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 هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً دختری در لباس یک پسررمان 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

========================================================== 

 ژانر: عاشقانه، طنز

ها به فکرش بود برود. نفس کامال تصادفی سر از گیرد دنبال ورزشی که سالدختری به نام نفس تصمیم می

بیند؛ شهرت و امکانات زمین بازیِ پسرها در می آوردو تفاوت زمین بازیِ پسرها را با دختران با چشم خود می

د تیم پسران شود. اول فقط برای امتحان کردن بود؛ ولی او گیرد در ظاهر یک پسر وارها! نفس تصمیم میآن

 ماند و یک چیزی که نفس را جذب کرد و...

کنم تا به دنیا نشان دهم کند. مرزها را جا به جا میسخن نفس: عالقه که در میان باشد جنسیت سکوت می

 از شما! من قرار است دیده شوم. منکنم برابر؛ ولی شما نه، بیشتر فوتبال فقط برای شما مردان نیست! تالش می

 شویم. کنم که بدانید ما دختران هم دیده مینفس مرزهای جنسیتی فوتبال را جا به جا می

دوم، دوم و میدوم و میجنگم. میهای خودم میکنم؛ اما با ظرافتراهم سخت است!  لباس شما را تن می

ایتان از فوتبال؟ اما مسیر من فراز و  نشیبش بیشتر بود! رسم به مسابقات کشوری شما! همین بود تمام پزهمی

 فرازی مثل...

 همراه پدرم وارد سالن فوتسال شدیم؛ پدرم اندکی تعلل کرد و بعد گفت:

 نظرت چیه؟بریم ثبت نام؟ -

 آمد. اش خوشم نمینگاهی کلی به سالن انداختم، به نظرم اصال جای خوبی نبود؛ از مدل و امکانات نداشته

 بینم شاید بهتر بود. ها رو هم میدونین من بعداً خودم میام ثبت نام؛ بقیه سالن ورزشیمیمن: 

 ام گذاشت و گفت که در ماشین منتظرم است!پدرم لبخندی با رضایت زدو دستش را روی شانه

 کردم. ایستادم احساس  کوچیک بودن  میلبخند جذابش همیشه برایم خوشایند بود؛ وقتی کنارش می

ک دور دیگر در سالن زدم و با حرص به تور دروازه خیره شدم. غیر ممکن است که من در همچین جایی بازی ی

 کنم! 
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به سمت ماشین راهی شدم. شالم را در گردنم شل  کردم؛ گرمای تابستان غیر قابل تحمل است، به خصوص 

 برای من! 

ام را به پدرم مجبور شدم احساس حقیقیرحمی به سالن وحشتناک چشم دوختم؛ سوار ماشین شدم و با بی

 بازگو کنم. 

 به نظرم درش رو باید تخته کنن!  -

 ای زد و گفت:پدر لبخندی مجذور کننده

 می دونستم؛ تو همیشه سخت پسند بودی.  -

دهد که باید خود به تنهایی دنبال پدر مدارک الزم را برای ثبت نام به دستم داد و این کارش خبر از این می

 الن بگردم. س

در ماشین را باز کردم و پایین آمدم؛ پدر با سرعت از من فاصله گرفت. احساس می کنم در دل آتیش قرار گرفتم 

 و هر آن ممکن است بخار پز شوم!

 ها بیرون آمدم. ثمر و دست خالی از آنها را دیدم؛ اما بیهای کوچک تک تک سالنبا قدم

د به آن نمی رسد؟ در این گرما در حال ذوب شدن هستم و به هیچ جایی چرا انسان وقتی چیزی را دوست دار

 ها بد هستند!گفت، من سخت پسندم؛ اما ایراد که از من نیست، سالنام. شاید هم پدر راست مینرسیده

 ناگهان چشمانم محو سالنی بزرگ و باشکوه شد؛ حتی در خواب هم به چنین چیزی فکر نکرده بودم.

اف کردم. کف سالن صرا به هم قفل کردم و وارد سالن شدم؛ با ریز بینی سرتاسر سالن را نگاه میبا ذوق دستانم 

و عالی بود؛ تورهای بزرگ و کامال سالم! به سمت پله ها رفتم. یک اتاق مخصوص پوشیدن لباس؛ یک اتاق با 

 شد. وسایل ورزشیِ مدرن و یک اتاق دیگر که یک تخت دوطبقه در آن دیده می

ام احساس کردم؛ به عقب خواستم؟ ناگهان قرار گرفتن دستانی گرم را بر روی شانهر بهتر از این چه میدیگ

ام بیرون تپید که من احساس کردم هر آن از سینهای متعجب به خود گرفتم! قلبم چنان میبرگشتم و چهره

 خواهد آمد!

هایی طالیی که بر روی چشمانش ریخته در یک پسر با هیکلی ورزشی، چشمانی سبزِ تیره، پوستی سفید و مو

 مقابلم ایستاده بود و حالت سوالی به خود گرفته بود. 

 جا پسرانس؟ دونی اینکار می کنی؟ مگه نمیجا چیاین -
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ناگهان احساس کردم تمام این سالن بر سر من آوار شده است؛ بعد از این همه گشتن یک سالن عالی پیدا 

 تر؟!گویند؟ بد شانسی از این واضحس؛ پس بدشانسی به چه میهام که آن هم پسرانکرده

خواهم، خدایا خواهد زار زار گریه کنم! من فوتبال میام با یک چشم به هم زدن نابود شد. دلم میتمام شادی

 چرا؟ آخر چرا هیچ اثری از شانس در من نهفته نیست؟ 

 کنم.  خواستم ثبت نامس؛ میدونستم پسرانه متأسفم، نمی -

 حاال که فهمیدی، به فرما بیرون! -

زیبا است؛ زیبا بودنت بخورد بر فرق سرت! وقتی پسر نیستم پس  ای؛ اما واقعای سر سخت و جدیچه چهره

 بینم. خواب این سالن را هم نمی

 ت:گف مان آمد و با نفس نفس زدنیک پسر با موهایی طالیی پوستی سفید چشمانی آبی با عجله به سمت

 مربی، بیاین چیز کارتون داره! -

 پسر نگاهی به من انداخت و تعجب کرد. 

 برو دیگه! -

شد در آن سالن بمانم! بازی من عالی نگاهی کوتاه به هر دو انداختم و با غرغر از سالن خارج شدم. ای کاش می

 خواهم؛ انتظار زیادی است؟ ای برای تمرین و بازی میاست؛ پس جای عالی

   

 کشاندم.ام را به این طرف و آن طرف میپاهای خسته 

 هیچ باشگاه مناسبی مد نظرم نبود؛ به جز همان سالن که برای پسران بود. 

تر است در کنارم نشست روی مبل نشسته بودم و در فکر آن سالن بودم. آرتین بردارم که یک سال از من بزرگ

 و مثل همیشه دستم انداخت.

 ت غرق شده؟هاشده؟ کشتیچی -

 اش انداختم و رو به مادر گفتم:نگاهی متفکرانه به چهره

 ی بچت رو ندارم، بگو بره رد کارش.مامان من حوصله -
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 آرتین روی مبل لم داد و گفت:

 ره سراغ مامان.تا کم میاره می -

پسر بودم؟ چه آهی با حسرت کشیدم. ای کاش آن سالن مال من بود، ای کاش من یک پسر بودم و... چه گفتم؟ 

 تواند باشد!تر از من نمیفکر بکری! هیچ فردی باهوش

 آری، راه حل این است؛ ولی نه، چگونه پسر بشوم؟ مگر فیلم تلویزیونی یا داستان خیالی است؟

 زند!چه خیاالتی به سرم می

 ام انداخت و گفت:پدر آمد و در کنارم نشست؛ نگاهی به چهره

 پیدا نکردی نه؟ -

 کند دیگر!ام مشخص میپرسد؟ چهرهمیچرا سوال 

توانستم بازی کنم؛ امان از این فرق بین دختران و چیز پیدا نکردم! آه ای کاش در آن سالن میپیدا نکردم، هیچ

 پسران!

 مادر چای را روی میز عسلی گذاشت و روی مبل نشست.

شود با پسران بازی ؛ اصال مگر میکنندخواهم پسر شوم صد درصد مخالفت میاگر به پدر و مادرم بگویم می

 گذرم!کنم؟ اگر بفهمند دخترم چه؟ نه این فکر درستی نیست، از خیرش می

 دانشگاه 

 اندیشیدم.کنار سیما نشسته بودم و به رویاهایم می

 اش را به سمتم کشید و گفت:سیما صندلی

 پکری؟ -

 آخر یکی نیست بگوید به شما چه ربطی دارد؟

 چیزی نیست. -

 هایش را تر کرد و گفت:ا لبسیم

 بگو دیگه، مگه من دوستت نیستم؟ -
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ی خوبی نداشتم و با هیچکس دوست نبودم؛ فقط به من از همان اول با دوست بودن و دوست پیدا کردن میانه

 این دختر زیادی رو داده بودم.

 کنم بگو!خواهش می -

 خوام برم فوتبال؛ خودت می دونی که بازیم عالیه!می -

 ما با سرش حرفم را تأیید کرد و من ادامه دادم.سی

 جوری که باید، خوب نبود؛ یه سالن عالی پیدا کردم اونم واسه پسرها بود.هیچ سالنی به نظرم اون -

 ام را آشکار ساخت!ام فرار کرد و ناراحتیاختیار از قفسه سینهآهی بی

 سیما با لبخندی مالیم گفت:

 ر...خب چرا خودت رو جای یه پس -

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 خواد!جوریه؟ کپی شناسنامه و هزار تا چیز دیگه میمگه همین -

 ساخت.سیما باز هم خندید و این لبخندهایش مرا کفری می

 تو و داداشت خیلی شبیه هم هستین، خب مال اون رو ببر. -

به آرتین چه بگویم؟ پوست لطیف و  بد فکری نیست؛ اما باز هم نمی شود. به پدر و مادرم چه بگویم؟ اصال

 روشنم را چه کنم؟

 البته آن پسرها که من دیدم خودشان چشم رنگی و پوست سفید بودند.

 سیما: نظرت چیه؟

ام خبر دهد چه؟ من که با او صمیمی نیستم، امکان به نظرم اگر پسر هم شوم باید به سیما نگویم؛ اگر به خانواده

 دارد مرا اغفال کند.

 شه.خوام؛ باالخره یه سالن پیدا میمینه ن -

 ی تلخمان به فرجام رسید.با ورود استاد مکالمه
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ها را شرح داد و گفت که شطرنج یکی از های بدنمان و تغییرات مثبت روی آنهایی نظیره سیستماستاد درس

 کند. کارهای مثبت برای ذهن است و از فراموشی جلوگیری می

 خانه 

ه سمت اتاق آرتین رفتم و در را باز کردم؛ با دیدن اتاق خالی نفسم را از آسودگی بیرون پاورچین پاورچین ب

 دادم.

 اش و مدارک الزم دیگر را برداشتم.رفتم سمت کشواش و شناسنامه

 ها را داخل کیفم انداختم و از اتاق خارج شدم و گفتم:با عجله آن

 رم بیرون، کمی کار دارم.می -

 گرفت گفت:ای را میارهمادر در حالی که شم

 واسه ثبت نام؟

 بله بله! -

 با عجله از خانه بیرون آمدم و سوار ماشینم شدم.

روم؛ البته هر کس مرا با این رنگ و عرق ببیند در ترس و استرس بدنم را فرا گرفته بود، انگار که به دزدی می

 کند.دزد بودنم شکی نمی

 .عرق سردم را با آستین مانتوام پاک کردم

 اول از همه شناسنامه را کپی کردم و بعد رفتم و لباس پسرانه و ژل مو خریدم.

 ها با برادرم مو نخواهم زد.شک ندارم با این لباس

 ها را کوتاه کنم پس...آمد آنموهایم تا کمرم بود؛ راستش دلم نمی

 گیس فروشی روانه شدم و یک کاله گیس رنگ موی برادرم خریدم.به سمت کاله

رد خانه شدم و با دیدن تاریکی لبخندی موزیانه بر لب آوردم. حال که در خانه نیستند مجبور هم نیستم وا

 چیزی را پنهان کنم و دست پاچه باشم!

 اش را در کشو گذاشتم کهبه اتاقم رفتم و کیفم را زیر تخت گذاشتم سپس به اتاق برادرم رفتم و شناسنامه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  9  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 اند.اس کردم آب یخ بر سرم ریختهناگهان با شنیدن صدای آرتین احس

 کشو را بستم و عقب باز گشتم. با دیدن آرتین که به در تکیه داده است از ترس بر خود لرزیدم.

 ام را بفهمد ترسیدم!نه اشتباه نکنید؛ از آرتین نترسیدم از اینکه نقشه

 آرتین آمد و روی تخت نشست و گفت:

 منتظرم توضیح بده. -

 خوبی نبودم؛ پس نشستم و حقیقت را شرح دادم.وغ گوی از همان اول هم در

 آرتین پس از سکوتی هولناک گفت:

 گمباشه به کسی نمی - -

 برای اولین بار از این پسر خوشم آمد و او را در آغوش گرفتم.

 کنی؟ کی ثبت نام می -

 فردا! -

 بخیری به سوی اتاقم رفتم. از روی تخت بلند شدم و با گفتن شب

 بودنش صد درصد مشکوک بود؛ اما امیدوارم نیرنگی در کار نباشد! مهربان

ی همسایه از روی تخت بلند شدم؛ به زیر تخت نگاهی انداختم و با دیدن ی بچهصبح با صدای دیوانه کننده

 کیفم نفسی از آسودگی کشیدم.

 گرانه به پذیرایی رفتم.سرحال و با لبخندی حیله

خود کرد و با تکان دادن دست از خانه بیرون رفت. آرتین عطرزنان به سمتم آمد و با پدر با عجله نان را در دهان 

 یک چشمک آرام گفت:

 منتظرم تو رو توی لباس پسرانه ببینم.

 اش کردم و به سمت مادر رفتم و روی میز نشستم.با چشمانم مسخره

 یعنی آن شب کجا بودند؟

 مادر چای را روی میز گذاشت و گفت:
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کنه نمیاد؛ البته من که ی خاله ملیحه بودیم، شام دعوتمون کرد آرتین هم گفت سرش درد میهدیشب خون -

 دونم بهانه بود. دیشب شام خوردی؟می

ام؛ اما اگر بگویم هایم و آن سالن بودم و هیچ شامی میل نکردهتا جایی که من یادم است فقط به فکر لباس

 ام سرزنشم خواهم کرد.نخورده

 ساندویچ خوردم. بیرون یه -

 آرتین در کنار میز ایستاد و با لبخندی آزار دهنده گفت:

 آبجی زود بخور ببرمت ثبت نام! -

 پروراند. شکالت صبحانه را روی میز گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم.هایی در ذهن میدانستم چه نقشهمی

 ای زده شده بوده را در سرم گذاشتم.مهشلوار جین پسرانه را با یک پیرهن آبی و یک کاله گیس که به شکل خا

 مانتو و شلوار و شالم را هم از رویش پوشیدم. کیفم را برداشتم و با یک خداحافظی سطحی از خانه خارج شدم.

 آرتین در ماشینش را باز کرد و من نشستم.

 منتظرم ببینمت! -

ترین برادر کنم. آزار دهندهلت میکنم و سپس آسفااگر دست من باشد همین االن سرت را با جاده مخلوط می

 ام هستی!در زندگی

 های دخترانه را از تنم در آوردم.آرتین مشغول راندن ماشین بود و من هم لباس

 اش گفت:آرتین ماشین را نگه داشت و دقیق مرا نگاه کرد و سپس با همان لبخند تحقیر کننده

 زنی!با من مو نمی -

 پایین آمدم و زهر اصلی را روی سرش ریختم. دهنش را کج کردم و از ماشینش

تونه جلوم رو بگیره و من با همین وای به حالت اگه کسی بفهمه من دخترم؛ اون وقته که طوفانم بیاد نمی -

 کنم.دستام خفت می

 نه بابا! -

 با تنگ کردن چشمانم ترکش کردم.
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 سران سخن بگویم.در راه سالن، روی صدایم تمرکز کردم تا بتوانم دقیقا همانند پ

 صاف و استوار، همچنین سنگین گام برداشتم. دستانم را در جیبم کردم و به خود خندیدم.

 همان پسر مو خرمایی و چشم سبز در مقابلم قرار گرفت و با تردید گفت:

 من تورو قبالً ندیدم؟ -

 با سنگینی گفتم:

 آبجیم اومده بود.

 دنش کشید و گفت:ابروهایش را باال انداخت و دستش را به گر

 بله شناختم، دنبالم بیا! -

 های زیادی در ستون و جای جایِ دفتر وجود داشت.همراه او به دفتری بزرگ وارد شدم؛ مدال

مردی قوی هیکل و کامال جدی پشت میز نشسته بود و نگاهی دقیق بر من انداخت. با دستش به  صندلی اشاره 

 کرد و من آنجا نشستم.

 نوشید؛ سپس گفت: آبش را برداشت و

 برای ثبت نام اومدی؟ -

 مدارک را روی میز گذاشتم و با صدایی پسرانه و سخت گفتم:

 بله! -

جاست اسمش نیماست، ارشدِ مربی. کنم؛ این پسر که اینها دخالت نمیمن مربی هستم؛ ولی زیاد توی ورزش -

گه بگی ست منه؛ پس باید اون هر چی میده. در حقیقت دست رامیکنه و بهشون یاد ها ورزش میاون با بچه

 چشم!

 سپس نگاهی به مدارکم انداخت و گفت:

 کنی؟از کی شروع می -

 از همین االن! -

 رنگ زد و گفت:مرد نگاه دقیقی به مدارکم انداخت و با رضایت لبخندی کم
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 الت تا چه حده؟بریم مسابقه! تو فوتبکنیم و میدیم، بهترها رو بهترین میجا آموزش نمیما این -

 گونه گفتم:لبخندی با غرور بر لبانم نقش بست و همان

 من بهترین بازیکنم! -

 های پر پشتش کشید و با تردید گفت:مرد دستی بر سیبیل

 واقعا؟ -

 سکوت کردم و سخت نگاهش کردم. مرد نگاهش را به نیما دوخت و گفت:

 ینم چند مَرده حالجه!خوام ببکنین؛ میی تیم رو آماده کن، بازی میهمه -

 من مرد نیستم؛ اما شکی ندارم که بر پسران و مردان عزیز شما صد گل خواهم زد!

توانستم با نام خودم بازی از جایم بلند شدم و همراه نیما از دفتر خارج شدم؛ سالن باشکوهی است! ای کاش می

 کنم؛ اما افسوس...

 های ساده و زیبا را به من داد و گفت:رحنیما لباس ورزشی به رنگ سیاه با آرم ایران، ط

 بپوش بیا! -

 ام نقش ببنددلحنش دستوری بود و باعث شد اخمی ظریف در پیشانی

پسر واقعا مغروری است! به سمت اتاق رفتم و در را قفل کردم؛ لباس را پوشیدم و موهایم را مرتب کردم، البته 

 کاله گیسم را!

 شدند.ام میشک دختران کشته مردهشدم بیم! اگر پسر میوای خدایا، من چه پسر زیبایی هست

 در را باز کردم و وارد زمین بازی شدم.

 این لباس از این به بعد مال من است و این عالیست!

 نیما ایستاد و اسم تک تک پسران را که در صف بودند به من گفت.

 به پسر مو طالیی که آن روز دیده بودم اشاره کرد و گفت:

 س، گل زدنش عالیه!مهرانِ و توی خط حمله اسمش -

 به سمت پسر قد بلند و نسبتاً الغر رفت و گفت:
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 س، پاسش حرف نداره!اسمش سامِ؛ این هم توی حمله -

 و پسر قد کوتاه؛ اما سرسخت و گفت:

 کنه.اسمش پدرام توی دفاع کار می -

 و پسر دیگری کامال شاد و خندان و در عین حال جدی! 

 کنه و واقعا ماهره!انیِ؛ اون هم دفاع کار میاسمش م -

 بان؛ پسری بلند قد، هیکلی و مهربان بود!و در آخر دروازه

 گیره!اسمش آتیشِ؛ توپ رو خیلی خوب می -

 به بقیه پسران هم اشاره کرد و گفت بازیکنان اصلی نیستند و فقط بازیکنان اصلی را به من گفته است.

 ها شروع کردند.شدیم؛ سکه  در هوا پرتاب شد و آن به دو گروه پنج نفره تقسیم

 بان.نیما و من در خط حمله و پدرام و مهران در دفاع و آتش دروازه

کنم؛ اما سخت در اشتباه هستید، نشانتان نیما و همچنین بقیه افراد شک نداشتند که من خوب کار نمی

 دهم! مغرور نیستم؛ اما اعتماد به نفسم باال است.می

گیرد و به من پاس رود تا توپ را از فرشید بگیرد، توپ را میشود؛ نیما جلو میزدن سوت بازی شروع میبا 

 گذارم.روم افراد را پس از دیگری پشت سر میدهد. با توپ به جلو پیش میمی

 نیما: پاس بده!

 مقابل دروازه ایستادم.ی جانانه و اثبات خودم شاید پاس دادم! رفتم جلو و در دهم، بعد از یک ضربهنمی

 نگریست. لبخندی با شکوه زدم و...بان مصمم به توپ خیره بود. مربی در بیرون از زمین به من میدروازه

بان جهشی بلند زد؛ اما توپ تورهای و توپ را با پای راستم به سمت چپ و باالی دروازه شوت کردم. دروازه

 های سفیدم دیده شود.لبخندی زدم که دندان دروازه را لمس کرد و در آغوش دروازه افتاد.

 نیما دستانش را جلویم دراز کرد و با لبخندی مات گفت:

 گم، تو از این به بعد عضو تیم مایی؛ بازیت واقعاً عالیه!تبریک می -

 دستانش را نگرفتم و با همان لبخند به سوی مربی رفتم.
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 شی!تو از این به بعد عضو اصلی تیم ما می -

ام است؛ اینکه با نام خودم مشهور ام نام دروغیرش نیست که پرواز یعنی همین؛ اما تنها دلیل ناراحتیشکی د

 نخواهم شد!

 رنگ داد.لبخندم جایش را به اندوهی کم

 نیما کنارم آمد و با لحنی سفت و سخت گفت:

 گی نداریم!تونی بری و همچنین ما توی کارمون خستفردا ساعت دوازده میای و ساعت شیش می -

بازند! اگر در برابر گونه است؟ آقای مغرور! در مقابل من همه میلحنش کامل خشک بود، آیا فقط با من این

 توانم کلید باخت من است!توانم؛ چون نمیگویم نمیمعروف ترین شخص هم قرار بگیرم باز هم نمی

دهم که یک دختر بهتر از ج شدم. من نشان میلباسم را عوض کردم و با ساکی که به من داده بودند از سالن خار

 زنم حال خواهید دید!دهم؛ من فقط حرف نمیکند، نشانتان میهر پسری بازی می

 ام را بر تن کردم.سوار ماشین برادرم شدم و لباس دخترانه

 چطور بود؟ -

 کنم.عالی، از فردا شروع می -

 خوبه! -

 د، البته شاید!کند بد نباشقدرها هم که جلوه میشاید آن

ی کرد؛ اما پدر در خانه نبود.عادت ندارم خانهبه خانه رسیدیم. مادر روی مبل نشسته بود و تلویزیون تماشا می

 مان را در سکوت و تاریکی ببینم!شلوغ

 مامان من ثبت نام کردم. -

 مادر زیر چشمانش را پاک کرد و گفت:

 عه؟ چه خوب! -

سریع متوجه آن شدم؛ به آرتین که مانند من با تعجب سرتاسر خانه را بر انداز لرزشی در صدای مادر بود که من 

 کرد خیره شدم. در کنار مادر نشستم و گفتم:می
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 خوبی؟ -

 آره، چرا باید بد باشم؟ -

 از من مخفی نکن! -

 چیزی نیست، برو باال بخواب. -

 بابا کجاست؟ -

 کاره!شب -

 مطمئنی؟ -

 رده؟ برو بخواب دیگه!دختر کارآگاه بازیت گل ک -

قانع نشدم و از سخنان پاره و نامفهومش چیزی نیافتم. آهی کشیدم و از روی مبل بلند شدم، آرتین هم پکر بود؛ 

 دانست چه شده است؟یعنی او می

 ها باال رفتم و با شنیدن صدای ضعیف مادر ایستادم.از پله

. تو بمون پیش نفس، هر چند اون به تو نیازی نداره؛ اما مونمجا میرم خونه مامانم چند روز اونپسرم من می -

 ره!تنهایی حوصلش سر می

 شده؟مامان چی -

 بابا بزرگت وقتی دیروز از خواب بیدار شد هیچکس رو نشناخت؛ باید مراقبش باشم! -

 آید؟ چرا؟ چگونه این اتفاق افتاد؟پدر بزرگ؛ یعنی دیگر مرا یادش نمی

 م و روی تخت ولو شدم. ها باال رفتاز روی پله

 آرتین در اتاقم را زد و وارد شد.

 آبجی شنیدی؟ -

 بله! -

 آمد و روی تختم نشست و به پنجره خیره شد.

 شه؟زود خوب می -
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 شه؟مگه فراموشی خوب می -

 آره! -

ه او کتوانست. من شکی ندارم خواست لبخندش را پنهان کند؛ اما نمیآرتین برعکس من بسیار خوشحال بود. می

 کند!تظاهر نمی

 از روی تختم بلند شد و گفت:

 بهتره به بابا بزرگ فکر نکنی، به پسر بودنت فکر کن! -

 جمله آخرش باعث شد تا بالشت عزیزم هوای سر برادرم را کند و با یک حرکت در سر برادرم فرود آمد. 

رار است به فوتبال بروم و این عالیست؛ ی کوچک از تختم بلند شدم. امروز قچشمانم را مالیدم و با یک خمیازه

ی پسرها در فوتبال ارزش و اهمیت داشتند من مخصوصاً برای من که دختر هستم؛ اما اگر دخترها هم اندازه

 گاه مجبور نبودم چنین کاری بکنم!هیچ

 موهایم را شانه کردم و پایین رفتم. برادرم به مبل تکیه داده بود.

 دی!صبح بخیر، چه زودی پا ش -

 لحنش کامال تمسخر آمیز بود؛ به ساعت نگاه کردم با دیدن ساعت جا خوردم.

 دوازده؟!

 «ساعت دوازده میای»و سپس سخنان نیما در گوشم زنگ خورد 

 گیس را سرم کردم.ها به باال رفتم؛ سپس لباس فرم فوتسال را پوشیدم و کالهفورا از پله

 ها پایین رفتم و گفتم:از پله

 دو بریم.دیر شد ب -

 صبحانه... -

 خورم دیگه!یه چیزی می -

سوار ماشین شدیم. آرتین کیک را از عقب به من داد. با عجله کیک را خوردم. ساکم را برداشتم و از ماشین 

 پایین آمدم و گفتم:
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ی پشه کردم یه برادرِ موذیِ مزاحم و... و یهکردم با مرام و راز دار باشی؛ فک میراستش رو بخوای فک نمی -

 مزاحمی!

 آرتین خندید و گفت:

 کردم پسر بشی!فک نمی -

 با این حرفش دوباره سنگین شدم و در ماشین را محکم کوبیدم؛ اصأل ارزش محبت کردن هم ندارد!

ی اعضای تیم آماده در صف بودند. رفتم و در کنارشان ایستادم. راستش را بگویم از اینکه وارد سالن شدم. همه

 شدم. قدم به عنوان یک دختر بلند و مناسب بود دقیقا صد و چهل و هفت!بلندتر بود کفری میقدشان از من 

اما پسران صد و هشتاد و پنج یا باالتر بودند؛ خدا را شکر نیما زیادی بلند نبود، فکر کنم حدوداً صد و هشتاد 

 شد.می

 نجف زاده مربی فوتبال در مقابلمان ایستاد و گفت:

 هاتون رو!دارم؛ بهترینزی پنج نفر از شما بیست نفر رو برمیمن توی این با -

 صد درصد من در آن پنج نفر هستم!

