اوناکنمیسرم فکر م یتو یهانه. به ستاره -
 .کننیسرم رو پر م یتو یوفته،م یقون به تعوو خوردنش شنیم
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 اش،یکردن مشکالت روان   یفهنگام تعر   تواندی. چطور مزندیهم لبخند م  باز  
 بخندد؟

در چشمانم  یمانع یچاند و حاال نگاهش، بدون هکوتاه شده  هایش،چتری
 .شودیدوخته م

دمش را و او، باز  پرسمکنی؟مییم یها خالسرت رو از اون ستاره یچطور -
 .فرستدیم یرونب

 یو صورت من، از جلو رسدیم به اتمام هایشیچتر  کار  خوشبختانه
 .رودیچشمانش کنار م

 یهگر   خوامیاوقات م ی. گاه کنمیم یهباشم، گر  یمافسردگ یدوره یاگه تو -
 ی. سرم رو زخمیزنها تستاره ی. لبهیاد. به سرم فشار متونمیکنم؛ اما نم

 یو داروها یتیومدوز مصرِف ل وقت. اونشمیغ مخون دماو منم  کننیم
 یهروز تمام رو گر  یهکنم.   یهگر   تونمی. بعدش مبرنیبخش رو برام باال مآرام 
 .فرستمیم یرونها رو بو ستاره کنمیم

 تا پوزخند نزنم. مسخره است. گیرمیخودم را م جلوی

 ی؟چ  یداییتش یهادوره یو تو -

 .گیرمیرا م هایشیو ناصاف  کنمیرا نگاه م یشموها یکوتاه شده  یلبه

 یشپا یینپا یپارچه یاش، روشده یدهبر  یو موها اندازدیباال م ایشانه
 .ریزدیم

 .خندمیو م زنمیم یانوپ چرخم،یم -
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 تا خرده موها را از پوستش جدا کنم. کشمیم یشموها یرا رو شانه 

 تموم شد؟ -

 :گویمیو م دارمیرا برم یغت یدسته

 هات موندن.گوشپشت گردن و کنار  هاییزهنه هنوز. مو ر -

پشت گردنش   یاطرا با احت  یغ . تدهدیتکان م  «یدن»فهم  یرا به نشانه  سرش
 .لرزندیم یشهاو شانه کشمیم

اش قهقه  یبا ادامه دادن به کارم، صدا  یاما وقت   کند؛یم  یهگر   کنمیفکر م  اول
 که به شدت حساس است.  فهممیم پیچد،یدر اتاق م

تکان   ی. سرش را به تندکشمیمو دست از کار    کنمیم  یرا با حرص خال  نفسم
 :گویدیو م دهدیم

 !یدببخش -

دهانش فشار  یها را روو آن آوردیم یرونپارچه ب یر دو دستش را از ز هر 
 .دهدیم

اما درواقع  ؛کنمیاصالحش م تر یز تم رسدیم . به نظر دهمیکارم ادامه م  به
به  تواندیقدر مچه ینمتا بب دهم،یتمام سطِح پشتش حرکت م یرا رو یغ ت

 مقاومت ادامه بدهد.

گردنش هم سرخ  یکه حت  آوردیبه خودش فشار م یدننخند یبرا قدر آن
 .شودیم
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 :گویمیو م دارمیپوستش برم یرا از رو یغت باالخره 

 .یبلند بش تونییتموم شد. م -

. آزادانه شروع به شودیبلند م یشو از جا کندیچه را باز مرِه پار سرعت گ به
 .کندیمو رنِگ زرِد روشن، اتاق را پر  کندیم یدنخند

 :گویدیو م گیردیژست م کمی

 چطور شدم؟ -

 :دهمیو پاسخ م کنمیم یزباله خالرا در سطل پارچه

 اومدن. یشگاهکه تازه از آرا  یشد هایییوونهبه د یهشب -

. دهدیم یرینو ش یرنگ  یمن را، با لبخند یخاکستر  یجمله یتلخ  جواب
 .کندیحرکاتمان، حالم را بد م یانتضاد م

و متوجه   کشمیبه روپوشم م  یندارد؛ چون خطرناک است. دست   یینهآ   اتاقش
 را به همراه ندارم. یلمکه موبا  شومیم

 یدی،ناام د وشو یدناام یست،خودش ن یدِن د یبرا یاگر بفهمد راه  شاید
 است. یافسردگ  یبرگشت به دوره یمقدمه

 زندینم ی. حرف برمیاز اتاق م یرونو او را با خود به ب گیرمیدستش را م مچِ 
 ینجاکه ا یاشتباه است. تنها کس ینا یول یده؛ترس ید. شاکندیو دنبالم م

 منم! ترسد،یم
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اما قرار ت؛ اس ی. اتاق خالدهمیاتاق استراحت آخر سالن هلش م درون 
 :گویمیو م کشانمیکوچک م ییینهبماند. او را به سمت آ  یخال یادز یستن

 .ینبب ینا یخودت رو تو ینجاا یاب -

 :گویدیزده مو وحشت کشدیم یرونرا با شدت از دستم ب دستش

 نه! -

 .کنمیم تعجب

 ینی؟خودت رو بب یخواینم -

 .پوشاندیم را با دستو صورتش  کندی»نه« را تکرار م یکلمه  فقط

چرا و  دانمیاما نم لرزد؛ی. ملرزدیاز خنده نم یگر . بدنش دآیدیبند م نفسم
 .کندیم امیعصب ین،ا

 یقعم ینفس بینم،ینم یاشک  یو وقت  دارمیصورتش برم یرا از رو دستانش
 .کشمیم

 .میرمیم یلشدانستِن دل یاما برا یستم؛ن فضول

 ینی؟بخودتو ب خواییچرا نم -

 . مثِل مسخ شوندیدوباره در چشمانم دوخته م یش،اقهوه هایمردمک 
 .گیرمینم یاما جواب  مانم؛یم ها، منتظر جوابشده

به  کنمیم یو سع افتمی. به دنبالش راه مرودیم یرونب و از اتاق افتدیم راه
 برسم. دود،یطوِل راهرو را م یباً ه تقر او ک
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 !یمما با هم توافق کرد .یلیامو یبهم بگ  یدبا - 

و  کندینگاهم م یره. خنشیندیتخت م یو به سرعت رو رسدیاتاقش م به
گرفتن   یچشمانش، تمام شجاعتم برا یدن. با دماندیم من، حرف در دهانم

 دوباره از او بخواهم. آنکهی. ب ندز یاما او حرف م کند؛یم جواب فروکش

ام منو چهره ییرات. تغیدمند یینهآ  یساله که خودم رو تو یک از  تر یشب -
هام، چشم یتو یزِ ت یهااز حد صورتم، ستاره یشب یدی. سفترسونهیم

منو  یشه،که روزانه از حجمشون کم م ییو موها امیدهپر رنگ  یهالب
 .ترسمی. از خودم مینمخودم رو بب خوامی. نمترسونهیم

 .کندیش جمع مرا در شکم یشو پاها دهدیم یهتخت تک یتاج فلز  به

اتاق را  یخاکستر  هاییوار تمام د خواهدیم. دلم شوندیمشت م هایمدست
حماقت خودم  ی! برایلیاماحساسات و یمشتم، قرمز کنم. نه برا یهابا ضربه
 .کنندیکه حال آدم را خوب نم  ییو داروها

و  دارمیحرکت همه را برم یک کنار تختش است. در   یز م یهنوز رو وسایلم
 .گذارمیتنها م یشه،از هم تر یرا خاکستر  یلیام. وگذارمیرا تنها م یاملیو

نجات  یرنگ خنث را از آن تک  یلیامشود و و یدایشپ یوانسال کنمیم آرزو
 .زنمیرنگ دست و پا م  یناز ا  ترییش. من خود در عمق بتوانمید. من نمبده

 ییتقال  یژناکس  یافتدر  یبرا  کهیحالافتاده، در   یر گ  یاناکه در گودال مار  آدمی
 باشد. یگراننجات د یقغر  تواندینم کند،ینم

*** 
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 یواقع در شمال غرب   ین،زم  یکره  یگودال در پوسته  ترینیق: عمیانامار گودال
 آرام. یانوساق

 

. ناِم شومیم یلمکه متوجِه اعالن موبا نشینمیتخت م یو کالفه رو خسته
 .کنمیرا باز م هایشیامو من پ زندیچشمک م یوانسال

 جذاب شده، به لطِف تو!« یلیخ ویلیام»

 یتو یگهخوبه. م یلیحالش خ ی؟ازت ممنونه. معجزه کرد یگهم ویلیام»
 ناوره!«بهشت ش

 .کشمیکالفه م  یو نفس کنمیپرتاب م یارا گوشه موبایل

که ترکش کردم، حالش بد بود.   یاحالش خوب نبود. مطمئنم! لحظه ویلیام
 ش را بد کردم.من حال

. از تظاهر متنفرم؛ یماچون ما توافق کرده  کندی. تظاهر مگویدیهم دروغ م  او
 .کندیحالم را بد نم یلیامکردِن و  یاما نقش باز

! از تظاهر کردنش اییشه. بهتر از هر هنرپکندیم یخوب نقش باز خیلی
 .دهدیرا نجات م امیچون زندگ  آیدیم خوشم
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مادر که تا  یهاها و سرفهقدم یو صدا شودیموش مآشپزخانه خا چراغِ  
 .کندیحالم را بد م کنند،یم یدااتاقش امتداد پ

که   ییهاخسته کننده شده است. اشک  یم. مقاومت براافتمینفس منفس به
 یها. صورت و لبکنندیباز م یرونراهشان را به ب بینند،یم یفمن را ضع

 .شومیم آرام یهو من با گر  کنندیخشکم را تر م

 یبا هر قطرهسرم  کشم،ینم یدکرا با خودم  یاسم دوقطب ینکهوجود ا با
 .شودیم تر یو خال یاشک، خال

 .شومیم یرهخ امیدهو به صورت رنگ پر  رسانمیاتاق م ییینهرا به آ  خودم

که بخواهم از نگاه کردن به خودم،   یاز روز ترسمیو م کنمیخودم نگاه م به
و  یز ر یهاچشم یدم،از حد سف یشکه بخواهم از پوست ب  ییروزهابترسم. 

 .ترسانندیخشکم بترسم، من را م یهاو لب امیعسل

به او   یهشب  یروز  ینکه. از اترسمینم  یلیامکه من از و  شومیناگهان متوجه م  و
 .ترسمیشوم، م

*** 

 سپتامبر هفدهم

 یو سع  داندیهم م  را خودش  ین. مادر تمام است. ایستحالش خوب ن  مادر 
 .فهممیمن نم یبه من هم بفهماند؛ ول کندیم

قول   تر یشو من ب  کندیم  یهتر کار کنم. او گر و سخت  تر یشکه ب  دهمیم  ولق
 .دهمیم
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و به  شومیمن را متوقف کند؛ اما من از اتاقش خارج م کندیم یسع یهگر   با 
با   خواهدیکه م  دانمیرا از من خواسته بود. م  ین. خودش ارومیاتاق دکتر م

 .یستندن یخوب  یهاحرف یش،هاکه حرف  دانمیمن حرف بزند و م

مادر حالش بد است.  کهین. ادانمیم که خودم هم  گویدیم یزهاییچ دکتر 
 مادر تمام است. ینکها

 :پرسمیم یز چ یک تنها  شوند،یکه تمام م  هایشحرف

 یگه؟قدر دچه -

 ماه! یک کمتر از   یدشا -

 یلیامبه و  یهو من از شب  یلیامو  یهابه دست  یه. درست شبکنندیم  یخ  تانمسد
 .ترسمیشدن، م

بود که مجبور شدم، طلوع  یادز یقدرمادر آن یها. سرفهسوزندیم چشمانم
برسانم. نتوانسته بودم بخوابم و چشمانم از فرِط  یمارستاننشده او را به ب

 .سوزندیم خوابی،یب 

ه ندارد. من ب یاتاق دکتر همخوان  رنگیآب  یوارهایحال من، با د رنگ
 دارم. یاز ن یخاکستر هایییوار د

که چگونه خودم را به  شومیمتوجه نم یو حت  شومیم اتاق دکتر خارج از 
 .رسانمیم یباذهن ز یشگاهآسا
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مادر کنسل کرده بودم؛ اما حاال  را، به خاطر  یلیامامروِز و یدوشنبه یجلسه 
خودم را به او برسانم. من به  توانمیاز آن مانده و م یقهقد یس یباً تقر 

 دارم!  یاز ن یپرت حواس

خودم  یاط،. پس با احتیندمن را بب یکس  خواهمی. نمشومیساختمان م وارد
 .رسانمیم یلیامرا به اتاِق و

اند را، شده یرهکه به من خ  یشاقهوه یاتاقش را باز و چشماِن گرد شده در 
 .مکنینگاه م

و با  نشینمیم یدرنگشتخت سف ی. رونویسدیم یشهاکاغذ یهم رو باز 
 :گویمیبسته م یهاچشم

 ساکت باش! -

 ی که متوجه حال آشفته  چون او ساکت است. انگار  یستبه تذکر من ن نیاز 
 من باشد.

و  یختهر یشانیرا مرتب، در پ یش. موهااندازمیبه صورت ساکتش م نگاهی
 است. یشهاکردن برگه  آرام، مشغول مرتب

اطرافم در حال تمام شدنند   یهاتمام است. مادر تمام است. تمام آدم  ویلیام
 !شومیکه نکند خودم هم دارم تمام م  کنمیفکر م ینو من به ا

گرم و بدنش سرد است.   یشها. نفسدهمیگوش م  یشهانفس یصدا به
 است. یانوجودش در جر  یانم یبیتضاد عج

 :کنمیم زمزمه
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 !نیوونهد هاتمنفس یحت  - 

رنگ  توانمیم هم یمهاگوش یبسته و حت  یها. با چشمافتدیخنده م به
 را حس کنم. یشهاخنده

 .یوونهد یقدر به من بگ ان یست...درست ندونییم -

 :گویمیم یخیالپس ب یست،مهم ن یمبرا احساساتش

 ای؟یوونهد یچرا نگم وقت  -

 یش،هازل زدن در چشم یخودم برا ،بارنیو ا کنمیرا باز م هایمچشم
 .شومیم قدمیشپ

 :گویدیو م کندیم جمع  را در شکم پاهایش

 !یتاقل یبهم بگ  یدمم یحترج -

 .بنددینقش م یمهالب یرو نیشخندی

 یت؟اقل -

 یشپ یکه هفته  یشاقهوه یو موها دهدیتکان م ییدرا به عالت تا سرش
 .آیندیمکوتاهشان کردم، به حرکت در 

. ینجامعه گذاشت یتو یتاقل یه یشماها، برا که یهاسم یوونهدرسته. د -
 چون تعدادمون کمه. یبیمبراتون عج

 :دهدیم و او ادامه زنمیپلک م یج،. گفهممیرا نم منظورش
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 یگه. مشکل همدشناسنیهم رو م یمارها،ب ی. همهینرو بب یشگاهآسا ینا - 
 یجامعه  یک مثِل   ینجا اون، تالش کنن. اکردِن حل    یبرا  یدو شا  شنونیرو م
. یتیمهمه اقل یفرق داره؛ ول هامونیماری. بیمو همه مثل هم هست یکهکوچ

جالب،  ینکته یهست؛ ول یوونه. دیحهمس کنهیم مثاًل استفان! اون فکر 
. یروانو گذاشته پطرفدارهاش ر   که قبولش دارن! اسم  ییهاطرفدارهاشن. اون

 نه؟ خنده داره،

من  یبرا وجهیچموضوع به ه ین. امانمیم و ساکت دهمیم را ماساژ  گردنم
 .فهممیچون منظورش را نم یستدار ن. خندهیستدار نخنده

رو   ینماش  یه  اسم  ینکه. مثل ایدنرو م  یمعن  یهطرفدار! هردو    یعنی  یروانپ  -
 داره؟ یرق غذا. به نظرت ف یرو بذار یخوردن  یهاسم  یا یلاتوموب یبذار

 اممن خنده یموضوع، از نظرش خنده دارد؛ ول ینا یکجا  که  فهممیم حاال
 :گویمیو م رودیام سر م. در عوض حوصلهگیردینم

 !زدییحرف م یتبه اقلراجع  یداشت  -

 :دهدیو ادامه م شودیقطع شدن حرفش ناراحت نم از 

مثل شما جامعه رو  ییهاچون تعدادمون کمه. چون آدم ماییوونهآره. ما د -
شما  نظر  و ما از  ینبود یتاقل یدادن. حاال تصور کن که شما تو یلتشک

خودمون   یما برا  یهاکار   یم؟بود  یوونهجامعه. باز هم ما د  یِت اکثر   ها،یوونهد
 یم،ما باش  اون  یتکه اکثر  یاجامعه  ی. پس تویبینما عج  یو شما برا  یهمنطق
 .اینیوونهشما د
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 یوانگیرا به د یگرانحق با او است. ما د یاعتراف کنم؛ ول هدخواینم دلم 
 .یم. چون قدرتش را داریمهست یادچون ز فقط کنیمیم متهم

 که ما آن را منطق صدا زده و به آن افتخار   یزیاست. چ  ییر ما، قابل تغ منطق
 د.دارد که آن را قبول و به آن اعتقاد دارن  یستگ ب  ییهابه تعداد آدم  کنیم،یم

بودنش  یوانهشوند، به همان نسبت، احتماِل د یادتر استفان ز یرواِن پ اگر 
تعداد  کند،یم ییر که تغ  یزی. تنها چکندینم ییری. استفان تغآیدیم تر یینپا

 هستند که قبولش دارند. ییهاآدم

 .سازندیپرطرفدار م یهارا آدم منطق

 کنار   ن آن دختر د. چوندار  یاست، ربط   یکه رنگش خاکستر   یبه دختر  نطقم
 گذاشته شده است.