 شه!کنین و سپس بازی شروع میدوید، بعد نرمش میاول بیست دور می -

؛ سرعتم کمتر شد، نیما آمد کردم تشنگی بر من چیره شده استنیما جلوتر از همه ایستاده بود. احساس می

 گفت: کنارم و

 یه بازیکن عالی نباید خسته بشه! -

 دویدم. خسته بودم، تشنه بودم.با دستش مرا جلو کشید و با او جلوتر از همه می

دویدم، همچنان استوار بودم،خودم را زدم عرق کرده بودم؛ اما میعضالت پایم منقبض شده بود، نفس نفس می

 جنگیدم!داشتم و باید برایش میدادم. من هدف بزرگی قدرتمندتر از خستگی نشان می

 نیما ایستاد و پشت سرش بقیه ایستادند.

 ها هم ذخیره بودند.بعد از نرمش به دو گروه پنج نفره تقسیم شدیم که بعضی

در خط حمله ایستاده بودم. نیما در حقیقت دشمن من بود که در مقابلم سفت و سخت ایستاده بود! برای من 

 جا زمین جنگ است و باید هرچه داری رو کنی و از جان مایه بگذاری!اینرقیب حکم دشمن را دارد و 
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 سکه به هوا پرتاب شد و ما با سوت داور شروع کردیم.

توپ را به مهران پاس دادم؛ او جلو رفت و توپ را به من پاس داد. دو نفر را پشت سر گذاشتم، نیما مقابلم آمد تا 

 ه در سمت چپ زمین ایستاده بود پاس دادم.توپ را بگیرد که من توپ را به پدرام ک

ام کرد. به این طرف و آن طرف دویدم و در سمت راست دروازه  رقیب قرار گرفتم. نیما آمد کنارم و یار گیری

 شود؟ مثل کنه چسبیده است!رفتم تا نیما خسته شود؛ ولی مگر میمی

 به من آن را قاپید که گفتم: پدرام توپ را به من داد و نیما بال فاصله قبل از رسیدن توپ

 یار گیری کنید! -

ها درست در دویدم! جلویش قرار گرفتم، پای راستم را به توپ زدم و نیما توپ را پاس داد و آندنبال نیما می

 مقابل زمین ما بودند. نه نه نباید بگذارم!

من زمین افتادم. سریعا بلند  ام برخورد کرد وکیان توپ را شوت کرد و من جهشی کردم و توپ به قفسه سینه

شدم و با توپ به جلو حرکت کردم دوباره به مهران پاس دادم، مهران به پدرام، پدرام به یونس!من در سمت چپ 

 دروازه بودم؛ یونس دو نفر را پشت سر گذاشت و توپ را به من پاس داد. نیما سریع به سمتم دوید؛

 اما متأسفم، دیر است!

 .توپ را شوت کردم و..

 و گل؛ یک گل زیبا از طرف من!

 ها به سمتم آمدند تا مرا در آغوش بگیرند که من دویدم و گفتم:تیمیهم

 ممنون، نیاز نیست! -

 خیلی به بدنت حساسی! مگه ما نجسیم؟ -

 نه نه اصال؛ من عرق کردم واسه اونه! -

 با سوت داور نیمه اول به پایان رسید.

 مهران کنارم نشستن. رفتم و آبم را نوشیدم که نیما و

 نیما: بازیت واقعاً عالیه!
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 مهران: چرا زودتر نیومدی؟

 گونه بهتر است!ها صمیمی شوم، اینجوابشان را با یک لبخند سرد دادم. زیاد دوست ندارم با آن

 

 کرد؛ اما رفتارش خشک بود!نیما درست بود که از بازی من تعریف و تمجید می

 نیمه دوم شروع شد.

ها بازی را شروع کردند نیما به سینا پاس داد او به سمین پاس داد رفتم و توپ را از زمین رفتیم؛ آنهمگی به 

سمین  مانند آب خوردن گرفتم. نیما آمد جلو خواست به توپ ضربه بزند که توپ را با پایم به راست بردم و نیما 

 به پایم زد و من زمین افتادم!

خواهد توپ را پاره کند! البته فعالً پای مرا زند انگار میردک جوری به توپ میپایم را محکم با دستانم گرفتم؛ م

 ناقص کرده!

مهران دستش را دراز کرد تا بگیرم؛ اما از زمین سالن گرفتم و بلند شدم. به نیما اخطار داده شد؛ البته اگر من 

 دادم!داور بودم کارت قرمز می

داد و من آن را به پدرام دادم. نیما توپ را از پدرام گرفت و به سمت  توپ زیر پای مهران بود او توپ را به من

ی ما هجوم برد. رفتم مقابلش و توپ را گرفتم و به پدرام پاس دادم، او هم به مهران پاس داد. سمین توپ دروازه

 اشت ورا از مهران گرفت و به نیما پاس دادم. نیما جلوی دروازه رفت و هر دو خط دفاعی را پشت سر گذ

 گل زد!

بان به سمت چپ رفت؛ اما توپ به سمت راست. البته او گناهی نداشت، شوت نیما مثل باد سریع و قدرتی دروازه

 بود.

بان توپ را به جلوی پای من انداخت با قدرت و سریع جلو رفتم و به هیچکس پاس ندادم؛ خط دفاع را دروازه

 بان گرفت...هپشت سر گذاشتم و توپ را شوت کردم؛ اما درواز

بان توپ را به سمین پاس داد، سریع به سمت سمین رفتم توپ را گرفتم به پدرام که کنار دروازه بود پاس دروازه

 دادم و... و... پدرام گل زد، گل!

 «دو بر یک»

 کنی بود.بقیه بازی هم فقط وقت تلف
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ن بر لب داشت و چشمان سبزش ما پیروز شدیم! با غرور به نیما چشم دوختم، او لبخندی جذاب و سنگی

 تر شده بود!روشن

 نجف زاده برای تیم ما کف زد و گفت:

 تو صف وایسین که بگم کیا انتخاب شدن! -

وپ شنیدم، دتپید؛ حتی صدایش را هم میقرار بود و بد میخواند، اما باز قلبم بیدانستم نام مرا میبا اینکه می

 دوپ دوپ...

 تانش داشت خیره شد و گفت...ای که در دسمربی به برگه

 نجف زاده گفت:

 شه.آرتین در خط حمله انتخاب می شه؛نیما در خط حمله انتخاب می -

 اما االن نه.اند یغ زدن را برای همین لحظه گذاشتهخدایا ج

 زاده با لبخندی بر من ادامه داد:نجف 

شما رو استثنایی و جدا از چند نفر  پدرام و مهران ذخیره. مانی خط دفاع و سام خط دفاع و آتش دروازه بان. -

 ریم و فک کنم یه ماه تو مسابقه بمونیم.دم و یه ماه دیگه به مسابقه میدیگه آموزش می

! گویند آرتین قهرمان ما است نه نفسشود؟ میتوانم ری اما آخرش چه می؛ من میمن به مسابقه خواهم رفت

 شوم.نمی نفس وجود ندارد؛ من معروف

 پکر و ناراحت به زمین چشم دوختم انی آمد کنارم و گفت:

 ما انتخاب شدیم. چرا ناراحتی؟ -

چرا شما پسران  خواست با نام خودم مشهور شوم اما چه شد؟دانی دلم می؛ تو که نمیدانی من دخترمتو که نمی

؛ ما را نشان دهند و بگویند ما هم هستیم خواهند خودکنند و میدختران تقال می دنیا را در دستانتان گرفتید؟

خود را پسر آه آه بر من که مجبور شدم  توانیم اما در هر حال میدان صاف در مقابل شما پسران است.هم می

 کنم.

 رد شدم.من به سمت اتاق نجف زاده رفتم و وا. دآوردنهایشان را در میهمه داشتند لباس

 نجف زاده خیره شدم و گفتم :گر ی پرسشروی مبل نشستم و به چهره

 ام.من دیگه فوتبال نمی -

 نجف زاده با صدای بلندی گفت:
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 اصال چرا این تصمیم رو گرفتی؟ من دیگه انتخابت کردم. مسخره کردی ؟ -

 خواد بمونم.هیچی فقط دیگه دلم نمی -

 دم.و بهترین بازیکنی من از دستت نمیت .من انتخابت کردم ؛تو دیگه باید بمونی -

 گفتی.آمد به من میچه از دهانت در می کردی بیرون و هردانستی دخترم مرا پرتم میاگر می

 بلند شدم و با صدای ضعیفی گفتم: ای پر از درد سر دادم وخودآگاه خندهنا

 مونم.باشه می -

 شلواری سیاه جلویم ایستاد و گفت:از دفتر خارج شدم و نیما دست در جیب با ژاکتی سیاه و 

 خوای بری؟ تو بازیکن عالی هستی اگه بمونی آینده... .چرا می -

 وار گفتم:تی زمزمهحرفش را قطع کردم و با ناراح

 دلیلش خصوصی. -

 از کنارش گذشتم و ساک بر دست از سالن خارج شدم.

 م؟شرا باش چرا من پسر نشدم؟ زیبا که هستم با استعداد که هستم پس به کدام جرم باید دختر با شانس ما

 ویم.نند پشیمان شکید کاری کنند که ما به دختر بودنمان افتخار کنیم اما... کاری میمردم با

 نجام دهد.کند باید کار خانه را هم اباشد اگر هم بیرون کار می داردختر باید تنها خانه

گذارم البته من نمی یم؟هایمگر ما خدمتکار پسر داری کنیم؟کنم. اصال چرا ما باید خانهنه من این را قبول نمی

 فکر نکنم قدرتش را داشته باشم که مخالفت کنم.

 ت دلم بیشتر گرفت.سوار ماشین شدم و با دیدن خیابان خلو

 ای در روی میز دیدم و برداشتم خواندم. وارد خانه شدم. نامه

 نامه

 جاییم.ام اینش ؛جارو خوندی بیا این هدخترم ما خونه ی مامان بزرگیم اگه اومدی خونه و نام

رنگش و لی ا باشال همهای پسرانه را در آوردم و داخل ساک کردم و مانتوی زرشکی ربه سمت اتاق رفتم و لباس

 پوشیدم رژ کمرنگی زدم و از خانه بیرون آمدم.

شدم ی مادر بزرگ رسیدم. من اگر پسر میو با سرعت معمولی به دم در خانه سوار ماشین دویست و هفت شدم

د اها پسر بودن را ید نیستند اگر من پسر بودم به پسرها بی پسراما نه همه شدم؟ظالم و مغرور می شد؟یچه م

 دادم.می

حشتناک به وارد خانه شدم و خانه را تاریک دیدم یک لحظه افکار وزنگ را فشار دادم که در با تیکی باز شد. 

 ذهنم هجوم بردند.
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 بزرگ فرو رفتم.مهر مادرها روشن شدند و من به آغوش پر چراغ

 یزه دلم تولدت مبارک.عز -

 ؟ واقعا که!مرا سر کار گذاشتید .پدر بزرگ مریض نیست !پس دروغ بود

 به رو شدم. همه رو ی خندانِزرگ را نوازش کردم و سپس با چهرهبکمر مادر

 ن.ردیک. نباید منو نگران میممنون اما کارتون اصال خوب نبودمن: 

 ش گرفت و گفت:مادر مرا در آغو

 فهمیدی.و دختر خیلی باهوشی هستی حتما میت .ی نداشتیماببخشید اما راه دیگه -

 آرتین بادکنک را کنار گوشم ترکاند و من از جا پریدم. گرفت.م با حرفش خند

 ش و موهای نازش را کشیدم و گفتم:رفتم سمت آرتین شکمش را گرفت و خندید.

 نی.توسوآخرین بارت باشه منو می -

 آخ آخ موهام ول کن! -

 موهایش را ول کردم و گفت:

 موهات کثیف بود دستم کثیف شد. -

 آرتین عصبانی به من نگاهی انداخت و هیچ نگفت.

کند اما نرسیدن به در کنار این خانواده مرا شاد می بودنقرار دادند و من شمع را فوت کردم. کیک را در مقابلم 

 کند.و عصبی می کندمی ، کفریدهدخواستم مرا حرص می

 تقریبا شادی. آن شب را با شادی گذراندم. 

کمی بدنم را کش دادم و به ساکم که در کنار آیینه بود ، بلند شدم. تابیدنم میصبح با نوری نارنجی که بر چشما

 ! ای کاش پسر بودم.من انتخاب شدم اما نه با نام خودم لبخند زدم.

 ما دنیا چنین کرده پس گناهه من نیست.شکرم اقبول دارم نا

 از روی تخت گرم و نرم بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.

 کمی چشمانم را چرخاندم اما اثری از آرتین نبود.ای بود؛ مادر در حال خوردن چ

 گردی؟دنبال چی می -

 در کنار مادر نشستم و نون را برداشتم.

 هیچی. -

 چشمش را دزدید که مثالً نفهمم. ،تا نگاهش کردم ؛کردمادر مانند پلیس مخفی به من نگاه 

 ا کشیدن صندلی به اتاق رفتم.چند لقمه دیگر از جایم بلند شدم  بعد از خوردن
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توانم انه بپوشم و از رویش دخترانه نمیلباس پسر ه حال چگونه مثل پسر لباس بپوشم؟ اگرسوال این است ک

اوف چرا  توانم بروم.نین با لباس دخترانه به سالن نمیهمچ در بیاورم.لباس دخترانه را در ماشین یک مرد غریبه 

مادر را دنبال نخود سیاه بفرستم؛ اما نه این هم ید ود. باشگونه نمینه این چه کنم؟ شد؟ پیچیده موضوع این 

دستشویی روم باشگاه وارد زنم میخودم را جای خواهر آرتین می شود مادر در حال خوردن صبحانه است.نمی

؛ نقش همین شد رسد.! جای دیگری به ذهنم نمیآری دستشویی شویی؟تدس آورم.شوم و لباسم را در میمی

 دختر بودن هم مصیبتی است! کنم.آری همین کار را می

را در سر کردم و همراه ساک  ،همچنین شال نه،لباس پسرانه را پوشیدم کاله گیس را گذاشتم و لباس دخترا

 پایین رفتم.

 ترل را از روی میز برداشت و گفت:مادر کن

 ری؟می -

 :ی گفتمارا به مادر کردم و با صدای خفه پشتمشوم. ر رنگ موهایم را ببیند بد بخت میاگ

 رم.بله می -

 اومدنی یه پاکت دوغ بخر. -

 به زور از کنارش رد شدم و دستگیره در را لمس کردم.خرم! ، چشم میتو بگذار رد شوم

 یه لحظه بیا.دخترم  -

 وای خدایا به دادم برس اگر من سکته کنم بدان به خاطر فوتبال بود.

 مامان جان دیر شده. -

 باشه خدافظ. -

های دود گرفته تاکسی شدم و از پنجره به خیابان سوار نفس راحتی کشیدم و با خداحافظی از خانه بیرون رفتم.

 عجب خیابانی! چه هوای پاک و زیبایی! خیره شدم.

 لبخندی تمسخر آمیز زدم و در صندلی صاف نشستم.

 وارد سالن شدم و پاورچین پاورچین به دستشویی رفتم که نیمای همیشه مزاحم آمد.

 ؟کنینی کار میجا چببخشید این -

 بینی؟گمشو این طرف کار دارم مگر نمی

 جا گذاشته بود. .وسایل داداشم رو آوردم -

 دم شما برین.؛ بهش میبده من -

 وای خرابش کردم.

 تونم.ه نمینه شخصی -
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 نخور برم داداشت رو پیدا کنم. تکون -

 باشه. -

رانه را در آوردم و در ساک های دختل کردم، لباسنیما رفت و من با تمام سرعت به دستشویی رفتم و در را قف

 ، موهای پریشانم را درست کردم و نفسی از آسودگی کشیدم.ریختم

 .گذاشتم تخت باالی ستشویی خارج شدم رفتم سمت اتاق چهار نفره و ساکم را در طبقه همراه با ساکم از د

 ویم.رما که برای خواب به خانه می آید؟جا به چه کار میماندم این

 نیما به سمتم آمد و گفت:

 خواهرت وسایلت رو آورده. -

 ل رو گرفتم.دیدمش وسای -

 تکیه داد و گفت: رو کرد و به تختهایش فنیما دستش را در جیب

 جا نیاد.بهتره زیاد این -

دختر هم حق آمدن به اینجا را  جا پاتوق مخصوص شما است؟مگر این کنید؟می گونه رفتار چرا با دختران این

 جامعه زیادی به شما رو داده. ؛دانی تقصیر شما نیستمی دارد.

 و لباس فرم را مرتب کردم و گفتم:سمت آینه رفتم 

 اسه چیه؟جا واین -

 ی تخت نشست و گفت:نیما رو

 شد.هایی که به مسابقات نزدیک می؛ وقتکردیمموندیم و فشرده تمرین میما بعضی وقتا باشگاه می -

گفت برو بیرون! آه چرا ما دختران دیده نمیدانست دخترم فقط می؛ اگر میگویدسخن می ببین چه خوب

 دهم.اما من نشانتان می شویم؟

 یم ساعت تا شروع تمرین مانده بود. زود آمدم.، نتاق خارج شدنیما از ا

 سام وارد اتاق شدند.مهران و  ،آتش و مانی

 اال داد و گفت:ش را به بای موهای خرمایی و تقریباً طالییمان

 تو بازیت حرف نداره -

 من که خیلی از اعتماد بنفست خوشم اومد. آتش: 

 مهران در کنارم نشست و گفت:
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 نداری.حرف داداش  -

 سام هم کنارم نشست و گفت:

 های خوبی برات بشیم.امیدوارم هم تیمی -

 که چرا سمت این ورزش آمده است حرف زد.مانی مرا کشید و تمام جاهای سالن را نشانم داد و از خودش و این

 کمی هم پر حرفی کرد.

 به نظرت فوتبال من خوبه؟ -

 .آره -

 د؟آاز من بدت می -

 چطور مگه؟ -

 درست عین مربی. ؛کنیخیلی خشک رفتار می -

 نیما؟ -

 آره -

 سط زمین فوتسال دراز کشید و گفت:مانی و

 کنه.جا بیوفتی زیاد درد نمیاگه این -

 یدم و گفتم:دستم را به کف زمین کش

 کنه چمن بهتره.کنه زیادم میدرد می -

 پس چرا فوتسال اومدی؟ -

 گل زد.شه و راحت می هچون زمینش کوچیک -

 مانی از روی زمین بلند شد و گفت:

 گی.آره راس می -

 مهران سمت ما آمد و گفت:

 می باهات آشنا بشم.خوام کمی شه بیای؟می -

ا جو هگفت اما بعضی وقتمهربانی بود و بیش از حد سخن نمیمهران پسر میل بودم اما پذیرفتم. هر چند که بی

 پرداخت.می گرفت و به مسائل دیگر می

 فهمی؟رو ادامه دادم چون عاشقش بودم؛ میدونی من خیلی مجروح شدم ولی بازم فوتبال می -

 کنه خطراتش روهم بپذیره.م باید وقتی ورزشی رو که قبول میآد .فهمممن: آره می
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ای  ی دارد.دویدیم سخت بود اما هرچیزی سخترین شروع شد و همه با صف دویدیم. این بار صد دور باید میتم

 ام.؛ تشنه شدهنوشیدمکاش قبل از شروع کردن آب می

 کشش پا.نیما: وایسین! 

ه نیما گروه ما را از بقی ،بعد از تمرینعقب نگه داشتیم و زمین نگذاشتیم.  پاهایمان را به سمت جلو چپ راست و

 دا کرد.ج

 نیما به سمتم آمد و گفت:

 زنین.شین و به دروازه گل میهم رد می با ،ز موانعی که گذاشتمدی ا، توپ رو به مانی پاس میی جلوآمی -

 سپس به سمت دیگران رفت و دستوری را صادر کرد.

 راست کردن از موانع عبور داد و به من پاس داد. و مانی توپ را با چپتوپ جلو رفتم و به مانی پاس دادم؛ با 

چند زیر موانع انداختم و خودم پریدم.  توپ را ازتوپ را گرفتم و جلو رفتم از روی موانع پریدم گاهی هم 

 کردم.می رد آن از را توپ باید که بود میله 

مانی باید قبل از یک دقیقه توپ را به وسط زمین برساند و بعد به من بعد از عبور توپ را به مانی پاس دادم. 

 نیما زمان گرفت و گفت: پاس دهد.

 شروع! -

مین رسید و توپ را به من پاس ثانیه به وسط زسی و پنج توپ دوید و در عرض مانی با تمام سرعت همراه با 

 کردم.باید از این فاصله توپ را گل می منداد. 

 نیما: بزن!

عد ب آبم را برداشتم و نوشیدم. عقب رفتم و با پای چپم محکم به توپ ضربه زدم و توپ به وسط تور برخورد کرد.

 مهران و سام شروع کردند. از ما

 مانی : خوب بودی.

 تو هم خوب بودی.من: 

 . ش کشیدبخند زد و دستش را به موهای خیسمانی ل

ها پس من بیشتر از آنو پاهایم را با ساق پوشانده بودم اما من دستانم ها با دستانی باز و شلوارک بودند آن

 م.کردرما میاحساس گ

 کردند. دادند و کارهای مبتدی مییبه جز ما که انتخاب شده بودیم، بقیه به یک دیگر پاس م

 گرمی هستی.من: مانی تو واقعا پسر خون

 ی لبخند زد و با لحنی شیرین گفت:مان
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 نظر لطفتونه منم از همون اول وقتی دیدمتون احساس کردم پسر خوبی باشین.  -

 دستانم را در جیب کردم.  ،م زدم و چون پسران مغرورگیسدستی به موی کاله 

 ! چه ژست شیکی!هبه بمانی: 

 بار نتوانستم خندم را کنترل کنم؛ نیما به من نگاه کرد و گفت:این

 تر. آروم -

نیما  ها واقعا جنبه ریاست ندارند.ر بودم فکر کرده رئیس فالن کشوره. بعضیهمیشه از این دستور دادن او متنف

 نارم آمد و گفت:ک

 کنه شدی. ؟ مثل پلیسی که به متهم نگاه میچیه -

س کردم و با صدای هایم را خیبعد بیشتر خودم را کنترل کنم.لب باید از این بهوای نفس خودت را لو دادی. 

 کمی کلفت گفتم:

 م شما باشین.شایدم اون مته -

 میله دروازه تکیه داده بود گفت: آتش درحالی که به آمیز نگاهم کرد و به سمت مهران و سام رفت.نیما تمسخر

کنه اتاق باشیم انقدر صمیمی رفتار میاگه شب باهم تو  ؛شهن همیشه موقع تمرین جدی میاو !ناراحت نشو -

 کنی. که تعجب می

   ش چه باشد!این مربی خودش چیست که مهربانی به زور لبخندی زدم.

 های با وفایی!!چه هم تیمی

 سام هم پایین آمد و کنار آتش ایستاد بشین پاشو رفت.

 ستش را به میله پله زد و گفت:ص دنیما با حر

 قط به خاطر یه تازه وارد...ف دیگه شورش رو در آوردین  -

 هم بهتره قبول کنی. این تازه وارد االن هم تیمی و بهترین عضو ماست توسام: 

 ها باال رفت و گفت:نیما از پله

 اصال به جهنم. -

 ین نشستم و گفتم:روی زم
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 چرا انقدر ازم متنفره؟ -

 تنفر که نیست.مانی: م

 هست.چرا!  -

واقعا که  هایم را به هم سابیدم.رص دستی به موهایم کشیدم و دندانبا حوی زمین بلند شدم و به اتاق رفتم. از ر

سرت نفس ببین چه خاک بر وقت او از من متنفر است! ، گفتم چه پسر مغرور و زیبایی آنمن از نیما خوشم آمد

لعنت بهت وآبادش.  جوجه خودش است و هفت جدگویید جوجه! به من میچه شد؟ پسره پرو کردی فکر می

زشته بی پسره میمون،الهی نابود شوی؛  شکنی الهی دلت بشکند،چاره را میببین چگونه دل منه بی نیما لعنت.

 ادب. 

ست! هم نیست اخالقش کامال زشت انخیرم خیلی هم زشت است اصال ظاهر که م اما از حق نگذریم زیبا است.

 ا و بقیه اصال برایم مهم نیستند.نیم ،من فقط برای هدف فوتبالیست شدن آمدمفرهنگ! بی

 دانستم.باید می ،نیما از همان روزی که مرا دید از من متنفر بود

 ش به من خیره شد.جلوی تختم آمد و با چشمان سبز روی تخت نشسته بودم که نیما داخل اتاق شد،

 چته؟ -

 و گفتم:نگاهم را دزدیدم 

 هیچی. -

 قبول دارم تند رفتم ولی تو هم بد حرف زدی. !ببخشید -

 گری نیستم.من انسان بخشایش خوام باهاتون حرف بزنم درضمن م نمیدیگه ه ؛من شوخی کردم -

 ام گذاشت و گفت:و کنارم نشست دستش را روی شانه نیما آمد باال

 خیلی پسر سفت و سختی هستی دقیقا برعکس دخترا. -

 مثل دختر رفتار کنم. ،من که دختر نیستم -

 نیاز نیست بگی. .دونممی -

 ما سرش را نزدیک گوشم کرد و گفت:نی

 بخشی؟می -

 محال است او را ببخشم. ،من اخالقی دارم که اگر کسی به من بد کند

 .نه -

 نیما کالفه و عصبانی گفت:
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 به درک. -

 جایب است.فکر کرده است شاه سرزمین ع مردک از روی تخت به زمین پرید و بیرون رفت.

 را بشکند. اوکسی  گذارد، هم غرورم نمیمن هم رفتارم چون پسران است

 دادم. دستان داغم را به موهایم نزدیک کردم و نفسم را با کالفگی بیرون

 مانی آمد و با شیطنت گفت:

 ناراحتی؟ -

 نه خوشحالم! -

 را به برق زد. رفت و آنمانی چیزی نگفت و به سمت اتو مو 

 که بهترین بازی را دارم ولی در بین این تیم اضافه هستم.کنم با ایناحساس می

یک پسر تبدیل شوی... . فکرش اما چون رویا است که به رد که بدانی کسی از تو متنفر است چه احساس بدی دا

کنم و نشان دهم ما  پسری بازیدهم بهتر از هر اما قول میکردم یه همچین اتفاقی برایم بیوفتد را هم نمی

 توانیم.دختران هم می

 و از خواب شیرینم بلند شدم.ای بلند نیما چشمانم را باز کردم با صد

 بیاین تمرین. -

 تمرینت هم بخورد به فرق سرت.

 مانی موهایش را شانه کرد و گفت: از روی تخت بلند شدم،

 خوب خوابیدی؟ -

 ، بله.هاضیبا صدای بع -

 شدم آقا از خواب بلندشن؟شید نکنه باید منتظر مینیما: ببخ

 دم.سام را در صف دینم را ریز کردم و از کنارش گذشتم. به سالن رفتم و مهران، پدرام، آتش و چشما

 مانی هم کنارم ایستاد و گفت:

 زنی.ببینم چند تا گل می -

 خندیدم و گفتم:

 بی شک صد تا. -

 ره شدم.در صف ایستادم و با خشم به نیما خی

 گیرم.گری میآید. من جای تو را در عرصه مربیترین دشمن من به حساب میاین پسر زیبا االن بزرگ

 نجف زاده آمد و گفت:
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 نیما تو گروه خودت رو انتخاب کن و همچنین تو آرتین. -

 مهران را انتخاب کردم.سام و  مانی و آتش، ،من

 کیوان. سمین، مازیار، پدرام، ،نیما

 بریم.ما مبتدی بودند و این یعنی ما میفراد تیم نیبیشتر ا

 کرد.شدیم اما او واقعا عالی دفاع میما هر بار نزدیک دروازه نیما میبا سوت داور بازی آغاز شد. 