ندارد. چون آن  یکار  یدهپر پسر رنگ  یک  ییزرد و طال یهابه لبخند منطق
 است. یتجزو اقل پسر 

است. چون  یضرا ندارد و مر  یچکسندارد. چون او ه یبه مادر ربط  منطق
خون  یش. از گلوکندینشسته و سرفه م یمارستانتنها در اتاِق کوچکش در ب

 چون تمام است. چون مادر سرطان خون دارد. آید،یمباال 

. یتمجزو اقل  . من همیکن  یکی  یروناون ب  یهامن رو با آدم  تونییتو نم  یول  -
 م!شده. خودم و خودم و خود یلنفر تشک یک که فقط از   یلیتیاق

 به هم یمها. دندانلرزمیم و من گذاردیام مشانه یسردش را رو دست
. لمس دستش، فکرم را از اتاِق کندیحواسم را پرت م یش،و سرما خورندیم



 

 
50 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 یک. خواهمیاست که م یزیچ ینو ا کشدیم یرونب یمارستانمادر در ب 
 کوچک!  ِی پرت حواس

 :یدگویو م کندیام وارد مبه شانه یفیخف فشار 

 بهت... . یکمک   تونمیم یکمک بدم؛ ول  یشنهادخنده داره که بخوام بهت پ -

 .کنمیفش را قطع مت حر سرع به

 .تونییم -

 :گویمیو با عجله م چرخمیطرفش م به

 من رو بغل کن! -

 .خنددیو م کشدیم امشانه یرا از رو دستش

 ی؟شد یوونهباالخره تو هم د -

 :کنمیم به لحنش تکرار  توجهبی

 من رو بغل کن. حواسم رو پرت کن. -

 :گویدیو م کشدیم خودش را عقب ی. کمشودیکمرنگ م  لبخندش

دردسر داره.  یمار روانشناس و ب یکی. نزدیستحالت خوب ن کنم  ! فکر یامار -
 و هم تو اخراج! شمیم یههم من تنب

. پشت به شودیتختش بلند م  یقبل از آن که درخواستم را تکرار کنم، از رو  و
 قانعش کنم. کنمیم یو من سع ایستدیمن، به سمِت پنجره م
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 .یلیامو یبهم کمک کن تونیی! مکمک   یگفت   - 

 .رسدیم به نظر  یهم پشتش به من است و جوابش منف  هنوز 

 خواهمیدارم. م یاز ن یرت پشوم؛ چون به حواس یدهدر آغوش کش خواهممی
 .کشدیاو من را به آغوش بکشد چون عطرش، منطقم را به چالش م

 یاآ  گیرند؟یرنگ لبخندش را به آغوش م یم،هالب یاآ  ینمبب خواهممی
من   توانندیآغوش، م  یک   یرا مبتال کرده، به واسطه  یشهاکه لب  ییلبخندها
 کند؟  یمار ب را هم

مبتال شوم. من آن آغوش را  خواهمیدارند، م یر واگ یشهالبخند اگر 
پشتش به من است و دستانش را مشت  هنوز هم یلیام،اما و خواهم؛یم

 .فشاردیکرده و م

. خوردیبه در م  یاو قصد خروج از آن را دارم که تقه   رومیر مبه طرف د  ناامید
ن در را داشته که به نظر، قصد باز کرد  بینمیرا م یو پرستار کنمیدر را باز م

 :گویدیو م کندیاست. با چشمان گرد شده به من نگاه م

 کنین؟یم یکار چ ینجاخانم واتسون؟ شما ا -

. خواهمیحضورش را م یلمانم دلدهم و در عوض، با چش یرا نم جوابش
 :گویدیکه بالفاصله م  شودیانگار متوجه م

داروهاش رو  ینهم یبرا یدمشند یاِتر  یشده. تو یلیامو یوقت داروها -
 آوردم.
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 بار یک   یوانو دوباره، با همان ل  اندازمیدرون دستش م  ینیبه س  یکوتاه   نگاهِ  
 .ومشیرو مبهبزرِگ آب پرتقال رو یواِن مصرف و ل

 .شومیکلمه حرف بزنم، از کنارش رد و از اتاق خارج م  یک  یحت  آنکهبی

به   تر یکه حاال طوالن   ییو در راهرو  برمیفرو م  ینمشلوار ج یبرا در ج  دستانم
 .دارمیقدم برم رسد،یم نظر 

*** 

 یشانهارا گرفته و به اتاق یشانداروها یمارهاب یاست؛ چون همه یخال ِتریا
 اند.رفته

و  یمانشسته یچوب  یزیشده، پشت م یکار ب یکه به تازگ   یوانمن و سال فقط
 .یردشکل بگ یانمانم یاباعث شود، مکالمه یتا موضوع  یممنتظر 

 یشخندو ن  کنمیقرار دارند، نگاه م  یمروکه در ظرف کوچک روبه  هایییکوک   به
 .زنمیم

و فقط خودت رو ت و یزنچ یهکلوچه! هر دو   یرو بذار یاسم کوک  ینکهمثل ا -
 .زنییگول م

 :یدگو  یو م شودیام ممتوجه زمزمه سالیوان

 .شمیو متوجه نم یفهصدات ضع یا؟مار یگیم یدار یزیچ -

 .دوزمیو نگاهم را به چشمانش م آورمیباال م سرم
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 تر یصورت   یهالب  ینو ا  یآسمان   ِی آب   یهاچشم  ینچهره، از ا  یناز ا  یکس  چه 
 را مصرف کند؟ یگارهاس ترینینانتظار دارد که سنگ ی،بهار یهااز شکوفه

 خبر ندارد. یوانسال یاز دردها کسهیچ

سطل آشغال اتاقش را پر  یکه به تند  یگار،س یخال یهااز بسته هیچکس
 خبر ندارد. کنند،یم

 خبر ندارد. ترشیناگهان  یهاو خنده یسکوت ناگهان  یلاز دل کسهیچ

 ندارم. هم خبر  من

 مطلق یشاد یمحکم برا یلیدل یشهاخنده یول خندد؛یم یشهمه سالیوان
 .یستندن

 .خنددیبه تمام شدن خودش م شاید

 .یستن دار همه خنده یاما تمام شدن برا شوند؛یم تمام یروز همه

 .یستو رفتارش تظاهر ن خنددی! به اندازه مکنمیم افتخار  یوانسال به

 یآدم  یوانخودم است. سال  دقتِی یب   یلِ دل  خبر ندارم، به  یشمن از دردها  اینکه
که تمامش  ییبردن به دردها یحل پکه بخواهد مرموز باشد. راه یستن
 کردن است.  یهگر   یبرا یاآغوش گرم و شانه یک فقط  کنند،یم

 یهکه دوستش من هستم، گر   یوانبه حال سال یدندارم و با که من  چیزهایی
 کرد.

 کشی؟یم یگار س -
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 االن؟ - 

 دارم. یاجتش احبه -

 دهانم بجنبد. آنکهی. ب بلعمیرا م یشهاچشم و من برِق دروِن  زندیم لبخند

 اومده؟ یینخونت پا یزامواد سرطان -

از   یگاری. سخنددیو او م  دهمیتکان م  ییدتا  یبه نشانه  ی،جد  یلیرا خ  سرم
 .کندیلبانش روشن م یو رو کشدیم یرونب یبشپاکت دروِن ج

 ینکهتا ا مانمیاطراف م یدود در هوا یاِن جر  و منتظر  بندمیرا م چشمانم
 .کندیم یدابه مغزم راه پ یندشخوشا ِی باالخره، تلخ 

مانند دود، رودخانه  یانکه در جر   کنمینگاه م یوانرا باز و به سال چشمانم
 ور است.غوطه

 یباییعمل، ز ینبه ا اشیظاهر  یباییهم ز ید. شاکشدیم یگار س زیبا
 .بخشدیم

 یهالب یاندود، از م ییکه. باربنددیو چشمانش را م گیردیرا باال م سرش
 .پوشاندیو اطرافش را م آیدیم یرونب رنگشیصورت 

 من! ی. حداقل نه به اندازهدهدینم یگار س یبو وقتیچاست؛ اما ه عجیب

ه ک  داندیم هم یگار س ی. حت شودیبه طرِف من جذب م یشتر ب یگارش،س دودِ 
 است. از آن دود آلوده تر یشب یزیچ یوان،نگاه گرم سال یاقتل
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که   یتیاست. اقل یت. او هم اقلیستن یرونآن ب یهابه آدم یهشب سالیوان 
 یتاز آن اقل یمن هم جزئ  یشده است. خودش! حت  یلتشک نفر  یکفقط از 

 .یستمن

لبخند  ینانهو خوشب گیرمیسهم خودم از آن دود را م یگرید یقنفس عم با
 است.  یکاف   یمبرا  شوم،یم  تر یک کار، به تمام شدن نزد  ینکه با ا  ین. همزنمیم

*** 

 سپتامبر« ۲۴»

که در آخر، تعادل   کردمیکه بحث را شروع کرد، اصاًل فکرش را هم نم  ایلحظه
 .یممن را به چالش بکش یایدن

 یاز زخم کوچک کف دست من شروع شد. زخم یهاست؛ اما قض دار خنده
 یص. ترخدادمیمادر را انجام م  یِص ترخ  یکه کارها  یزمان   مربوط به روز قبل و

 شدن از درمان! یدناام یدرمان شدنش، به معنا ینه به معنا

 ین. زمیدچرخدور سرم  یاکه دن  کردمیرا امضا م یصشمربوط به ترخ فرم
 شد. یدهخوردم و کِف دستم خراش

 یام و برانشسته  یاحاال من، در ِتر ام و  داشته  یافِت فشار ناگهان   گفتیم  دکتر 
 .دهمیم یحرا توض به وجود آمدن آن زخم یلدل یلیام،و

 یحرف  یچندارد. چون ه یادقبل به  یاز هفته چیز یچکه انگار ه  یلیامیو برای
 .کنمینم یادآوریرا  یزیچ و من هم زندینم از آن
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فشار خون  یهشدِن  ییناتو، به باال و پ یایتمام تعادل دن یدقت کرد - 
 ست؟وابسته

 جاش بود، تعادل خودم به هم خورد! من سر  یاینه. تعادل دن -

 :پرسدیو م زندیم یهتک اشیصندل به

 تو، از خودت جداست؟ یایمگه دن -

 ین. با همینو مامانم توش هست یکه تو، سال ییهمن، جا یایآره. دن -
 ها.و خونه هاونیابخ

 :گویدیدر چشمانم م یرهو خ دهدیتکان م ینف م یرا نشانه سرش

که فقط  ییهتو، جا یای. دنیگرانهد یایدن یگی،که م یاییدن ین. ایانه مار -
 .کنییم یخودت داخلش زندگ 

 :پرسمیو من کنجکاوانه م کندیم مکث

 ی؟خودت رو دار یایتو دن -

 افتدیم چال یشاچشماِن قهوه یر . زخورندیتکان م یشهاو شانه خنددمی
 :گویدیو م

بشم، گم  یمافسردگ یوارد دوره یالبته که دارم. اگه نداشته باشم که وقت  -
گذشتن ازش وجود   یبرا یراه  یچه یعنیدوره،  ینا ی. گم شدن توشمیم

 نداره.

 بگو. تر یشب یاتاز دن -
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 :گویدیده باشد، بالفاصله مجواب آما یکه برا  انگار  

 .یکن  یداشتا پ بگم،تو  یایاجازه بده از دن -

 :گویمیو م کنمیقالب م ینهس یرا رو دستانم

 .شنومیم -

 بندییدر اتاقت رو م ی. وقت یکه خودت فقط توش ساکن  یاییهتو، دن یایدن -
 یا. به جامعهیخودت پا گذاشت   یایدر واقع به دن  کنی،یو چراغ رو خاموش م
 .نویسییرو م ینشو قوان ییکه تنها شهروندش تو

 ییه؟رت تنهانظوم -

تنها شهروندش رو  یک،کوچ  یتو، همون جامعه یایکه دن  یهزمان یینه. تنها -
خودت فرار  یایکه از دن  شییتنها م ی. زمان یندهناخوشا ییاز دست بده. تنها

. در یستین یراض ی،که ساخت   یاییو از دن یشد یبهچون با خودت غر  ی،کن
 .کنییمو خودت رو گم  یریاز اون جامعه م یجهنت

گوش   یشهاحرف  ِی و به باق   کشمیاما همان را َسر م  شود؛ید مباز سر   ام،قهوه
 از همان ابتدا، برعکس بود. یلیاممن و و ی. جادهمیم

به  و اعتماد خندیی. میدار یتهو ی،خودت باش یایدن یتو یتو تا وقت  -
به دست آوردن  یبرا یگرفت   یادچون  ی. خودت رو دوست دارینفس دار

خودت   یرنگ   یای. پس دنیو اون هم خودت   یدار  یاز ن  یز چ  یهفقط به    یز،چهمه
 تی. حیباش یوونهد یه،اگه از نظر بق ی. حت یشهو حالت خوب م سازییرو م
. چون حالت با خودت یستاز اشک باشن، مهم ن یاتدن یهاتموم رنگ  اگر 
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ودش ترک که توسط خ  ی. آدمشییتنها م ی،رو ترک کن یاتخوبه؛ اما اگه دن 
آدم هم اطرافش باشه، باز   یلیونم  یک   ی. اگه حت یاستآدم دن  ینه، تنهاتر شد
 .بینهیم یدو سف یاهرو س یاچشماش دن هم

ام؟ و چطور ترکش کرده  یکِ   نمدایمن کجاست؟ چرا نم  یای. دنافتمیفکر م  به
 ام.ترک شده و گم شده کنمیم حس

 نبود؟ گم  یگهد یشه،م یخودت؟ چطور یایبه دن یبرگرد یشهم یچطور -

 یاتمام ِتر   یش،نما. لبخند دندانشودیخوشحال م  پرسم،یکه م  یاز سوال  انگار 
 ینمتوجه ا یگر د یکس  ینمتا بب اندازمیبه اطراف م ی. نگاه کندیرا روشن م

اش به آن لبخند جلب نشده توجه کسیچنه؛ اما ه یاشده است،  ییروشنا
 است.