 نیما به سمتم آمد و من توپ را به مانی پاس دادم مانی دوباره به من پاس داد و گل.نزدیک دروازه نیما شدم؛ 

 تک بود.این گل واقعا 

 نیما به دروازه ما نزدیک شد و مثل آب خوردن گل زد. .بازی را ادامه دادیم

 ول به اتمام رسید.نیمه ا ،یک بر یک

 تر است.تر هستم چون اراده من قوینیما واقعا زرنگ است اما من زرنگ !کردمفکرش راهم نمی

 مانی کنارم آمد و گفت:

 این نیما خیلی... . -

 ببندیم؟خوای شرط من: می

 سر چی؟ -

 گم نیما بهتره. قبول؟اگه ببازیم من صد بار می و ترمم. اگه ببریم تو باید بگی من قویبریبندم میشرط می -

 ات و مبهوت به من خیره شد و گفت:مانی م

 قبوله. -

 روع کردم.بازی را ش ،ای که قصد شکار دروازه را داردو من صاف و استوار و همچون درندهنیمه دوم شروع شد 

مثل باد از کنار نیما گذشتم و دومین گل را ور شدم؛ دم و با لبخند سفتی به نیما حملهتوپ را در پایم بازی دا

 به همین روال بازی را ادامه دادم و در آخر پنج بر یک. زدم.

 انه ای به نیما خیره شدم و گفتم:رحم، بازی تمام شد. دست به کمر با لبخند بیبا سوت داور

 کنم که بهتر از تو باشم.هرکاری می !ازت متنفرم مربی! -

 د و خیلی بلند و همچنین از ته دل. نیما به سمتم آمد و گفت:نیما خندی

 شه.باشه تو از من جلو بزن این باعث افتخار من می -

 ام گذاشت و لبخندی شیک و بسیار زیبا زد.دستش را روی شانه

 باعث افتخارم که هم تیمی تو باشم. ،خوشگل و مهربون ای هستی؛تو پسر خیلی با اراده -
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  ر عجیبش.با همان لبخند از من فاصله گرفت و من متعجب ماندم از رفتا

 :گفت و آمد کنارم مانی

 تین بهترینه.ر! آآرتین بهترینه -

 مان افتادم و خندیدم.یاد شرط

 وارد اتاق شد و گفت:نیما  نشستم و نفس راحتی کشیدم. روی تخت ها باال رفتیم و وارد خوابگاه شدیم؛از پله

 یم شمال.رفردا می -

 همگی متعجب نگاهش کردیم! چه زود مسابقات شروع شد!

 نیما ادامه داد:

 فوتبال بازی کنیم. ،مثالً تو آب مسابقه دو بدیم و تو ماسه .مربی گفت بهتر کناره دریا تمرین کنیم -

 بینی؟انس منه بد بخت را میش است؟ای یا خدا این دیگر چه مسابقه شوم؟ب وای من چگونه باید وارد آ

 ظرتون چیه امشب جشن بگیریم؟نمانی: 

 واسه چی؟آتش: 

 به خاطر برنده شدنه آرتین. -

 نیما روی تختش نشست و به من نگاه کرد. اختیار صورتم قرمز شد و سرم را پایین انداختم.بی

 .گیریمنیما: باشه امشب جشن می

 تم.نگاهم را از نیما گرفتم و به سقف دوخ

 عذرت خواهی کردم.من که منیما: 

 ندادم و آتش را مخاطب قرار دادم. بازهم جوابی به او

 به یه نفر بگو معذرت خواهیش پذیرفته نشده. !آتش جان -

 نیما از روی تختش بلند شد و سمت من آمد.

 که پذیرفته نشده آره؟ -

فس راحتی کشیدم و نپدرام از اتاق خارج شد؛ نیما با ش چشم دوختم و جوابی ندادم. شرارت ی پر ازبه چهره

 صاف نشستم.

 رفت. خوب شدمن: 

 نیما در را باز کرد و گفت:

 شنیدم. -

 خجالت به مانی نگاه کردم و گفتم:با 
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 ت.خوب شد کالغه رف -

 و گفتند:بلند شدند مانی و سام از روی تختش نیما خندید و از اتاق خارج شد. 

 مون شکست.پا ؛رفتیمای کاش بشین پاشو نمی -

 من: منت نذارین من نگفتم که.

 کنی؟درازی میسام: به جای تشکر زبون

 کردین.ممنونم اما بهتر بود دخالت نمی -

 واقعا که. مانی: 

 یک ساعت بعد 

، روی چه عرض کنم زمین که البته زمین، رو افتادم که بیایم پایین  چشمانم را باز کردم و خواستم از تخت

 بخوابم. من غلط کنم طبقه باالسنگ! 

ها را دیدم که یک کیک که ها روشن شد و بچهجا تاریک بود. ناگهان چراغ. همهها پایین رفتمبلند شدم و از پله

روع و ش همگی نشستندلبخند پررنگی زدم و پشت میز نشستم؛  عکس من رویش بود در میز گذاشته بودند.

 ند به پر حرفی.کرد

 آرتین تو قبالً فوتبال رفته بودی؟مانی: 

 د بودم.نه از زمان تولد بل -

 همگی خندیدند و آتش گفت:

 کنی.چه سواالیی می -

 کردی؟نیما: کجا بازی می

 خونه خالم. -

 ها.پدرام: یه جواب درست حسابی ندادی

 د.آمن کال از جواب دادن بدم می -

یه  ؟گویی صد تا بشین پاشو بروداد و من یه فکر عالی به سرم زد؛ به من می تکیهنیما به صندلی پالستیکی 

 دا.پیبشین پاشویی نشونت دهم آن سرش نا

 گرفت و هردو باهم افتادیم.انداختم که نیما دستم را صندلی پالستیکی را به عقب 

 ندازی؟منو مینیما: 

 من نکردم که.من: 

 آره جون عمت. -
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 را برداشتم و دم گوش نیما ترکاندم. هاشدم و یکی از بادکنکی زمین بلند از رو

 سیب را برداشتم و به سرش انداختم، ای داشت.برداشت و با حرص روی صورتم زد اما عجب مزه نیما کیک را

 گفت:مانی مرا گرفته بود و می

 بس کنین. -

 زد.زدم او به شکمم میور شد من به شکمش مینیما به سمتم حمله

 پس من صد تا بشین پاشو باید برم آره؟من: 

 سرهم بیست تا نرفتی. -

 شدیم و روی زمین افتادیم. هردو خسته

 شه کتکت زد.اصال نمی .خیلی سر سختینیما: 

 ر داشتی بزنی؟انتظا -

 نیما خندید و گفت:

 آره. -

 های راحتی نشستیم.گاه رفتیم و روی مبلهمه به خواب

 مانی: داستان ترسناک بگیم؟

 ری ادامه پیدا کنه.جورو تو بگو بقیش رو من بگم و همینبخشیش ن: م

 پدرام گفت: 

 کنم.اول من شروع می -

 همگی ساکت به پدرام گوش سپردیم.

کردند. روزی ه یک خانواده چهار نفری زندگی میدر آن کلب ؛در جنگل بزرگی یک کلبه چوبی وجود داشت -

 بقیش رو تو بگو. دند.ها کشته شپدر و مادر خانواده توسط جن

 مانی ادامه داد:

 درشان را سر بریده در زمین دیدند. بقیش ماله تو سام.ها از خواب بیدار شدند و پدر و مابچه -

 توکه کم گفتی.سام: 

 قدر به ذهنم اومد.همین -

ها را بیشتر آنآمد و ترس . صداهای عجیبی از باالی سرشان میها سعی کردند فرار کنند اما در قفل بودبچه -

 کرد.می

 داد:نیما ادامه  ،با اشاره سام
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لفن شماره پلیس رو بگیره شدن پسر رفت باال که با تشدند و صداها، بیشتر میها روشن و خاموش میچراغ -

 بگو. آرتین توولی... 

 گلویم را صاف کردم و گفتم:

رود تا برادرش را . دختر باال میآیدادر نمیماند ولی بر؛ دختر منتظره برادرش میشودولی پسر هم کشته می -

 .تو بگو آتیشکند و...  پیدا

رود ها پایین میکشد و از پله. دختر جیغ میبیند، نقش بر زمین میخونی ،رود و برادرش راآتش: دختر باالتر می

 بد تا باز شود.کوو در خانه را می

 شود.می سوزاند و دختر دیوانهپلیس آن کلبه را می کند وشکند و فرار میمهران: و دختر در خانه را می

بلند ت تختش رفت و خودش را به خواب زد. سم ،توجه، مهران را سرزنش کردیم ولی او بیهمه بخاطر پایان بد

دستانم را شستم و خواستم بیرون بیایم که یکی مرا از پشت گرفت و صدای  .شدم و سمت دستشویی رفتم

 هیوال در آورد.

 لم کن.من: و

 نیما بلند گفت:

 ترسیدی؟ -

 زنان ازش فاصله گرفتم و گفتم:نفس نفس

 ترسم.؟ من از ارتفاع میخه از چیه تو بپرسمآ -

 نیما بلند خندید و گفت:

 ترسی؟از ارتفاع می واقعا؟ -

 عجب! ره ازش فاصله گرفتم و روی تخت پریدم،با چشم غ

 ترسم؟اش میصدای مسخره کند باای است؛ فکر میعجب دیوانه

 هایشان را در ساکبا صدای پا از خواب بلند شدم. نیما و بقیه لباس پتو را تا سرم کشیدم و چشمانم را بستم.

 صبح بخیر گفتم و سمت دستشویی رفتم.  ،ای کوتاهروی تخت پایین پریدم و با خمیازهاز ریختند. می

رنگ کاله گیس است پس بهتر است ، همرنگ موهای مندهد. میاین هوای داغ مرا بسیار آزار  کاله گیس در

 انه بزنم.موهای خودم را پسر

تم و ی گذشاز کنار مربشمرد. های توی دستش را میاز دستشویی بیرون آمدم. مربی در سالن ایستاده بود و پول

 وارد خوابگاه شدم.
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 مال؟ریم شی میمن: ببخشید ک

 د گفت:پریمانی درحالی که روی تختش می

 سه.ساعت  -

 یدم.و گفتم:هایم را پوشایول پس وقت دارم! لباس

 اریم؟تمرین که ند، کمی کار دارم. رممن دارم می -

 پدرام لبخند کجی زد و گفت:

 اگه نیما جون اجازه بده... . -

 کنیم.نیما: نه نداریم. تو شمال تمرین می

که غرق در گوشی بود و نیما که به دیوار تکیه داده بود و با به مانی که روی تخت ولو بود و به آتش  نگاه کوتاهی

سته شود و سام که با تلفن حرف کشید تا بپدرام که زیپ ساکش را به زور می کرد وبخند شیکی مرا نگاه میل

 زد، کردم.می

 خدافظ.من: 

 دوید.که در سالن می دممهران را دی ،ا رفتم بعد از پایین آمدن از پلههاز اتاق خارج شدم و به سمت پله

از سالن خارج روم! شویی میبه زور تا دست ؛سالن بدوم بح دورمن که امکان ندارد صزرنگ است! آخ که چقدر 

اس دخترانه را در آسانسور پوشیدم. داخل خانه شدم و با کلید در خانه را باز کردم و لب شدم و سوار ماشین شدم.

 ی اخم کردم.. کمکس داخل خانه نیستوقتی دیدم هیچ

 شما باور نکنید. ،گویم کمیالبته من می

 بعد از خوردن یک چای از خانه بیرون رفتم و جلوی یک آرایشگاه ایستادم.

 ش.، دلم نیامد زیادی بزنمبه آرایشگر گفتم که موهایم را تا پشت کمرم بزند

د ایرادی دارچه کل دایره بستم؛ با کشه سیاهی به ش سوار ماشینم شدم و لباس پسرانه را تن کردم ،موهایم را

 ؟وای ولی نه کاله گیس کوتاه بود باید چه کار کنمکنند. پسران هم مو بلند می

 دوباره وارد آرایشگاه شدم.

 شه موهامو پسرانه بزنین.سالم ببخشید میمن: 

 باشه بیا بشین. -

دم و با خداحافظی سمت شروی صندلی پالستیکی نشستم و پس از تمام شدن کارشان از روی صندلی بلند 

 دوباره مجبور شدم لباس پسرانه بپوشم.ماشین رفتم. 

دادن توپ است. از مثل پاس آید! از دختر به پسر از پسر به دختر. من چقدر از لباس عوض کردن بدم میآخ که 
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 گویم.؛ چه میآه قاطی کردم !دهم از پسر به دختردختر به پسر پاس می

 کس در زمین بازی نبود.ارد سالن شدم. از نرده به پایین نگاه کردم هیچین را روشن کردم و وماش

 کردم که سام گفت:ها نگاه میدیوار تکیه داده بودم و به مبتدیبه 

 مربی.بیا باید بریم دفتر  -

 کرد.ور نشسته بود و با عینکش بازی مینجف زاده پشت میزش با غرهر پنج نفر وارد دفتر شدیم. 

 نجف زاده با دیدن ما صاف نشست و اشاره کرد تا بنشینیم.

مام از فردا تنفر رو برای مسابقه انتخاب کردم.  من شما پنج ؛شهیک هفته دیگه مسابقات شهری شروع می -

 ین به مسابقاتاگه تو مسابقات شهری برنده بش مونین.آرین و تو خوابگاه میلباس و وسایل مورد نظر رو می

 کنین.پیدا می کشوری راه

کی به واقعا که چه الشوم. ن پیروز میمآیی. نگران نباش نفس تو از پسش بر می یعنی باید پیش پسران بمانم؟

 دهم.داری میخود دل

، آتش هم غرق در ش را به نجف زاده دوخته بودایما صاف ایستاده بود و نگاه یخینکردند؛ مانی و سام پچ پچ می

 رویاهایش بود.

 آرتین تو که مشکلی نداری؟اده: نجف ز

 با تعجب به اطراف نگاه کردم.

 فت:مانی به من اشاره کرد و گ

 مربی با تو بود. -

 ام.ام عادت نکردهمن! وای خدا هنوز به نام پسرانه

 بله یعنی نه مشکل ندارم.من: 

 مانی با اشتیاق گفت: هر پنج نفر از دفتر خارج شدیم. نجف زاده سرش را به عالمت متوجه شدن تکان داد.

 خوابیم.! شبا دیر میعالی شد -

 سام کالفه گفت:

 زنه.وای تا صبح یه ریز حرف می -

 من: واقعا؟

 زنم.من آروم حرف می ؛گهنه دروغ میمانی: 

 کرد.داده بود و به زمین بازی نگاه می.نیما به در تکیه  لبخندی خشک بر لب آوردم

 نیما: بیاین بریم تمرین.
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 ال شدیم.ها پایین رفتیم و وارد سالن فوتساز پله

گرفت. نیما به من ملحق شد و با بته باید میزدم الکردند؛ من هم به آتش گل میسام و مانی پاس کاری می

 کاری به آتش گل زدیم.پاس

 کنی؟من: چند سال فوتبال کار می

 توپ را به دروازه انداخت و گفت:  نیما

 از پنج سالگی. -

 کنون باید نمونه شده باشد. اوه پس تا

 پس باید بازیت عالی باشه. -

 های کوچک شلوارک فرو برد.نیما توپ را به من پاس داد و دستانش را در جیب

 انداختم و آتش آن را گرفت.توپ را به دروازه 

 توپ رو بنداز.نیما: 

 زند؟چرا انقدر سخت حرف می .کمی جلو رفتم و توپ را به نیما پاس دادم آتش توپ را به پاهای من انداخت.

 شین؟ها برنده میمن: تو مسابقه

 یما توپ را گل کرد و به زور گفت:ن

 ها نه.هاش آره و بعضیتو بعضی -

 بازین؟برین یا میبیشتر می -

 با کالفگی دستی به موهایش کشید و توپ را به من پاس داد.

 دستانم را به هم قفل کردم.و توپ را گل کردم  منتظر جوابش بودم اما چیزی نشنیدم.

 رو پا بزن.نیما: 

 هایم دوخت.جلویم انداخت و نگاهش را به کفش توپ را

 توپ را با روی پایم بلند کردم و ده تا رو پا زدم.

 بد نیست. -

 واقعا مغرور است!

 ها زرنگن؟من: رقیب

 با صدای کمی بلند گفت:

 اجبار نیست. !ترسی نیااگه می -

 فقط کنجکاوم. -
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 شه.کنجکاویت بر طرف می ،مسابقه رفتی -

 اصال به جهنم جوابی نده. یعنی جواب دادن خیلی سخت است؟ 

 ها رفت و گفت:ش مبتدینیما پی

 تونین برین خونتون.می -

این طرز  روند.کنند و میوجود اضافه هستند که کمی بازی میمثل چند مدهند؛ ها اهمیت زیادی نمیبه مبتدی

 .درست نیسترفتار اصال 

 آب نبود که یخ!مانی پشتم رفت و چند بار خندید سپس آبی سرد روی سرم خالی شد. 

 شد. م خرابوای گاله گیس

 ه مرض داری؟مگمن: 

 ای گفت:مانی با لحن کودکانه

 من نکردم که آتیش گفت. -

 وازه متعجب به مانی خیره شد.آتش از کنار در

 من: خیلی کارت چرت بود.

 رفتم که نیما دست چپم را گرفت. میها باالاز پله

 تمرینات هنوز تموم نشده. فک کردی زرنگی؟ کجا؟ -

 و گفتم:با سردی به چشمانش خیره شدم 

 آقا مانی جونت موهام رو خیس کرد. -

 دقیق به موهایم خیره شد و کمی بلند خندید.

 کنه.میت خالی مانی جون قورباغه هم رو سر ؟هنوز کجاشو دیدیببخشید ندیدم!  -

 با تأسف سری تکان دادم و به سمت خوابگاه رفتم. 

 زند.مو نمی رفتارش عین کودکان است، مانی نگو بچه بگو. سشوار از کجا پیدا کنم؟

 کاله گیس را از سرم برداشتم و از میله تخت آویزان کردم تا خشک شود.وای اگر کسی مرا ببیند چه؟

 در اتاق زده شد و صدای نیما آمد.

 شه بیام تو؟می -

 کنم.. لباس عوض مینه.. ن... -

 پسرم. ،دختر که نیستم ؛خب بکن -

 ای کاش دختر بودی.
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 نیا. -

 باشه زود تمومش کن. -

 صدای دور شدنش را که شنیدم نفس عمیقی کشیدم.

 شود.گونه دیر خشک مینه این

 کاله گیس را برداشتم و محکم تکانش دادم تا آبش بریزد.

 ز هزار مکافات کاله گیس را در سر گذاشتم.الخره بعد ااب

 من بلند خندید.در توسط نیما باز شد و با دیدن 

 اش متحیر بودم که جلوی آیینه رفتم زدم زیر خنده.از رفتار احمقانه

شی دیگر در چپ و راستم ریخته بود. درست مثل بخشی به صورتم و بخ موهایم مثل موی مرغ شده بود،

 ا شده بودم.هخنگول

 تونستی خشکش کنی.، میمن اتو مو داشتم چرا به من نگفتی؟ -

 سوخت.زدم که کاله گیس میاتو مو می

 کاله گیس را شانه کردم و ژل زدم و به سمت چپ جلوی چشمم ریختم. 

 نیما از روی تخت بلند شد و گفت:

 . بیا بریم پایین !نترس خوشگلی -

 ون نیازی نداشتم.ه به تعریف ایشمن که همیشه خوشگل هستم البت

 توپ را از مانی گرفتم و گفتم: ها پایین رفتم.با نیما از پله

 کنم.ریپ میتونو د؛ همبیاد توپ رو ازم بگیره ،خوادهرکس می -

 زد که توپ را جا به جا کردم.مانی جلو آمد و پایش را به توپ 

 دیدی؟من: 

 مغرور. -

 م جلو آمد و گفت:ای مصمنیما دست در جیب با چهره

 بگیرم؟ -

 .بگیر -

نیما  رفتم.آمد من عقب مینیما جلو می نیما جلو آمد و پایش را به توپ زد و من توپ را به سمت چپ بردم.

 مقابلم قرار گرفت و دم گوشم گفت:درست در 
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 نه پس زرنگی. -

 کردی؟ رچی فک -

 کردم.من اصال به تو فک نمی -

 های سفیدش را نشانم داد. ابروهایش را باال داد و گفت:نیما توپ را گرفت و دندان

 دیدی تونستم؟ -

آید که ه چیزی سراغم میبه نظرم نیما پسر خوبی است پس بهتر است زیادی به سمتش نروم وگرنآرام خندیدم. 

 من نباید عاشق شوم. نباید بیاید.

 توپ را در پایش بازی داد و گفت: نیما

 بیا بگیر. -

یزدم اما نمپایم را به توپ می بدنم به شدت گرم شده بود.وی شیرین عطرش را استشمام کردم. ب جلو رفتم و

 هزار مصیبت توپ را گرفتم و گفتم:الخره با اب خورد.

 الخره گرفتم.اب -

 خیلی ظریفه.بدنت نیما: 

 شود؟وای اگر بفهمد چه می

 کنی.نه تو احساس می -

 !با من لج نکن -

 یستم.اصوال من لجباز ن -

 پس؟ -

 گمهمیشه حقیقت رو می -

 کمی مثل مرد رفتار کن باشه؟_

 کنم؟مگه مثل چی رفتار می -

 نیما خندید و گفت:

 ها برای امروز کافیه.بچه -

 و فقط به فکر این بودم که چگونه لباس دخترانه بپوشم؟اسم را پوشیدم باال رفتم و لب

 ا پوشیدم و وارد خانه شدم.سوار تاکسی شدم و در آسانسور لباس دخترانه ر

 پدر و مادر به اتمام برسد.ی های کسل کنندهنشسته بودم و منتظر بودم تا حرف روی مبل

 ای به آرتین کردم و آرام گفتم:اشاره
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 یه کاری کن تمومش کنن. -

 به من چه؟ -

 برادر دارند ما هم برادرم داریم!همه 

 ن می خوام چیزی بگم.م -

 کرد و گفت: پدر مکالمش را تمام

 خوای بگی عزیزم؟چی می -

 مادر روی مبل صاف نشست و به من خیره شد.

یم تو خوابگاه مون رو ببرکنیم و وسایل شه به خاطر اون باید متوالی تمرینمربی گفت مسابقات داره شروع می -

 بمونیم.

 ابه؟چه دلیلی داره یه دختر تو خونه خودش نخو اصال یعنی چی؟ چند هفته؟ چی؟مادر: 

 گردم.! نگران نباشین به خاطر مسابقاته. بعد از تموم شدن مسابقه برمیمامان جانمن: 

 ری مطمئنی؟از باشگاهی که میبابا: 

 شناسه.ا رو میجبله آرتین هم اونمن: 

 شناسم.بله بله میآرتین: 

 باشه ولی به ماهم باید سر بزنی.بابا: 

 شود که قبول کردند.باورم نمی آن را امضاء کرد. کاغذ را روی میز گذاشتم و پدر با خودکار

 مبل بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. آرتین هم همراه من آمد.از روی 

 کمکت کردم. ،هایادت باشه -

 .مونهیادم میبله  -

 فروغ. های بی. آسمانی پر از ستاره؛ ستارهروی تخت دراز کشیدم و از پنجره به آسمانی آبی خیره شدم

ها پایین رفتم و پشت میز از پله گردنم را تکان دادم و از روی تخت بلند شدم. ؛چشمانم را به سختی باز کردم

 نم را بستم.سرم را روی شیشه میز گذاشتم و چشمانشستم. 

 لباسات رو جمع کردم تو چمدون گذاشتم.پاشو زود باش.  خوابی؟مامان: از خواب سیر نشدی رو میز می

 ت کشیدی.زحم -

 کنی؟مسخره می -

 .آره -

 چی؟ -

 م را از روی میز برداشتم و گفتم:با جیغ مادر سر
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 زنم.آد، گیج مینه خوابم می -

 لم گذاشت.مادر کمی آرام شد و شکالت صبحانه را مقاب

 باید چند دست لباس پسرانه بخرم. خورد؟های دخترانه به چه دردم میآخر لباس

یازده ای کشیدم و به ساعت نگاه کردم،ساعت خمیازه خوردم و از پشت میز بلند شدم.چند قاشق از شکالت را 

 آید؟بود پس چرا من خوابم می

 رم بازار کمی لباس بخرم.مامان من میمن: 

 س که داری.لبا چرا؟ -

 نو.لباس  -

 ها باال رفتم.است من هم توجهی نکردم و از پله معلوم بود که اصال قانع نشده

 دی از خانه خارج شدم.ال سفید پوشیدم و با عینک دوفید جلو بازم را با شلوار جین و شسمانتوی 

 ها رفتم که متوجه شدم کیف پولم نیست.به سمت پله

 کیوای هستم با چی قرار بود وسایل بخرم؟آخ که من چه آی -

 م.به اتاقم رفتم و کیفم را برداشت

زدم و خودم را در آیینه نگاه کرد. چشم نخورم من چه ه چشمانم عینکم را ببه سمت ماشین رفتم و سوار شدم. 

 خوشگلم!

انه شلوار پسر هفت تا لباس وهای پسرانه رفتم. شش، ارچه رسیدم و ماشین را پارک کردم. به سمت لباسبه باز

 برداشتم و گفتم:

 خوام.اینارو می -

 .قابل شما رو نداره -

 کنم.خواهش می -

 .تومنپونصد شه می -

 قابل شما رو نداره این بود؟ ؟خبره چهاووه  -

 دیم.کنیم ما اتفاقا زیر قیمت بازار میخانوم باور کنین ماهم ضرر می -

 منم باور کردم. -

 دیم.اون وسطا حاال یکم تخفیف می -

 باشه. -

 های عزیزم را از حسابم بیرون کشید .کارت را دادم و پول

 وای دیر شد. بود.یازده و پنجاه و هفت  ساعتبه ساعت نگاه کردم،  .تماشوسایلم را برداشتم و پشت ماشین گذ
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 با سرعت زیاد به خانه رفتم و زنگ را پشته سر هم زدم.

 ادر در را باز کرد و با حرص گفت:م

 چه خبرته؟ -

 ها؟من: 

 چی شده؟ -

 فقط فکرم درگیره این بود که زود باید به باشگاه بروم.

 نفس؟ -

 بله؟ -

 خوبی؟ -

 نه یعنی آره. -

 رفتم که تازه یادم افتاد که مادر نباید ببیند.ها پایین میو لباس پسرانه را پوشیدم. از پله ها باال رفتماز پلهفورا 

ها سفت گرفتم و با تمام سرعت از پلهساکم را  خواستم به اتاق بروم که مادر را در اتاق سمت چپ دیدم.می

 به میله پله گیر کرد و با سر زمین افتادم. پایم ،از شانس خوشپایین دویدم. 

 چی شد؟ -

 ، افتادم.هیچی -

پایم را به گاز فشار دادم و به  آمد که سریع از خانه خارج شدم و سوار ماشین شدم.ها پایین میمادر از پله

 ورزشگاه رسیدم.

ازده دو ساعت .گاهی انداختمبه باشگاه رسیدم و به ساعت ن کاله گیسم را در آیینه درست کردم و پایین آمدم.

 بود.

 ت کردم.اش را درستم لباس فوتسال را پوشیدم و یقیهوارد شدم و به باال رف

 نیما پشتم ایستاد و گفت:

 چرا انقدر به فکر ظاهرتی؟ -

 موهای طالیی ،پوست سفید چشم سبز، .خب شما هم هستید -

 اینا خدا دادیه. -

 کردم.ت میمنم لباسم رو درس -

 دی ایستاد و گفت:نیما ج
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 بیا تمرین. -

 ها پایین رفت.ن کلمه از پلهو با ای

 شدم. ،  بازیگر میبه جای فوتبالیست شدنی نیما را داشتم، من اگر چهره

روی تختم را مرتب کردم و از پنجره  گذاشتم. چهاردهزیپ ساکم را باز کردم و وسایلم را داخل کمد شماره 

 رسبز چشم دوختم.خوابگاه به زمین س

 ویر آینده برایم گنگ است.دانم چرا تصخوابگاه بمانم. نمی از این به بعد قرار است در این

کس نیامده بود فقط نیما در انتهای سالن به دیوار رفتم و با زمین خالی روبه رو شدم؛ هنوز هیچها پایین از پله

 د.شده بو تکیه داده بود و به ورقی که در دست داشت خیره

 سمت نیما رفتم و گفتم:

 یعنی از این به بعد قراره اینجا بمونم؟ -

 در ورق بود که با لحن خشکی گفت: نیما نگاهش

د اگه پیروز بشیم ریم شهره دیگه و بعمی هم ماه دو یکی از بعد برای یکی دوماه. آره البته نه برای همیشه!  -

 ریم.بازم مسابقه می

 های متوالی؟مسابقه -

 .آره -

چون افراد مغرور هایم نشستم و به دیوار تکیه دادم. نیما به سمت دفتر مدیر رفت؛ حتی راه رفتنش همروی زانو

 د.دار! سنگین و صاف گام برمیاست

 کوب شدم.ین کنم که با صدای بلند نیما میخخواستم تمر ،ی زمین برداشتمتوپ را از گوشه

 رمش باید تمرین کنی.ز نخطرناکه بعد ا !تو که گرم نکردی !وایسا -

خواهم من می کند اصال به او چه؟اش چشم دوختم و چیزی نگفتم. در همه چی دخالت میبه چهره جدی

 تمرین کنم.