. توجهم را که مانمیم یشهامنتظر حرفباره و دو گردمیسمتش برم به
 :گویدیم بیند،یم

 .یاستکار دن  ینتر شدن، سخت یداپ -

 شوم. یداپ خواهمیبشنوم. م خواهمیماما من  دانم؛می

 کنم.  یداشپ یدو. من بابگ -

روانشناس، از  یک . مسخره است. کنمیاشاره م امییبه تنها غیرمستقیم
 .کندیمدرخواست کمک  یمارشب

را  یش. جلوگیردیدر دستان سردش م یز،م یام را از رومشت شده دست
 .کندیحواسم را پرت م یش،چون سرما گیرمینم
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 ام!ها معتاد شدهبه آن کنمیم فکر  

. خودت رو گرم کن یدهدرونت رو نشون م یتو، سرما ییدهپر  پوست رنگ  -
 .یامار

 ی؟چطور -

 :گویدیو م کندیمشستش، پشت دستم را نوازش  با

اما  یک لبخند کوچ یهدر حد  ی. بخند! حت یاستاتفاق دن ینتر خنده، گرم -
 !یواقع

نه! هنوز هم به نوازش پشت دستم   یشهااما انگشت  شود؛یمتوقف م  زبانش
 .دهدیادامه م

 :گویمیآمده م یشاز سکوت پ ناراضی

 خب؟ -

اما  کنه؛یمرو گرم  در ظاهر جسمت یگه،آدم د یه ی. گرمایر در آغوش بگ -
 .گیرهیقلبته که گرما رو م ینقبل از اون، ا

 .تونمینم -

اضافه کن. قرمز،   یتها رو به زندگون، رنگ ! بعد از اتونیی. تو میبخوا  یهکاف  -
 سبز! ی،آب 

 :گویمیم ناخودآگاه

 زرد!  -
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تباه رنِگ تنفر؛ اما اونا اش  گنیبهش م  های. بعضیهالبته و زرد. زرد رنگ شاد  - 
 .یاریبدست ب خواییکه م  ایی. شادیه. زرد رنگ شادکننیم

مبتال شدن به   یداماست که من به    ی. زرد، رنگ لبخندگویدیدرست م  ویلیام
 !خواستمشیکه م  اییآن، آغوشش را درخواست کردم. رنگ شاد

 :دهدیو ادامه م زندیم لبخندی

 کن.  یهها، عشق رو به خودت هدو بعد از رنگ  -

 .یشهو کل یشهو کل یشه! کلعشق

 :گویمیو م چرخانمیچشمانم را م حوصلگییب  با

 .کردمیدارن؛ اما اشتباه م اییدهفا یههات صحبت کردمیفکر م -

 ی. با صبورشومیم  یرهو براقش خ  یرهو من در چشمان ت  زندیم  یگر د  لبخندی
 :گویدیم

مثل همون  زنی؟یحرف م یروناون ب یهاازت توقع نداشتم. چرا مثل آدم -
اون رو حفظن! مگه  یو حواش هایشهعشق، کل یِف تعر  یکه به جا  ییهاآدم

چرا  یگه؟آدم د یه یضربان قلبت، برا یتمه هم خوردن رب یعنیعشق فقط 
امواج   یوقت   ینخوره؟ چرا عاشق پاهات نباش  به هم  یبستن  یهضربان قلبت با  

 کنی؟یاطرافت محدود م یهامچرا عشق رو به آد کنن؟یباهاش برخورد م
 !یامار یست،دوست داشته شدن ن یقخودت، ال یبه اندازه کسیچه
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 ی. خودم، حوصلهآیدینم از خودم، خوشم هم ی. حت یستمن عاشق خودم من 
ها، آدم یو ساکتم؛ اما همه یدهپر . خسته کننده، رنگ برمیخودم را سر م

 شوم.م آشنا با خود تر یشب ید! بایستندخالص ن یاهیس

 ید. بایاورمرا در ساحل درب  یمهاکفش  یدرا دوست دارم. با  یچه رنگ   ینمبب  باید
 یر ز یشدن به گود یرهخ یبه جا کنم،یبه خودم نگاه م یینهدر آ  یوقت 

 .یرمرا هدف بگ امیعسل یهاچشمانم، مردمک 

 .شودیم یادآور  یماز آن برا یلیامدر ذهنم، ترس و یینهنام آ  یچیدنپ با

چرا از نگاه کردن به   ی،و خودت رو دوست دار  یخودت رو دار  یایاگه تو دن  -
 ترسی؟یم یینهآ 

 یمانپش  اما من را از سوالم  اندازد؛یم  یهسا  اشیدهپر صورت رنگ   یرو  ناراحتی
 .کندینم

 وقت است که دست از نوازش کردن دستم یلی. خزندیزل م یشهاناخن به
 برداشته است.

 !یفممن ضع کهینبه خاطر ا -

 داره؟ یچه ربط  -

 یخودم تو یدنبدم که بعد از د ینانبه خودم اطم تونمی. نمیفممن ضع -
 .یادب از خودم بدم ترسمیهنوز هم خودم رو دوست داشته باشم. م یینه،آ 

 امتحانش کن. -

 .شودیهوا سردتر م کنمی، حس مو من زندیلبخند، پوزخند م یجا به
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که منو دوست   یرو بکنم. ارزش نداره. االن تنها کس کیسر ینا تونمینم - 
 یراه برگشت   یگهدوست داشتن خودم شکست بخورم، د  یتو  داره، خودمم. اگه

روحشون رو  توننیها بدون دوست داشته شدن، نمبرام وجود نداره. آدم
 زنده نگه دارن.

 .دهمیبحث را ادامه نم یگر د ین،هم یرا دوست ندارم. برا هایشپوزخند

 یکه سرما اییدهپر رنگ  یها. به دستشومیم یرهعوض به دستانم خ در 
به  توجهیکه ب  ینامرد یهااند. دستبرمال کرده یلیامو یدرونم را برا

 .کشندیم یر طوفان درون من را به تصو یشان،گرما

 بین یز و ت یرهت یهابود؛ اما چشم یدهرا ند یر آن تصاو کسیچبه حال ه تا
 یمهاخون، در رگ یکه به جا یبرف  هاییستال. کر یدندرا دها آن یلیام،و

 .یدندرا، د کردندیحرکت م

که من   ییها. دستبینندیرا م یلیاممن هم دست به ظاهر سرد و هایچشم
مثل من  سردند؛ اما اگر  یشها. دستکنندیرا محاصره و حواسم را پرت م

 ه؟اشند، چتضاد ب یکها و وجودش، فقط باشد، چه؟ اگر دست

اند. درست گرم  یشهابان باشد؛ چون لبخندمهر  یدمهربان است. او با ویلیام
 .زندیم لحظه به من ینکه در هم  یمثل لبخند

 بلند کند. یممن را از جا کند،یم یو سع کشدیرا م دستم

 ی؟بر  خواییکجا م  -

 !یمکن  یبا تعادلت باز یاب -
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 .گویدیچه م فهممنمی 

 .یگیم یکه چ   شمینم متوجه یلیامو -

 یشب  یبه خاطر روشن  یروز  ترسمیم  و من  افتدینده مبه خ  هایمیدننفهم  از 
 کور شوم.  یش،از حد لبخندها

 .گمیبهت م یمبر  یاب -

اند، از جا بلند اش به دام افتادهزده  یخ یهاانگشت  ینمچ دستم ب  کهدرحالی
 یو کم  ایستدیم  سالن  . وسطرومیو به دنبالش تا سالن اجتماعات م  شومیم

حرکت  یمهامچ به سمت شانه یاز رو یشها. دستگیردیاز من فاصله م
 .کندمیو به شروع به چرخاندنم  گیردیها را محکم م. آنکنندیم

و به حرکت  خنددیم یز . ردهدیمخالفت کنم؛ اما فرصت نم خواهممی
 .بخشدیسرعت م یشهادست

خش بدنم دسِت خودم چر  ،کنمیکه حس م  ین تا زما چرخم،یو م چرخممی
 متوقف شوم. گذاردینم یبیعج یروی. نیستن

اما  شوند؛یم. زانوانم خم شومیمنحرف م یر و از مس پیچندیم در هم پاهایم
 .دارندینقطه ثابت نگه م یک من را در  یلیامو یهادست

 یمهاچشم یجلواز  یوسته،پ به هم یر تصو یک ها، مثل و منظره یر تصاو نور،
 .شوندیم و با سرعت گرفتن من، در هم ادغام کنندیحرکت م

و نه  دهمیم یص. چون نه چپ و نه راست را تشخکنمیم یآزاد احساس
 .شنومینم را هم یشانصدا ی. حت بینمیرا م یانمنگاه اطراف
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و من،  شودیشده، خارج م یفتعر  یشکه برا یاز چهارچوب تعادل بدنم 
 .کنمیم یاداحساس آز 

 .کنندیکوتاه، متوقف م  یمن را از چهارچوب خارج و در زمان   یلیامو  هایدست

. رودیم یجو سرم گ خورمی. تلوتلو متوانمیاما نم یستم؛با کندیم وادارم
در کار  یدنیاند و هنوز باورشان نشده که چرخناآرام امیعسل یهامردمک 

 .یستن

سرد و سخت   ینزم  یهمراهش، رو  کندیم  و مجبورم  کشدیم  یینرا پا  دستم
مخالفت   یبرا  ایی. در واقع انرژکنمینم  یسالن اجتماعات دراز بکشم. مخالفت 

 ندارم.

 !یاتمرکز کن و احساست رو بگو مار -

 :گویمیو م دهمیقورت م یدهانم را به سخت  آب

 .تپهیم یع صورتم سرخ شده و قلبم سر  -

 خب؟ -

 یدهدرهم کش امیرهت یتمرکز، ابروها ینااثر  و در  کنمیتمرکز م تر بیش
 .شوندیم

 و حالم رو بهم رهیگهواره! چپ و راست م  یه. مثل خورهیتکون م ینزم -
 .زنهیم

 .کندیگوشم را پر م  یشهاخنده صدای
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 خب؟ بازم بگو. - 

 :دهمیو ادامه م بندمیرا م هایمچشم

احساس  یه. یشونیوصًا نبض پ. مخصکنمینبض تموم بدنم رو حس م -
 یرونب تونمیکرده که نم یر گ قهقهه پشت دهنم یدارم. انگار کل یبیعج
 .یزمشونبر 

 هات رو باز کن.چشم -

متوقف شده است.   ین،که چرخش زم  شومیو متوجه م  کنمیرا باز م  چشمانم
فم صحبت کردِن چند آدم را، اطرا توانمیو م شودیم کم آرام ضربان قلبم، کم

 م.دهب یصتشخ

 خواهمیچون م دهم؛ینم یتی. اهمزنندیما حرف م یدرباره مطمئناً 
 است.  یدهدراز کش  ینزم  یکه کنار من، رو  یلیامیرا بشنوم. و  یلیامو  یهاحرف

 چرخید؟یاطرافت م یایدن -

 .یومدبه نظر م طور ینآره. ا -

 اشیا. چشمان قهوهچرخدیم  و به طرفم  کندیسرش ستون م  یر را ز  دستش
 .کنمیها فرار نمو من، از نگاه کردن به آن شوندیقفل م امیدر چشمان عسل

 :گویدیو م کندیرا با زبان تر م هایشلب

 ی؟سوال برد یر خودت رو ز یایتو تعادل دن -

 :دهدیو او ادامه م دهمیم تکان «یرا به عالمت »منف  سرم
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مردم حرفت رو باور  .خورهیاره تکون مد یادن گییو م یدار یجهتو سرگ - 
 یرن بگ یجهاتاق بچرخن. سرگ ینا یهاآدم یاما تصور کن که همه کنن؛ینم

 .خورهیداره تکون م یاو بگن که دن

 .کنندیاند؛ اما من را مجذوب خودشان منامفهوم هایشحرف

ون تک یااون ساعت دن یکه تو  گنیاون اتاقن، م یکه تو  ییهاتموم شاهد -
که  شهیم یلدل یناما به نظرت ا کنه؛یون رو باور نمحرفش یخورده. کس
 باشه؟ یرمنطقیحرفشون غ

 .یهخودشون منطق ینه. حرفشون برا -

 :گویدیو م زندیم لبخند

! یامار یم. اونا ما هستو منطق هم رو قبول دارن فهمنیاونا حرف هم رو م -
و  یکِ   دونیمینم تفاوت که ین. با اخورهیداره تکون م یادن گنیکه م  یتیاقل

. به خودمون از حد به هم خورد یشکه تعادلمون ب یدیمقدر چرخکجا ان
 یوونهد  یگینبه ما م  او شم  فهمهیحرفمون رو نم  یچکسکه ه  یدیمو د  یماومد
 .یگهد یزیهرچ یاو  یروان  یا

که به  یحرف  ینتر قانهو احم شومیم یرهخ یشها. به چشمکندیم سکوت
 :کنمی، زمزمه مرا آیدیذهنم م

 متأسفم. -

*** 



 

 
67 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 یشهاو سرفه یستخوب ن یشرنگ برا یرا به اتاق خودم فرستادم. بو مادر  
 .کندیم یدرا تشد

سرم گره   یکاله رو  یک آشپزخانه را برداشتم و آن را مثل    یهااز دستمال  یکی
 متنفرم. یمشدِن موها ِی زدم. از رنگ 

رنگ و کهنه  یدسف  یوارهایآن را به د  و  کنمیفرو م  یموییرا در رنگ زرد ل  موقلم
 .کشمیاتاق مادر م

آن را به مادر   خواستیم  شد، زرد بود و من دلم  امیکه وارد زندگ   یرنگ   اولین
به اتاقم، آماده  یتاقل یک  یهانفوذ رنگ لبخند یکنم. خودم هنوز برا  یههد
 .کندیم یهگر   هم یلیو خ خنددیم یلیادر هست. او خاما م یستم؛ن

اما  ید؛اتاقش را رنگ کنم، خند خواهمیکه گفتم م  یقبل زمان  ییقهدق چند
 .یدمرا شن هایشیهگر   یبعد از رفتنش، صدا

تا  کنمینگاه م. از دور کشمیم و عقب کنمیرا تمام م یوار کردِن دو د  رنگ 
 یی. به جاشودیآن، توجهم به خودم جلب م  یجااما به    یرم؛را بگ  هایشیرادا

 .امینهس یهوسط قفس

 حاال قلبم را گرم کرده است. ینام؛ اما بودنش از هممادر را بغل نکرده هنوز 

اما  یز؛اما روشن! ناچ یز؛. ناچکنمیاست؛ اما من حسش م یز ناچ گرمایش
 !یدوارکنندهام

 یمهاندارم که دست یادتا آن را حس کنم و به  گذارمیم یشرا رو دستم
 .اندیرنگ 
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به خودم فحش بدهم؛ اما   خواهمیو م  افتدیم  یاهمس  تیشر ت  یدستم رو  رد 
 .شومیم یزیمتوجه چ

قرار گرفته   یاهماز رنگ س  یدهقلب پوش یبه رنگ زرد که رو  یدست! دست  یک 
 است.

 .یردقلبم را در مشتش بگ  یاهی،دارد در آن س  یاست که سع  یلیامدست و  انگار 

به  یلآشغال تبد یک از  یه،ثان یکدر عرض  یشرت،و آن ت نمز یم لبخندی
 .شومیرو مروبه یقتو من، با دو حق شودیم امیداستان زندگ 

 را دوست دارم. یشرتت ینو من، ا ترسمیشدن نم یلیامو یهاز شب من

*** 

 ُاکتبر« یک»

عوض  یماناست که جا یادوشنبه ینششم یلیام،من با و یجلسه ششمین
او را با تماِم  یهاکه حرف امیماریو من، ب شودی. او روانشناس مشودیم

 !بلعمیوجود م

 گوید،یو م گیردیرا م یمجلو یوانکه سال  کنمیرفتن به اتاقش عجله م برای
 شنوم،یرا م یشهاحرف یکه ادامه یو من، زمان  یستدر اتاقش ن یلیامو

 .شومیم تر جبمتع

 کنه.  یداپ تونهیم یاگفت مار  یلیامو -

 یه؟م جهنممن از کجا بدونم اون کدو -
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 :گویدیو م خنددیم سالیوان 

 یدوره  یاون االن تو  خوای،یم  ییاگر راهنما  یرو نگم؛ ول  ینگفت که بهت ا  -
 !یداییهش

 :گویمیمسخره م ِی باز ینو خسته از ا کسل

 درموردش... . ایینت لع ییدها یچهنوز هم ه -

 :پرسمیو به سرعت م پیچدیدر ذهنم م چیزی

 رو مصرف کرده؟ هاشیناوالنزاپ -

 :دهدیپاسخ م متعجب از سوال نامربوطم سالیوان

 یه یدو با یدهبه اونا جواب نم یگهبهت بگم. بدنش د خواستمیدر واقع م -
 .یمرو امتحان کن یگهد یدارو

در سرم  یلیامو یآمده فکر کنم، صدا یشپ یبه مشکل جد ینکهاز ا قبل
 :چرخدیم

 .«نمز یم یانوو پ چرخمیم خندم،می»

 :گویمیم متفکر  یو با صورت  دهمیم یرونرا با شدت ب نفسم

. یدمچرخ تر یشکه البته، من ب یدیمچرخ قبل هم ی! هفتهخندهیاون م -
 س!سرش هم که االن پر از ستاره

 یوانو پر از ترس سال یخیو نگاهم با چشمان  آورمیم را باال مسر  ایلحظه
 .کندیم یتالق 
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 زنی؟یمحرف  یلیاما مثل وپناه بر خدا! چر  - 

 :گویمیو م کنمیگرد م  یشیرا نما امیعسل چشمان

 واقعًا؟ -

 :گویدیو م دهدیتکان م سر 

 .گهیچرت و پرت م ینطوریهم یست،که حالش خوب ن  ییآره. وقتا -

قهقهه   یوانسال  ییدهو صورِت ترس  یافهبه ق  خواهمیبخندم. م  خواهدیم  دلم
 :پرسمیو م زنمیم یخندبزنم؛ اما در عوض پوز 

 اون اطراف باشه. یلیامو یدهم داره؟ شا یانوپ ینجاا -

که من در انجام دادنش، ناموفق  ی. کارزندیدر جوابم قهقهه م یوانسال و
 بودم.

 یپات تله یلیامجدًا با و یا یهجور باز یه ین! ایشهنمباورم  یدی؟چطور فهم -
 ی؟دار

 :گویمیم حوصلهیو ب  کشمیم در هم یرا کم امیرهت ابروهای

 کجاست.  یانوپ. فقط بگو اون یدهنت رو ببند سال -

 یکه به دنبالش بروم. به طبقه  کندیو با دست اشاره م  دهدیرا تکان م  سرش
که با چند   ی. اتاق رسیمینام دارد، م  یقیکه اتاق موس  یو به اتاق   رویمیم  پنجم

 یوان،که از نظر سال ارهایییمب یپاداش را برا یک حکم  یقی،آالت موس
 اند، دارد.بوده یخوب  یهابچه
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 یدوقطب یماریدرمان ب یکننده  یتتثب ی: دارواوالنزاپین

 

 :گویدیو م کندیجلوتر از من در را باز م سالیوان

احضار پرستار  یقرمز برا یدکمه یه یوار د یاما رو گردمیبرم یینمن پا -
 اومد... . یشپ یهست. اگه مشکل

 :گویمیم ینانو با اطم کنمیرا قطع م حرفش

 .یبر تونیی. میسال یادنم یشپ یمشکل -

و من پا به اتاق  شودی. آرام دور مدهدیتکان م ییدتا یبه نشانه سری
 .گذارمیم

با لبخند  یلیام،اتاق گذاشته شده و و  یپنجره  پشت  یمی،و قد یاقهوه  پیانوی
 .کشدیر من را مکوچکش نشسته و انتظا  یصندل یرو

 یکه به جا یانیستیماهر ژست گرفته؛ اما پ یانیستپ یکبه  شبیه
. به تن دارد یو خاکستر  یو شلوار نخ  یراهنپ یک،کالس یشلواروکت
زردش، به جسم   یهاگود افتاده و لبخند  یش،اچشمان قهوه  یر که ز  یانیستیپ

 اند.وصله خورده یفشضع



 

 
72 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 !کنییم یدامپ دونستمیم - 

 :پرسمیو م رومیبه طرفش م ستهآه

 دونستی؟یچطور م -

 :گویدیو م یندتا من هم بش کشدیمکنار   یرا کم خودش

مطمئنم که فراموششون و من  یقدق یلی. خکنییگوش مهام تو به حرف -
هامون، دنبال از صحبت یکیکدوم   یتو یدکه با  یادته دونستمی. مکنیینم

 .یجواب بگرد

فاصله را  ترینیشاول، ب یمثل روزها یگر . دنشینمیبا او م و مماس کنارش
 .گیرمیاز او نم

 یانوپ رنگ یکرم  هاییهبه کالو یرهو خ گذارمیچپ م یپا یراستم را رو پای
 :گویمیم

 .یستمکن نگوشمن اصاًل حرف -

مطمئن شو که  ی،در مورد خودت نظر بد ینکه! قبل از ایالبته که هست  -
 .یوب شست هات رو خدست

اول، متوجه  یو در همان لحظه دوزمیم یمهاتعجب نگاهم را به دست با
 .شومیممنظورش 

است. رنگ  یدهد مانده،یباق  یمهاناخن و انگشت را که کنار  یرنگ آب  ویلیام،
آشپزخانه  هاییوار د یزیآمو رنگ  یروز د یهاکه حاصل زخمت  یرنگ کم  یآب 

گرفتن  یهصل خوشحال کردن مادر و هدکه حا یرنگ کم یاست. رنگ آب 
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ن، دن به میکه قبل از رس  یزیزده؛ اما از بدن الغر و کوچکش است. چخجالت 
 قبلم را نشانه گرفته است.

گونه اعتراض یو با لحن کنمیقفل م یمپاها یرا رو امیدهپر رنگ  یهادست
 :گویمیم

 !یمجله بخون  یهروانشناست رو مثل  یتو اجازه ندار -

 :گویدیو م نددخمی

 مجله بخونمت. یهکه مثل   خوایی. خودت میدیتو خودت بهم اجازه م -

تا  کسیچمجله قابل خواندنم؟ پس چرا ه یک . من مثل رومیفکر فرو م به
 به حال من را نخوانده است؟

 :گویدیکه فکرم را بخواند، م  انگار 

ناخوانا  یپا خودشون رو، به سوادییو ب  فهمنیمردم فقط کلماتت رو نم -
 .ذارنیبودن تو م

 :گویمیم یشخندو با ن کنمیرا کج م گردنم

 ی؟االن تو باسواد یعنی -

 .کندیم تر و لبخندش را بزرگ اندازدیباال م شانه

 !یدشا -

 . حداقل سواِد خواندِن کلمات من را دارد.کنمینم مخالفت

 ی؟بزن  یانوپ یبلد -
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و انگار، تمام  خنددیم یشهاز هم تر یشبروزها  ین. اخنددیو او م پرسممی 
 دار است.خنده یشمن برا یهاحرف

 .کشدیم هایهکالو  یرا رو انگشتش

نه. فقط به  یانداره که بلدم  یکنم، فرق   حالم رو خوب خوامیم ینه. وقت  -
 ییو صداها  یستن  یمتنظ  یانوپ  ین. ایادم  یرونکه ازش ب  دمیگوش م  ییصدا

نداره.  یتیمن اهم یاما برا یمیه؛قد یلی. خیستنرست نهم، د یادکه ازش م
 یشن،م  یدهشن  منمکه از    ییصداها  دونی؟ی. میستمن  یمچون خود من هم تنظ

 .فهمیمیحرف هم رو م یی،جورا یهما  . پسیستندرست ن

درست  یلیام! ویشهام. مثل همغرق شده یشهاتمام وجود در حرف با
دروغ  توانمی. به خودم که نمدهمیگوش م یشها. من به حرفگویدیم

 ها آرامش بخشند.. آنیمبگو

 بزنم. یانوپ تونمیمن م یول -

 .دهدیم یروننفسش را با شدت ب یلیام،و و گویممی

 !یستن یمتنظ ینا یول -

را  یمها. دستینمبنش یوسِط صندل یباً تا تقر  کنمیم تر یک را به او نزد خودم
 :گویمیمو  گذارمیم هایهکالو  یرو

 .یستمن یم. منم تنظیستمهم ن -

لباسم  هاییهبدنش، از ال یو سرما چسبدیراستش م یچپ من، به پا پای
 .کندیو به بدنم نفوذ م گذردیم
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 یلیامکه و شومیُنت، متوجه م یناول یدن. با شنکنمیبه نواختن م شروع 
 دند،رسییکه به گوش م یینداشت. صداها یمشکل یتم. رگویدیدرست م

 درست نبودند.

 ی. توجهزندیم  یمبه بازو  یاو با آرنج ضربه  خنددیم  ویانپ  یِب عج  یصداها  به
و  یلیامو یهاخنده یصدا یب. به ترکدهمیو به نواختن ادامه م کنمینم

 یبترک یکاشتباه.  یاز صداها یبترک یک . دهمیگوش م یانوپ یصدا
 !یعال یاشتباه 

 ات دارم.بر  یههد یه! من یامار یهِ  -

نخ  یک و  بردیم اشیکوچک لباس خاکستر  یبسپس دستش را در ج و
 .گذاردیم یانوپ یرا درآورده، رو یگار س

و  دهمیاما دوباره به نواختن ادامه م کنم؛ینگاه م یگار به س اییهثان چند
 :گویمیم

 .کشمینم -

 یچون کس ندارد؛ یرا از کجا آورده. به من ربط  یگار که آن س  پرسمینم حتی
 .یستممن ن افتد،یم ه به دردسر ک

 .حرفم خنده دارد یکجا  دانمیو من نم افتدیبه خنده م دوباره

 :گویدیم یمهااخم یدنو او با د کشمیم را در هم امیرهت ابروهای

 .کنییرو مصرف م یگار . تو دود سکشیینم دونمیم -

 .کشمیو دست از نواختن م زندیم خشکم
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 کنه دهنش رو بسته نگه داره!  یسع یداب یکنم سالفکر   - 

 به من نگفته. یزیاون چ یوان؟سال -

 .کنمیم ینمز یرا به پوزخند امیدهپر رنگ  هایلب

 بهت الهام شده؟ ی؟پس چ  -

 :گویدیو م اندازدیباال م ایشانه

 نه. تجربه بهم ثابت کرده. -

حرفش  یتظر ادامهمن یش،ادر چشماِن قهوه یرهو خ چرخمیم طرفش به
 .شومیم

 ید. پس تو بایگاریس یهااز آدم تر یشب ی. حت یدنم یگار س یلباسات بو -
 یگار خِط س ی. تو حت یستنکبود ن  وقتیچهات هلب یباشه؛ ول یادمصرفت ز

 ذره. یه ی. حت یکنار خط لبات ندار  هم

 ها توجه کرده است!به آن یلیام. ودزدمیرا به سرعت از او م نگاهم

 یها. لبگویدیدرست م یلیام. وکشمیم یمهالب یزبانم را رو ناخودآگاه
 ها را لمس کرده باشد.آن یگاریاز آن هستند که س تر یدهپر من رنگ 

را   یگار و س کنمیمعذبم کند. پس دست دراز م یسکوت طوالن   دهمینم  اجازه
 :گویمیو با پوزخند م کنمیم نگاهش یک . از نزددارمیبرم

 ارلبرو؟م -

 :گویدیو م دهدیجلو م یاگانهرا با حالت بچه اشچانه
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 یدابرات پ یوانسال ینِ سنگ یگارهایمن بتونم از اون س یتو که توقع ندار - 
 کنم؟

 .گیرمیو نواختن را از سر م گردانمیبرم یشرا سر جا سیگار 

 .شیمیم یخیالپس ب -

 :گویدیو م دهدیرا با مخالفت تکان م سرش

 تر یظاما اگه غل یست؛ن یقو یاد. دودش زیممصرفش رو باال ببر  تونیمیم -
 ی؟چ  یتنفسش کن

 .یلیامو یگیم یچ  فهممینم -

 .گیردیم و به طرفم داردیرا برم سیگار 

 روشنش کن. -

 ی؟با چ  -

 :گویدیو م کندیاشاره م امیمشک  ینج شلوار  یبج به

 همراهته. یشهکه هم  یبا همون فندک  -

 :گویمیم و با تمسخر  کشمیز نواختن ما دست

 یده؟فندک هم بو م یدی؟از کجا فهم یگهد ینوا -

 .بخشدیو رنگ زرد، به صورتش نور م خنددمی

 بهم گفته. یوانرو سال یکی یننه. ا -
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 ی؟چ  - 

 :گویدیم امیباران عسلدر چشمان ستاره یرهو خ زندیم یحیمل لبخند

روشن   یفندک برا  یه  یشهو هم  یهست   یاعادهالگفت تو دوست فوق  یوانسال  -
 .یدار یگارهاشکردن س

من دوست فوق  کندیفکر م یوان. سالشوندیاز تعجب گرد م چشمانم
تا  خواهدیم دلم کنمیفندک؟ حس م یک هستم؟ فقط به خاطر  یاالعاده
 فندکم را با خودم حمل کنم.ابد، 

را  یلیامدرون دست و یگار و همانطور که س کنمیخارج م یبمرا از ج فندک
 :گویمیم کنم،یروشن م

 !یکن  یکار چ خواییندارم که م اییدها یچهنوز هم ه -

 :گویدیو م کندیدر حال سوختن نگاه م یگار س به

 .دمی. بهت نشون میامار عجله نکن -

 یشهالب  ینب  یگار که چطور با لطافت، س  کنمیم  یشو تماشا  مانمیم  ساکت
نفس، که بعد از  یک  یبه اندازه یق. عمگیردیاز آن م یقیم عمو کا گذاردیم

 .شودیم یدهکش  ینجات از خفگ 

خارج   یانشانتا دود از م  فشاردیم  هم  یرا رو  یشهاو لب  بردیرا کنار م  سیگار 
 نشود.

 .کندینگاه م زندیو به صورتم که سوال درش موج م چرخدیطرف من م به
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 .کشدیو من را به جلو م کندیبند م یدمروپوش سف ییقهرا به  دستش

از شوک، نفسم را به  شدیباعث م یکشو صورت نزد شومیم طرفش خم به
از  مترییلیم یاتفاق است. با فاصله ینمنتظر هم بکشم؛ اما او انگار  ینهس

و بازدم  دهدیرا از هم فاصله م یشهالب کند،یمتوقف م صورتش من را
 .کندیراه مخودش را با دِم من هم

به خاطر هجوم  هایم،یهو ر شوندیحد خودشان باز م ینتا آخر  هایمچشم
 .سوزندیم یظدود غل

من وارد بدنم  یِق آن با دِم عم یو همه رودیهدر نم یگار از دود س ایذره
 .شودیم

. من به نفس فهممیرا از باال بردن غلظت دود م یلیاملحظه، منظور و یک  در 
من،  یبرا یدود یچاطرافم عادت کرده بودم؛ اما ه یهوا دود در  یدِن کش
 گرفتم.  یلیامنبود که از و یاز آن  تر یقو

 ام یقهاز    یلیامو دست و  کنمیسرفه م  یوستهپ  کشم،یرا محکم به عقب م  سرم
 .خوردیم سر  یینبه پا

 یابلِک نامرغوب  یتاناصل، کاپ ِی باشد. سوبران  یگاریندارد چه س ربطی
فرستاده شوند،  هایمیهبه ر یلیاماز طرف و یها وقت آن ینانه، همهز  یمارلبرو

و باعث   کنندیم  یرا اشک   یمهاچشم  اندازند،ی. من را به سرفه ماست  یز چ  یک 
 بخواهم. یشتر که ب  شوندیم
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 :گویمیم یمهاسرفه یانتقال م با 

 ! یلیامو یاحمق  یهتو  -

 کندیخاموش م  یاید،ن  ه چشمهست که ب  یفکه انقدر کث  ینیزم  یرا رو  سیگار 
 :گویدیو با خنده م

 باشه. یکاف   بار  یه ینهم کنمیفکر م شی،یخفه م یکه دار  ییاز اونجا -

که   یمبگو خواهمی. مدهمیم گرفته است را قورت  یتلخ  یمزه دهانم که آب
 .مانمینبود؛ اما ساکت م یکاف   بار یک ام و . من خفه نشدهکندیاشتباه م

 .کنندینم  یمانمن را پش  هاینحرف بزنم؛ اما ا  یادز  توانمیو نم  سوزدیم  گلویم

از  کدامیچام، با همارلبرو به دست آورده یگار که با دوِد س  ییباال هوشیاری
 .یستن یسهقابل مقا یگارهاس ترینینسنگ

 زند،یکه هنوز لبخند م  یلیامیدر چشمان و یرهو خ کنمیرا پاک م هایماشک 
 :گویمیو م شومیند ماز جا بل

 وقتمون تمومه. -

و در مقابل  کنمیم یلیام. پشتم را به وکنمیدوباره و بالفاصله سرفه م و
 .شومیم نظر دارند، از اتاق خارج یر که من را ز  اشیرهچشمان خ

*** 

 اکتبر« هفت»
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و  شودیهست که سرم شلوغ است. مادر زود به زود حالش بد م یوقت  چند 
 .کندین را هم بد محال م ین،ا

به  توانمیو م گیرمیاست. حاال که مشغول به کار هستم، حقوق م دار خنده
 ه است.شد یر د یادیشده است. ز یر فکر درمان مادر باشم، د

اند. من نبوده یکاف  امیزندگ  یبرا وقتیچمن ه یهاتالش رسدیمنظر  به
 یاست و من حت  یادمن ز یام. مادر برانبوده یکاف   امیزندگ  یبرا وقتیچه
 ام.نبوده یمادر هم، کاف  یبرا

مادر بازگو   یرا، برا  گویدیبه من م  یلیامکه و  یباییز  یهاحرف  توانمینم  حتی
ها را در نگاهم ها را در وجودم فرو ببرم، ببلعم و تماِم آنآن  توانمیمکنم. فقط  

 یک یهاپر از حرف پر از حرف است. اندازم،یکه به مادر م  ی. در نگاه یزمبر 
 !یتاقل

 کمانینرنگ  یک به    یلمن و مادر، در دو هفته، تبد  یکه باعث شد خانه  اقلیتی
 یوارهایبا خودم، د یریدرگ یادیباعث شد بعد از مدت ز که یتی. اقلشود

 اتاقم را رنگ بزنم.