 م گرفت و به یک گوشه انداخت.نیما توپ را از پای

 .حوصلم سر رفت خب االن چیکارکنم؟من: 

 تفاوت گفت:نیما کامال بی

 اومدی.به من چه؟ زود نمی -

انداختمش و میش بریدم، میدادندآخ اگر آن نیما را به من می به باال رفتم و روی تخت نشستم. بدون نگاه

 ا بخورند.ر نمی شدند او رها هم حاضها البته سگسمت سگ
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 دادم و به فکر کشتن نیما بودم که صدای مانی آمد.پاهایم را تاپ می

 سالم. -

 کردم و آرام گفتم: در دستش نگاه به او و دو ساک بزرگ

 سالم چه خبره؟ -

 چی چه خبره؟ -

 کل زندگیت رو تو ساک ریختی؟ -

 پوشم.؛ من عادت دارم هر روز یه لباس مینه همش لباسه -

 فک کنم ما بیشتر قراره تمرین کنیم پس به یه لباس فوتسال نیاز داریم. -

 وردی؟یعنی تو لباس نیا -

 آوردم ولی نه زیاد. -

 مدانش را روی تختش پرت کرد.خاراند و چمانی سرش را 

 کس نیست؟هیچ -

 زود اومدیم. -

 ال رفت و روی تختش نشست سپس گفت:مانی خندید و از میله با

 چه خوب پس بیا حرف بزنیم. -

نفسم را بلند بیرون دادم و روی شود. ی مغرور باشد ولی در این بشر یک ذره هم غرور دیده نمیپسر باید کم

 تم را در موهایم فرو کردم.کشیدم و دستختم دراز 

 خوای حرف بزنیم؟مانی: نمی

 چی بگیم؟ -

 :مانی پاهایش را در هوا تکان می داد کمی حالت متفکرانه به خود گرفت و گفت

 می دونم.ن -

 بعد کمی مکث ادامه داد:

 .اصال یه پسر خشکی هم مغروری. و هم سختی چرا انقدر سختی؟ -

. این چون پسران استختر در لباس پسر البته من اخالقم همیک دا در نقشم فرو رفتم؛ چه خوب! پس یعنی واقع

 .ام شنیده هایم حرف را بارها و بارها از هم دانشگاهی

 .کردم باز را چشمانم فورا آتش خراش گوش و بلند صدای با و بستم را چشمانم

 ای عزیزم.هسالم بر هم تیمی -
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 .لطف کن کمی آروم حرف بزنمن: 

 از نیما راحت شدیم به آرتین رسیدیم. -

 از روی تخت به پایین پرید و گفت:مانی 

 گل گفتی. -

 واقعا که! .مبا دوتا خل و چل هم تیمی شد

 ، مودب و متین گفت:سام در زد و داخل شد و برعکس آتش

 ها.سالم بچه -

 تم:م موهایم را درست کردم سپس گفسرم را از روی بالش برداشتم و با دستان

 سالم. -

 و دقیق اتاق را وارسی کرد و گفت:نیما وارد اتاق شد 

 پس مهران و پدرام کجان؟ -

 ی خالش.من: حتما رفته خونه

 پیدا.نشونت بدم اون طرفش نا اییه خاله -

 ها ها خندیدم. -

 انش را قفل کرد و کامال جدی گفت:نیما دست

 تا بشین پاشو برو.پایین صد. برو شیبه دلیل پرویی کردن به مربی تنبیه می -

 شه؟نرم چی می -

و مرا از باال به پایین پرت کرد.  های سنگین به سمت تختم آمد و از آستین لباسم گرفتنیما با حرص و قدم

ها به پایین کشید. وارد زمین شدیم؛ به زمین اشاره کرد و با جیغ حکم گرفت و مرا همراه خود از پلهدستم را م

 گفت:

 شو برو.بشین پا -

 ؟جدا -

 نه پس دروغا! -

 . ..آخه پام. -

 جاش هم باشی.کنی باید به فکر اینوقتی زبون درازی می -

 بلند جیغ زد:
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 زود باش صد تا باید بری. -

 دستانم را مشت کردم اما متاسفانه نشد مشت ام را در صورتش بزنم.

 رفتم در زمین و ناچار بشین پاشو رفتم.

 تند تر. -

 آمد و گفت: مانی پایین

 ین انصاف نیست.ا -

 نیما با خشم گفت:

 .به تو ربطی نداره دخالت نکن -

 با سنگینی و مالیمت خاصی گفتم:

 . برای من صد تا هیچی نیست.مانی تو برو -

 پس دویست تا برو.نیما: 

 کند.نوز بیست تا نرفته پاهایم درد میمن ه کردم،دایا ای کاش این دهان را باز نمیوای خ

 گیری.نی: نیما خیلی به آرتین سخت میما

 آتش هم کنار مانی ایستاد و گفت:

 کنی؟؛ نکنه به آرتین حسودی میگهراس می -

 نیما با حرص گفت:

 ؟به چیه این جوجه باید حسودی کنم !خفه شین -

 او از اول هم از من متنفر بوده. .ی واقعی نیما آشکار شدپس بگو االن چهره

 کردم.ی سرخ شده نیما نگاه میرفتم و به چهرهشو میمن با خشم بشین پا

 مانی: مگه اون چیکار کرد؟

 گفتم دخالت نکن.نیما: 

 کنم.می -

 پس تو هم بیا پیش آرتین جونت بشین پاشو برو. -

 مانی و آتش هردو پیشم آمدند و بشین پاشو رفتند. 

رفتم سمتشان و روی گلیم  .زدندباره تمرین حرف میسته بودند و درها زمین نش؛ بچهبه سمت خوابگاه رفتم

 ساده نشستم.
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 آمیزی گفت:نیما با لحن تمسخر

 کارتو انجام دادی؟ -

 بله دادم. -

  مانی سرش را روی پاهایم گذاشت و گفت:

 د.آم میخیلی خواب -

 کنند؟یعنی انقدر با من احساس راحتی می ؛توی دلم آرام خندیدم

 انی زد و گفت:ه سر منیما یکی محکم ب

 ل بازی در نیار.تنب .پاشو ببینم -

ها رفتار کمی مثل بچه ش گذاشت و حالت اخم به خود گرفت.اع بلند شد و دستش را روی پیشانیمانی سری

رفتم سمت ساکم که مانی دستگیره ساکم با اشاره نیما همه بلند شدیم.  ای است.کند ولی در کل بچه بامزهمی

 را گرفت و گفت:

 برم تو برو.من می -

 اش گذاشتم و گفتم:دستم را روی شانه

 ممنونم. -

 رفتم که نیما دستم را گرفت و آرام دم گوشم گفت:ها پایین میاز پله

 خیلی با مانی صمیمی شدی. -

 با حالت تعجب به چشمانش خیره شدم و گفتم:

 ها.به کوری چشم بعضی -

 ؛مانی ساکمان را زیر پایمان گذاشتیم و در صندلی پشت نشستیم. بوس رفتمانی دستم را کشید و با هم به اتو

! بسیار کنم این پسره شیرین و زیبا را دوست دارمکردم. احساس میقط نشسته بودم و به مانی نگاه میمن هم ف

 و گفتم: بغل کردممانی را دوست دارم! 

 تو دوست خیلی خوبی هستی. -
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 مانی هم مرا بغل کرد و گفت:

 .ممنونم -

نیما درست سمت چپ ما در کنار ی ما نشست؛ ده وارد شد و همه بهش سالم دادیم. مربی جلوتر از همهنجف زا

اه نگ تنهایی با اخم نشسته بود و به پنجره خیره بود.،بود و پدرام آتش هم در کنار مهران م نشسته بود؛ سا

روع مانی ش اتوبوس حرکت کرد، دوخته بودم.به مانی چشم  ،توجه به آنکردم اما بیین نیما را احساس میسنگ

 دادم.صبری گوش میکرد به سخن گفتن من هم با بی

 وقتی پای چپم آسیب دید تمرین کردم با پای راستم ضربه بزنم. مانی:

 کنه.االن هم درد می من:

 .بعضی وقتا -

 پات شکسته بود؟ -

 نه ترک خورده بود. -

 بازم خوبه نشسکسته بود. -

 س آوردم.آره شان -

 ام گذاشت و گفت:مانی سرش را روی شانه

 شه بخوابم؟می -

 شه.معلومه که می -

 ،حرکاتش ،نگاهشی پاک و معصومش بودم. پسره خیلی خوبی بود؛ چشمانش را بست و من خیره به چهرهمانی 

است اما من  مربی بودنش شاید به خاطر همه از روی مهربانیست اما نیما درونش خشم و غیرت عجیبی دارد،

او خیلی کرد. ند ولی نیما هنوز هم مرا نگاه میها خواب بوداکثر بچه گونه است.ش هم اینکنم ذاتاحساس می

کم کم چشمانم  بفهمد من واقعا چه کسی هستم. ،ترسم اگر زیاد با من صمیمی شودمی ؛تیز و باهوش است

 دند.چون آهن ربا جذب پوستم شدند و به خواب کوتاهی دعوتم کر

 ! آرتین!پاشو آرتین -
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کمی چشمانم را مالیدم و از روی صندلی ، توانستم چهره مانی را ببینم. چشمانم را باز کردم و با چند بار پلک

 بلند شدم.

 رسیدیم؟ من:

 ریم.خوریم بعد دوباره میجا ناهار مینه این مانی:

م پسرم! کنکردم ولی االن واقعا فکر میرفتار میوبوس پایین آمدم. قبال خیلی رسمی دست مانی را گرفتم و از ات

خواهد چیزی را بگوید ولی تردید کلمه فقط به من خیره شد انگار مینیما سمتم آمد و بدون گفتن حتی یک 

 کرد.د رستوران شدیم و پشت میز نشستیم؛ آتش با ذوق به منو نگاه میوار دارد.

 گه.مردم یه چیزی سفارش بده دی یاز گرسنگ مهران:

 سرم را روی میز گذاشتم و گفتم:

 خورم.هرچی باشه می -

 خوابی.، االن میارنتو رو بذ نیما:

 ام را روی دستم گذاشتم و گفتم:چانه

 آی گفتی. -

 ن گفت:ون را صدا زد و خواست سفارش دهد که گارسوپدرام گارس

 شما فوتبالیستین؟ -

 تم:مان بود کردم و گفنگاهی به لباس فرمی که تن

 ن رستوران؟آآخه با این لباس می -

 لباس شنا که نیست. مگه چشه؟ نیما:

 همه بلند زدند زیره خنده ولی من با نگاه سردی جوابه نیما را دادم.

 ار.عزیزم این فوتبالیستا رو گرسنه نذ من:

 بله بله ببخشید چی میل دارین؟ ن:وگارس

 آتش گفت:
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 چلو برگ واسه همه. -

 دوتا دوغ گاز دار. من:

 رم.آگارسون: چشم االن می

 نجف زاده گفت: ن از ما فاصله گرفت،وگارس

 د برو دستشویی صورتت رو بشور.آ! خوابت میآرتین -

خواستم داخل شوم که یک زن آمد سمتم و شویی رفتم. سمت دستگفتن، از پشت میز بلند شدم و با چشم 

 گفت:

 نه سمت چپه.ت؛ مردوسشویی زنونجا دستاین -

تو پسری این را  ؟هنوز نفهمیدی پسری ؟شویدادم. آخ نفس کی بزرگ میه عالمت متوجه شدن تکان سرم را ب

رگشتم سرم بود ب وارد دستشویی شدم و به صورتم آب پاشیدم با دیدن چهره نیما که پشت صد بار با خودت بگو.

 ای گفتم:و با خشم مردانه

 کنی؟چرا مشکوک رفتار می چته؟ -

 م آمد:نیما خندید و سمت

 مشکوک! -

و مستقیم به رد شوم که مچ دستم را محکم گرفت  خواستم از کنارش حوصله دستی به موهایم کشیدم،بی

 چشمانم خیره شد.

 لعنتی چته؟ من:

 کردم،یقه لباسش را گرفتم و گفتم:درست عین مردهای جوش آورده رفتار می

 چی شده؟ -

 بسه انقدر فیلم بازی نکن. -

نفس چند بار گفتم با  یعنی بد بخت شدم؟ یعنی فهمیده؟ ردم گیج به چشمانش خیره شدم.ش را رها کایقه

 گونه آمده.هم این بخت و اقبال ما !ما دختریمچارگیه خودت کنار بیا؟ بی
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 فهمی؟کنی انگار هیچی نمیچرا جوری رفتار می نیما:

 چی شده؟ -

 خوای خواهرتو به مانی بدی؟می -

 فس راحتی کشیدم و گفتم: کند.نکردم این به چه فکر میفکر می خدایا شکرت من به چه

 پسره خوبیه مگه نه؟ -

ن غدا وسگار سینه سپر کردم و با غرور از کنارش رد شدم و پشت میز نشستم.یما با ناراحتی به زمین نگاه کرد؛ ن

 را آورد و روی میز گذاشت.

 پدرام یک قاشق خورد و با دهانی پر گفت:

 عالیه. -

 نی برایم غذا ریخت و گفت:ما

 بیا بخور. -

 ممنون! من:

 دوغ را برداشتم و برای مانی ریختم.هم آمد و شروع به غذا خوردن کرد.  نیما

 بیا. من:

 کرد.مانی لیوان را گرفت و تشکر کرد. نیما هنوز هم به ما نگاه می

 .ها چیکار کنی دیگهببینم قراره تو مسابقه نجف زاده:

 زنم.یصد تا گل م من:

 غیر از اینم ازت انتظار نداریم. مهران:

 نیما دستمال را بهم داد و من ازش گرفتم.وغ برداشتم و نوشیدم. یک لیوان د

 ممنون. من:

 کنم.خواهش می نیما:
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؟ خواست راجب خواهرم بداندنیما برای چه می بعد از خوردن غذا از پشت میز بلند شدیم و سوار اتوبوس شدیم.

آید البته نه از لحاظ شم میآید من از مانی خواما من از او خوشم نمی نکند از من خوشش آمده؟ البته خودم!

خواهم از هیچ یک از این من نمی من یک پسرم و او هم دوستم است همین..فقط به عنوان دوست  دیگری،

 وتبالیست معروف شوم همین و بس... .پسران خوشم بیاید من فقط باید یک ف

نیما دستش را را کش دادم. ای کشیدم و گردنم یازده شب بود. خمیازهم انداختم ساعت گاهی به ساعت مچین

 روی دستم گذاشت وگفت:

 یه وقت بامزه و شاد. ،یه وقت سفت و سخت .تو پسره خیلی عجیبی هستی -

 شه.کننده میاگه همیشه یه چیز باشم که کسل -

 نجف زاده بلند گفت: داد. ش تکیهانیما لبخند زد و به صندلی

 رسیدیم. ؛بیاین پایین -

! پس شب را در عجب باحالافتاد و نیشمان تا گوشمان باز شد. همگی پایین آمدیم و چشممان روی هتل ستاره 

 گذرانیم.هتل می

 مانی باال پرید و گفت:

 ایول! -

 پدرام مغرور جلو رفت و گفت: بامزه خندان تیم ماست. مانی فرد

 ره.آرو جای بد نمی دونستم مربی مامی !به به -

آتش با غرور  اگر از حق نگذریم تنبل تیم است. ،پدرام معموال دوست دارد جای گرم و راحت با غذا داشته باشد

 جلو رفت و گفت:

 که فوتبالیستیما.مثل این!البته بایدم تو هتل باشیم  -

نگین نیما سهترین است و کسی بهتر از او نیست. د بکنباالیی از همه دارد او احساس می آتش همیشه انتظار

مهران همیشه درحال نازد؛ سام همیشه به زیبایی و ژست مردانه خود میمغرور ساکت زیبا و جذاب است؛ 

 .خواهش استو تالش برای رسیدن به جایگاه دل ورزش

 گفت: آقای نجف زاده سمت خانم پشت میز رفت و همه چیز عالی بود. ،وارد هتل شدیم 
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 دوتا اتاق لطفا. -

 کلید دو تا اتاق را روی میز گذاشت و گفت:

آقای نیما و آرتین و مانی و آتش اتاق  .بیست و پنجآقای نجف زاده با پدرام و مهران و سام تو اتاق شماره  -

 .بیست شماره

 همگی سمت آسانسور رفتیم و من با اعتراض گفتم:

 .نیما بیاد اتاق شما تعداد ما زیاده -

 مانی بره. چرا من برم؟ نیما:

 تو برو. ؟مانی چرا -

 ریم تمرین.فردا می ،یه امشب رو تحمل کنین ؛بس کنین نجف زاده:

 مانی موهایش را شانه کرد و گفت:م. نیما ساکش را روی تخت انداخت؛ وارد اتاق شماره بیست شدی

 خوبم؟ -

 را روی سر مانی پرت کرد و گفت: تنیما بالش

 کدوم دختر خوشگلی قراره تو رو ببینه پسند کنه؟ ،عقل شببی آخه پسره -

 روی تخت طبقه پایین نشستم و گفتم: ش پرید.مانی اخم کرد و روی تخت

 چرا به مانی گیر دادی؟ -

 به توچه؟ -

 فردا باید صبح بریم تمرین. ؛ارین بخوابم! بذخفه شین آتش:

 .کنه ناراحت نشو! نیما بهت حسودی میمانی جون من:

 نیما سمتم هجوم آورد و دستم را قفل کرد:

 کنم؟من حسودی می -

 بله تو حسودی. من:
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 نیما مرا محکم گرفت و با فاصله صفر کنارم ایستاد.

 داری؟ تچرا مانی رو انقدر دوس -

 بکش کنار. ؟چه به تو ،دآچون خوشم می -

 شین؟ساکت می آتش:

 هردو با صدای بلندی گفتیم:

 بخواب.نه خفه شو بگیر  -

 کنم.نیما: کم کم دارم حسودی می

 کردی؟مگه نمی -

  نیما ولم کرد و گفت:

 ار.هات فرق نذبین هم تیمی -

 برو بابا. -

 ش رفت.ها را خاموش کرد و سمت تختنیما چراغی نیما خیره شدم. روی تخت دراز کشیدم و به چهره

 وار گفت:مانی با صدای زمزمه

 آرتین! -

 بده. آرتین جواب مانی:

 ها؟ من:

 بله گفتی خسته شدی. .ها و کوفت -

 خوای.آد بگو چی میخوابم می -

 خوام برم دستشویی.می -

 خب برو. -

 ی؟آتو با من نمی -
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 نه. -

 بیا دیگه.ترسم؛ من می -

 اوف. ؟داردخالق کودکانه خود برنمیاین پسره چرا دست از ا

 با نیما برو. -

 اون خودش ترسناکه. -

م که سرم به تخت باالیی برخورد کرد و من دستم را روی سرم گذاشتم و یک دنیا شوخت بلند میاز روی ت

 فحش باره مانی کردم.

 میرین؟چرا نمی آتش:

 گوید:کند و با خشم مینیما چراغ را روشن می

 باز چی شده؟ -

 کشم.کشم و پتو را تا سرم میای مییازهخم

 شویی.خوام برم دستمی مانی:

 یا برو دیگه.خب ب -

 . آخه تنها... -

 تونه... .خورتت! آخ یه پسر چقدر میآد میحتما تنها بری گربه می -

 د.آخوابم می آتش:

 برو گمشو بیرون بخواب. نیما:

 ساز نبود.را گرفتم تا صدایی نشنوم اما کارسرم 

 مانی از روی تخت زمین پرید و گفت:

 شویی؟آی بریم دست! مینیما -

 نه. -
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 ی؟آ! تو میتینآر -

 پتو را پایین دادم و گفتم:

 باشه. -

 برمت.نه من می نیما:

 نیما از اتاق خارج شد. مانی همراه

 .تسهاتقصیر شما ،اگه من فردا خوب تمرین نکنم آتش:

 فقط دیگه خفه شو.باشه تقصیر من؛  من:

 .من خفه...  -

 . یس...ه -

 .زود باشین بلند شین !دیر شدنیما: 

 ش: آخه دیشب خیلی گذاشتی بخوابیم.آت：

 کرد.داد و صدایم مینیما محکم مرا تکان می چشمانم را به سختی باز کردم و دوباره چشمانم را بستم؛

 شم.خیله خب پا میمن: 

ی کشیدم و از روی تخت بلند اخمیازه کمی بدنم را کش دادم و روی تخت نشستم هنوز گیج و منگ بودم؛

 ：شدم.

 باشین جمع کنین باید بریم.زود نیما: 

 م را برداشتم.سمت ساکم رفتم و لباس

 جایی واسه لباس عوض کردن هست؟：من: 

 کنیم عوض کن.نترس نگات نمی：انیما: 

همگی ساکمان را جمع به صورتم آب پاشیدم و بیرون آمدم. م را پوشیدم کمی سمت دستشویی رفتم و لباس

 م کنار من نشست.مانی باز ه. کردیم و سمت اتوبوس رفتیم

 رسیم؟چند ساعت دیگه میمن: 
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 گفت:نیما به ساعتش نگاه کرد و 

 رسیم.ن ساعت هفت و ما ساعت دوازده میاال： -

ساکش در آورد و پدرام آدامسش را از  اتوبوس حرکت کرد و من به مانی اشاره کردم تا پنجره را پایین بدهد؛

  هایم اجازه بسته شدن دادم.ی مانی گذاشتم و به پلکهرا با پررویی روی شان سرمیکی را به من داد. 

 با تکان خوردن اتوبوس چشمانم را فورا باز کردم.

 چی شد؟من: 

 الستیک به سنگ خورد. .چیزی نیستمانی: 

یی مینماتر از همیشه خودهای طالیی خیره شدم. دریا آبی  و در خشانراحتی کشیدم و از پنجره به ماسه نفس

 ها رفتم.دم و با پای لخت به استقبال ماسهم را در آوراکتانی کرد.

 دویین.رین تو آب میبا شلوارک می .لباس راحتی بپوشیننجف زاده: 

 ا شلوارم را درهپشت صندلی همه لباس پوشیدند و به سمت آب رفتند؛شود؟ وای اگر بفهمند من دخترم چه می

ما زیر زوی نیباپوشیدم و با پای لخت سمت آب رفتم. کوتاه آوردم و شلوارک پوشیدم و یک لباس آبی و آستین 

 گفت: نجف زاده کنار دریا ایستاد و  درخشید.نور خورشید عجیب می

 کمی جلوتر برین. -

 ایم آمده بود.کردم. آب تا زانوهآرام پشت سر نیما حرکت می

 وایسین بسه. -

 ：گفت: رم گذاشت و نیما نزدیکم شد و دستش را روی کم در کنار نیما ایستادم؛

 برم یا تو؟به نظرت من می -

 کوتاه نگاهش کردم و دوباره نگاهم را به دریای آبی دوختم.

 گفت:نجف زاده با دستش به سمت دو بچه که آن سو بودند اشاره کرد و 

 جا.گردین همیندین و برمیجا مسابقه میتا اون -

 روی کمرم برداشت و به جلو خیره شد.نیما دستش را از پاهایم را به شکل نشسته کردم. 
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 !سه... دو ،یک -

شد. پاهایم را از آب خارج ، مانع از سرعت گرفتن ما میآب چون مایع غلیظیدویدیم. هر هفت نفر با سرعت می

وقتی دیدم کسی نگاهم نمی کردند با آب بجنگن.دویدم اما نیما و بقیه سعی میکردم و به شکل پرشی میمی

 گرفتم شنا کنم که البته نیما دستم را گرفت و مانع شد.کند تصمیم 

 عادالنه مسابقه بده. -

دستم را روی پایم عضالت پایم درحال منقبض شدن بود.  ای تحویلش دادم و به دویدنم ادامه دادم؛چشم غره

با . دوباره سمت نجف زاده حرکت کردیم هاگذاشتم و سفت شدنش را احساس کردم. بعد از رسیدن به بچه

دویدند و من ایستادم تا ها بچه م را پاک کردم تقریبا دیگر به نفس نفس زدن افتاده بودم؛اعرق پیشونیدستم 

 نیما سمتم آمد و دستم را با خودش کشید. کمی نفس بکشم؛

 خسته شدم گرممه.من: 

 تو تمرین خستگی معنی نداره. -

 تونم.دیگه نمی： -

 جا نزن. -

 ها افتادم و نفس نفس زدم.ف زاده رسیدم روی شنوقتی به آقای نجبا تمام توان دویدم و 

 آخ مردم.：مانی: 

 ار کمی استراحت کنیم.نیما بذ آتش:

 ها دراز کشید.اغذی به دستش داد و رفت روی ماسهمربی نیما را صدا کرد و ک

 کنیم.نیما: کمی استراحت کنین بعد شروع می

 ملبته چون آبم گرم شده بود تشنگیآبم را برداشتم و نوشیدم ا ند؛ای آتش در زمین بودهها چون دانهماسه

 برطرف نشد.

 فقط فوتبالیستیم. !آدم فضایی که نیستیم ادند؛درا با انگشت نشان می ی افراد داخل ساحل ماتقریبا همه

 کنیم.نیما: پاشین تمرین رو شروع می

 . .نه لطفا..مانی: 
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 .سخت گیری مهران: خیلی

 . ...ه بشیکمی دیگمن: 

 گفتم پاشین.نیما: 

 همگی بلند شدیم و گوش به فرمان ایستادیم. ؛مخالفتی نبود اطر جیغ زدنش دیگر راهبه خ

 کنیم.تو آب فوتبال بازی می：نیما: 

 وای خدایا به دادم برس.روم! چسبد و به راحتی لو می، لباسم به تنم میاگر زیر آب بروم

 من شنا بلد نیستم.：من: 

 بپوش. جلیقه -

 عالی شد. .شوده تنم دیده نمیبا جلیق آها چرا به فکر خودم نرسید؟

کند و به هر یک از ما عینک روم. نیما باد توپ را خالی میپوشم و سمت آب میجلیقه را از روی لباسم می

 گوید:دهد و میمی

 ونه و شما باید با این عینک زیر آب رو ببینید.متوپ زیر آب می： -

 !اوف... لعنت به اصال این چه تمرینی است؟ ا جلیقه چگونه زیر آب بروم؟وای من ب

 توپ زیر پای نیما است؛ چه حس زیبایی. .توانم آب ولرم را زیر انگشتانم احساس کنمرویم. میهمگی به آب می

با  پ را ببینم.شوم تا توروم و خم میکند. سمت نیما مینک شنا زیر آب و توپ را تماشا مینیما خم شده و با عی

ن تریروم و سرم با محکمآید و من هم جلو مینیما جلو می رود؛یزنم و توپ خیلی آرام عقب مپایم به توپ می

 روم:میگیرم و از آب بیرون . سرم را میکندشکل ممکن به سر نیما برخورد می

 .کنممن که بازی نمی مسخره کردین؟ شه؟مگه زیر آبم فوتبال می ؟یعنی چی -

 گوید:مینیما رو به همه آیند. ها با اعتراض از آب بیرون میهمه بچه

 کنیم.تون رو عوض کنین تو ماسه بازی میلباس !خیله خب   -

 !آخ که من چقدر از لباس عوض کردن متنفر هستم
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م ناه با شلوار جیستین کوتیک لباس سفید و آاتوبوس خارج شدم. لباسم را عوض کردم و از  ،بعد هزاران مکافات

توانم بازی برهنه میدانم با پای ه عنوان دروازه. نمینیما دو تا سنگ در چپ و راست گذاشته بود ب پوشیده بودم.

 کنم یا نه؟

 بان.من حمله، سام دفاع و آتش دروازه

 بان.مله و پدرام دفاع و مهران دروازهحنیما 

 یک نفر شد.حمله و دفاع  ،برای همین ،چون تعدادمان کم بود

 توپ زیر پای نیما بود رفتم جلو تا توپ را بگیرم ولی متاسفانه پایم لیز خورد و نیما توپ را رها کرد مرا گرفت.