 یزی،آماما بعد از رنگ  دانم؛ینمبود را، خودم هم  مد نظرم یچه رنگ  اینکه
 ام.رنگ را استفاده کرده ینوجه شدم که چندمت

 .یاهسبز، قرمز و س ی،آب  زرد،

 یدستم، رو رنگیاهفرو بردم و اجازه دادم، رِد س یاهرا در رنگ س دستم
 .یندازدو روشن، لک ب یرنگ  هاییوار د
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 یادآوریکه    یاهیاست. دست س  یشرتمت  یکه متضاد دست زردرنگ رو  دستی 
باشد. حواسم باشد که اگر تمام  یمهادست یرو حواسم به رنگ  کندیم

 یااز گذشته، حال و  یاهدست س یکباشد، باز هم  کمانینهم رنگ امیزندگ 
 را به هم بزند. کمانمینو رنگ یندازدمنتظر است تا چنگ ب ینده،آ 

 که متعلق به خودم است.  یباشم. دست  یاهمراقب آن دست س باید

*** 

در حال  یلیام. ونشینمیم یلیامتاق وا یبسته یشههم یپنجره یلبه
 توانمیمزاحمش نشوم؛ اما نم کنمیم یاست. سع یشهاکاغذ یبنددسته

 خودم نگه دارم. یشپ ها،یبنداسم دسته یدنسوالم را بعد از د

 ی؟چ  یعنی یکه گذاشت   ییاسما ینهست«! ا یا« و »حاال مار۵۲»نهنگ  -

 ۲۷. تا قبل از یکه تو اومد  ین . تا زماهامنیادداشت، مجموعه ۵۲نهنگ  -
 دوم هم بعد از اومدن توئه. یآگوست. دسته

 یه؟چ ۵۲نهنگ  -

 ی. فکر کنم در حال وارد شدن به دورهرودیدر فکر فرو م یادز یداً جد ویلیام
 .دهندینم جواب یشهم داروها یداست. شا یافسردگ 

احساس  آنکهیب . شومیم دوباره غرق کند،یکه شروع به صحبت م زمانی
 کنم.  یخفگ 
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نهنگ  یک که در ظاهر به   یی. تنهاکندیم یفتعر  یمرا برا ییتنها یک  داستان 
! یلیامهم و  یدجمالتش متعلق به من هستند. شا  یتعلق دارد؛ اما در واقع تمام

 سخت شده است. یصشتشخ

 یفرق داره. کس یهها هستن که فرکانس صداشون با بقآدم یسر  یه -
 یا؟مار یمکن  یکارشونچ ید. باشنوهیصداشونو نم

 :گویمیو خودخواهانه نظرم را م کنمیفکر م . به خودمبندمیرا م هایمچشم

 .یرنبم یمبذار یدبا -

 :گویدیم ییدکنانو تا زندیم لبخندی

 .یشنم . اونا قطعًا از ما ممنونیمآزادشون کن یددرسته، با -

رو  یمحداقل، زندگ یا یرم؟منم بم شهیاون نهنگه. م یمثل صدا منم یصدا -
 یعیه؟که فرکانسش طب  یببخشم؟ به آدم یگهنفر د یهبه 

 کهیو درحال کندیم پنهان یشهست« را سر جا یا»حاال مار یدسته ویلیام
 :گویدیو م آیدیم « را گرفته، به طرفم۵۲»نهنگ  یدسته

 ی؟رو ببخش یتزندگ خواییم یبه ک  -

 مامانم. -

معذب و  آنکهی. ب کنمینگاه م یستاده،ا یمرورا باز و به او که روبه هایمچشم
 :گویمیزده شوم، مخجالت یا

 .ترسمیم یره،بم ینکهاما من از ا میرهیمامانم، داره م -
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برات اتفاق  ترسی،یم که ازش  یزیتا چ یری،خودت بم یدیم یحپس ترج - 
 !یفتهب

 :گویمیم دهم،یم یهتک یوار که به د  یو در حال شومیبلند م یپنجره یلبه از 

داره دست  یا،هم ندارم و دن یادیز یدِ . امیلیامندارم و دییاز یهامن ترس -
 یشعله  ینا  خوادیمامان! م  ی. دست گذاشته رویدمام  ینتر مهم  یرو  ذارهیم

 یخ. از ترسمیم خاموش کنه و من یمزندگ یخبندون یرو تو یتکبر   یک کوچ
 .کنمیزدن م  یخگرمه؛ اما از درون، شروع به    گرمه، اطرافم  نم. بدترسمیزدن م

 ی؟مامانت رو دوست دار -

 معلومه، من عاشقشم! -

 .شودیم یرهشهر خ ِی و از پنجره، به خاکستر  دهدیتکان م سر 

که   یآتش یشعله یول میره؛یها م. جسم آدمیامار یبزن  یخ یستن تو قرار  -
 .یراستنام ی،روشن کرد قلبت یها تواز عشق به آدم

در چشمان من، ادامه  یرهو خ گیردیم یشروروبه یرا از منظره نگاهش
 :دهدیم

هات که دست  یوقت   خورن،یم  به هم  یتدندونات دارن از طوفاِن درون  یوقت   -
 یهزم  با  شن،یم  یخهات، دوتا قالب  و چشم  لرزنیهاش ماز ترِس رعد و برق

اون  یهالبخند اندازهیم یادتکه   مونهیم قلبت روشن یتو یک آتش کوچ
اما  میره؛یجسمشون م ،یامار میرنیها نمبودن. آدم یباآدم، چقدر ز

مدت عذابشون  ینکه تمام ا  ینیو سنگ یض. از بدِن مر یشنخودشون آزاد م
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تو  هاییو به دلتنگ  رقصنیبرقصن! م یحت  ید. شاشنیداده، راحت م 
نواختنشون رو  یو تو صدا ننز یم یانوپ ن،چرخیم خندن،ی. مخندنیم

رو پاک  هاتک و اش زنییلبخند م یه،ها گر که بعد از ساعت  شنوییم یزمان 
 !کنییم

 :گویمیم ارادهیب  پایم،یر ز یخاکستر  ینبه زم خیره

 عضو بوده. جوریینا گروه  یه یتو یرستاندب یتو گهی. مرقصهیمامان م -

 .شودیاش در اتاق اکو مدهخن یو صدا خنددیم ویلیام

. رقصهیم یشهرها کنه، بهتر از هم ینشوآزاد بشه و بدن سنگ یمطمئنم وقت  -
 .کنهیم یقتو تشو زنهیصدات م ایسته،یتو م یزندگ  ینکنار زم

 ید. لباسش سفشومیم مادر غرق یدنرقص یایو در رو بندمیرا م چشمانم
 یاهشبلند س یبه سر دارد؛ اما موهاقرمز  یقرمز! کاله بافتن یهااست. با گل

به خاطر خون  یشو مثل رودخانه موج دارند. پاها یختهر یرونکاله ب  یر از ز
 یباترینند و زدیو سف  یفظر   یش. پاهایستن  یآلوده به سرطانش، پر از کبود

 من هستم. اشینندهکه تنها ب  یی. اجراکندیرا اجرا م یادن یهارقص

 :کنمیلرزان زمزمه م ییرا باز و با صدا چشمانم

که مامان   یایی. از دنترسمیم  یآزاد بشه؛ ول  خوامیمامان برقصه. م  خوامیم  -
 یباشه که صدا یادز ی، اونقدراطرافم ی. اگه سروصداترسمیتوش نباشه، م
ه و مامان نباشه. خونه بدون برم خون  ینکهاز ا  ترسمیم  ی؟چ   مامان رو نشنوم
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 ترسم؛یم یرونب یایو من، از دن یروناون ب اییزشته. مثل دن یلیمامان خ 
 .یباست. مثل خودش، زیباستاون باشه، خونه ز یول

و   یانگاهم را به چشمان قهوه  شنوم،یرا که م  یلیامو  ینیب  یدنباال کش  صدای
 .دوزمیپر از اشکش م

 یها. چشممن بخندد یهابه حرف ید! امکان ندارد. او باکندیم یهگر   ویلیام
اند و ساخته شده یدنخند یبرا یشهااند. لبساخته شده یدنخند یااو بر 
 .اندازدیها ترک ب آن یرو یداشک، نبا یشور

 یکه انتها  یآن تکه سنگ  شودیلبخندش، باعث م یشدن زرد یدناپد از  ترس
 کنمیم یو سع نمز یم یه زحمت لبخندرا، قورت بدهم. ب یستادها یمگلو

 کنم.را کنترل   یمهالرزش چشم

اما او هم  لرزند؛یم یشهاو شانه کندیرا در دستش مچاله م هایشکاغذ
 شوندیتر م. براقشودیم  یقاط   یشهااشک   یسی. لبخندش با خزندیم  لبخند

هستند.  یبابا اشک هم، ز یحت  یش. لبخندهاکشمیم یو من نفس راحت 
 .کنندیتر جلوه مروشن

 .کندیدراز م و دست لرزانش را به سمتم آیدیم جلو

 فندکت رو بده. -

 .دهمیو به دستش م کنمیم خارج امیآب  ینج یبفندک را از ج حرفبی
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. زندیها را آتش مو آن  گذاردیپنجره م  یلبه  یدروِن دستش را رو  کاغذهای 
که قبل از   هایییادداشتو با هم، سوختن    ایستمیم  . کنارشیمگوینم  یزیچ

 .کنیمیتماشا م نوشته است را، آمدن من

فرکانسش  وجود ندارد. من یگر چون د زند؛ینهنگ درونش را آتش م ویلیام
 یلیام،و حاال و امیدهرا بدون قضاوت شن یشهاحرف ام،کرده یافترا در
 .یستن یانوسنهنگ اق ینتنهاتر 

 کنم.  یدامن است. نوبت من است تا نهنگ خودم را پ نوبت

*** 

 اکتبر« یازدهم»

 یبستر  یمارستانکه هنوز در ب  یزود، زمان  یلیز مرد. امروز صبح خامرو مادر 
 .امیستادهبود و من، حاال کنار قبرش ا

. روندیم  یشپ  یعقدر سر شخص، چه  یکپس از مرِگ    یاست که کارها  عجیب
 بود. گونهینهم فقط مادر ا یدشا

ن مادر صبح ُمرد و م یجهتا باخبرشان کنم. در نت یمنداشت یادیز دوستاِن 
 .یستادمکنار قبرش ا  ید،غروب خورش یکنزد

شدم.   یرهسنِگ کوچکش خ  یرو  یهاو به نوشته  یستادما  ییزیباران پا  یر ز  تنها
باران  یندارد. اولهم ن یتی. اهمدانمیاست را نم ییزیباران پا ینچندم ینکها
 .بینندیرا نم مادر آن یعسل یهاچون چشم یست؛مهم ن ین،هزارم یا
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 یستقرار ن  یگر کند. در هر صورت مادر د  یسران تمام وجودم را خبا  گذارممی 
 گرم به دستم بدهد.  یر ش یوانیسرما نخورم، ل ینکها یبرا

و دو نفر   یشکش  یوان،حضور داشتند. من، سال  اشیپنج نفر در خاکسپار  فقط
 مادر. یرستاِن دب یهااز دوست

 یتش،اقل  ینکه بهتر   داندینم  یارا هم با خود برده است. دن  یتشرفته و اقل  مادر 
. باردیمآرام  یلدل ینو به هم داندیهم م یدحاال به خاک سپرده شده. شا

 زدِن مادر را هم بشنود. یانوپ یآرام که صدا یقدرآن

. فقط امیستادهباران ا یر مجسمه ز یکچرا از صبح تا به حاال مثل  دانمنمی
 .زندیم س، حالم را بهمتر  ینو ا امیدهکه حالم بد است. ترس  دانمیم

 .شوندیم یدهکش  هم یرو یمهاو دندان لرزمیاست. م سردم

که حواسم را  ییکند. سرما که گرمم خواهمیرا م یی. سرماخواهمیم گرما
 در تضاد باشد. یمهاپرت کند و با نفس

در اتاق  یرورساندم؛ اما حاال روبه یباو چطور خودم را به ذهن ز یکِ   دانمنمی
 .امیستادها لیامیو

اما در رنگ  آید؛یبدم م یشهادوباره بخندد تا وانمود کنم از خنده امیدوارم
باران،  ینیکنم. خصوصًا حاال که سنگ یوزن یزردشان فرو بروم و احساس ب 

 اند.اند، وزنم را چندبرابر کردهآوار شده یمهاشانه یکه رو  یترس و غم

 یدنمتختش نشسته است. با د یکه لبه  بینمیو م کنمیاتاقش را باز م در 
 .شودیم یلتبد یقتبه حق یمو آرزو زندیلبخند م
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 !یستاوه، امروز که دوشنبه ن - 

 اومدم بهت سر بزنم. -

 :گویدیم من یسخ یهابرانداز کردِن لباس ینو ح زندیم یتر بزرگ لبخند

 .یستادیابارون  یر ز یاد. فکر کنم زیشد یسخ یلینه؟ خ یه،بارون قشنگ -

کم   یابا فاصله و کنارش رومی. به سمتش مبندمیو در را م شومیم داخل
 .یمنشست یانوپ یصندل یکه کنار هم، رو  ی. مثل همان روزنشینمیم

 :گویمیو براقش م یرهچشمان ت ییرهو خ کنمیم نگاهش

 !رقصهیمامان االن داره م -

. شوندیم  یک و چشمانش تار  روندیم  ین. برق چشمانش از بشوندیم  تاریک 
کنم. بدوِن   یعمرم را تنها در آن زندگ   یکه قرار است من، باق   یاخانه  یکیبه تار
 مادر!

 یه. بعد از چند ثانزندیزل م یشهاو به دست اندازدیم یینرا پا سرش
 :آیدیسکوت، باالخره به حرف م

 .خورییسرما م یا،شده مار یسخ یلیموهات خ -

 .دونمیم -

 گیری؟یس چرا جلوشو نمپ -

 .یریتو جلوشو بگ خوامیچون م یدشا -
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که منظورم را  دانمی. مشودیم یرهو در چشمانم خ آوردیباال م را سرش 
 .کندیم یاما نقش باز یده؛فهم

 من موهات رو خشک کنم؟ یعنی -

 .گیرمیم یدهرا نشن حرفش

 !یلیامو یدیمنظورم رو فهم -

 .کندیکردن، تالش نم  ینقش باز یبرا ر یگو د کشدیرا عقب م خودش

 .یامار مبکن یبهت کمک  تونمینم من -

 !کنییبا حرفات بهم کمک م یشهتو هم یول -

 یو منظره یخاکستر  یو نگاهش را به پنجره گیردیم را از من رویش
 .دهدیم ترشیخاکستر 

 .یستدرست ن یننه. ا کار،  ینبار و ا ینا -

 شود. یرهدر چشمانم خ کنمیم وادارش و گیرمیرا م دستش

 یاقتل کهیدرحال یمارستانیت یتو تو زنی؟یاز درست و غلط بودن حرف م -
 یگیدرست؟ به مرگ مامان م  گییم  ینباشم! تو به ا  ینجاتو ا  یمنه که به جا

 درست؟

 ی. با بغضکندیم یسرا خ امیدهپر و اشک صورِت رنگ  شکندیم صدایم
 :دهمیمادامه  ینسنگ
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ما  یبرا یدرست  یز درست هست؟ اصاًل چ ایدن ینا یتو یزیدرسته؟ چ یچ  - 
 وجود داره؟ ینوشته شده؟ درست 

اند، درست مثل تمام بدن و وجود من. هم به لرزش افتاده یلیامو هایچشم
ام. کلمات خودم را را از دست داده امیی. انگار شنواگویمیچه م دانمینم
 کشد،یرا به آغوش مآرام دستم را به جلو و من    یلیامکه و  یاما زمان   شنوم؛ینم

در گوشم  یوار،د یساعت رو تاکیک . تکندیرا کر م یمهاگوش یادن یصدا
 یهانورون یپنجره، رو ییشهو برخورد قطرات باران با ش زندیسوت م

 .اندازدیخط م امیمغز 

 یستکه خواب ن  شومیمتوجه م  کنند،یکه فرق سرم را نوازش م  هایشدست
 .شومیآرام م یلیامو یو من، در آغوش خاکستر 

 :کندیزمزمه م آرام ییو با صدا کشدیم یموار رورا نوازش دستش

 یزیچ ینتر خودش، درست یبرا یتو غلط باشه؛ ول یمرگ مامان برا یدشا -
و  زنهیم یانوپ چرخه،یم خنده،یبوده اتفاق افتاده. مامان حاال راحته. م

 .یستن یضمر  یگه! مامان دیانره مار ادتی ینو. ارقصهیم

به  یقاند را تشومتوقف شده یک   دانمیکه نم  ییهانبودِن مادر، اشک  ر تصو
 .دهدی. همچنان به نوازشم ادامه مکنندیم یزشر

و من چشمان  کشدیم خودش را عقب شود،یبدنم که متوقف م لرزش
 یشهانگه داشتن اشک  به خاطر  یاه کرد  یهگر   دانمی. نمبینمیسرخش را م

 کرده است.  یباتر را ز اشیرهاست؛ اما هر چه هست، چشمان ت
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. کندیرا پاک م ماندهیو قطرات اشک باق  کشدیم صورتم یرا رو دستانش 
که   یو من با تصور اتفاق   شودیم  خم  امیشانیپ  یو رو  زندیمهربان م  یلبخند

 یدنت درک حس خوب بعد از بوسفرص  اما  شوم؛یدر حال وقوع است، سرخ م
با باز   ام،یدهرنگ پر   یشانیبا پ  یلیامکه و  ی. زمان آیدینم  یشپ  یمبرا  ام،یشانیپ

 .شودیم شدن در اتاقش همزمان

 آیدیحاال داخل اتاق است و کنار در، خشکش زده. به خودش که م سالیوان
 :زندیم یادفر  یبلند یباً تقر  یو با صدا بنددیدر را م