 زنی؟چرا امروز گیج می -

 نیما مرا رها کرد و زمین افتادم. کردم.های جنگلیش خیره نگاه میهنوز در بهت کارش بودم و به چشم

 .رو شدی انداختمتچون پر -

 از زمین بلند شدم و با خجالت به زمین خیره شدم.زه متوجه کاری که انجام دادم شدم. تا

مرد با غر زدن  توپ را محکم شوت کردم و توپ روی سر یک مرد که دراز کشیده بود افتاد.بازی را ادامه دادیم. 

 توپ را آورد.

 ... .شهاز دست شما آرامش هم نمی -

 گفت:زبانش گرفت و  ،نیما با دیدن لباس فوتبال در تن

 هان.ببخشید! فک کردم بچه -

نیما مرا رد کرد ولی مانی توپ را بان داد. مهران توپ را به نیما انداخت؛ ه دروازهنیما با خنده توپ را گرفت و ب

 گرفت و به من پاس داد.

 ایول داری مانی.：من: 

 زن برود ولی نیما توپ را گرفت.دم تا پیرمانی سرخ شد و به زمین نگاه کرد. سمت دروازه رفتم. ایستا

 زن وایسادم.من: به خاطر پیر

 به من چه؟نیما: 
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خودش هم روی ماسه نشست و  نیما برگشت و مرا هل داد و به زمین انداخت؛ پایم را عمدا به زانوی نیما زدم؛

 گفت:

 آخرین بارت باشه.： -

 عمدی نبود خواستم به توپ بزنم. -

 منم باور کردم. -

 گفتم:خند شیطانی زدم و دستم را پر از ماسه کردم و ماسه را به صورت نیما پرت کردم و دم گوشش لب

 خوب کردم. -

 گفتم:پشت مانی رفتم و با تمام سرعت دویدم. نیما بلند شد و دنبالم دوید. 

 به دادم برس. !مانی جون -

 گفت:نیما با حرص 

 دارم برات. ری؟پشت مانی می -

 چسبیدم:ار رفتم و به آتش از پشت مانی کن

 کمکم کن. !تیشآ -

 ه من ربطی نداره.ب -

 گفت:یکی پسه کله آتش زدم و 

 !واقعا که خیلی ترسویی -

یم زیر آب بود و با تمام توان میپاها نیما سمتم آمد و از یقه لباسم کشید ولی من فرار کردم و سمت آب رفتم.

 ام کند.خواهد زیر آب خفهحتما می نیما دستم را کشید و مرا جلوتر برد. دویدم.

 رفتم ولی نیما محکم گرفته بود.کردم و عقب میمن تقال می

 کنم.! خواهش میجون من ول کنمن: 

 یکم دیگه بیا.：نیما: 
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! االن لو شودوای االن بدنم دیده می اگر بفهمد دخترم چه؟ رنگ از رخم پرید؛ ،م  آمدهوقتی دیدم آب تا شکم

گوید چه کار به پدرم می دهند؛کنند یک گوشه و فحش میمرا پرت می کردم.ی بلند گریه میبا صدا روم.می

 خدایا کمکم کن. .کردم

 بلند زار می زدم و خواهش می کردم.

 کنم.من: ولم کن خواهش می

ا نوازش کرد یما موهایم رن کردیم.ر آب بودیم و به هم دیگر نگاه مینیما از پایم گرفت و مرا زیر آب برد هردو زی

نیما مرا نزدیک خودش کرد و خندید که  بخت شدم.! خدایا بدپس فهمیده دخترم و دقیق به چشمانم خیره شد.

 .رسیدتر به نظر میعث شد حباب درست شود و باال برود. زیر آب چشمانش درخشانبا

 فهمیدم مقصودش چیست؟ه چشمانم خیره بود و من اصال نمیاو هم چنان ب

 الی آب رفتیم و من گفتم:با

 کنی؟؟ چیکار میخوبی -

 ترسیدی؟ من خیلی خوبم فقط خواستم کمی بترسونمت. -

 این بار واقعا ترسیدم. -

 اری فهمیدی؟ذم میآخرین بارت باشه سر به سر -

 کنم.نه یعنی آره سعی می -

اتفاقی افتاده  ،یزی وجود داردکنم شاید چ. احساس مینیما بلند خندید ولی من هنوز هم در بهت کارش بودم

 باشد.

که دختری و وقتی با خودت حرف  دونستم، میدن تو تیممون اومدیروزی که برای عضو ش من از همون -

ت؟ اگه به دخترا هم اهمیت چرا همه چی برای پسراس ،گفتی منم مثل پسرا حق دارم معروف بشمزدی و میمی

به کسی نگم چون بهت حق میحرفات رو شنیدم و تصمیم گرفتم  منکردم، دادن تو تیم دخترا بازی میمی

گم چون بازیت خوبه و واسه وقت به کسی نمینترس من هیچ حقیقتو بگم. خواستم بهت االن فهمیدی؟ .دادم

 تیممون خوبی.

 آخ آخ  من چرا !کردم خاک به سرت کنن نفس تو چقدر نفهمیدانست! مرا باش که برایش نقش بازی میاو می

 گفته؟دانسته و هیچ چیز نمیانقدر خنگم یعنی تمام این مدت می
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 االنم فکر کن هیچی نشده. -

 ترین چیز را در باره من فهمید.؟ او مهمچیزی نشده چگونه هه چیزی نشده؟

تو بازیت عالیه و  ،ایآد! تو خیلی باارادهمی من واقعا ازت خوشم .تو خیلی خوبی !د نفسآخوشم می ازت -

 تو یه ریسک بزرگ کردی. .داری بازیت دیده بشه دوست

 شنیدن این کلمات در دل دریا درحالی که فقط گلویم باال است بسیار زیبا و در عین حال عجیب است.

 کنم.! منم کمکت میامیدوارم موفق بشی -

ساحل م و در در صف ایستادی از آب بیرون آمدیم و من فورا لباسم را عوض کردم و لباس فوتسال را پوشیدم.

ن این انرژی را در دهد و من االنگ تمرین کردن به انسان انرژی میهای طالیی ردویدیم در کنار دریا و ماسه

ما مهم نیست چون نیما به کسی درست است که امروز یک اتفاق عجیب برایم افتاد ا .کنمخودم احساس می

سن در من این است که سخت عاشق میین خوبی و حترمهم توانم به فوتبالم ادامه بدهم.گوید و من مینمی

 تپد،بار شنیدن کلمه عاشقانه قلبم نمیبا هرکنم. به رو شوم دست و پایم را گم نمی اگر با یک فرد زیبا رو .شوم

آید و اگر هم . عشق در ما کم به وجود میگونه هستیمعشق نه! ما خانوادگی اینتپد ولی از قلبم از ترس می

 .توانیم به یک هفته نکشیده عشقمان را فراموش کنیممی عاشق شویم

 مانی آمد و کنار من دوید و گفت:

 ی؟دکتک خور ؟چی شد -

 نیما خیلی عجیبه. .نه آب خوردم -

 تازه فهمیدی؟ -

ام از با فاصله زیاد فقط دویدم و فاصله ا و همه را پشت سر گذاشتم.دیگر جوابی ندادم و با سرعت جلو رفتم و نیم

وقتی به کنم از احساس می فکر کنم به خاطر لباس فوتسال باشد. ؛کردندقیه بیشتر شد همه به من نگاه میب

نشستند و به  اهها رفتند و روی شنکنم.بچهشده و من هیچ دردی را احساس نمی ن پاهایم زیادفوتبال آمدم توا

 بلند داد زدم. دویدم.. با تمام توان میستنمن تازه گرم شده بودم پس دلیلی نداشتم برای نشمن نگاه کردند. 

 ! عاشق یه عشق پاک و واقعی!فوتبال عاشقتم -

من و تمام آرزو  !من و هدفم !من و فوتبال .زندگی همین استآری  دادم تا صورتم را نوازش کند.به باد اجازه می

 نونم!ای من در دستان تو بود پس ممممنونم زندگی و روی ؛ممنون نیماداف من! و اه
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 را به رقص در آورده بود و مباد لباس در کنار دریا ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم تا از شدت دویدنم کم شود.

 من به رقص فوتبال در آمده بودم.

 کردم.د و من تا حد مرگ تمرین میها به سرعت می گذشتنروز

 کردم.رین میکردند ولی من در زمین تمابگاه استراحت میرفتند و در خوها میبچه

 ها در خواب ناز.زمین مشغول تمرین هستیم ولی بچه نیما و من در

 تند تر بدو زود باش. -

 !دیگه اه دوممن: دارم می

ایستاد و من به  هدر درواز نیما .سپس روی دستم شنا رفتمدادم دراز کشیدم و پاهایم را به شکل دوچرخه تکان 

 زدم.ه ضربه میدرواز

 جوری بزن که من توپ رو نبینم زود باش. !رتمحکم -

ت که ورفتار من و نیما دقیقا عین گذشته است با این تفا در آغوش نیما قرار گرفت.جلو رفتم با یک ضربه، توپ، 

 زنم.من با صدای دخترانه حرف می

 مسابقه پس زود باش. ریمیه هفته دیگه می -

 بزن. -

 در آغوش نیما قرار گرفت.دوباره  ،توپ ،عقب رفتم و با یک ضربه

 لعنتی. من:

 کنم.ش ن گرفت و من باز نتوانستم دریبلمنیما توپ را از  کردم،میش نیما جلو آمد و من باید دریبل

 نیما وقت گرفت و گفت: .دویدمباید در یک دقیقه صد دور می

 شروع. -

کشید فقط به خاطر خوابی میا بی. نیمکردیم. ساعت پنج صبح بود و ما تمرین میدویدمبا نفس نفس زدن می

 امیدش نکنم.من پس باید نا

 پنجاه دور رفتی. !نتونستی -
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 دوباره زمان گرفت. و کنم ش. توپ را گرفت. نتوانستم دریبله بشهدوباره در دروازه ایستاد ولی نشد ک

 هشتاد دور رفتی. -

 به درواز خورد.د توپ یک ضربه که قابل دیدن نبودوباره در دروازه ایستاد عقب رفتم و با 

 گل زدم. !گل شد خدایا من:

 ردم و گل زدم.ک ش، نیما را دریبلکننده و پیچیت گیجنیما جلو آمد با یک حرک

 پریدم هوا و جیغ زدم:

 من تونستم تونستم. .شدی دریبل !تونستم -

 با تمام سرعت جوری که قابل دید نباشد. .نیما زمان گرفت و من با تمام توان دویدم

 یما با جیغ گفت:ن

 ایول تونستی. !از زمانتم مونده .آفرین صد و پنجاه دور دویدی -

 مانی پایین آمد و گفت:

 کمی آروم. ؟چیه سرم رفت -

ند مانی هم با لبخ .نگران نبودم که صدایم را بشنود چون به مانی گفته بود دخترم چون بسیار صمیمی بودیم

 باشم.کرد دختر ال کرد و گفت احساس میاستقب

 مانی من تونستم. من:

 واقعا؟ -

 آره. -

 هم خندیدیم. مانی پرید بغلم و با

 رم بخوابم.من می نیما:

 کنم. مانی تو هم هستی؟مونم تمرین میمن می من:

 . جوری...خسته شدی چرا خودتو اینمانی: 
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 کنم.کاری که از دستم بر بیاد می هراون من عاشق فوتبالم و برای  -

 رفتیم.و قبول کرد تا باهم تمرین کنیم و با پاس کاری جلو می مانی خندید

 بره رقیب توپ رو... . ن سمتهات جلوی پام بیاد اگه زیاد اوسعی کن پاس من:

 چشم. -

 .رو حرفم نپر -

 ندید و گفت:مانی خ

 گری.واقعا تالشتو  .ها آرزو دارن جای تو باشنبره. خیلییت و ارادت آدم رو تا مرز مرگ میباز -

اشه باید تا پای جون براش مایه گیم یاد گرفتم که آدم اگه عاشق چیزی بدونم یعنی از بچممنون منم! می -

. من آزادانه آخرش ازدواج هست و خانه داری من اهلش نیستم !دآمن از عشق  دختر و پسر خوشم نمی ارهبذ

نم یک جور وابستگی ک! احساس میدآن بدم میاشق شدعمن از ازدواج یا دنبال فوتبال.  ؛رمهام میدنبال هدف

من  .خدا خیلی چیزا در اختیارمون گذاشتهخوام از دنیام استفاده کنم. . من به دنیا اومدم و میشهمحسوب می

 خوام دنبال اونا برم.می

 شود.ها به مانی خوب است چون او من را دوست دارد و نباید این دوست داشتن تبدیل به عشق گفتن این حرف

 ت:فپکر شد و گمانی کمی 

 رم آب بخورم بیام.من می -

 نیما از پشت سرم ظاهر شد و گفت:

 وب کسی اعتماد کردم. دونستم به خ! میتو عالی ترینی !تو بهترینی -

 وار کرد و گفت:زمهصدایش را زم

 دونستم هدفت فقط فوتباله.می .دونستم اهل عشق نیستی گذاشتم بمونیچون می -

 روحی گفتم:ن سخت و بیبا لح

شدم یا در نگاه اول چون بلند کردی بترسونی باید عاشق می اگه قرار بود عاشقت بشم همون لحظه که منو -

ما  .هم اندازه شما توجه بشه دنبال اینم که به ما .هامماهلش نیستم من فقط دنبال خواسته من خوشگلی.
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ن تو خونه نگه دارین ولی من رو فقط برای کار کرد ین ماخواای نیستیم ولی شما می، چیزه اضافهدختریم

 ارم.ذنمی

م زدم. سمت آببرای همین بسیار آرام حرف مینستم دامی کرد و منرا نگاه می از باال ما ،مربی یعنی نجف زاده

م فوتبالهای ام را از نیما برداشتم و به کفشرفتم ونوشیدم  دهانم رابا آستینم پاک کردم. نگاه سرد و یخی

 دوختم.

ت نرم گذاشتم. پاهایم هایم را در آوردم و سرم را روی بالشرفتم و خودم را روی تخت انداختم. کفش ها باالز پلها

از این همه تمرین خسته  خسته بودمنفس کشیدم و روی تخت جابه جا شدم. چند بار تر! داغ بود و سرم داغ

  چشمانم را بستم و آرام خوابیدم.شده بودم. 

 «راوی»

ا چشمش روی چهره را برای تمرین بیدار کند ام هاه رفت خواست بلند داد بزند و بچهنیما به سمت خوابگا

! مگر یک انسان چقدر صبح شنفس از شب ساعت ده تمرین را شروع کرد تا ساعت شخسته نفس قفل شد. 

مالید و زیر لب به نیما فحش داد و مانی چشمانش را ها و تکانشان داد. تحمل دارد؟ آرام رفت سمت تخت بچه

آمد و همه به ها همه در زمین بازی صف ایستادند. حتی سام هم خوابش میبچه به زور از تخت عزیزش جدا شد.

 نیما بلند داد زد:خاطر سر و صداهای نفس بود. 

 چرا کسلین؟ -

 آلود بودند.ه صاف ایستادند ولی هنوز هم خوابهم

 بم.ار بخواولم کن بذ مانی:

 ولمون کن. !از دست تو مهران:

 مردم آزار. پدرام:

 ایستاد و با صدای بلندی جیغ زد:  نیما صاف

 شه.دو سه روز دیگه مسابقات شروع می .خودتونو جمع کنین -

 پس آرتین چرا خوابیده؟ آتش:

 نیما با غرور و افتخار گفت:
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ظهر که ز بعد ا. تازه رفت خوابید. کردمی ، داشت تمرینساعت شش ،اون بهترین شاگرد منه از شب تا صبح -

 بینین.، پیشرفتش رو میفوتبال بازی کردیم

 نیما به دفتر مدیر رفت و با یک چوب بیرون آمد و به چوب اشاره کرد و گفت:

 زنمش.هرکس تنبلی کنه می -

 چشم همه اعضای تیم گرد شد. نیما داد زد:

 شروع! -

این تمرینات بسیار سخت بود اما به همین  .دویدندوقفه مید سه ساعت بیهمه با تمام توان دویدند. همگی بای

 د.کنباشگاه پشت سر هم مدال کسب میدلیل این 

 )از زبان نفس(

یینه رفتم و موهایم را شانه جلوی آا کش دادم و از روی تخت بلند شدم. خمیازه کوتاهی کشیدم. می گردنم رک

 به ساعتها در حال دویدن بودند. . بچهها پایین رفتمشستم و از پله کردم. لباس فرم را پوشیدم. صورتم را

ها توجه به سمت بچها بیکرد امیقا دو ساعت بود که خوابیده بودم. سرم به شدت درد میدقام نگاه کردم. مچی

 روع کردم به دویدن.رفتم و ش

 چرا اومدی؟ مانی:

 باید تمرین کنم. من:

 خوابیدم.تو بودم میواقعا که اگه من جای  آتش:

 ای گفتم:با لحن سفت و کوبنده

تر از . هدف ما خیلی بزرگجا جای خواب نیستاینه بریم خونه خودمون بخوابیم. اگه قراره بخوابیم بهتر -

یم همن ما کی هستباید همه بف .ما باید اسم باشگاهمون رو به همه نشون بدیمخوابه. ما باید سخت تالش کنیم. 

 اگه هدفت غیر از اینه برگرد برو خونتون.داریم. و چه هدفی 

ام مبا تبلند بود که کل تیم شنیده بودند.  صدایم آنقدرکرد. ده مرا نگاه میزآتش با دهانی باز و همچنین خجالت

کرد زدم. سرم درد میرفتم. نفس نفس می، من دو دور میرفتندها یک دور میتوان جلو رفتم و هنگامی که آن

ادم. افتسرم گیج رفت و زمین کردم. زبانم خشک شد احساس گرما می ید بهترین باشم باید سخت باشم.اما با

 همه به سمتم همجوم آوردند.
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 بکشین کنار باید نفس بکشه. نیما:

  نیما دستش را روی صورتم گذاشت و گفت:

 باید ببرمش بیمارستان حالش اصال خوب نیست.این داغه؛  -

 مانی شاکی گفت:

 ن بهت گفتم انقدر تمرین نکن گوش ندادی.م -

 مانی را مخاطب قرار داد و گفت: ،نیما

 گی.تو بمون جای من هرکس تمرین نکرد بهم می ،برمشمن می -

 با ذوق گفت:مانی 

 چشم. -

 نیما دستم را گرفت و بلندم کرد:

 تونی راه بری؟می -

 اصال با این حال چرا تمرین کردی؟ پدرام:

 فت:حرص گبا نیما 

 تر از جونشه.چون فوتبال با ارزش -

لباسم را به سمت خود کشید و نیما  کردم سرم درحال انفجار است.اصال حال جواب دادن را نداشتم. احساس می

 سکوت کردم. ،حالمن، بی

 خیلی داغی. -

در دیدم. و نگرانی را در پوستش می حالیسوزد. با چشمان خمار، بیکردم گلویم میخودم هم احساس می

ن محرکت کرد. سوار ماشین شد و با تمام سرعت کرد و مرا پشت به شکل دراز کشیده گذاشت.  ماشین را باز

شوم و در مسابقه مرین کنم اگه تمرین نکنم ضعیف مینگران خودم نیستم نگران این هستم که نتوانم ت

 باید تمرین کنم.بازیم؛ می

 زیر لب آرام گفتم:
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 !ن. مری... ت.. -

 یما با صدای بلندی گفت:ن

 میری.؟ داری میچته همش تمرین تمرین !تمرین و مرض -

 آمد گفتم:با صدایی که از ته چاه بیرون می

 ش دارم!تمن دوس .جوری نگواین ؛تمرین تمام زندگی منه -

 آلود شد و بلند گریه کردم:صدایم بغض

 ضعیف بشم کلی تالش کردم. خوامنمیمن  -

 ف تکان داد و گفت:نیما سری با تاس

 کنی.؛ تمرینم میتو خوب شو -

همیشه . چشمانم را به زور نگه داشته بودم. آمدت. گرمم بود خوابم میفدانم که فقط برای آرام کردن من گمی

 هوش شدم.. شاید هم بیچشمانم بسته شد و به خواب رفتمگفت. ی میماشین برایم الالی

 )از زبان راوی(

کرد نفس را بلند  ؛آیدکان داد ولی وقتی دید به هوش نمیکمی نفس را ت .داشت و پایین آمد نیما ماشین را نگه

د و دلش با تمام وجود به درد آمد. نفس به پوست لطیف و پاک نفس خیره شو با عجله سمت بیمارستان رفت. 

ذابیت خاصی را به ودند و جهای سیاه و وحشی نفس روی هم بسته شده برا روی تخت بیمارستان گذاشت. مژه

یما از تواند نفس را تا حد مرگ ببرد و نای دارد و این اراده میدانست که نفس اراده قویدادند. نیما مینفس می

 تواند جلوی نفس را بگیرد.دانست نمیترسید و میاین موضوع می

 دکتر آمد و بعد از برسی با لبخند پر از رضایت گفت:

گرمای بدنشون هم به خاطر خستگی بود فقط  .خستن و به یک خواب طوالنی رفتنفقط  ؛ایشون بیمار نیستن -

 امکان داره دو روز به خواب برن.

های بیمارستان گفتند که امکان دارد نفس دو روز و از دکتر تشکر کرد. خدمهنیما لبخندی از روی خوشحالی زد 

ها رستان بیرون آمد و به باشگاه رفت. همه بچهبیمانیما از ید برای همین بهتر است نیما برود. دیگر به هوش بیا

 با دیدن نیما با نگرانی به سمتش رفتند.
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 چی شد خوبه؟ مانی:

 مریض شده؟ مهران:

 س چرا نیومده؟سام: پ

 بستری شده؟ آتش:

 ها توضیح داد.گی باال برد و همه چیز را به بچهنیما دستش را با کالف 

 هوش بود.تمرین کردند اما نفس هنوز بی ها فقطسه روز با سرعت گذشت و بچه

ن اما همه غمگیشهر مشهد بروند تا مسابقه بدهند  ها در زمین بازی منتظر بودند تا اتوبوس بیاید و آنها بهبچه

 نفس بود. هبودند و این غم فقط به خاطر نبود

 چرا پکرین؟ما باید ببریم. نیما:

 .آرتین خالیه جای مانی:

 تالش و پشتکار اون از ما بیشتر بود. .داشت بیاداون خیلی دوست  آتش:

 .خیلی بد شد که نیست سام:

 نکنه اصال به هوش نیاد؟ مهران:

 نیما با صدای بلندی حرفش را قطع کرد چون اصال دوست نداشت چنین چیزی بشنود:

 زبونتو گاز بگیر این چه حرفیه؟ -

 سرش را پایین انداخت و آرام ببخشید گفت.مهران 

 و اتوبوس سمت مشهد حرکت کرد. سوار ماشین شدند هابچه

 )از زبان نفس( 

 پرستار آمد و گفت:ند شدم و لباس خودم را پوشدم. چشمانم را باز کردم از روی تخت بل

 .تونین برینمی -

 رفته بودند.و به باشگاه رسیدم اما دیر شده بود  را برداشتم و با تمام توان دویدم.م کیف
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لباس روند پس وقت دارم. کنند بعد به مسابقه میها سه چهار روز در مشهد تمرین میدانم که آنیمن دقیق م

 فوتبال را پوشیدم و شروع کردم به تمرین.

 شه؟مگه نفس خسته می مونه؟مگه نفس عقب می من:

 دادم.ی تمرینات را انجام میدویدم و همهبا تمام توان می

 )راوی(

 هنوز چند دقیقه تا شروع مسابقه مانده بود. .تیم به مسابقه رفتگذشت. ه سرعت ب زسه چهار رو

. اصال نگران رسید، میخواست؛ او به هرچه میی چون سنگ داشتاو ارادهاکرد. نفس با تمام سرعت رانندگی می

 گفت: ،از شیشه ،پیاده شدن. نفس بدون ش را نگه داشتنبود. پلیس ماشین

 ز مسابقه جا موندم.ا .رممن دارم مسابقه می -

 د پلیس ماشین را به حرکت در آورد.کارت فوتبال اش را نشان داد و بدون تایی

ای هیچ کدام از اعضرا پاک کرد و سعی کرد گریه نکند. نیما  اشک چشمانش لن بازی شدند. نیما و بقیه وارد سا

ها اصال انرژی برای بازی آنخورد. د بعد دو دقیقه تیم نیما گل بازی آغاز شخوبی نداشتند. روحی  ، حالتیم

 ها سه گل خوردند و نیمه اول به اتمام رسید.دو و سه آننداشتند. 

 همه سکوت کردند. شه روحیه نداریم.لعنتی بدون آرتین نمی مانی:

 نفس با تمام سرعت وارد سالن شد و گفت:

 آرتین اومد. -

 هایش را رها کرد.اشکنیما دوید سمت نفس و . ب به نفس خیره شدند و سمتش رفتندهمه اعضای تیم با تعج

 )از زبان نفس(

پ زیر پای ما بود. نیما توپ را به من پاس داد. با تمام تودر کنار نیما در خط حمله ایستادم.  .نیمه دوم آغاز شد

مام سرعت هایم با ت. من باید ببرم! بدون پاس دادن به هم تیمبریمتوان جلو رفتم؛ نفس به زمین آمد پس ما می

 آید.م که این تمرینات سخت به کارم میدانستقدر سرعت که قابل دیدن نبود. میآن .رفتمپیش می

 ایستادم و با جیغ بلند وبا تمام انرژی توپ را به دروزه زدم. هجلوی درواز

 !گل شو من:
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 بان خارج شد و گل گل.توپ از دست دروازه

 با جیغ بغل نیما پریدم.

 گل! من:

 ضای تیم سمتم آمدند.همه اع

 . منپاس داد نیما به سامپاس دادم؛  توپ را از پایش گرفتم و به نیما .بازی را آغاز کردند .ها بودتوپ زیر پای آن

 .ا پاس دادم و نیما توپ را گل کردتوپ را به نیمپاس داد. سام توپ رابه من سمت دروازه رفتم؛ 

 ردی؟زیت عالی بود چرا سه تا گل خوتو که با من:

 چشمانم خیره شد و گفت: نیما درست به

 چون فکرم پیش تو بود. -

 عاشقم شود نه. کشیدم اما نبایدبا این حرفش کمی خجالت 

 بازی شروع شد رفتم جلو تا توپ را بگیرم:

 زدیم.از اومدن تو مثل آب خوردن گل می قبل !بازیت عالیهحریف: 

 با لحن سفت و سختی گفتم:

 مثل آب خوردن گل بخورین. پس حاال که اومدم -

دقیقا جلوی دروازه توپ را به نیما پاس دادم اما توپ به نیما نرسید،آنها جلو  .توپ را از پایش گرفتم و جلو رفتم

پیش رفتند درست جلوی دروازه بودند که مانی توپ را گرفت و به من انداخت و من از فاصله دور توپ را به 

 دروازه انداختم و گل.

تیز و برنده توپ را از حریف گرفتم و . نه من به مساوی راضی نیستم! های آخر بازی بودبودیم و نیمه سه به سه

گل زدم و گل بعدی را به نیما پاس دادم و نیما گل زد و گل بعدی را مانی با سر زد و بازی با سوت داور به اتمام 

 رسید.

 به سه بریدم. شیش !اهبچه من:

ام گذاشت و ! خوشحالی چه زیباست! نیما دستش را روی شانهچه زیباست پریدیم.ن میهمه با ذوق باال و پایی

 گفت:
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 کنی ممنونم!یی که واسه تیم میها! ممنون به خاطر تمام کارایتو یک معجزه -

 غروری زدم و گفتم:لبخند پر

 رسم.دونستم بهتون می، اصال ناراحت نشدم چون میراستش وقتی فهمیدم اومدین مشهد -

 د؛ تیم عقاب!زدنرا صدا می مردم با جیغ اسم تیم ما

 مربی سمتمان آمد و با خوشحالی و سنگینی گفت:از زمین خارج شدیم. 

 ریم مسابقه.خب بعد سه روز تمرین تو شهر انزلی می !عالی بود البته همتون عالی بودین !آفرین آرتین -

 ام گذاشت:مانی دستش را روی شانه

 و اراده رو یاد بگیرن.پسرا باید از ت -

دانم مانی و نیما . نمیمن اصال قصد عاشق شدن ندارم فقط فوتبال برایم مهم استسفت و سخت ایستادم. 

 و فکر کنم عاشق نشوم البته این فقط احتمال است.اشق نیستم عاشقم هستند یا نه ولی من ع

 وقت برای تمرین داشتیم. روز دوم بود و فقط یک روزار اتوبوس شدیم و به انزلی رفتیم. سو

 !استراحت نیما:

می جا تمرینبه دریا بود که ما آن ما به یک هتل بسیار زیبا آمده بودیم و پشت هتل یک فضای باز و زیبا و رو

 کردیم.

 سمت دریا رفتم و دستانم را باز کردم.

 مانی و نیما آمدند و در چپ راستم ایستادند:

 ساعت چنده؟من: 

 :هردو باهم گفتند

 هشت. -

 د از این لبخند منظوری داشتم.نلبخندی پر از معما زدم تا بدان

 این یادتون باشه. .این فقط عاشق فوتبالم نه چیزه دیگهها مبچه من:
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شدم داشتم از کنارشان رد می! توانستم بگویمتر نمیر از این واضحدیگیگر نگاه کردند. مانی و نیما هردو به یک د

 را گرفتند.ستینم آکه هردو چپ راست 

 شی؟یعنی اصال عاشق نمی نیما:

 حتی یکم؟ مانی:

 عشق من فوتباله و بس. .شمنه نمی من:

و به م ذاشتگم را رها کردند و من با لبخند خشکی تنهایشان سفت و کوبنده بود که آستین لباسلحنم آنقدر 

 سوی دیگر دریا رفتم و نشستم.

کنم نه چیزه رو می نه ولی بدون من فقط به خاطر فوتبال این کا کنم یایدونم االن دارم گناه مخدایا نمی من:

من واقعا دوست دارم  !خدایا عشق اول من تویی و دومی فوتبال. من هیچ قصد و منظور بدی ندارم. ایدیگه

 م بهنممنون به خاطر سالم بودم کردی ولی در کل خیلی دوست دارم! گم چرا دخترها میضی وقتدرسته بع!

 خاطر ارادم.

 با صدای بلندی گفتم:

 ممنونم ممنون! -

لبخند ریزی زدم و به دریا نگاهم کردم دریایی که عکس ماه رویش است دریایی که دلش بزرگ است دریایی 

 دهد.حبت خدا را نشان میپاک و زیبا دریایی که سراسر لطف و م

 خورد و وصل کردم: گوشیم زنگ

 بله؟ -

 یین؟کجا !سالم عزیز مامان -

 سالم مامان جان لب دریام. -

 بردین؟ -

 ای که براتون نوشته بودم رو خوندین؟بله پس نامه -

 خواد حرف بزنه.، بابا میگوشی .آره خوندیم -

 بعد چند ثانیه.
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 ؟ پس بردین.خوبی !سالم دخترمبابا: 

 بردیم. !سالم بابا جون -

 آفرین دختر خودمی. -

شتم و خودم هم روی شن دراز کشیدم. دریا در های سرد گذارا روی ماسهام ، گوشیبعد چند دقیقه مکالمه

 یبا است و از زیبایی هیچ کم ندارد.شود اما با این حال زرحم و ترسناک دیده میتاریکی بسیار بی

 مانی در کنارم دراز کشید و گفت:

 .خوش به حالت هیچی کم نداری -

 با بغض گفتم:

واره . زمین براشون صاف و همخوان دارن! هرچی بهیچی ،هیچی کم ندارن پسرا !پسری خوش به حالت چون -

 جوری نیست.ولی برای ما این

 ها ریخت.ک ریزی از چشمم سر خورد و روی ماسهاش

که به جای از این!نه نیستم کنی من خوشحالم؟ . فک میگیرهرد میکنم دلم دوقتی به این موضوع فکر می -

 ! آرتین!گفتن آرتینه تو سالن می! همنفس آفرین !گفتن نفس

 مانی گفت:

 کنی.بهتر از هر پسری بازی می مهم اینه که تو .اینا مهم نیست -

 گرمم کنی.یت همیشه هست پس لطفا سعی نکن دلاین ذهن .پسر قویه ؛اما هنوزم میگن پسر بهتر از دختره -

با نگاه غمگینی مانی را اشتم در جیبم گذاشتم. شدم و لباسم را تکان داد و گوشیم را بردها بلند از روی ماسه

 ترک کردم و تنهایش گذاشتم.

پس چرا من همیشه احساس خفه بودن می ؟کشمبرم نفس نمیعنی نفس کشیدن پس چرا من وقتی مینفس ی

 ک جای دنیا جایی هم برای تونفس پیش برو شاید یآید. گونه نفس کشیدن خوشم نمیشاید چون از این کنم؟

 توست پس نفس بکش و لبخند بزن. نفس دنیا براید! باش

 روز مسابقه آمد و ما همگی در پشت زمین بازی در حال آماده شدن بودیم.

 یم.آما از پسش برمی نیما:
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 ما حتما باید ببریم. ؛غیر از اینم نباید باشه من:

 م دروغین.زدند البته اس. مردم یک صدا اسم مرا صدا میوارد زمین بازی شدیم

 و ما بازی را آغاز کردیم. دسکه را انداختنر در کنار نیما با فاصله ایستادم. صاف و استوا

 کمی توپ را زیر پایم بازی دادم وسربه سرش گذاشتم. .یک پسر جلو آمد

 ! چجوری... .بازیت عالیهحریف: 

 خواستم کمی بازیت بدم ولی دیگه بهتره گل بزنم. من:

ا توپ ر ،رعت سمت دروازه رفتم و به نیما پاس دادم نیما دوباره به من پاس داد با یک سرکردم و با س شدریبل

 ل کردم با تمام وجود لبخند زدم.گ

های انزلی است و دفاعی دارند . سمت آبم رفتم. این تیم یکی از بهترین تیمنیمه اول یک بر صفر به اتمام رسید

 آید.که من نفس هستم نفس از پسش بر میباید بدانند  ها همکه من حتی انتظارش را نداشتم ولی آن

ماندم. توانند از دفاع رد شوند برای همین در خط حمله دانستم نمی. میها بودبازی آغاز شد توپ زیر پای آن

 کردند؟یچه کار م ؟پس مانی و سام !باور نکردنیست ؛آنها از دفاع گذشتند و گل زدند

نیما توپ را به من پاس کردم؛ ا او حرکت میبی به نیما و نیما جلو رفت و من هم آتش توپ را به مانی  داد مان

 داد و من رفتم سمت دروازه همان پسر آمد جلو و گفت:

 .اولش دست کم گرفته بودم .دیگه به بازیت ایمان آوردم -

 با لحن سردی گفتم:

 که چی؟ -

 بازیم.باید از بازی بری بیرون وگرنه می-

ین انگار چند درد شدیدی داشتم. پایم را گرفتم؛ حکم به زانوی پایم ضربه زد و من زمین افتادمبا یک حرکت م

نیما و چند نفره دیگر جلو آمدند تا نگاه کنند با این که درد زیادی داشتم ولی مانع زنند. گلوله به پاهایم می

 شدم.

 چیزی نیست من باید بازی کنم. من:

 آن پسر کارت زرد دادند ولی کارت زرد کم بود.به کشید اما توجه نکردم. ر میم تیهایبه زور بلند شدم؛ زانو
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 ! او هنوز نفس را نشناخته.دهم تعجب کردپسر وقتی دید انصراف نمی

کرد که از پای چپم ای چپم کمتر استفاده کردم. همان پسر جلو آمد عمدا کاری میبازی را ادامه دادم ولی از پ

 م.کردنناله  و ز پای چپم استفاده کردم اما حتی یک لحظه هم از شدت درد اشک نریختماستفاده کنم و من هم ا

 دیگه حوصلمو سر بردی. من:

. آن پسر جلو آمد و به ها بازی را آغاز کردندو توپ را با پای راستم گل کردم. آن از آن پسر خودخواه گذشتم

 فسن .زد! او جلو رفت داشت گل میدردی شدیددم؛ د که دیده نشود ولی من درد کشیی خودش را به من زاگونه

 قدر لوس نبودی.تو انخودت را جمع کن نباید گل بزند؛ 

خودم را جلوی دروازه پرتاب ؛ توپ را شوت کرد. کردام یاری میکردند اما اراده. پاهایم یاری نمیبا سرعت دویدم

مین افتادم اما خیلی زود بلند شدم و با توپ جلو و من زام برخورد کرد قفسه سینهکردم و توپ با شدت زیاد به 

، چرخشی میدقیقا به این گل .توپ را شوت کردم،راست کردن توپ و پاس کاری بین پاهایم و رفتم و با چپ 

 گویند.

بقیه بازی را با همان پا ادامه دادم و هفت بر دو شدیم البته من انتظار داشتم آنها صفر شوند به هر حال پیروز 

 .شدیم

 هایی که نگه داشته بودم.اشک ریختم. اشکو از سالن خارج شدیم و من خودم را روی زمین انداختم 

 کنه؟خیلی درد می شده خوبی؟چی نیما:

 و گفتم: گرفتم پاهایم را محکم

 خیلی درد دارم. -

 م آمد و گفت:شنجف زاده پی

مردی ولی ی بازی داشتی از شدت درد میو تو تومن دیدم که با چه شدتی به پات زد  .بازیه امروزتم عالی بود -

 ای کاش همه اراده تو رو داشتن. .موندی و گل زدی

توانستم تحمل کنم اما اگر بفهمند دخترم کارم ساخته شدند. دیگر نمیهایم با تمام وجودم سرازیر میاشک

 .است

 اسش را چنگ زدم.کردم و لب با التماس به نیما نگاه

 :من گفتبا صدای گریا
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 خیلی درد دارم. ؛میرمدرد می د...از  دارم... کن.... کمک..نیما...  من:

 کنم.باشه آروم باش؛ یه کاریش می -

 ار دکتر رو صدا کنم.بذ نجف زاده:

 :خواستم مخالفت کنم که نیما گفت

 خیالت راحت باشه. -

 میرم.وای دارم می رسم...تمی -

 تم و بلند گفتم:پاهایم را گرف نیما را رها کردم و محکم

 میرم.دارم می -

 کردند.یه اعضای تیم با نگرانی نگاهم میمانی و بق

 اون عمدی زد. مانی:

 این که معلومه پدرام:

 ؟آرتین جون خیلی درد داریاینارو ول کنین.  آتش:

 انگار به پاهام شلیک شده.من: 

 و گفت:هایم کشید و پاکشان کرد نیما دستش را روی اشک

 نگران نباش. .کنیم. کمکت میهاتیممیتیما هم -

تخت را بلند کردند و مرا از سالن خارج کردند . نیما و بقیه مرا بلند کردند و روی تخت گذاشتند .تخت را آوردند

 زدند.انداختند وداد میمی مردم به تخت چنگ

 ایشون حالشون خوب نیست. .لطفا برین کنار !خانوما آقایون -

والنس گذاشتند و نیما هم همراهم افتادند. مرا درون آمبت میخوردند و روی بالشسر می هایم از چشمانماشک

 آمد.

 تونم تحمل کنم.. نمینیما درد دارممن: 

 دونم با این وضعیت چجوری اون همه گل زدی.من نمی -
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 میرم.می بگو تند تر برن از درد دارم -

 رن.اتفاقا با نهایت سرعت دارن می -

 و گفت: به دستم نگاه انداختنیما دادم؛ مشت کرده بودم و فشار میتانم را دس

 شه.درست می .چیزی نیست -

 به دکتر گفتند: بوالنس برداشتند و به بیمارستان بردند و رومرا از آم

 .ایشون دردشون خیلی زیاده -

 م.آببرین اتاق می -

 ند.فقط نیما ما ،و رفتند بیرونذاشتند مرا روی تخت بیمارستان گ

 اگه بفهمن دخترم چی؟ من:

 .فهمننمی -

 چجوری؟ -

 پای آسیب دیدتو باز کن. -

 پایم را باز کردم.

لطافت دختر رو با خودت تو پای پر ، کجاش شبیه پای دختره؟ این پای داغون ،این پای خونی و زخم دیده -

 کنی؟مقایسه می

 دم؟ن چگونه با این پا بازی کرمبا دیدن پاهایم از ترس مردم! 

 دکتر وارد شد و با لبخند به لباس فوتسالم نگاه کرد.

 تیمی هستین؟پس مجروح شدین. آقای نیما شما هم -

 .بله -

 دکتر به پایم نگاه کرد و گفت:

 وه اوه چه وضعیتی.ا -
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 خیلی محکم گفتم:. نباید ضعیف باشم. کردم هایم را پاکاشک

 زود پاهام رو درست کنین باید مسابقه برم. -

 . .اما شما.. -

 دم.نشه با همین پا مسابقه رو ادامه می ،اما نداره باید درست بشه -

 یک ساعت ادامه داد.  منه و با همین پا تیمیترین همهسخت و با اراد ،تیمیاین هم نیما:

 دکتر لبخند زد و گفت:

 کنم.باشه تمام سعیمو می -

، کمی کرد. وقتی به زخمم برخورد میدرست کردن پاهایمبا چند تا وسایل که بسیار سرد بودند شروع کرد به 

 کردم.صورتم را جمع می

 تونین برین.بعد نیم ساعت می ؛داد بد نبودانقدر هم که ظاهر نشون می -

 ممنون. من:

 کنی.ببین با خودت چیکار می نیما:

 فقط با یک نگاه سرد بهش گفتم:

 دم یادت نره.من جونم رو هم واسه هدفم می -

 یما خندید اما از حرص.ن

 و از بیمارستان خارج شدیم. آستینم را گرفت 

 دلیل این همه سخت بودنت چیه؟ -

 .مامان بابام خونه نبودن ازشون پول بگیرمدار گفت پولت کمه. . مغازهرفتم بستنی بخرم ؛د بچه بودمآیادم می -

باز می داره داشت منو از سرش؟ مغازهبهم بدیکار کنم بستنی رو  داره گفتم چی. به مغازهداداشمم پول نداشت

ن ود ولی جاهای عجیبی واسه گشتگم نشده ب ؛کرد گفت برو سگمو پیدا کن سگش رفته بود واسه خودش بگرده

و آخر زیر ر تا شب طول کشید من اون سگ .ها. رفتم باالی خونهترین جاها رو گشتمرفت؛ رفتم و عجیبمی

دار با دیدن اراده رو بردم مغازه. مغازه خودم دوست کردم البته سخت بود بعد سگ و بار سگ .ماشین پیدا کردم

 باید به خواستم برسم. .ترینماز اون موقع تا حاال من با اراده .من سه تا بستنی بهم داد
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 نیما با دهانی باز به من چشم دوخته بود لبخند زد و گفت:

 فقط خودت. !تویی نفس ترین دختر تو زندگیمترین و با ارادهعالی -

 با لحن شوخی اما با هدف گفتم:

 بهتره عاشقم نشی چون من اهل عشق نیستم. -

 نیما خندید و گفت:

 از دست تو. -

 ها منتظر ما بودند آقای نجف زاده گفت:همه بچه .باهم به همان هتل باز گشتیم

 ریم تبریز.فردا صبح ساعت شش می و مونیمامشب رو انزلی می -

رست کردیم و روی آن کباب آتش دو خودش عین ویال بود، یاط پشتی هتل که البته نامش هتل بود در ح

 گذاشتیم؛ به سبک گذشته!

 یک سیخ از کباب را به نیما دادم.

 گیر بخور.ب من:

 ممنون. -

 !گفتی مرسیکاش میای  -

 هان خیلی بدی.چرا؟ آ -

 من آدمم تو خرسی. -

 م.مانی دو سیخ کباب داد دست .مه گرفتبا لبخند از نیما فاصل

 بخور نوش جونت. -

 تنکس دوست عزیزم. -

 مانی با دهانی پر گفت:زدند. حرف می هم خوردند البته بار گوشه ای نشسته بودند و کباب میم دها هرکدابچه

 بازی کنیم؟ -
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 همه موافقت کردند.

 خواد خاطره آرتین رو بشنوم.. من دلم مینه خاطره بگیم مانی:

 منم تش:آ

 آرتین بگو دیگه. :مپدرا

 سیخ کباب را روی زمین گذاشتم و گفتم:

 کردن؛ه زور سوار ماشین مییک دختر رو گرفته بودن و ب ،یه روز با دوستام رفته بودم گردش چند تا پسر -

ن مکنن؛ زن گفت اذیت نمی کنین؟ش میچه ولی من رفتم جلو و گفتم چرا اذیت گفتن ولش کن به ما دوستام

ه حمن بچاقو رو انداختم زمین زن پرید پشتم گریه کرد گفت مزاکه پشت زن گذاشته بودن رو دیدم.  چاقویی

دوستام  !حرفش رو قطع کردم اونم با یه سیلی ...خوای ماروفتن تو میهم گ میرین اونارین یا میاونا گفتم یا می

از رو  .خواد کاری بکنه باید بکنهنین آدم وقتی میهم  زدیم و داغونشون کردیم. اینو گفتم بدو اومدن کمکم با

گه ولی گفتن بچس یه چیزی میو مامان بابام می خوام فوتبالیست بشممی من از بچگیم گفتم .حرفش جا نزنه

ن ومن تا به حال به هرچی خواستم رسیدم چ .گانه نبود! رویاهام بچحرفام نهو ظاهرم بچگانه بود  ؛بچه نبودم !نه

 ها برنده بشیم.. ما باید تو همه مسابقهرسمد برسم و این بارم میگفتم بای

رضایت از  ،رضایت از زندیگیم ؛خجالتی لبخندی از روی رضایت زدم ها همه دست زدند و من هم بدون هیچبچه

 رویاهایم.

 .بودیمند رسی چون قدرتبه یه جایی می و شیدونستم یه چیزی میتو از روزی که اومدی من می مهران:

 کردی.وشش میو تو تفریح نبود فقط تمرین و ک فکرت تو خواب و استراحت

 تو همیشه سخت بودی. پدرام:

 کردید.دانستید دخترم چه کار میدانم اگه مینمی

را مرتب کردم و از اتاق خارج لباسم  .هیچ کس در اتاق نبودو از روی تخت بلند شدم.  کمی چشمانم را مالیدم

 نیما پشت سرم به در تکیه داده بودپر از آب کردم و به صورتم پاشیدم. دستانم را سمت دستشویی رفتم؛ شدم. 

 برگشتم و دست به سینه در مقابلش ایستادم.خند زیبا اما جدی به من خیره بود. و با لب

پایم را گم  ! با لبخندش دستشوموش اخالقی و خاص بودن رفتارش نمیخ ،شیکی ،وقت مقلوب زیباییمن هیچ

 رین دختر دنیا هستم.تکنم چون من سختنمی
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 صبح بخیر بانوی سفت و سخت. -

 !صبح بخیر آقای جذاب -

 . شی...نمیمن هر چقدرم جذاب باشم تو جذبم  -

 لبخندی مصنوعی زدم و گفتم:

 ربا که من جذبت بشم.چون نه من آهنم نه تو آهن -

شاید من اشتباه  .هیچ احساسی نبود،در آن نگاهی که من دیدم  ؛دمش را دیشدم که نگاه خشکاز کنارش رد می

 فکر کرده باشم و او عاشق من نباشد.

 مانی سمتم آمد و با ذوق گفت:م را برداشتم و از ویال خارج شدم. چمدان

 از خواب سیر شدی؟ .چه عجب تشریف فرما شدین -

 نیاد.خواد فقط بخوابم که صدات زنی دلم میاز بس تو حرف می -

 دستت درد نکنه دیگه اصال من رفتم. -

 اش گذاشتم و با لبخند گفتم:دست مانی را کشیدم و دستم را روی شانه

 کمی جنبه داشته باش. -

 . .زنی انگار..آخه یه جور حرف می -

 ارم.خواد سر به سرت بذدوستمی دلم می انگار چی؟ -

 گرفت و داخل اتوبوس برد. کشید و ساکم را از دستماش لبخند مانی پررنگ شد و دستی به موهای خرمایی

 او واقعا مهربان است. ،ش راا، مهربانیبامزه بودنش رادوستش دارم؛ 

 م زد و گفت:نیما محکم به بازو

 . .غرق در نگاه کردن مانی جونت بودی.. -

 لبخندم را جمع کردم و سفت ایستادم.

 . پیش مانی خیلی... یشی ولسفت می مثل مرد ؛کنینیما: وقتی پیش منی سینه سپر می
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 های چرت به مسابقه فکر کن.! به جای زدن حرفکن بس -

 ش را ریز کرد و گوشه لبش را باال برد و گفت:نیما از تعجب چشمان سبز

 اقعا.فهممت و! اصال نمیفهممت! نمیهه -

 فت.اش کشید و با نگاه کوتاهی به من سمت اتوبوس رای طالییدستانش را به موه

 پدرام یکی محکم به کمرم زد و گفت:

 .کنیببینم تو مسابقه بعدی چه می -

 ای به چشمانش نگاه کردم که از کارش خجالت کشید.صاف ایستادم و به گونه

 زنی.دوما آخرین بارت باشه منو می ؛بریمهم می کنیم پس بااوال ما کاره تیمی می من:

 ختی؟تو چرا انقدر س -

 ،تندسکه آقای نجف زاده نشهمه در اتوبوس نشستند و بعد از اینندادم و در کنار مانی نشستم.  دامهبه مکالمه ا

 اتوبوس حرکت کرد.

 آهنگ بخونیم؟ آتش:

 با پوزخند گفتم:

 فرستن آقای آتیش!معموال موقع سفر صلوات می -

 کلمه آتش را کشیده گفتم.

 خوای نمازم بخونیم؟می مهران:

 مگه بلدی؟ من:

 ند زیر خنده و مهران ضایع شد.همه زد

 ری حرف نزن.آعزیزم تو که کم می نیما:

 نیما جان! من:

 بله؟ -
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 .هیچی -

 مسخره کردی؟ -

 دقیقا. -

 ای که سرخ شده بود.مانی بلند خندید به گونه

 خندونی.آفرین آرتین خوب می سام:

 با جدیت گفتم:

 مگه من دلقکم؟ -

 ام گذاشت و گفت:نی دستش را روی شانهما ایشان را قورت دادند.هه خندههم

 شی.عصبانی می ؛خندی! میامروز عجیب شدی -

 کنم.کنه سر شما خالی میکمی پام درد می -

 مانی ملتمسانه گفت:

 ؟ تازه ژل زدم.شه سر من خالی نکنییم -

که نیما را حرص ز اینا ؛بردمهای نیما لذت میناز بامزگی مانی و حرص خوردزدم زیر خنده و شکمم را گرفتم.  

ای با خودت هم حرف میدیدید. ای نفس دیوانه شدهکردم. ای کاش بودید و چهره لبویش را میدهم کیف می

 خدا شفا دهد. ؟زنی

 !هرهرهر نیما:

 !هرهر و مرض من:

 د؟آدلت می -

 آره چجورم. -

و خوش فرمی داشت موهای فید پوست سخیره شد. نیما دستش را زیر سرش گذاشت و از پنجره به بیرون 

 ،نفس ،داد و من؛ چشمان سبزش یک جنگل زیبا و سرسبز را نشان میدرخشیداش زیر نور خورشید میطالیی

 عاشق این فرد نیستم و این کار یک هنر است پس من یک هنرمندم.
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 آرتین؟ مانی:

 ها؟ من:

 ها و درد. -

. دادیی بودند و جذابیت خاصی به او میشمانش خرماهم مو و هم چ .ش خیره شدمابا لبخند به چشمان خرمایی

 ان پشت شیشه اشاره کرد و من گفتم:مکبه رنگین 

 چرا باید به اون نگاه کنم؟ ،رنگین کمون که تو باشی -

 مانی سرخ شد و به زمین خیره شد.

 رو نشی ها.البته پر من:

ها مرا خلق نکردی. کمکم کن تا این زیبایییی که هایباییای خدا چه ز .رنگ شد و از بین رفترنگین کمان کم

 وسوسه نکنند و از هدفم دورم نکنند.

 صدای ،صدای پرنده ،صدای برگ ،صدای باد ،به صدای الستیک ماشینچشمانم را آرام بستم و گوش سپردم 

ز کردم و زد.چشمانم را باو دلنشین نیما که نام مرا صدا میهای زیر الستیک و و صدای زیبا ، صدای سنگجنگل

 تفاوت به چشمان نیما خیره شدم.بی

 کنن؟پاهات درد می -

 نفس عمیقی کشیدم و جوابی ندادم.

 جواب ندادی. -

 شوی؟نمی فهو آرامش سپری کنم پس چرا خ خواهم در سکوتدهم یعنی میوقتی جواب نمی

 آرتین! -

 با صدای نسبتا بلندی گفتم:

 چیه؟ -

 سوال پرسیدم. -

 به توچه؟ -
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 جدی و خشمگین: ؛نیما تغییر کرد چهره

درد  دمثل آدم من فقط سوال کردم چون اگه زیا ؛مثل گذشته باهام رفتار کن ؛فکر نکن عاشقتم دور برت نداره -

 من اصال هیچ منظوری ندارم فقط همون آرتینی غیر از اینم قرار نبود باشی. تونی بازی کنی فهمیدی؟کنه نمی

 ستراحت کنم حوصله حرف زدن ندارم.خوام امنم فقط خستم و می -

فحش به خودم  البته من در دلم به خاطر رفتار بدم چندین .نچشمانم را بستم و دیگر نه او چیزی گفت نه م

 همش همین است چیزه دیگری نیست. ؛خواهم از نیما دوری کنم تا عاشقم نشوددادم. من می

. ماه نیمه هم در های رنگارنگ روشن مانده بودا چراغریک شده بود و کل خیابان بهوا تا ؛به تبریز رسیدیم

 ،سرش را روشن کرده بود تا اتوبوس جلوی یک هتل بزرگ که چراغ طالیی سرکرد. آسمان تاریک خودنمایی می

 هتل صدف واقعا هم مثل صدف بود فقط مرواریدش طالیی بود. توقف کرد.

 مالید گفت:ی در حالی که چشمانش را میمان ساک سنگینم را کشان کشان از اتوبوس خارج کردم.

 کجا قراره بریم؟ رسیدیم؟ -

 سیلی نسبتا آرامی به صورتش زدم و گفتم:

 خودتو به خنگی نزن. -

 نیاز نیست بزنه همین جوری هم خنگه. :شآت

 به نظرم آتش هم حرف خوبی نزد.تش پاشید و ساکش را سمت هتل کشید. ره تیزی را به صورت آمانی چشم غ

 د هتل شدیم آقای نجف زاده کارها را درست کرد ما وارد اتاق شدیم.وار

 روی تخت ولو شدم.

 امروزمون فقط تو اتوبوس گذشت. مهران:

 مانی با لبخند سفتی گفت:

 کشمش.؛ هر کس مخالفت کنه میگذرهفردا هم با تمرین می -

 پس منو بکش. سام:

 به وقتش. -
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 گفتم:را سمت نیما و سام پرت کردم و  تبالش

 خوام بکپم.! خستم میخفه شین -

 آمد.؛ نفسم داشت بند میرا روی صورتم گذاشت تنیما سمتم آمد و بالش

 فقط تو اتوبوس نشستی. ؟ه غلطی کردیمثال امروز چ کنی؟رت میپ تبه من بالشنیما: 

ا ر تبالش و تلگد محکمی به شکمش زدم که عقب رفکند؛ قط رفتارم در اتوبوس را تالفی میدانم که فمی

 برداشتم و نفس عمیقی کشیدم.

 شد؟مردم چی مییخیلی خری اگه من م من:

 رقصیدم.می -

 لبخندی از حرص زدم و گفتم:

 ری یا بندری؟آذ -

 ایرانی. -

 از روی تخت بلند شدم و سمتش هجوم بردم.