 !کنین؟یم یچه غلط  ینا دوتا دارشم -

تا حد امکان از حدقه  اشیخیسرخ شده و چشمان  یتاز عصبان صورتش
 اند.آمده یرونب

 یراهنشپ  ینآست  خواهمی. مکندیجدا م  و او را از من  رودیم  یلیامسمت و  به
 .افتدیم یر گ  یوانراه، دستم در دستان سال ییمهن را چنگ بزنم که

 یبه او رو به من با همان تِن صدا توجهیب  یواناست؛ اما سال یدهرست ویلیام
 :پرسدیقبل م

 ی؟احمق شد یا؟مار کنییم یکار چ یدار -

. بلند شده و به سرعت از کشمیو دستم را از دستش م دهمیرا نم جوابش
 .رسانمیکارکنان م  ییشوراهرو و دست  ی. خودم را به انتهاشومیاتاق خارج م

سر برود و دست از سرم بردارد؛  یوانسال یحوصله یدتا شا کنمیلف مت وقت
بالفاصله با صورِت   شوم،یخارج م  ییشواز دست  یقهدق  یستبعد از ب  یاما وقت 
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ام را رد شوم که شانه از کنارش خواهمی. مشومیو نگرانش مواجه م یعصب 
 .دهدیهل م یوار و من را به عقب و سمت د گیردیم

 :گویمیو طلبکارانه م گیرمیام فاصله مکه با آن برخورد کرده  رییواد از 

 یه؟چ -

 .خنددیم یو عصب کندیرا درشت م اشیخی چشمان

 چته احمق! یبگ  یدتو با یه؟چ -

 من خوبم. -

 .دهدیدوباره من را به عقب هل م یوانبروم؛ اما سال خواهممی

 خوب؟  گنیم  شن،یم  یک نزد  نیماراشوکه به ب  ییتا حاال به روانشناسا  یاز کِ   -

هلش  یو محکم به کنار شومیم یاش عصبحرف و برداشت مسخره از 
تا از حالش باخبر شوم و او به  رسانمیم یلیام. خودم را به اتاق ودهمیم

 .آیدیدنبالم م

 .شومیجه مموا اشبا چشمان بسته کنم،یاتاق را که باز م در 

 :گویدیچشمان متعجبم م یدنو با د ساندر یم خودش را به من سالیوان

اتاق  یبر  یدو با یستحالت خوب ن گفتیدنبالت. م یادب خواستیم -
 قدر سروصدا کرد تا بهش آرامبخش زدن.نپرستار. ا

 :گویمیبه صورت با آرامش م یرهو خ کنمیرا مشت م هایمدست

 حالم خوب نبود اون کار رو کرد. نکهیفقط به خاطر ا -
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هم تازه  یدام. شاقدر آشفتهکه چه  فهمدیم تر است. انگار حاال آرام وانسالی 
 امروز صبح مرده است. ینآورده که مادر هم یادبه 

 :گویدیم ترییشب یمتو با مال گذاردیم امشانه یرا رو دستش

کارت   یول ی؛برس یبه چ  خواستییم دونمی. نمخوامیمن معذرت م یا،مار -
 ی؟. متوجهانداختییدردسر م یخودت رو تو یداشت اشتباه بود. 

. انگار مغزم از کار افتاده بود و حاال، قدرت پردازش کنمیرا درک م اشنگرانی
 دوباره را دارد.

 حواسم رو پرت کنم. خواستمیم فقط -

 .کنمیترش مته است و من، خسته. باز هم خسدهدیرا ماساژ م اشپیشانی

 !یزمعز  کنمیمن درکت مو  یفشار بود یتو تو -

 یفضع ییو معذب و صدا کنمیفرو م امیشلوار مشک  یبرا در ج هایمدست
 :گویمیم

 نفهمه، لطفًا. یزیچ ی! کسیسال -

 .زندیم امبه شانه یاضربه یممال یلبخند با

 ینا یگه. و تو هم قول بده که دکنمینم یکار  یناحمق! من دوستتم. همچ -
 .کنییکار رو نم

 .دهمیم تکان و من سر  گویدیم یتآخرش را با جد یملهج
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حلقه  یمهاو سپس دستانش را دور شانه کندینگاهم م یرهلحظه خ چند 
و بعد  ایستمیمتعجب م یا. چند لحظهکشدیو من را در آغوش م کندیم

 .کنمیبه سرعت خودم را از آغوشش جدا م

را مورد اصابت قرار بدهد، از اتاق  یمبا آرنج، پهلو یااز آنکه غر بزند و  قبل
 :گویمیو م رومیم یرونب

 بالکن اتاق استراحت منتظرتم.  یتو ی،بکش یگار س یاگه خواست  -

*** 

 ُاکتبر« پانزدهم»

 ینبد ین،نزد و ا یبه کس یحرف  یچهمانطور که قول داده بود، ه سالیوان
 ار است.هنوز هم برقر  یلیام،من و و یدوشنبه یبود که جلسه یمعن

 ینکه ممکن است ب  یو به تمام مکالمات  افتمیراه م یبابه طرف ذهن ز پس
 .کنمیفکر م یفتد،اتفاق ب یلیاممن و و

نبود؛ اما  چرا حواسم دانمی! نمیشرتم. تشومیم یزیراه، متوجه چ یمیانه
 اتاق مادر به تن داشتم. یزیآمکه زمان رنگ   یدمرا پوش یشرتیهمان ت

فکر  ینو بعد به ا چرخانمیم یزشانر یدر حدقه یچکسه یرارا ب چشمانم
که در   یرینشانش بدهم تا او هم بتواند تاث یلیامبه و توانمیکه م  کنمیم

 .یندگذاشته را بب  امیزندگ 

. به آمدنم بینمیپنجره م یلبه یرا نشسته رو یلیامو و شومیاتاقش م وارد
 .شومیم یر من دلگو  زندی. لبخند نمدهدینشان نم یواکنش
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 .رومیو به سمتش م بندمیاتاق را م در  

 ی؟خوب  یلیام،و -

را باال  یشهافقط شانه یواکنش خاص یچحضورم خبر دارد. چون بدوِن ه از 
 :ویدگیو م اندازدیم

 خوبم. -

آرام و خسته به نظر  یادی. زشومیم یرهاش خو به چهره ایستمیم کنارش
 .زنمیم یخافتاده،  یشبرا زنمیکه حدس م  یو من، از اتفاق  رسدیم

 رو؟ یشروع فاز افسردگ  کنی؟یم احساسش -

. از سکوتش شومیو من کالفه م دهدیتکان م ییدتا یرا به نشانه سرش
 .یارمشبه حرف ب یکم  یدن،با سوال پرس کنمیم یو سع شومیکالفه م

 ی؟لبخند بزن  خوایینم یگه...دیعنی ینا -

 است. یرونب ییرهو هنوز هم خ کندیمن نگاه نم به

 .کنهیکه ارزشمندشون م  ینه! همیامار یستنن یشگیها هملبخند -

از ارزشش   یاکه ذره  دادمیل مبودند، قو  یشگیمن هم  یبرا  یشهالبخند  اگر 
 نشود. کم  یمبرا

 ی. هوادوزمیم  یرونب  یو من هم چشمانم را به منظره  کشمیم  یقعم  نفسی
 !یخاکستر  یهاو آدم یخاکستر 
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را  چرخیدیم ورود به اتاق در سرم یرا از لحظه یزیو چ گیرمیرا م تصمیمم 
 .آورمیبه زبان م

 .یلیامو خوامیمعذرت م -

 .روندیباال م  یاذره  اشیرهت  یو ابروها  شودیتوجهش به من جلب م  باالخره

 چرا؟ -

 :گویمیمو  کنمیم خجالت، انگشتاِن دستم را در هم قفل یکم  با

نرفت؛  یش...اوضاع خوب پدونیی. میدیمقبل که هم رو د یبه خاطر دفعه -
 !گمیم ی. جدیستمن یمونمن ازش پش یول

 :گویدیو م زندیاز احساس به من زل م یف و خالشفا ییهاچشم با

 !زنییحرف م یراجع به چ  یدار دونمیمن...نم -

 :پرسمیم و با شک کنندیم یخ یدستم به آن  هایانگشت

 .ینجا...که من اومدم ایشدر مورد چهار روز پ -

 .ترسانندیم یشاز پ یشو من را ب گیرندیم یجیرنگ گ چشمانش

 موقع که دوشنبه نبود.اون یول یش؟چهار روز پ -

 یست؟ن یادتبودم.  ینجامن ا یلیامو -

 .دهدیو سرش را تکان م شودیم یرهبه من خ کمی

 من؟ یدند یومدین یدمت؟را ندپس چ ی،بود ینجااگه ا -



 

 
98 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

 یچداشته باشم. او ه یچه احساس یدبا دانمینم ی. حت یمچه بگو دانمنمی 
 ینا کنمی. چرا حس میستمن یخوشحال باشم؛ ول یدندارد. با یادبه  یز چ

من را  یفراموش ینچرا ا شود؟یم به ضرر من تمام یلیام،و یفراموش
 ترساند؟یم

. بعد از باز دهمیم یهو سرم را به پنجره تک رمفشایم هم یرا رو چشمانم
 :گویمیم میلیامنتظر و یچهره ییرهکردنشان، خ

 راموشش کن.ف یست،مهم ن -

 حاال هم فراموشش کرده است. ین. او همیممن بگو یستن که الزم  البته

 یرونرا ب امیدهخر  یشکه برا یکرزیو اسن برمیم شلوارم یبج به دست
 :دهمیم یحو توض گیرمیت را به طرفش م. شکالکشمیم

وارد  یچون دار یول ی؛شکالت بخور یاجازه ندار دونمیتوئه. م یبرا ینا -
 داشته باشه. یفکر نکنم اشکال یشی،م یفاز افسردگ 

محض، شروع به خوردنش   عالقگییو با ب   گیردیشکالت را م  یحرف   یچه  بدون
 .کندیم

 یدر عوض فکرها دهمیم یحاما ترج ند؛کیمن را نگران م عالقگییب  این
 .آیدیخوب به نظر م ینگاه کنم که رنگ  یمزخرف، به صورت سرد

را   یز چ  یچداشته باشد. چون حاال که ه  یادرا به    یز همه چ  یلیامبودم و  امیدوار 
 اند.امتحان کردن آن حس، بسته شده یها براتمام راه یعنیبه خاطر ندارد، 

 و قلب من هم. شودیمدر خودش مچاله  ویلیام
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و حواسم را  کشدیم یروندرونم ب یمن را از سرما یلیامرا ندارم. و تحملش 
من را گرم کند؛ اما  تواندیم شود،یکه ازش ساطع م  یی. سرماکندیپرت م
 .رودیکلمه، در سرما فرو م  ِی واقع یخودش، به معنا یلیامحاال و

 ینکهکنم. ا یکار توانمیماما ن بینم؛یزدنش را م یخو  کنمیم احساسش
استفاده کنم،  یلیامو یبرا کندینم گرم که خودم را هم ییبخواهم از گرما
 سخت است.

ساله را که  یستب یپسر  توانمیکه نم  عرضهیب  یقدر! آنامعرضهیب  یک  من
 جانم را نجات داده، نجات بدهم.

را با زبان تر و   یمها. لبکنمیمانده، نگاه م  که در دستش  یاشکالت نصفه  به
 :پرسمیم

 فکرته؟ یتو یچ  -

 :گویدیو م گذاردیم هم یرا رو هایشپلک 

 دماغ شدم؛ چون سرم دوباره پر از ستاره شده.خون یروز د -

 .فرستمیم یلعنت  یش،داروها یادآوری با

را عوض کنند.  یشداروها یدگفته بود که بدنش مقاوم شده و با سالیوان
 یطشرا  ینا  یاتفاق برا  ینبدتر   ین،اند و انکرده  اثر   یشرو  که  یدیجد  یداروها

 است. یلیامو
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. کشیدیزوزه م یتان  یروز . دتونمیاما نم یاد؛ز یلیکنم. خ یهگر  خوامیم - 
کنم؛   یهگر   خواستمیچون م کردی. درد مکردیو سرم درد م لرزیدیم دستام
 .تونستمیاما نم

 .شومیم یرهشهر خ ِی خاکستر  یمنظرهو به  گیرمیم یلیامرا از و نگاهم

. از پانزده یمارهاستب ینتر اماز آر  یکی یلیام،. وگفتیدرست م سالیوان
عادت کرده است. توهمات، افکارش،   ییبه تنها  هایش،یماریو شروع ب  یسالگ 
درون خودش نگه  تواندیم یبیمشکالتش را به طرز عج یو حت  یشهاحرف
 دارد.

نوع  ینمثل او، با ا یکس یاتفاق برا ینشد؛ اما ادر ظاهر آرام با شاید
 فاجعه است. ها،یماریب

حجم از ستاره، کوچک است و من،  ینا یساله، برا یستب یلیامو روح و بدن
 که تحملش را از دست بدهد.  ترسمیم یاز روز

 ی. به دنبال موضوع شومیم اشیرهو دوباره خ کشمیم امیشانیبه پ دستی
 ینگاهم، به شکالت نصفه  که  گردمیم  فایدهیو ب   یدجد  یامهشروع مکال  یبرا

 .افتدیدرون دستش م

 برات خوبه. زاست،یانرژ خوری؟یچرا شکالتت رو نم -

 :گویدیو م گیردیم و بدون مکث آن را به طرفم کندیشکالت نگاه م به

 .یدار یاز . بهش نیر بگ یتو انرژ -

 .گیرمیدارم. فقط شکالت را م یاز ن یچه به انرژ یبرا پرسمنمی
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 .یعممط یادیز شنوم،یم یلیامکه از زبان و  یکلمات   ی. برایعممط من 

 .شودیجا نمجابه یاذره یلیامو یاما چشمانم از رو زنم؛یبه شکالت م گازی

و آن را   کندی. دستش را دراز مکندینگاه م  یشرتمو به ت  آیدیم  جلوتر   ویلیام
 :گویدیو م گذاردیمرد دست زردرنگ  یرو

 .یادم ازش خوشم -

 که منظورش، قلبم باشد.  یدوارممن ام و

 یشهاتر است چون دست. از رد دست من بزرگکنمیدستش نگاه م به
 تر است.بزرگ

 یاو با رد دست رو  یهادست  شومیکه متوجه م  یزمان   افتد،یم  به تپش  قلبم
 یم،هاو رنگ گرفتن ییراتتغمسبب تمام  یعنی ینندارد. ا یهمخوان  یشرتمت

 غسل داده شدند. یلیامکه در لبخند و  ییهابودند. دستخودم  یهادست

که به خاطر شکالت   ییام، جاگونه  یو رو  آوردیم  قلبم باالتر   یرا از رو  دستش
 .گذاردیبرآمده شده، م

 خوشم دهد،یم به قلبم یلیامکه و  یحس . چون از دهمیاجازه را به او م این
 .آیدیم

را به من ببخشد در  یشگرما  تواندیبخشنده باشد؟ چطور م تواندیم چطور 
 شود؟یم که خودش، سرد و سردتر   یصورت 

ببخشد.   یاز،ن  یندر ع  تواندی. او میستن  یرونآن ب  یهاچون او مثل آدم  شاید
 نجات بدهد. یوانگیآدم را از د یک  یوانگی،د یندر ع تواندیم
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 :گویدیو م کندیم ام را نوازشبرآمده یهانگشت شست، گون با 

 کنی؟یم یکار ...اگه من برم...تو چیامار -

 کنمیحس کردن نوازشش بسته بودم، باز م  یشتر ب  یرا که برا  امیعسل  چشمان
 .شومیم یرهخ زنند،ینم که برق  اشیاو در چشمان قهوه

 خیالییکنم. با ب   ینقش باز کنمیم یاما سع دانم؛یرا از رفتن م منظورش
 :گویمیو م جنبانمیرا م دهانم

جزء پرستارها اما اگه نشم، احتمااًل   شمی. اگه استخدام بشم که...مدونمینم  -
 کنم.  یخودکش

 .کشدیم را در هم اشیرهت ابروهای

 !یکن  یخودکش یدتو نبا -

 :پرسمیو م زنمیم حرص درار  نیشخندی

 یلی؟به چه دل -

 یشها. نوازششودیمحو م  یمهالب  یاز رو  یشخندو ن  کندیم منوازش  تر بیش
 بکشد. یر درون قلبم، ت ییجا شودیو باعث م اندازندیمادر م یادمن را 

به شنونده  یلیخ یا،دن ینو ا یاشنونده یه یستی،ن یروانشناس یهچون تو  -
 داره. یاز ن

 از مامان مراقبت کنم. تونمیم یرماما اگه بم -

 هستم. یمامان و تان  . مراقبمیدمراقبشم، قول م من -
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 گیرمی. آرام مکندیم که او به مرگش اعتراف  انگار . انگارنهگیردیآرام م قلبم 
 نفس بکشم. تر راحت توانمیو م

 بشن گوش کن، لطفًا. یدهشن خوانیم که  ییبه حرف کسا -

 .دهمیرا تکان م سرم

 باشه. -

 تر یشو من، ب  کندیم  یهنگ زرد لبخندش را به من هد. ر زندیلبخند م  باالخره
 .شومیاز قبل عاشق آن لبخند م

در   ییکهربا  یکه دوباره برق   اشیرهو به چشمان ت  زنمیم  یمن هم لبخند  پس
 .شومیم یرهخ یافته، یانآن جر 

 گن؟یم یبهش چ  دونییم -

 :پرسمیو م کنمیکج م  یجیگ  یرا با کم سرم

 ی؟به چ  -

 گن؟یم یبهشون چ  دونییات. ملبخنده -

 از زبان او بشنوم. خواهمیاما م دانم؛می

 حال بهم زن؟ -

 .زندیو قلب من هم همراه با او لبخند م خنددیم دوباره

اگه   یحت   یبان،لبخندها ز  یهمه  یستحال بهم زن ن  یادن  یتو  یلبخند  یچه  -
 باشن. ینغمگ
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لبم  یت شستش را گوشهست. انگشا ام نشستهگونه  یهنوز هم رو دستش 
 :دهدیو ادامه م گذاردیم

 .یآدامس گن،یهات مبه لبخند -

 ام.شده یر که غافلگ  کنمیو وانمود م اندازمیرا باال م امیرهت ابروهای

 چسبناک و لزج؟ یعنی ی؟آدامس -

تا ابد لبخند بزند و به خنده  خواهدیو من دلم م زندیهم لبخند م باز 
از دستش بدهم.   ی. چون قرار است به زودشودیکه نم  دانمیبندازمش؛ اما م

طعم   یکرنگ و    یکهم قرار است از من گرفته شوند و من،    یتشو اقل  یلیامو
 را از دست بدهم.