 دیگه رو مخمی.من: 

 با لبخند گفت:

 نه بابا؟ -

 دادم. دستم را روی گلویش گذاشتم و فشار

 تر فشار بده.اگه عرضه داری محکم -

روی زمین پهن کرده بودیم افتادیم. هایی که هم روی تشک نیما مرا هل داد و باتر فشار دادم؛ دستم را محکم

 برداشت. ترا برداشتم و روی صورتش زدم او هم یک بالش تبالش

 دارم برات. زنی؟نیما: مربیتو می

 ؟ چه رنگیه؟گل داری -

 دم.نشونت می االن -
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رم بلند شدم و همه آوها در حال خفه شدن بودم اما کم نمیرویم انداخت و من زیر تشک و پتو را تپتو و بالش

 ها را روی نیما انداختم.پتو

 خفه شدم.نیما: 

 دونی.آرم خودتم می؛ من کم نمیمن ضعیف نیستم! هخفه شی بهتر !به جهنم -

 نیما پتو را کنار کشید و سرفه کرد.شود.  ی پتو بلند شدم تا نیما بلنداز رو

 مثل تام و جری افتادین به جون هم؟چیه  مانی:

 کنن.رو بذارم اینستا صد تا الیک میاین فیلم  آتش:

 جان؟ من:

 چی؟ نیما:

 یدیم.دودوید ما میم تا فیلم را پاک کنیم؛ آتش میهردو به سمت آتش هجوم بردی

 بده من اونو. من:

 رسم.میا تو تمرین به حسابت آتیش فرد نیما:

 ها پاک شدند.. همه فیلمگوشی را گرفتم و فیلم را پاک کردم .هردو روی آتش افتادیم

 پاک شد؟ نیما:

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 آره. -

 محکم به آتش زد. نیما یک پس گردنی

 گلویم را صاف کردم و گفتم:

 م غرور داشته باشین.یک ؛خودتونو جمع کنین ؛ما فوتبالیستیم !هابچه -

 گرفتم.االن من بودم وسط کشتی می مانی:

 د خندیدند و من از خنده سرخ شدم.همه بلن
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 باید بریم تمرین. !زود باشین !بلند شین -

 همه در زمین خوابیده بودند ؛در اتاق فقط یک تخت بودچشمانم را به سختی باز کردم. از روی تخت بلند شدم. 

 ترین است.این یعنی نفس زرنگ و من روی تخت

 ها را بیدار کند.نیما در حال تالش بود تا بچه

 م خیره شدم و به صورتم آب پاشیدم.نه به چشمان خستدر آییاز کنارش گذشتم و سمت دستشویی رفتم. 

رغر از خواب ها با غها را میزد و آنس فرم فوتبال را پوشیدم و از دستشویی بیرون آمدم. نیما با یک چوب بچهلبا

 بیدار شدند.

 صبح با چوب افتاده به جونمون. از سر مانی:

جای بسیار زیبایی بود و از نظر من ؛به یک جنگل بزرگ رسیدیم نیما  همراه ما دم اما چیزی نگفتم.آرام خندی

 برای تمرین بهترین جا بود.

 پاهایمان را به درخت تکیه دادیم و شنا رفتیم.

 . رین تند...پنجاه و دو زود ب نیما:

 مردم دیگه دستم درد کرد. مانی:

 زنم به  دستت.برو وگرنه با چوب می ؛مانی خفه شو !پنجاه و سه نیما:

 من چیزی نگفتم که. ؛نه غلط کردم -

 ش سخت بود.کردم هر چند تحمل؛ تحمل میزدمکردند اما غر نمیهایم درد می. دسترفتمبا تمام توان شنا می

 ه ایستادیم.با دستور نیما هم

 ین.آبرین و میمی جا یر پاهاتون رو تا اونتوپ ز ی جنگل اشاره کرد و گفت:نیما به آن گوشه

 . جا پر از درخت و سنگو...خه اونآ مهران:

 کنی.خیله خب آرتین تو اول شروع می باید از اونا بگذرین. ؛موضوع همینه دیگه -

 توپ را زیر پایم گرفتم.گوشه ایستادند و مرا نگاه کردند.  ها یکهبچبه نشانه قبول کردن تکان دادم.  سرم را

 زمانت از االن شروع شد برو! نیما:
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کردم هم ؛ سعی میتوپ را از روی سنگ باال انداختم .های روی زمین پریدمهبا تمام توان دویدم از روی شاخ

کرده بود رسیدم و دوباره  ا اشارهبه درخت بزرگی که نیمها برخورد نکند. و هم توپ به شاخه سریع باشم

 نه جا نزن. !جا زدن نداریم نفس ؛زدم اما االن زود استبرگشتم. نفس نفس می

 نیما دست زد و گفت:به نیما رسیدم. 

 عالی بود بیست ثانیه کشید. -

هتر از ب از حق نگذریم .مانی توپ را زیر پایش گرفت و شروع کرد به دویدنلبخند عمیقی زدم و سمت آبم رفتم. 

 ها را نگاه کردم.کند. به درخت تکیه دادم و بقیه بچهقبل کار می

ه. آتیش بیست و دو ثانیه. سام پدرام بیست و یک ثانی، خجالت بکش! مهران سی ثانیه. چهل ثانیه !مانی نیما:

 یکی هم برای من وقت بگیره.بیست و یک ثانیه. 

 گوشی را از نیما گرفتم و بعد از تنظیم گفتم:

 حرکت! -

با همان سرعت هم برگشت به زمان نگاه کردم و اد حرکت کرد جوری که خاک بلند شد. نیما با سرعت برق و ب

 از تعجب چشمانم اندازه توپ تنیس شد.

 ده ثانیه. من:

 با اشاره نیما دست زدن را تمام کردیم.ه بلند دست زدند و من هم دست زدم. هم

 دو به دو بشین. .رینبجا میکاری توپ رو اونبا پاس -

 سام و آتش. پدرام و مهران، ؛من و مانی یکی شدیم

مانی از روی ؛ توپ را به مانی پاس دادمبردیم. توپ را به سمت همان درخت بزرگ میباید اول ما شروع کردیم؛ 

مانی  تیم.کاری سمت نیما باز گشبعد از کلی پاس .ها گذشتمپ را به من پاس داد و من از شاخهسنگ پرید و تو

 زد.هایش بود و نفس نفس میشده بود و دستش روی زانو خم

 کاری جلو رفتند.پدرام و بعد هم آتش و سام با پاسمهران و  ،بعد از ما

 نیما رفت جلو و گفت:

 خوب نگاه کنین یاد بگیرین. .گیرمدم و خودم میخودم پاس می -
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من شک  از موانع عبور کرد و باز آرام پاس داد. .را گرفت نیما جلو رفت و آرام پاس داد سپس دوباره رفت و توپ

 کارش حرف ندارد. ؛ترین استندارم این مربی، عالی

 نیما بازگشت و گفت:

 دقت کنین گفتم کمی. ؛دوییم بعد کمی استراحتصد دور می -

 یدن بودیم.پشت سر نیما در حال دوپذیرفتیم.  هر شش نفر با کالفگی

 شد؟صد دور تموم ن مهران:

 بابا مردم از تشنگی. آتش:

نفس  ؛کردکردم کم نیاورم. پاهایم درد مییدن بود. من هم سعی میدرحال دو ،اهوجه به غرغرهای بچهتنیما بی

 کنیم البته امیدوارم!؛ بعد استراحت میتشنه بودم اما هنوز کمی انرژی داشتم فقط همین است ؛کم آورده بودم

 ست تا شد.عزیزم من فکر کنم دوی مانی:

 نیما با صدای بلند و عصبانی گفت:

خواد غرغر کنه هرکس می تا نشده.هنوز صددرضمن  !شوخی بردار نیست که ؛قه بریمما قراره مساب !خفه شین -

 غر نزد. ت هم حتی یک بارتمرینا یآرتین از صبح زود بیدار شد توبرگرده. 

م بود یدند. بعد پنج دقیقه که دیگر ته انرژینبالش دوچون و چرا دکردند و بی همه از صدای بلند نیما وحشت

 نیما گفت:

 استراحت. -

پاهایم را ماساژ دادم تا  کمی؛ م را نوشیدمه متفرق شدند و یک گوشه ولو شدند. زیر سایه درخت نشستم و آبهم

های سمان و ابردرخت تکیه دادم و به آکمرم را به تنه کرد! بسیار درد می ،کرد؛ درد میهایش کم شوداز درد

! همیشه نگاه کردن به چیزهای زیبا حالم را چه زیبابیه اسب تک شاخ شده بود خیره شدم. سفیدش که االن ش

 مانی کنارم نشست و گفت: کرد.بهتر می

 کنه.ت درد میانگار نه انگار که پاها !تو تمرینات سخت هم ریلکسی -

 گفتم: چشمان پر از امید و آرزویم را به چشمانش دوختم و
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 ؛من باید بهش برسم .گیرمافتم و انرژی میم می، یاد اون هدفشموقت خسته می؛ هرچون با یک هدف اومدم -

 من باید قهرمان بشم.

 چه جسارتی! -

خواهم نیما و است که من میبه خاطر همین آرز !شومو جسارت است که من عاشق نیما نمیبرای همین هدف 

 دیگری.فقط مربی باشد نه هیچ چیزه 

 کنن؟پاهات درد می -

 نداره.نه زیاد درد  -

 دونی.شایدم تو انقدر قوی هستی که درد زیاد رو کم می -

 شاید. -

ود رفتم و روی یک سنگ بزرگ نشستم. ان بیای کوچک که در حال جرو سمت رود خانه ماز کنار مانی بلند شد

 هستن. بقی فقط حاشیه؛ ماودشای من فقط در فوتبال خالصه میدنی

؛ خواهم در سکوت سپری کنمداند که می؛ میزندنشیند اما حرف نمیآید و کمی با فاصله مینیما کنارم می

 خواهم نگاه کنم.؛ فقط میخواهم حرف بزنمداند که نمیمی

 های زالل غرق شده است.. انگار در عمق آبشودنیما به رودخانه خیره می

تر دیده خ زیباش از نیم رت سفید و شفافسپو .دهدطالییش را باد تکان می کنم. موهایگردم و نگاهش میبرمی

شود. چشمان سبز و جنگلیش خیره در آبی زالل است. چشمان اش را ریز کرده و رودخانه را می

داری پوشیده که شسته. لباس سبز و دنبالهش را روی پاهایش گذاشته و روی یک سنگ بزرگ ننگرد،دستانمی

کند. چشمان سبز و جنگلیش را در گردد و خیره نگاهم می، به رقص در آورده. نیما بر میلباس را دنباله ،باد

 شاید فقط در یک نگاه کوتاه با .ایمدیگر خیره شده! فقط به یکنه اوزنم، . نه من حرف میکندچشمانم قفل می

 گوییم.نگاه میشود با زبان گفت را در هایی که نمیام حرفشاید تم ؛گوییمهم سخن می

 )نیما(

رقصاند. پوست سفید و زیبایش زیر نور ؛ باد موهایش را میش را در چشمانم قفل کرده بوداچشمان آبی تیره

چشمانش پر از  .خواستند چیزی به من بگوینداش میرسیدند. چشمان آبی و آهوییتر به نظر میخورشید شفاف
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! او دادند که او با تمام توان عاشق هدفش استچشمانش نشان می، شکوفا شدن. آرزو ،احساس امید !احساس بود

 کند.گاه رها نمیاین عشق را هیچ

 کند.هایش را ریز میبرد و یکی از چشمی لبش را باال میگوشه

. دستی به موهایش تر از همه ماست. او با ارادهتر از هدف ماست. هدف او بزرگبا همه فرق دارد نفس فرق دارد.

ی نیامده برای همین گذاشتم خاطر عشق و عاشق دانستم به. میکندگردد رودخانه را تماشا میرمید و بکشمی

شود نام این هدف را عشق گذاشت. اگر بگویند جانت را برای . نمیتر از عشق استبماند؛ هدف او خیلی واال

شنود البته دوست دارد ب ؛دوست ندارد زیادی حرف بزند ؛نفس کم سخن استدهد؛ شک می، بیت بدهعشق

. دقیقا سفت و سخت استآرام است حرف درست خوب و منطقی. مثل بقیه دخترها شاد و بازیگوش نیست؛ 

لحن بازیگوش با و با ذوق و شوق  ،االن تا صبح ،نشستکند. اگر هر دختر کنار من میعین یک پسر رفتار می

 خیال.. خیلی آرام و بیکندرده و رودخانه را تماشا میدر جیب شلوارکش فرو ب زد ولی او دستانش رامن حرف می

وست دارد تنها باشد زند ولی بعد دها حرف می. بعد از تمرینات کمی با بچهکنددر تمرینات با تمام وجود کار می

 وکند و دوست دارد مثل رودخانه جریان پیدا کند های زیبا نگاه کند. به جریان رودخانه نگاه میو فقط به چیز

او کاری به کار عشق و منو بقیه دهد. کند و امید آرزوهایش را در آن شکل میبه جلو پیش برود به ابر نگاه می

 برای او فوتبال مهم است و بس. برای او ما فقط حاشیه هستیم .ندارد

را به عقب ستم موهایم از روی سنگ بلند شدم و با دشک ندارم که او با همه فرق دارد.  من !زیباست و متفاوت

 اب .از سوال به من خیره شد بلوز نفس گذاشتم. او برگشت و با چشمان آبی و مملو یهدایت کردم. دستم را رو

 صدای نسبتا بلند گفتم:

 کنیم.تمرین رو شروع می -

 ها تمرین را آغاز کردیم.بدون توجه به غرغر بچه

او پر بود از اهداف بزرگ و با  ؛زدام امید و آرزو گل می. نفس با تمکردندباید از فاصله زیاد توپ را گل میها بچه

 کنم.رسیدن به آن اهداف کمکش میمن در  !ارزش

 .از حمام بیرون آمدم و سمت سشوار رفتمهایم را بستم. . ساقش را در حمام پوشیدملباس فرم فوتبال و شلوارک

 را پوشیدم.ها کفشبعد از خشک کردن موهایم 

 نیما داخل اتاق شد و گفت:در حال آمده شدن بودند. ها همه بچه

 لباساتون رو جمع کنین بریم. .اتوبوس اومد -
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ها در حال صحبت کردن بودند ولی من بچه همگی سوار اتوبوس شدیم.ساکم را برداشتم و از هتل خارج شدم. 

 ساکت بودم و از پنجره به بیرون خیره شده بودم.

 ه؟تیم مقابل چجور تیمی مهران:

 باختن.. اونا تا به حال نرناونا با برنامه ریزی پیش می نیما:

 بازن.. امروز اونا به ما میکنیمهاشون رو نقش بر آب مینقشه من:

 همه دست زدند و من هم با خوشحالی دستم را روی آرم ایران گذاشتم.

 داد:وارد سالن شدیم. مربی توضیحات الزم را می

 خواین چیکار کنین.ی کنین که بفهمن میتنباید حرک .خونندم رو مین آذه !اونا خیلی قوین -

شک تمرینات . بیای داشتندی جدیها چهرهآن. سخت و استوار ایستادم. هر پنج نفر داخل زمین بازی شدیم

 برم.ی سختی هم انجام دادند اما من میخیل

ها نیما جلو رفت وآن .را بگیرم که توپ را پاس داد جلو رفتم تا توپزی را آغاز کردند. اها بسکه انداخته شد و آن

؛ حتما نقشهها تعجب کردندی آن، توپ راگرفتم. همهحریفا پاس دادند ولی من قبل از رسیدن دوباره توپ ر

 هایشان را خراب کردم.

وپ تذاشتم. و را با حرکت پرشی پشت سر گد هر .نفر سمتم آمدند تا توپ را بگیرند دو .همراه با توپ جلو رفتم

ند و نیما سه نفر به نیما هجوم برددویدم. ؛ من هم همراه نیما میرا به نیما پاس دادم و نیما به جلو پیش رفت

؛ سام توپ را به من ب ایستادمیدر کنار دروازه رقتوپ را به مانی انداخت. مانی حرکت کرد و به سام انداخت. 

ها ت توپ را گل کردم. بچهکآمیزی زدم و با یک حرخند تمسخرور شدند لبپاس داد. هر پنج نفر سمت من حمله

 چندان شادی نکردند چون گل زدن برای ما عادی است.

گذارم با تمام جان برای فوتبال مایه میمن کسی هستم که و حرف زدند.  ها عصبانی دور هم جمع شدندآن

 ام دادم.را انج هاترین تمرینتواند در مقابل من بایستد من سختکسی نمی

ا هم اشاره کردم تا توپ را فکری در سر داشتم برای همین به نیم .ها جلو آمدحمله آنبازی ادامه پیدا کرد؛ 

! ایو .ش هجوم بردند اما نتوانستند توپ را بگیرندزه رسید. مانی و سام به سمترقیب به نزدیک دروانگیرد. 

 ایم باد هوا شد.هنقشه

 ویدم.با تمام توان چون سرعت نور د
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آتش توپ را به من انداخت و من به جلو  .همه عقب رفتیمکرد و آتش به راحتی توپ را گرفت.  او توپ را شوت

بان رقیب سمت چپ رفت اما ل چرخشی به دروازه شوت کردم. دروازهبه شکاز وسط زمین توپ را  .کردم تحرک

روی زمین نشستم و  ز زمین خارج شدیم.نیمه اول به پایان رسید و همه ا توپ من سمت راست رفت و گل شد.

 انی با ذوق گفت:. مم را نوشیدمآب

 ما دیگه بردیم. -

 نه هنوز هیچی معلوم نیست شاید اونا نیمه دوم نقشه بکشن و ببرن. من:

 کنان حمله را تعویض کردند.ها بازیآن ؛وارد زمین بازی شدیم

در مقابلش  رفت.کاری پیش میو آمد و بدون پاست کرد و جلها حرکخط حمله آن .ها بودتوپ زیر پای آن

 جنگ با یکی عین خودت سخت است. .چشمانش پر از امید و آرزو بود .ایستادم و به چشمانش خیره شدم

 پس توهم مثل منی. من:

 !دقیقا -

 بازم.م و به خاطر همون فرق هم شده نمیاما من باتو یه فرق بزرگی دار -

 به جلوی دروازه رسیدم به نیما پاس دادم و نیما گل زد. .ویددو هم پشت سرم میجلو رفتم ا توپ را گرفتم و

 توانستم.فتم جلو تا توپ را بگیرم اما نمیرپ را به همان پسر در خط حمله داد. بان تودروازه

 هر چقدرم فرق کنیم من باید ببرم. -

اما  کرد خوردبر شکمم  پریدم و توپ بهم او شوت کرد به هوا سمت دروازه رفت .او از من رد شد و جلو رفت

 کردم.ها را دفع میکرد و من ضربه. او حمله میما تا پای جان جنگیدیمدوباره بلند شدم. 

 یرم.گتوانستم به مین ؛گذاشتم بگذرد. نه میما در مقابل هم بودیم

 بیا کنار. -

 کنه.نه کدوم عاشق عشقشو ول مین عشق مذارم چون ایمن تا پای جونم واسه فوتبال می ؟ملمن: مگه خ

 نفس تو خیلی تمرین کردی باید توپ را بگیری.و رفت دویدم و در مقابلش ایستادم؛ او از رویم پرید و جل

 او از فاصله دور شوت کرد و آتش نتوانست توپ را مهار کند.
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اما بدون  ؟سخت کوشیاخالق و  ؟زیبایی ؟اراده !دونم چیکنه؛ نمیه چیزی توی تو هست که منو جذب میی -

 با بد کسی در افتادی.

 حساس مقابلش ایستادم و گفتم:اسخت و بی

 بریم.بریم به قیمت جونمم که شده میما می -

 آفرین پسر با اراده. -

 پوزخندی زدم و ازش دور شدم.

من برم! می منبرایم مهم نیست او مثل من باشد یا نه  .توپ را گرفتم و پیش رفتما به من انداخت. آتش توپ ر

 ازم.ب؛ من به یک پسر نمیبازم. من نمیکندختری که از هر پسری بهتر بازی مید !دخترم

وب ت به دروازه شوت کردم. ،با تمام نیرویی که داشتم ،توپ را با تمام توانم او جلو آمد و با یک حرکت عقب ماند.

 درحال چرخش بود. خورد و روی تور به تور

 جایم را با مهران عوض کردم. .مانده بودزی اپنج دقیقه تا ب

 روی صندلی نشستم و به بازی خیره شدم.

ن پسر جلو آمد و یک آ به دروازه زد و گل شد.دار . نیما ضربه کاتکردنداری میکدیگر پاسمهران و نیما با یک

 د.ور بازی به اتمام رسیبا سوت دا دار او نیست اما دیگر نمی تواند گل بزند.نباشم کسی جلومن گل ناقابل زد. 

 چهار بر دو.

 مانی مرا محکم بغل کرد و گفت: نیما و بقیه پیشم آمدند.

 تو بهترینی دیوونتم. -

 بعد از چند ثانیه مرا رها کرد.

 نیما از لج مانی محکم مرا بغل کرد و من گفتم:

 زنه؟میرم کی گل میدوستان اگه من ب -

 هر شش نفر بلند خندیدند.

 ه با ذوق و شوق سمتمان آمد و گفت:آقای نجف زاد
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 مسابقه کشوری. !هابچه -

 همه با تعجب به مربی خیره بودیم.در جایم خشکم زد. 

مند شه تمرین بعد با یک تیم بسیار قدرتریم ویک ماه صبح و شبتون میهر شهری که دلتون خواست می -

 رین.دین اگه بردین به مسابقه کشوری میمسابقه می

 مانی بلند داد زد:انم قفل شده بود. از ذوق زب

 ایول! -

 نیما خیلی سفت گفت:راه مانی داد زدند و باال پریدند. همه هم

 نیدین که مربی گفت تیم خیلی قویه؟ش !اگه تمرین نکنین وای به حالتون -

 همه با صدای بلندی گفتند:

 کنیم.مرینم میچشم ت -

 نیما خندید و گفت:

 آفرین. -

 :مربی ادامه داد

 امشب باید حرکت کنیم. .خواینوران بخوریم بعد بریم شهری که میبریم شام رو تو رست -

 کجا بریم؟ پدرام:

 آتش سرش را خاراند و گفت:

 شمال هم هواش خوبه هم سر سبزه. -

 منم موافقم.من: 

 نیما دستانش را روی کمرش گذاشت و گفت:

 ریم شمال.می ؛خب تصمیم گرفته شد -

 لبخند ماتی داشتم. ،ریختم و در ظاهرخوشحالی کردند ولی من غمگین بودم. درونم اشک میو همه داد زدند 
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 شویی رفتم و اشک ریختم.سمت دست

 !هنفس نبرد !دختر نبرده !یه پسر برده ؛من نبردم ؟االن چرا باید خوشحال باشم .کنن من پسرممن: همه فکر می

 دیگه نفسی وجود نداره. .رو داره ولی نفس باخته بهترین بازی؛ کل زندگیش رو باخته. نفس باخته

 نی گفت:گرفت برگشتم و به نیما خیره شدم. نیما با لحن مطمئ دست گرمی دستم را محکم

! من گی که من نفسمداری و میمردم وایمیسی و نقابت رو برمی ی، جلوی همهزی که قهرمان جهان شدیرو -

شد در ! این دختر چون بهش توجه نمیدختری با اراده ؛دخترممن یک  ؛های جهان رو شکست دادمتمام پسر

که من دربرابر اراده تو زانو طور زنه نفس! همونزانو می رسه که تمام دنیا جلوتروزی می .نقاب پسر قرار گرفت

 تر از قبل پیش برو.زدم. نفس لطفا با اراده

 م:گفت لحنش اصال شوخی وارد نبود.

 دم از جونم بگذرم.ول میجنگم قمی توانمن با تمام  !مربی -

 هایش واقعا به من امید بخشید.کشیدم؛ حرف نیما رالباس 

 گفت: نیما

 دونی بهتر از هر پسری هستی.؛ تو که میمردمم ندونن !وقت نا امید نشونفس هیچ -

 و گفت: فاصله گرفتماز نیما 

 . ممنون!دونم! میمربی .بله -

 ر نکن.وقت از دستم فرای بدون. هیچعنوان یه مربهمیشه منو به  -

 نمایی زدم و گفتم:لبخند دندان

 چشم مربی چشم. -

 !ممنونم شاگرد عزیز و با ارادم -

 بازهم اشک ریختم و با بغض گفتم:

 خیلی ممنونم تو واقعا کمکم کردی. !شرمندتم ؛تو بهترینی !نیما ممنونم -

 باشه؟ ؛خوام همون دختر سفت و سخت باشینفس می -
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 سفت ایستادم و گفتم:

 چشم. -

 با نیما در صندلی اتوبوس نشستم. و شویی خارج شدیماز دست

 تبریزم خوشگله. من:

 جا خوبه.هم خوشگل بود کال همهانزلی مانی: 

 آره واقعا. -

 ال وارد رستوران شدیم.باس فوتباتوبوس جلوی یک رستوران شیک و چراغانی شده ایستاد و ما با همان ل

 ا باال رفتیم و پشت میز نشستیم.هاز پله

 نیما در کنار من نشست من هم از او فاصله نگرفتم.

 چه شیک. -

 پولش هم شیکه. مانی:

 همه خندیدند و من گفتم:

 تو این همه مزه رو از کجا آوردی؟ -

 من جوونم. ؛من آرزو دارم !منو نخور ؛مزه نیستمباور کن اصال خوش -

 حتی نیما هم سرخ شده بود. ؛هشکمم را گرفتم و زدم زیر خند

 نمک نریزیم به غذا مانی هست دیگه. مهران:

 مگه من نمکم؟ مانی:

 ؟ایپس چی آتش:

 .شکر -

 از امشب لذت ببرین چون از فردا تمرینات سختی در پیش است. !هابچه من:

 از چهره نیما معلومه قراره مارو بکشه. -
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 نیما خندید و گفت:

 کم مزه بریز مانی! -

 من چیزی نریختم. ان؟ج -

 آتش یکی پس کله مانی زد و گفت:

 شکمم درد کرد. .بس کن -

 برو دکتر. ؟به من چه -

 بلند خندیدم جوری که گلویم سوخت.

 خب دیگه سنگین باشین.من: خیلی 

 هم دو کیلو بیشتر نیست. سر .وزنم سنگین نیست ،من الغرم مانی:

 هم خندیدم و گفتم: باز

 شه؟میوه چند کیلو می ،تو دو کیلو باشی -

 بار خود مانی هم خندید.این

من عاشق این ، با اراده و سخت! ای شاد و خندان؛ خانوادهما یک تیم نیستیم در حقیقت ما یک خانواده هستیم

 من دوست ندارم این خانواده را رها کنم. .افتد، چه اتفاقی میم باز شوددانم اگه روزی نقاب! نمیخانواده هستم

 به بازویم زد و گفت: نیما

 کجایی؟ -

 در کنار شما. من:

 آره جون عمت. -

 کردی؟اصال چرا نگام می -

 بفرما بدهکارم شدیم. -

 مربی گفت:یده را آوردند و روی میز گذاشتند. برگ و کوب
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 غذا اومد. !ب دیگه شیرین بازی بسهخ -

 خوابیم؟شب تو اتوبوس می مانی:

 آره. نجف زاده:

 کنین.جوری میبابا ما عمری ازمون گذشته چرا این .شهغون میدا !وای کمرم -

 .دوغ به گلویم پرید و خندیدم

 بزرگ چند سالتونه.پدر آتش:

 هشتاد. -

 تر شد.خندم شدید

 یز بلند شدیم و سمت اتوبوس رفتیم. بعد خوردن غذا از روی م

 داشت.؛ هرکس پتویی برای خود برمیداخل اتوبوس شدیم

 ون پتو رو بده.پدر بزرگ امن: 

 رشیدی.این به  ؟ مردمن کجام پیره مانی:

 ؟شهدالور کی می ،تو رشید باشی -

 هه هه. -

 دایش را در آوردم:پتو را از دستش گرفتم و ا

 هه هه هو هو. -

 ابی حرصی شده بود.مانی حس

 مربی نشست و اتوبوس حرکت کرد. روی صندلی کنار نیما نشستم و پتو را رویم کشیدم.

 :مبه صندلی تکیه دادم و گفتیک شده بود. وس کامال تاراتوب

 شب بخیر. -

 شب خوش. نیما:
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 ال.شب پر هیو مانی:

 بلند شدم و گفتم:

 وایسا. ؛دارم برات -

 تونم پاشم.، نمینه نشستم -

 به صندلی تکیه دادم و خندیدم.