 .دهدینجات م پایانم،یحواسم را از افکار ب  صدایش

 .کنمیفکر نم ینطور من ا یهاست؛ ولن لثهشد یدهبه خاطر د گنیمردم م -

را در  یشها. انگشتگیردیو دستم را م آیدیم یینصورتم پا یز روا دستش
 اشیشه. سرم را به شنشینمیم پنجره کنارش یو من لبه کندیدستم قفل م

 :گویمیو م دهمیم یهتک

 نظرت رو بشنوم. خوامیم -

 :ددهیو ادامه م دهدیرا تکان م سرش

 یچدر ظاهر ه  یدشا  تش دارننداره؛ اما آدما دوس  ییارزش غذا  یچآدامس ه  -
. و براشون لذت بخشه  کنهیسرگرمشون م  یبراشون نداشته باشه؛ ول  اییدهفا

داشته  یدنجو یرو برا یزیچ یه یشهکه هم  کننی! عادت میاداعت یهمثل 
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. فقط شکل یرهنم ینها از بدندون یسفت  ینو ب یرهباشن. آدامس انعطاف پذ 
 .گیرهیمها رو دندون ید آزار دهندهبرخور  یو جلو یادکش م  گیره،یم

 ی هاحرف  ینا  یکه بعد از همه  دانمیام. معادت کرده  ربطشیب   یهاحرف  به
. اندازدیکه قلبم را به تپش م  دهدیم یلمرا تحو اییجهنت ربط،یبه ظاهر ب 

 تا ادامه بدهد. دهمیاجازه مو  کنمیپس سکوت م

 یدهکه اون رو چش  یداشته باشه؛ اما کسن یارزش یهاز نظر بق یدلبخندت شا -
دوباره اون لبخند   خوادی. دائمًا دلت میادآورهقدر اعتچه  دونهیباشه، م  یدهو د

. یرننم یناما از ب کنن؛یم یر گ  یزندگ  هاییسخت  ینهات ب. لبخندینیرو بب
هات، . لبخندیبمون  ندهز  هایاصطکاک سخت  یتو شهیث مانعطافشون باع

 مثل آدامس! یا،مار نیریننرم و ش

و همانطور که  کنمیم یشبینیخودم، خودم را پ ی. حت امیشبینیقابِل پ من
 بازگشته است.  یکه انگار تازه به زندگ   تپدیم  یحدس زده بودم، حاال قلبم طور

 یقدر. آنیادآورنداعت گویدیکه م ییها. از همانزنمیم یشبه رو لبخندی
. رودیکه م دانمی. منرود خواهمیون متا معتادش کنم. چ زنمیلبخند م

اما  یست؛ن یماندن  یلیام،و یطدر شرا یآدم دانمیبرود. م یدکه با دانمیم
به خاطر  خواهمیخودخواه باشم. چون م خواهمی. چون مکنمیتالش م

 نگه دارم. یندشناخوشا یدر زندگ خودم، او را 

 .آیدیت در ماز پش یوانسال یو صدا خوردیبه در اتاق م ایتقه

 یا؟مار -
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 .دهمیجوابش را م ینهم یکه زمان تمام شده. برا  شومیم متوجه 

 .یتو سال یاب -

 یو دستم از محاصره شومیبلند م یممن هم از جا یوان،وارد شدن سال با
 .شودیم یدهکش  یرونب یلیامسرد و یهاانگشت

 :گویدیما م ییرهخ سالیوان

 داروهاش رو بخوره. یدبا میلیاوقت جلسه تموم شده. و -

 :گویدیم یلیامو و دهمیرا تکان م سرم

 .بینمتیم یبعد یدوشنبه -

. زنمیم یشپررنگ به رو یو دوباره لبخند دهمیجواب او هم سر تکان م در 
به لبخند  یالحظه یوان،سال یو از حدقه درآمده یخی به چشمان توجهیب 

 .کنمیرا ترک م و سپس اتاق مانمیم یرهخ یلیامکوچک و

 ینمبب  خواهمی. نمینمدارو خوردنش را بب  توانمیندارم؛ اما هنوز هم نم  ایعجله
. خورندینم  یدرد  یچکه به ه  ییندارد. داروها  یریکه تاث  خوردیرا م  ییداروها
 کنند.  ینلبخند را تضم یک زنده ماندِن  توانندینم یکه حت   ییداروها

*** 

 ُاکتبر« 22»

من  کنمیباشد؛ اما فکر م تواندیچه م ی،که مفهوم خوشحال  دانمینم زیاد
 امروز خوشحالم.
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که هنوز در خانه بودم،   یزمان   یلیام،من با و  یساعت قبل از شروع جلسه  چند 
 ِی بعد از بررس یدهشن یشگاهآسا یسرئتماس گرفت و گفت که از  یوانسال

من قرار است  یلیام،و یهاو گزارش یر چند وقت اخ یندر ا یمهاعملکرد
 استخدام شوم.

 یچکه ه  یماریکار من خوب است. چون ب  کنندیفکر م  یلیام،و پرستار و  رئیس
 .شودینبود، به لطف من حالش بهتر م اشیبه بهبود یدیام

در تظاهر کردن خوب است.   یلیام،و و  یستن خوب نکه کار م  دانندینم  هاآن
 .شومیکه بهتر م  من هستم ین. اشودیبا کمک من بهتر نم یلیامو

 اما من مخالفت کردم. یریم؛جشن بگ یدگفته بود که با  سالیوان

حسود   یادن  یناحمقانه است. ا  ی،زدِن شاد  یاد. از نظرم فر گیرمیجشن نم  من
. در گیردیرا م  یلشها را بشنود، دلو خنده  یشاد  هاییادفر  ی. اگر صدااست

 توانمیو من، نم زنندیا مزرد رنگ چشم ر  یهالبخند ی،خاکستر یایدن ینا
 رنگم ق*م*ا*ر کنم.کم  یهالبخند یرو

 یادفر  خواهمی. نمخرمیم یگر د یکرزیآن، اسن یو به جا زنمینم یادفر  پس
تا  خرمیم یکرز . اسنیستمتعلق به من ن ی،خوشحال ینا بزنم چون
 کنم.  یللبخند تکم یککردن   تر یرینرا با ش امیخوشحال

که وادارم   یکردند. لبخند  کمانییناتاقم را رنگ هاییوار که د  یزردرنگ  لبخند
را  یآجر  یوار بسته، آن طرف د یهااتاقم را باز کنم و با چشم یکرد پنجره

که به خاطرش   یداد. لبخند یادکه گذشتن از مادر را به من   ی. لبخندینمبب
 از دست رفتنش. خاطر به  یگذراندم. نگران   یهفته را، با نگران  ینتمام ا
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در  یلیامکه و کندیم یادآوری یوانو سال کنمیرا به تن م یدمسف روپوش 
 .کندیزد مهردفعه آن را گوش یواناما سال دانم؛یرا م یناتاقش است. ا

 .شومیم یلیامو وارد اتاق و برمیروپوشم فرو م یبرا در ج اسنیکرز 

. یستدر کار ن  یه ام؛ اما اشتباآمده  یکه اتاق را اشتباه   کنمیتصور م  ایلحظه
شده است؛ اما  یصکه نکند ترخ  افتمیاست و من به شک م یاتاق کاماًل خال

 .نگفته بود یزیچ یوانسال

تخت  یکاغذ رو یابروم که چشمم به تکه یروندر را بسته و ب خواهممی
 .دارمیو آن را برم رسانمی. خودم را به تکه کاغذ مافتدیم

 «باال»

. کندیم  یخاست، بدنم    یلیامشده که مطمعنًا دستخط و  نوشته  یکلمه  یدند  با
 یکه اشتباه   انمدیکه منظورش را اشتباه متوجه شده باشم؛ اما م  کنمیآرزو م
 .یستدر کار ن

. رسانمیخودم را به آسانسور م یوانسرعت و دور از چشم سال یتنها با
روپوشم مشت   یبو دستان لرزانم را در ج  دهمیآخر را فشار م  یطبقه  یدکمه

 .کنمیم

 یساز عرق خ یمهاو دست خوردیم کند است. حالم از استرس بهم  آسانسور 
 اند.شده

که رو به   یدهم، به سمت راه پله و در کوچک  یآسانسور در طبقه یستادنا با
 .دومیم شود،یپشت بام باز م
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 به جزء، االن! یشهقفل است. هم یشههم یدر لعنت  آن 

 ییزیباد سرد پا ی،خال یو با ورودم به آن فضا کشمیم یرا به سمت  یلیر در 
که پشت به   یبا پسر  یاما وقت  اندازد؛یم به لرز  یشاز پ یشبدن سردم را ب

 یگرید یلبدنم به دل شوم،یرو مروبه یستاده،ساختمان ا یوار د یمن و لبه
 .لرزدیم

 یهالب یاند و توان حرکت ندارم. زبانم را روچسب شده ینبه زم پاهایم
 .زنمیم یشصدا یو به سخت  کشمیم خشکم

 یلیام؟و -

 زند؛یمحو م یلبخند یدنم. با دگرددیو به سمتم برم خوردیم یکوچک   تکان
 امیقهو شق  یست. رنگ آن لبخند، زرد نشودیاما حال من با لبخندش خوب نم

 .گیردینبض م

 .لرزندیم ی،کلمات بعد  یادا ینح صدایم

 .ینجاا یاب م،یلیا...ویلو -

 هم لبخند محوش را به لب دارد و من حالم از رنگ و نگاهش بهم هموز 
 .خوردیم

 :پرسدیو م دهدیم به سرش تکانی

 چرا؟ -

 .فرستمیم ییندهانم را به زحمت پا آب
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 .یدهدست م یعصب یحمله بهم یای...اگه نیایاگه ن - 

 کنی؟یم یدمتهد یدار -

 .ترسونیمیم ی. دارینجاا ایب کنمیخواهش م یلیامو -

 

از او  یاست و هرکار یافسردگ  یدر دوره یلیام. وامیدهحد مرگ ترس به
 .آیدیبرم

 یمرو. روبهکنمیم  ضربان تند قلبم را حس  یافتنو من کاهش    آیدیطرفم م  به
در آغوش سرد؛   دهدیرا باز کرده و اجازه م  یشهادر عوض دست  ایستد،ینم

 فرو بروم. اما آرامش بخشش

 .دهمیم یهاش تکو سرم را به شانه بندمیرا م چشمانم

 .یلیامو یاحمق  یلیخ -

 چرا احمقم؟ -

 ی؟چ  افتادییاگه م -

 .کنمیم یرهذخ یمهاسلول یرا در تمام یشهاخنده یو من صدا خنددمی

 یفتم؟ساختمون ب یتصادفًا از باال ترسییم -

 :دهدیمه مادا یو او پس از مکث  دهمینم جوابی

 قراره بپرم. یا،مار یفتمتصادفًا ب یستقرار ن من -
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. ناخودآگاه پیچدیهمهمه در گوشم م یو صدا شودیم از ترس منقبض بدنم 
 :یمگو  یو م کنمیدستانم را دورش حلقه م

 گی؟یم یدار یچ  -

 :گویدیو م گذاردیم امیرهکوتاه و ت  یموها یرا رو دستش

 ساختمون بپرم. ینا یاز باال امخویبپرم. م خوامیم -

توهم  ی؟پرواز کن تونییم یفکر کرد ی؟. احمق شدیگفت   یچ  یدنمبار شن یه -
 ی؟زد

 .سرد است یشهااما خنده افتد؛یخنده م به

پرواز کردن نزدم  دفعه توهم ینا یول زنم؛یاوقات توهم م یگاه   دونمیم -
 یو برا میرمیکه اگه بپرم، م  نمدویپرواز کنم. م تونمیکه نم  دونمی. میامار
 م.بپر  خوامیکه م  ینههم

اند شده  حسیب   یم. پاهادهمیم  یهو خودم را به او تک  زنمیرا چنگ م  لباسش
 .کنمیو وزن خودم را حس نم

 ی؟کن  ی...خودکشخواییم یعنی -

 یدنبا یلیام. امکان ندارد. وگیردیجمله م ینخودم از به زبان آوردن ا نفس
 ترک کند. من را

 یری؟جلوم رو بگ خواییچرا؟ م -
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. زندیدرشان موج نم  ی. برق شومیم  یرهخ  اشیرهو به چشمان ت  کشمیم  عقب 
 :دهدیو او ادامه م زنمینم یحرف 

 ینا یاون اتاق...تو ی...توینجابمونم؟ ا ینجاا یمجبورم کن خواییم -
 ی؟زندگ  ینا یساختمون؟ تو

و  گذاردیم امیدهپر رنگ  یگونه یو رو آوردیراستش را باال م دستش
 :گویدیم

 !یارو دوست ندارم مار یزندگ  ینمن ا یست؟ن یخودخواه  ینا -

 .کندینم  یدایشاما پ  گردد؛یم  یاز شوخ   یدر صورتش به دنبال اثر   هایمچشم

 . من...من هنوز ازت تشکر یبهتر کرد یمودارم. تو زندگ یاز من...من بهت ن -
 نکردم.

 :گویدیو با مخالف م دهدیتکان م ینبه طرفرا  سرش

مهمون بودم.   یه. من فقط...یخودت رو بهتر کرد  ی. تو خودت، زندگ یانه مار  -
 .یکن  یداخودت رو پ یایفقط کمکت کردم که دن

 .لرزدیکلمات، م  یادا ینح یمو صدا گیردیرا م یمگلو  بغض

کنم.  یداشپ تونمینم وقتیچه ی. اگه نباشیلیامنکردم و یداشهنوز پ -
 کمک کن.بمون و بهم   کنمیخواهش م

تمام صورتم  ی. روماندیثابت نم یاچشمانش لحظه ییرهت مردمک
 بسپارد. ام را به خاطر چهره خواهدیم که  کنمیو من حس م چرخدیم
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. فقط الزمه بینمیرو م یاتهات دارم دنچشم ی. تویامار بینمشیدارم م - 
برداشته  ییبه تنها یدآخرت، با یها. قدمیرفش برداربه ط یگهچند قدم د
 .یزمندارم عز  ییتو، جا یایدن یبشن. من تو

. قبل از آنکه چکدیصورتم م یاشکم رو یقطره ینآخرش، اول یجمله با
 :دهدیو ادامه م گیردیکند، با نوک انگشت آن را م  یسام را خگونه

 ی. اشکالیادازم بدت ب  یو حت   یفحش بد  ی،. ناراحت بشیکن  یهگر   تونییم  -
کنم. از   یکابوس زندگ   یتو خوامینم یگه. من دیر لطفًا جلوم رو نگ ینداره ول
 سرم خسته شدم. یتو یهاها و ستارهتوهم

و دست   کنندیم  یسرا خ  یمهاقطره به قطره صورت و چشم  یبعد  هایاشک 
 .کندیها را پاک مصبورانه آن یلیام،و

 .گیرمیجلوت رو نم -

اعتراف است و  یک . چون کندیم یهبدنم را تخل یجمله، تمام انرژ ینا گفتن
 :گویمیو م دهمیم فشار هم یرا رو یمهااعتراف کردن، سخت است. پلک 

 یازم،بهت ن یمزندگ یقدر که توچون همون یرمجلوت رو بگ خوامینم -
 .یبش یتکه اذ  خوامیدوستت دارم و نم

 یها. پلک چکدیم  یمهابه سرعت از پلک   امیانرژ  یاندهته م  ی،اعتراف بعد  با
 :دهمیاشکم، ادامه م یو از پشت پرده کنمیرا از هم باز م یسمخ

چون اگه وزن  یالغر باش خوامی. نمیبه خودت نگاه کن ینهآ  یتو خوامیم -
هات گود چشم یر و ز ریزهینم یگه. موهات دیلیامو یباتریز ی،اضافه کن
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 تونیی...می. اگه بر کننیسرت رو زخم نم یگهدها ...ستارهیبر . اگه یستن 
! یلعنت  وزشت  یخاکستر یهالباس ین...ایننه ا ی،بپوش یرنگ  یهالباس

و به  یفتیمن ب یادو  یبخور یها، قهوه و کوک اون قرص یبه جا تونییم
 .یننگاه کن  یتان   هاییطنتو هر دو به ش  یستیمامان با  . کنار یبخند  یامدلتنگ

. یستمبا توانمیو نم لرزندیم یمام دارد. زانوهاتا نگه گردمیآغوشش برم به
 .کندیم یساش را خسرشانه یمهااشک 

 .یوونهد گنیاونجا بهت نم -

 کند،یم یهگر  هم ید. شافهممیم یشهارا از لرزش شانه ینو ا خنددمی
 .دانمینم

 .یامار یدتو بو فقط یوونه،د گفتینم بهم یهم کس ینجاا -

 .گیردیشدت م امگریه

 متأسفم. متأسفم. واقعاً  یلیام،متأسفم و -

 .چرخدیدر دهانم نم یگر،د یاکلمه  یادا یمتوقف شوم. زبانم برا توانمنمی

 :گویدیو م کندیم تر یشب یرا اطرافم کم یشهادست فشار 

 .یانکن مار یمعذرت خواه  -

باعث شود که نسبت  خواهمیکند. نم  یهوجاو اشتباهات من را ت خواهمنمی
سرزنشم کند تا من از او بدم   خواهمیداشته باشم. م  یبه خودم احساِس بهتر 

 تر از او بگذرم. . تا دلخور شوم و راحتیایدب
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روز   یه. خوش به حالت! کاش خودمم  شیی. از دستم راحت میریم  ینجااز ا  - 
 راحت بشم. از دست خودم

 :دهمیم دامهو ا کشمیپشتش م دستی

 طور که به مامان اجازه دادم؛ اما فکر نکن برام راحته.. همونیبر   یدماجازه م  -

 .دهدیام تکان مشانه یرا رو سرش

 .یستالبته که راحت ن -

 یهااما قراره بترسم. قراره تا آخر عمرم از تموم پشت بوم ی؛بر  یدماجازه م -
تا آخر عمرم  خوامیچون م یبر  میدم . اجازهینمبترسم. قراره کابوس بب یادن

 خوامیچون نم  یبر   ذارمیگرفت! م  که تو رو ازم   یبترسم. مرگ   یمرگ   یناز همچ
 خوانیکه م ییهاتموم آدم که به حرف ی. نه تا وقت یلیامکنم و یخودکش

. مامان ینهچون مامان داره منو بب یبر ذارمیبشن، گوش نکردم. م یدهشن
 مراقبش باش، خب؟! دارم. مامان مراقبته، تو همستت قدر دوچه دونهیم

 صبر  یمهااما اشک  گویم؛یچه م دانمیام و نمرا از دست داده اختیارم
 .کنندینم

 .افتمیمادر م یادو من باز هم به  کشدیم یمموها یرا رو دستش

 .خنددیاما م اندیس. چشمانش خکنمیو نگاهش م کشمیم عقب

 .یدمول مق یا،باشه مار -

 .ینمتر ببرا شفاف یلیامبروند و و یناز ب یمهاتا اشک  زنمیپلک م تر تند
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 قول بده. یهتو هم بهم  - 

 :دهدیسکوتم ادامه م یدنو او با د کنمینگاهش م خیره

. ینکرد یداماتاق من اما پ یتو ی. چون تو اومدیااالن برو خونه مار -
 .یرگشت پس خونه ب ینجامکه من ا  دونستیینم

ام. او هنوز هم به اتفاق نداشته یندر ا ینقش یچوانمود کنم که ه خواهدمی
نگه دارد تا بتوانم  یهقض یناز ا یرونمن را ب خواهدی. مکندیتوافقمان فکر م
 استخدام شوم.

 :گویدیو م دهدیحرف بزنم که اجازه نم خواهمیو م کنمیم اخم

تصادفًا  یشروع شده و نظافتچ  یمسردگاف یدوره یدن،من جواب داروهام -
مدار بسته   هایین. دورباتاق استراحت جا گذاشته  یرو تو  هاشیدکل  یدسته

. یدهما رو ند  یافتاد. کس  ینشبشن اما وقفه ب  یضآخر هفته قرار بود تعو  ینا
. یادب  یشبرات پ  شکلیم  یدنبا  پس  یگفته بود که قراره استخدام بش  یوانسال
 خونه. یباشه؟ تو فقط برگشت  ی،ندار یریتقص یچتو ه

 .کندیو او اصرار م کنمیگرد شده نگاهش م  یهاچشم با

 .یمندار یادیزود باش. وقت ز یا،قول بده مار -

 :گویمینفس مو با نفس بندمیرا م هایمچشم

 .یدمقول م -

 ینزم یتحمل وزنم را ندارند پس رو یم. پاهاآیمیم یرونآغوشش ب از 
. در عوض شودیبه سمتم دراز نم یدنمباال کش یبرا یبار دست  ینما اا  افتم؛یم
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 بینمیو م آورمی. سرم را باال مشنومیرا م یلیامو یهادور شدن قدم یصدا 
 .گیردیاز من فاصله م یکه با لبخند

پرستارها را  خواهمیبزنم، التماسش کنم که تکان نخورد. م یادفر  خواهممی
ام. چون . چون قول دادهتوانمیاهش بروم اما نمهمر  خواهمیخبر کنم. م

 رها باشد. خواهمی. چون دوستش دارم و میعممط یشهاحرف یبرا

 یهانگاه  ی. انگار قرار است رشتهکندینگاهم م  و هنوز هم  رودیم  عقبعقب
 .زندیم یوندپ یادن ینرا به ا یلیامباشد که و یزیچ ینان، آخر مآشفته

 .رودیم  یجگ  اشیبیو سر من، از ارتفاع تقر   گذاردیتمان مساخ  یرا لبه  پایش

 را بشنوم. یشهاتا از آن فاصله، حرف کندیرا بلند م صدایش

 ...بغلت کنم؟خواییحواست رو پرت کنم؟ نم خوایی...نمیامار -

 یمهااز چشم یگر د یو قطره اشک  دهمیمخالفت تکان م یشانهرا به ن سرم
 .چکدیم

داشته   یادتا ابد به    خواهمیبماند. م  یادگار به    یمحسرتش برا  یمزه  خواهممی
کردم.  یغام را از خودم درباشم که چطور خودم، طعم و رنگ مورد عالقه

را به خاطر  یلیامو خواهمیباشد چون م یشحواسم کاماًل سر جا خواهمیم
 بسپارم.

 ندارند. یتمام یشها. لبخندزندیزرد م لبخندی
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و  بنددیم یافته، یاندر آن جر  ییکهربا  یرا که حاال برق  اشرهیت هایچشم 
که   یاپرنده! پرنده یک. درست مثل کندیم را به دو طرف باز  یشهادست

 آزاد شود. خواهدیم

را زودتر از خودش   اشیخاکستر   یهاباد، لباسهنوز بسته است و    چشمانش
 .آوردیبه پرواز در م

 .شنومیو من آن را بعد از سقوطش م  آوردیم  به زبان  یگر د  یجمله  یک   فقط

 .آیدیو به پرواز درم پردیم ! رو به منپردمی

و  رقصدیبا مادر م یلیام. ورقصدیم یلیامکه و  دانمیاما م میرد؛یم جسمش
 .کندیم زردش، آسمان را پر  یهادهخن یصدا

 .شنومیآخرش را م یبعد جمله اییهو من، ثان پردمی

 !یامار دوستت دارم منم -

*** 

 یتموقع  یلو همه به دل  یستحواسش به من ن  ی. کسدارمیراهرو قدم برم  در 
. فقط من دارمی. فقط من در راهرو قدم برمدوندیگزارش شده، م  یاضطرار

سردم   یهاانگشت  یاِن م  یکرز اسن  یک   کهیدرحال  روم،یم  یلیامبه سمت اتاق و
 است. جا خوش کرده

و  شومیم است. پس وارد اتاقش یلیامو ی. برایستمن ن یبرا یکرز اسن این
 .گذارمیم و مرتبش یتخت خاکستر  یرا رو یکرز اسن
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 مکث یاکنم اما لحظه به خانه بروم و به قولم عمل یدبروم. با خواهممی 
ها . آنکنمینم  یدارا پ  هایشیادداشتاما    زنم؛یم  . تشک تخت را کنار کنمیم

برگردانم که چشمم به  یشتشک را سر جا خواهمیه است. مرا دور انداخت
. بدنم کنمیباز م ار  یشو تا دارمی. آن را به سرعت برمافتدیم یتکه کاغذ

 .شوندیخشک م یلیامکلمات و  یو نگاهم رو لرزدیم

در قلبم روشن است، با خواندن کلماتش،   یلیامکه از عشق به و  یکوچک   یشعله
 .دهدیمحرارت  به وجود سردم

دروغ گفتم که اون روز رو فراموش کردم! کاش واقعًا فراموش  یابه مار من»
رو  یا. گذشتن برام سخته، چون وجودم حاال، مارشهیاما نم کردمیم
 .«شناسهیم

*** 

 

 ۰۰:۳۵ساعت  /شنبه

 ۱۴۰۰ یبهشتارد ۲۵

 .*دانستیمیهردو م یول یم؛گفت  یر د ینکه*با ا

 «پایان»
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 .سالم

 .کنهیم صحبت َمت

 بره.[ یادم یزیچ ینکهمگر ا یست،ذاِت من ن یتو ی]بدقول

فکر کنم  یترو اکثر  یلشقدر کوتاه؟ دلبراتون سوال باشه چرا ان یدشا خب
هاش رو از پست تر یشداستان کوتاه بود و من نصف ب یه. نهنگ اول یدبدون

متوجه شدم که حجمش از داستان  ی،حساب سرانگشت  یهنوشتم و بعد با 
 یرنگبعد از اون پ  یگهپس منتقل شد بخش رمان. منم د  یشه،م  تر یشکوتاه ب

 بمونه. ینرو عوض نکردم و گذاشتم هم یزاچ ینو ا

 .کنمیپس کوتاهش م یاد،نم خوشم یادنوشتن تِه رمان ز یسندهسخن نو از 

و حواستون جمع باشه به دست  یلیاممثل و ین،زرد بخند یهمگ  امیدوارم
 .یارو چنگ بزنه، مثل مار تونیفرصته تا زندگ  یه که منتظر   یاهیس

 .مونمینظراتتون م منتظر 

 فعاًل خـــداحـــافـــظ. ی،رماِن بعد تا
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

نویسنده هستید و می درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا 
فزار موبایل ساخته و منتشر خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم ا

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 

 

 گرمجنون رمان 

 

 

 

 هاا ابراسایهرمان 

 

 

 ا عهانرمان لبه 

 

 

ها به  سبببرنوشبببت انسبببان
یبب ببدیببگببر گببر  خببورد  و  

ا وعود  حیاکیببان وابسببته
ی بدیگر اسبببتز در این بین  
یببک مبرگ  بیبا از مبوشببد  

کوانبد کوازن طبیلبت را  می
ا طبیلبت الهبه !بره  زنبد

براا ببازگردانبدن این کوازن   
قرار  طلسبمی میان دو عهان  

ا عهبان  بدیبد  دهبد و لببهمی
آید کا به م صبود ا بلی  یم

 !خود برسد

  کیبببنبد یکبه م طر ییب  اهباروز 
کنهبا کبه در   ادختر یز با گر اآهو
مم و  ببه انتخبا     هبایبهسبببا یباادن 
که کنها   امرد ینانتخا  ب  شببود یم

  کیبببد یم یدسوار  در را شنوان کو 
کببه اشمببال و   یمیقببد یشیببب  یببا
 بدر آهو را الگو قرار داد  و   رحمییب 

 یببد از مرحمببت بببه خود نببد یرنگ
ان کبه همبه ببه  یبدم ینسبببتگ در اا

  ُبرند یخود سبر م اهادنبال خواسبته
 ابرا  یندخوشببا  ااآهو از ابتدا طلمه

در   کوانبدیم یباگرگبان بود  اسبببتگ آ 
 یبتاز عنبا یز ببدرنبگ و لبر یباادن  ینا

 یاورد؟دوا  ب 

شبببمباسببببت   یبهبرشل یبادن  ی»وقت
  شبببدنیمخف ام بان برا ینکرامن

اسببتزس سببرنوشببت دور   خانهیوانهد
خوا  را مته  کرد   ببباطبب  زدگ خون

راِ  مته  را کبرئه کرد  عنون را شبببا 
ببه   اقرار داد و در آخر کنبار نجبا 

اما  یر کماشبببا نیبببسبببتز هرهند د
آن شبد  باالخر  ورق برگیبتز وقت

 یبکشبدالبت  ببار عنون را  اکبا برا
مجنون بپبباشببببد و قفبب  از زبببان  

  اخباموشبببان بباز کنبدز در وانفسبببا
  اهاک انه ی زندگ  انتهاایب   اهزارکو

مبمبر را رقب  زدنببد    یقبلببب عبنبونب 
 ابرا ییانتهببا کوانببدیکببه م یزاه

 اآغاز یحت یاباشدززز و  اگرمجنون
 گیگرشنوع د ابرا

 مطالله  مطالله  مطالله 

https://forum.1roman.ir/threads/142255/
https://forum.1roman.ir/threads/114595/
https://forum.1roman.ir/threads/161750/


 

 
122 

 رمان یکسرمد کاربر انجمن  ین| مت 52رمان نهنگ 

 رمان  کی

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 رنگ آراماسپید به  ا  ریزاد 

 

 ا عنوبی    نجر 
درسبت روز بلد از مراسب  د ن مادرش  زار 

کنبد و اش را ببه امبان خبدا رهبا میو زنبدگی
 ییبببانی کبه مهر ننبگ ببا دلی داغبدار و 

اا دور  در دل رود بببه ن طببهخورد   می
 هباا سبببوادکو گد هنبدمبا  بلبد از آنعنگب 

اش را براا همییبه روزا که کهران و خانه
کرس کرد   در یببک روز بببارانی و سبببرد 
زمسبتانی  در دل سبیا  اکاقک نمور موسبسبه 

اش قبد   گب  و گیبا   هنهبالیه ببه زنبدگی
گ سبببز بزند به گاارد که قرار اسببت رنمی

خبر از این کبه سبببمبت دیگر روزهبایا بی
زند کا دستا به او ایران  کسی بال بال می

رسببدگ شببب و روز ندارد کا ردا از او  یدا ب
هبایا را کنبد و بلبد  باسببب  کمبا  سبببوال

هایی که خوا  شب و آراما بینودگ سوال
روز را حراما کرد  اسببببت  مردا کببه 

د یبا از درد غیرکی بنبالب دانبد از درد بینمی
 …!دورا

ایببن کببتببا  داسببببتببان زنببدگببی  
سبت که به همرا  دوسبتانا  دخترا

  و اکنون در  در بهزیسبتی بزرگ شبد
اا قببدیمی بببا آنهببا زنببدگی  خببانببه

کندز قرار اسببت سببرنوشببت هر می
کبدا  ببه نموا رق  بخورد کبه در  
خالل داستان به آنها  رداخته خواهد 
شبدز سبرنوشبت الینا  دختر  ببورا 

نهبایبت قلبا براا ممببت ببه  بیکبه 
کپبد نیز در حبال کمولی  این و آن می

رحمانه مورد  شبببگر  اسبببت که بی
 ا  حسباد  و طم  دیگران  هجو  آ 

و کرس از م با با  آنهبا قرار خواهبد 
 .گر ت

ارمان با وضب  مالی بدا که  
دارد همه کالشبببا را براا  
 بب  گببر ببتببن خببواهببر  

اش  ریمبا   از  بدر ببد  ُدردانبه
کنبد  امبا  می سبببر رسبببتا

درسببببت وقبتبی مبو بت بببه  
بببرگببردانببدن خببواهببرش  

ا  شبود که متوعه رابطه می
 ببنببهببانببی  ببریببمببا  بببا 

کبریبن ر بیب با   بببمبیبمبی
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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