 بکپ. ؛دآ! ما خوابمون میعزیزم مهران:

 خودت کپ کن. مانی:

 ش خندیدم.م و قش قبه نیما چسبید

 زنی؟عزیزم! منو چرا چنگ می نیما:

 سوسول! من:

 !جان؟ -

 کر نیستی که. -

 چرا سوسول؟ -

 تحمل یه چنگ رو نداری. -

 با.برو با -

 بابات خونتون خوابیده االن. -

 ـ... .واقع -

 خوام بخوابم.آد؛ میسیس از زیاد حرف زدن بدم می -

نیما هم خندید و بعد دستش را زیر گاهی به چشمانش انداختم و خندیدم. ن .نیما با حرص به من خیره شده بود

 سرش گذاشت و با لبخند جذابی رو به من چشمانش را بست.

پسری به این  !نفس خیلی عجیب هستیکردم. درخشید و من فقط به ساعت نگاه میاش میساعت مچی

 خوشگلی تو جذب ساعت شدی.
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یاد آن پسر که عین من بود  خواند.های اتوبوس برایم الالیی میبستم؛ تکاندم خندیدم و چشمانم را برای خو

اختم اما او پسر بود پس ب. نباید میشدیمباختم نا بود میمن بود اما من دختر بودم اگر میافتادم او دقیقا عین 

ن دهم که دخترها هم مین شوم و به همه نشامن نباید ببازم باید قهرمان جهاتواند از نوع شروع کند. بازهم می

ین نیرو که من دارم را انکار کند. من دختران را سر بلند تواند اکس نمیا دارند. هیچقدرتش ر ها هم؛ دخترتوانند

 ،من. باشیم توانیم بهتر از هر پسری یهم م ما .ها توجه شودهم اندازه پسرها کنم که به دختر. کاری میکنممی

مند ترین قدرتود. شکشد و پیروز مینفس میزادانه نفس آ ،دهم چون من نفسمی، این را به همه نشان منفس

کوشی پس دنیای نی من و من یعنی خود اراده و سختتواند نفس را از پا در بیاورد چون نفس یعکس هم نمی

کنم. لند میبرد. من سر دختران ایرانی را بمی ،خود نفس ،نفس .بچرخ تا بچرخیم اما بدان برنده منم !د نفسض

 زند این یادتان باشد.. نفس جا نمیدهمها را نشان میمن آنا مانند من هستند یا بهتر از من؛ هخیلی از دختر

  کرد.، چشمانم را باز کردم. کمرم بدجوری درد میدستم را روی موهایم کشیدم و بعد کشش بدنم

ود و ش گذاشته بانیما دستش را روی پیشونی ز راننده.هنوز همه خوابیده بودند به جروی صندلی صاف نشستم. 

 برگشتم و مانی را دیدم با دهانی باز به خواب رفته بود. به خواب رفته بود.

 چند بار پلک زد و گفت:ن داد سپس چشمان سبزش را باز کرد. نیما پاهایش را تکا

 رسیدیم؟ -

 دونم.نمی -

 دادن سر گفت: مربی به راننده آدرس داد و راننده با تکان

 چشم فهمیدم. -

 نیما رو به مربی گفت:

 ؟تجا کجاساین -

 جا.ریم اونمی .جا دارماصفهان. یه ویال این مربی:

 تن.خمانی دوباره شروع کرد به تیکه انداها بیدار شدند. همه بچه

 جاست؟اصفهان نصف جهان این مانی:

 خونی.که تاریخ زیاد میمثله این نیما:

 م چی فکر کردی؟دانمن تاریخ -
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 و گفتم: تکان دادم سمت نیما دستم را

 ی مانی رو ندارم.. سر صبحی حوصلهادامه نده -

 آتش با ذوق گفت: نیما با لبخند نگاهم کرد و دوباره به پنجره خیره شد.

 درسته مربی؟ .گردیم؛ کمی هم میقرار نیست که فقط تمرین کنیم -

 گردین.کمی می نیما:

 د و اعتراض کردند سکوتی که داشتم را شکستم و گفتم:همه داد زدن

 ها.بس کنین سر صبحی رو مخمین -

 . قرار نیست که... .اخالقو باش پدرام:

 سیس. -

 ذاشتم و به آهنگ آرام گوش دادم.هایم گبه صندلیم تکیه دادم و هدفونم را روی گوش

 نقصیام بیشنیده

 رقصیوار میپروانه

 چرخیبه دور شمع می

 ترسیاز عاشقی نمی 

 ام زیبایی کل آرایش دنیاییشنیده

 

 ا ساک از اتوبوس خارج شدیم. راه باتوبوس ایستاد و ما هم

الکن بزرگ در مقابلمان قرار داشت. مربی در را باز کرد و وارد شدیم. حیاطش به جنگل یک ویالی دو طبقه با ب

 های بلند. ها و سبزهدیگر با گل و سیب و چندین درخت های بزرگ گیالسشباهت داشت؛ درخت

های و آشپزخانه نسبتا بزرگ با کابینتزیون بزرگ یتلو ،های راحتی؛ یک هال بزرگ با مبلوارد ویال شدیم

 ای.قهوه
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؛ در سه تا اتاق هم در کنار هم وجود داشتمام در کنار هم در ته سالن بودند؛ شویی و ح؛ دستها باال رفتیماز پله

های ورزشی درونش دیگر مخصوص ورزش بود چون دستگاه ا دو تخت و در دیگری سه تخت و اتاقهیکی از اتاق

 قرار داشت.

 انتخاب کنین. ،خواینرو می هاهرکدوم از اتاق مربی:

ش را روی تخت دیگر گذاشت و تاقی که دو تخت داشت رفتم و ساکم را روی تخت گذاشتم. نیما ساکسمت ا

 گفت:

 بخوابه.دو نفر باید زمین  -

 سه نفر. ،با مربی من:

ایین همه پ خوابیدند.اید در زمین میپدرام و مهران باز اتاق بیرون آمدم. مانی و سام و آتش روی تخت بودند. 

 ها را خوردیم.هم به عنوان صبحانه آن مربی عسل و کره خریده بود مارفتیم و در آشپزخانه نشستیم. 

 مربی بلند شد و گفت: ردند.ها غذا را جمع کبعد از صبحانه بچه

 بعد در خدمت نیما هستین.و خواین بکنین ؛ هرکاری مینیم ساعت بگردین -

کرد که از موهایش کشیدم وضولی در ویال شدند. مانی به حمام نگاه میها مشغول فباال رفت و بچه هامربی از پله

 و گفتم:

 واقعا خجالت خوب چیزیه. -

 .کشمفعال که من خجالت نمی -

 خوام برم حموم برو کنار.می -

بعد از مسابقه دوش نگرفتم پس االن بهترین  ها پایین رفت و من داخل حمام شدم و در را قفل کردم.مانی از پله

 موقعیت است.

 بخت شدم رفت.وای بد چگونه بروم و لباس تازه بیاورم؟ وای من لباس تازه با خود نیاوردم!وای 

 آب گرم را باز کردم،دستم را به موهایم کشیدم و همه جای موهایم را خیس کردم.ناچار سمت شیر آب رفتم و 

م را که شکل لباس بود احوله بعد از دوش گرفتن شیر آب را بستم و حوله را برداشتم و خودم را خشک کردم.

ون آمدم و با از حمام بیر .کسی داخل سالن نبود ؛پوشیدم و از حمام بیرون آمدم با دقت به اطراف نگاه کردم
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همه در طبقه پایین بودند پس این پشه  .دویدن سمت اتاق رفتم با دیدن نیما در اتاق خواستم اشک بریزم

 کرد؟چه کار میجا مزاحم این

 بود.البته همه جایم پوشیده شد و از اتاق خارج شد و مرا دید  نیما از روی تخت بلند

 لباست رو برنداشته بودی؟نیما: 

 با حرص گفتم:

 نه اگه اجازه بدی بردارم. -

 نیما خندید و با تاسف سری تکان داد و گفت:

 برو تو اتاق لباست رو بیارم. -

 تو ساکه دیگه. -

 تو اشتباهی ماله مانی رو برداشتی. و ساک تو تو اتوبوس مونده -

 از کجا فهمیدی؟ -

 مانی اومد ساکشو برداشت. -

! فسن ل نداشت برای همین پشت به در نشستم تا کسی بازش نکند.داخل اتاق شدم و درش را بستم در اتاق قف

 شوم.نابود می وای اگر نیما دیر برسد باید چه کار کنم؟ تر از خودت دیدی؟خنگ

 در اتاق زده شد و صدای آتش آمد.

 درو باز کن. !نیما -

 نیما نیست. -

 پس تو باز کن.-

 نمیشه.+شرمنده ولی 

 !جان؟ -

 ونده.لباسم تو اتوبوس م -

 باز کن. ؛کنمت نمیهخب باشه نگا -
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 گوید؟خدایا این سریش دیگر چه می

 گفتم برو. !آتیش -

 و باز کن.ر در !ورمت کهخنمی -

 زد بعد چند ثانیه در زده شد و من در را باز کردم.از پشت در آمد که با آتش حرف می صدای نیما

 ش نشست.نیما داخل اتاق شد و روی تخت

 س بپوشم؟من کجا لبامن: 

 نیما به دری که داخل اتاق بود اشاره کرد و گفت:

 جا واسه لباس عوض کردنه.اون -

رای لباس عوض کردن ساخته شده بود. خیلی کوچک بود دقیقا بتم و داخل اتاق شدم و در را بستم. سمت در رف

 کرد.بود و به سقف نگاه می دراز کشیدهنیما روی تخت ام را پوشیدم و از اتاق خارج شدم. لباس و شلوار راحتی

 م را روشن کردم.اروی تختم نشستم و گوشی

دانم به من . نمینه دانم بدون من خوشحال هستند یا. نمیبرای برادرم ؛دلم تنگ شده است برای پدر و مادرم

 ها فقط زمانی که در کنار ساحل بودم زنگ زده بودند.آننه.  یا کنندفکر می

 گفت:نیما روی تخت نشست و 

 چی شده؟ -

کرد از نگاهم . نیما هم سعی میدلتنگی داشت و تمام این احساسات را به نیما نشان دادم ؛نگاهم غم داشت

 متوجه منظوری که دارم بشود.

 کردم فقط فوتبال برات مهمه.فکر می نیما:

 مگه غیر از اینه؟ -

 خانوادت چی؟ -

 ش هم خالیه.انواده حاال اون یک ربعف دیگش خنصفی از نص ،نصف قلب من برای فوتباله -

 نیما دستش را روی پایش گذاشت و گفت:روی تخت دراز کشیدم. 
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 هات بدی؟خوای به هم تیمیاون یک ربعش رو نمی -

 ای کردم و چیزی نگفتم.خنده سطحی

 نیما از روی تخت بلند شد و سمت در رفت نگاه کوتاهی به من انداخت و از اتاق خارج شد.

 نفهمیدم منظورش از حرفی که زد چیست؟ وست داشتن معمولی بود یا عشق؟منظورش د

 )نیما(

 وارد حیاط شدم و روی تابی که در حیاط بود نشستم. .ها مشغول حرف زدن بودن. بچهها پایین رفتماز پله

ه حال چه شده ک ؛من تا کنون به هیچ یک از دختران حتی اجازه نداده بودم در یک قدمی من ظاهر شوند

وقت به جنس شاید چون مانند من است! من هیچ در کنار نفس باشم؟ ،هر ثانیه ،هر لحظهو دوست دارم همیشه 

شد و میلف همیشه به من نزدیک میو جنس مخاها حرف بزنم کردم و دوست نداشتم با آنمخالف توجه نمی

 ارایش مهم نیست من زیبا باشم یب !نه خواست جلب توجه کند ولی نفس برایش مهم نیست که من پسر باشم یا

دوست ندارد  و گویددهد. به اندازه سخن میها هم حتی جوابم را نمیکند و بعضی وقت! خیلی عادی رفتار مینه

صی دارد که این رفتار دانم چی اما رفتار خاخواهد ذهنش را درگیر فوتبال کند. نمی.فقط می زیادی حرف بزند

 ش برسد.چرا اما دوست دارم به هدفدانم . نمیکندمرا جذب می

 بلند شدم و سمت ویال رفتم. نیم ساعت شده. .م خیره شدمابه ساعت مچی

 )نفس(

 صدای بلند نیما رشته افکارم را از هم گسست.

 تمرین شروع شد. .ال رو بپوشنبهمه لباس فرم فوت -

 ها پایین رفتم.هایم را پوشیدم و از پله. ساقفرم را پوشیدماس لب

 مه آماده بودند و لباس پوشیده بودند.ه

و من چندین جای عجیب را در  نیما از جایی که قرار است برویم اصال حرف نزدهمگی سوار اتوبوس شدیم. 

 م مجسم کردم.ذهن

 رو ببری یه جای متروکه سرمون رو از تنمون جدا کنی؟ خوای مانکنه می مانی:

 هایی برایمان کشیده.داند چه نقشهخدا می به رو خیره بود. ه رواو همچنان جدی ب !همه خندیدند به جز نیما
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یک پارک بزرگ که تاب و همچنین دستگاه  اتوبوس در جایی ایستاد که من حتی بهش فکر هم نکرده بودم.

 ورزشی داشت.

 نیما به آن سمت که فقط چمن بود اشاره کرد و گفت: از اتوبوس پایین آمدیم.

 .کنیمجا تمرین میاون -

کردند. ه داده بودند به ما خیره نگاه میها و چهار پسر که به دیوار تکیهمه به آن سمت حرکت کردیم. خانواده

 ش اشاره کرد و گفت:تهای در دسنیما مقابلمان ایستاد و به کاغذ ها سفت ایستادم.توجه به نگاه آنبی

 براتون تمرین نوشتم. سابقه دیدم وهاتون رو تو م. من ضعفتمرینات همتون جداگانست -

 ورق اول را دست من داد.

 نیما ادامه داد:

 زنم.سر میمنم  به همتون  .خواین تمرین کنین ولی خیلی دور نشینهر گوشه که می -

 م آمد و گفت:نیما سمت

 دی.پاس نمی ؛با تیم نیستی ؛کنیمی رویضعف تو اینه که تک -

 به نشانه فهمیدن سر تکان دادم.

 مت راست برد و گفت:نیما مرا س

 جا تمرین کن.این -

 با سوتها با لبخند نگاهم کردند. نگاهم سرد و مغرور بود. آن ؛من دقیقا در مقابل همان چهار پسر ایستاده بودم

 نیما تمرین را آغاز کردیم برای من پنجاه دور دویدن اولین تمرین بود.شروع کردم به دویدن.

 تر.آفرین! بدو بدو تند -

 توجه به دویدن ادامه دادم.اهی به پسرها کردم و بیتک نگ

 کرد.، پدرام را دریبل میمهران گرفت.ه آتش گل میزد و آتش میسام ب رفت البته با غرغر.مانی شنا می

 نیما باالی سرم آمد و گفت:

 تر بدو.تند -
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 سرعتم را بیشتر کردم و آرام ایستادم.

 کمی قدم بزن بعد تمرین بعدی. نیما:

 راه من قدم زدند.زدم که آن چهار تا پسر آمدند همم قدم میآرا

 بازیت عالیه. -

 ما مسابقه داریم. !لطفا مزاحم نشینمن: 

 چه لحن سردی. -

 من همین جوریم. -

 ببین آقا پسر ما فقط داریم... . -

 سیس من وقت برای تلف کردن ندارم. -

 کاری بود.سمت کاغذ رفتم تمرین بعدی پاس

 کاری کردیم.صدا کردم و با هم پاسمهران را 

 ! پادشاه نیستی که فوتـ... .جنبهچه بی -

 ساکت. -

 توپ را زیر پایم نگه داشتم و دست به کمر ایستادم و با لحن سرد و خشکی گفتم:

؛ از کنم. من فقط کار میم. اهل عملدآنمی جنبه نیستم کال از زیاد حرف زدن خوشم. بیمن باید تمرین کنم -

 د االنم باید تمرین کنم.آف زدن خوشم نمیحر

 لب آوردم که از بهت در آمد و دوباره توپ را پاس دادم. رنگی برتعجب کرده بود خنده کم مهران از لحن من

 مهران توپ را پاس داد و گرفتم.

 نیما سمت ما آمد و گفت:

 برو سر تمرین خودت.مهران!  -

 مهران سمت ورق خودش رفت.
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 کاری کردیم.به پاسبا نیما شروع 

 آمد.هایش زیبا و دقیقا روی پایم مینیما پاس

 ای.کاری! عجب پاسآفرین مربی -

 نیما سرد و جدی به چهار تا پسر نگاه کرد ولی چیزی نگفت.

 بیا توپ رو بگیر. ه.تمرین بعدیت دریبل نیما:

پرید و از من رد گیج کرده بود.  ش مراما با حرکات چرخشی و سرعتنیفتم جلو و سعی کردم توپ را بگیرم. ر

ش رانداخت و دوباره جلو آورد و دوباره توپ را در پشت س ؛ دوباره جلو رفتم. نیما توپ را به پشت سرششد

 نفس یادت نرود به خاطر چه آمدی. چرخاند دیگر گیج شده بودم.

برگشتم و  ؛کردموپ را چپ راست می. نیما جلو آمد تا توپ را بگیرد. تم توپ را از نیما گرفتمپریدم و با پای چپ

از  توپ را عقب دادم و توپ را باال انداختم و در هوا توپ را بازی دادم دوباره توپ را پایین آوردم و توپ را الیی

 نیما رد کردم و از نیما رد شدم.

 چطور بود؟من: 

 عالی بود. ؛پیشرفت کردی -

 هر چهار تا پسر دست زدند و گفتند:

 هم بیایم. ما ؟تمسابقه کجاس -

 تونی بیای؟خارج می نیما:

 زده به ما خیره شدند.هر چهار نفر بهت

 رین؟می ییعنی مسابقه کشور -

 گفتم که اینا بازیکن عادی نیستن. -

 ارین.منم گفتم سربه سرشون نذ -

 جلو. ینبیامن: 
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سومی را با  ،ومی را با پرشد ؛اولی را با حرت چرخشی عقب دادم .هر چهار نفر جلو آمدند تا توپ را بگیرند

 سرعت از کنارش گذشتم و درآخری توپ را الیی رد کردم و ایستادم.

 خورین.من: آخه شما به ما نمی

 هر چهار نفر با تعجب به من خیره شدند و دست زدند.

دم تا عضالت پایم کر، پایم را در هوا باال و پایین میایستادماشتم و تمرین بعدی را انجام دادم. باید میورق را برد

 سفت شود.

 ایستادم و پایم را باال و پایین بردم و بعد پای راست.

 ها رفت.نیما سمت بقیه بچه پراند.ها می پرید و توپ راهم با خود میمانی از روی میله

 .زود جهش کن !تر! تندآتیش یما:ن

نیما پرید و  پذیر شده بود.. آتش نفوذ ناخوردایش به دروازه نهکدام از گلیستاد تا به آتش گل بزند اما هیچنیما ا

 ضربه توپ واقعا مهار ناپذیر بود. .ش نتوانست بگیردتبا حرکت جهشی گل زد که آ

 های چرخشی.، انجام دادن دریبلیتمرین بعد

 ها را انجام دادم.سمت موانع رفتم و دریبل

 پنج ساعت بعد

 زدم.بود و من ضربه آزاد میش ایستاده آتدادم؛ تمرین ضربه آزاد را انجام می

 بردار نبود.ام زمین افتاده بود و نفس نفس میزد اما نیما دستپدرها خسته شده بودند. همه بچه

 شین. شه پس بلنددو ساعت دیگه تمرین تموم مینیما: 

 مانی با پاهای سست درحال دویدن بود. با لگد و مشت پدرام را بلند کرد.

 هایش را گرفت و گفت:آتش زانو آتش دیگر نیرویی نداشت. ؛شدمیزدم گل من هر شوتی که می

 دیگه نمی تونم. -

 نیما از پشت محکم به کمر آتش زد و گفت:

 زود باش ادامه بده. تونی؟یعنی چی نمی -
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 پذیرفتند.ترسیدند و بی چون و چرا مینیما میهمه از 

 ه بدهیم.با آن چگونه ادام ؛ما فقط یک ساندویچ برای ناهار خوردیم

 و ما در حال تمرین. ساعت هفت بود

داشتم و با صدای نیما شروع توپ را زیر پایم نگه ویدن با توپ. رفتم تا انجام بدهم. صد دور د ورق را برداشتم؛

 کردم.

 !سه یک! دو! ـ

 دیگر توانی نداشتم و درحال مردن بودم. با سرعت در حال حرکت کردن بودم. ،با توپی که زیر پایم بود

 دو ساعت بعد

ر دیگ ؛ما از ساعت دوازده شروع به تمرین کردیمتوانستم. ؛ واقعا دیگر نمیروی زمین افتادم و نفس نفس زدم

 جانی نداشتم.

 تمرین بسه استراحت کنین. نیما:

 ؛ چه زیبا!دستم را به شکل قلب کردم و ماه را درون قلب دیدم روی چمن دراز کشیدم و به ماه نیمه خیره شدم.

 یما روی چمن کنارم نشست و گفت:ن

 دوباره یه چیز خوشگل دیدی خستگی یادت رفت. -

 تر شد و بدون نگاه به نیما گفتم:لبخندم عمیق

 خیلی خوشگله. -

 ماه؟ آره خوشگله.-

 نیما روی چمن دراز کشید و گفت: از بقیه بود. ش بودند و یکی نورش بیشترچند ستاره ریز هم در کنار

 کنم اما اخالق تو منو جذب کرده.من اصال به زیبایی ظاهر توجه نمی !و کردارت خیلی زیباست واقعا اخالقت -

 و گفتم: و کشیدمنیما گذشتم  آستیندستم را روی 

 ره.شیم و دستمون باال میشه که قهرمان میروزی می -

 دستش را رها کردم.
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 نیما چمن را بو کرد و گفت:

 چه بوی خوبی. -

 نیما چسبیده بود و بدنمان فاصله داشت. موهایم به موهای

 من باید قهرمان بشم. ؛دونم! قدر این لحظات رو میکنم تو بهشتممن: احساس می

های نمایی زد و دندانشد و من هم به چشمانش چشم دوختم. نیما لبخندی دندان نیما به چشمانم خیره

 سفیدش دیده شد.

 ! دوست دارم!ای مثل تو دارم نفسخوشحالم که هم تیمی -

 جوابی ندادم. ؛تپد اما رفتار من عوض نشده بودکسی که جای من باشد به شدت می قلب هر

 ترین خصوصیات اخالقیه تو هست.! این یکی از خاصدآکه بهم جواب ندی خوشم میاز این -

 !ممنون -

 نیما لبخند جذابی زد و به آسمان خیره شد. 

 خسته شدی؟نیما: 

 م برام لذت بخشه.لی خسته شدن در راه عشقته شدم وآره خس -

 قبول داری عجیبی؟ -

 دن.شون تن به هرکاری میقها برای رسیدن به عشنه. خیلی از دختر -

 عشق ورزشی نه. -

 خب شاید این تنها فرقمون باشه. -

 نفس تو بهترینی. -

 تفاوت گفتم:وختم و با لحن عادی مثل همیشه بیش دان سبزنگاهم را به چشم

 اینو خیلی گفتی. -

 ره.م این کلمه رژه میی ذهنچون خیلی تو -
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 دستانم را زیر سرم گذاشتم و گفتم:

 خوام نظرم رو راجبت بگم.می -

 نیما منتظر به من چشم دوخت.

هرکاری رو تو  .هستی و بازیت واقعا عالیه رفتار خاص و منحصر به فردی داریتو پسر خیلی خیلی زیبایی  -

شد های سبزت میمن بود یه دل نه صد دل عاشق چشم االن شاید هرکسی جای .دیمیجای خودش انجام 

قهرمان آد! لی عشق من برتر از تو به حساب میشدم و، عاشقت میتر از تو نداشتم! من اگه عشقی برولی من نه

بهتر از پسرا!  ! حتیتوننخوام نشون بدم که دخترها هم میمیمن  ؛جهان شدن و فوتبال بازی کردن زندگی منه

من  .داری کنمبا تو ازدواج کنم و مثل همه خانهخوام مثل بقیه دخترا فوتبال رو فراموش کنم و بیام من نمی

 کنم.وقت! حتی اگه بفهمن دخترم بازم ولش نمی. هیچکنم؛ من هدفم رو به هیچ قیمتی ول نمیهدف دارم

 نیما با امید به من خیره شد و گفت:

 دم.ول میق ؛کنم بهش برسی. بهت کمک میم دیگهقت شدجذب همین اخال -

 ممنون. -

 آخرین بار به ماه خیره شدیم. از روی چمن بلند شدیم و برای

 ها تا به ویال رسیدند مثل خمیر ولو شدند.داخل ویال شدیم؛ همه ی بچه

 خیره شد و گفت: ی ماط هال ایستاد و با تاسف به همهنیما وس خودم را روی مبل پرت کردم.

 خواین من تنهایی شام درست کنم؟نکنه می -

 خیز شد و گفت:مانی نیم

 نه پس این همه از ما کار کشیدی خودت هم کمی کار کن. -

و باید بگم که مال من رو مربی تنظیم  ؟دادمیعنی تو کور بودی ندیدی منم داشتم تمرین خودم رو انجام می -

 کرده بود.

 ام قراره بپزی دیگه انقدر غر زدن نداره.حاال یه ش پدرام:

 بند را بست و گفت:پیش نیما لبخند زد و وارد آشپزخانه شد.

 چی میل دارین؟ -
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 د و گفت:به زور جلوی خندم را گرفتم. آتش سرش را خاران

 ماکارونی. -

 نیما به آتش ریز نگاه کرد و داخل آشپزخانه شد.

 . .نامردی نیست که.. !هامن: بچه

 رو کشت نامردی نبود؟ چطور اون ما :مانی

 با لحنی جدی گفتم:

 به خاطر رسیدن به پیروزی باید سخت تالش کرد. ؛به خاطر خودمون بود -

 کنم.من که آشپزی نمی -

تر از هر لحظه! ؛ خستهخسته بودم .اگرچه دوست داشتم کمکش کنم اما واقعا پاهایم طاقت ایستادن نداشتند

 به چراغ خاموش در سقف خیره شدم. روی مبل دراز کشیدم و

های واقعا زدند؛ آتش و مانی مشغول بحث درباره چیزز کشیده بودند و از تمرین حرف میپدرام و مهران درا

 چرت بودند.

 من سنم بیشتر از شماست. مانی:

 نیم کیلو مغز تو کلت نیست. ؟تو کجات بزرگه .دونستم! نمینه بابا آتش:

م کردم هایم را در جیبلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم. دستاز جایم ب ن گوش ندهم.هایشاسعی کردم به حرف

من اگر آشپزی بلد بودم کمکش می کرد.شپزی بود و آهنگ با خود زمزمه مینیما در حال آ و به در تکیه دادم.

 کردم ولی من حتی ظرف شستن هم بلد نیستم.

 م کرد و گفت:نیما تا مرا دید برگشت و با لبخند جذابی نگاه

 مثل پسرای جذاب شدی. کنی؟جوری نگاه میچرا این چیه؟ -

 م را باال دادم و گفتم:از جمله آخرش خندم گرفت اما نخندیدم ابرو

 دونستم خواننده هم هستی.! نمیآشپزآفرین سر -
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آوردم و به  م درکنم. دست چپم را از جیب شلوار جین. من معموال جدی رفتار میوار نبودلحنم اصال شوخی

 گردنم کشیدم.

آشپزی هم مغرور و زیبا به شود ولی او در هنگام باورم نمی نیما سمت غذا برگشت و شروع کرد به هم زدن غذا.

 ی من هم ترشیده شده.االخره دخترخالهب .بهتر است یک پیشنهادی بهش بدهم شاید قبول کردرسد. نظر می

 فتم:کنارش ایستادم با لحن جدی گ جلو رفتم و

 صد ازدواج داری؟ق -

 نیما با تعجب به من خیره شد اما جوابی نداد.

 تر خاله دارم فکر کنم اگه بری... .من یه دخ -

 گی؟چی داری می -

 از سوالی که کرد تعجب کردم. ادامه داد:

 من قصد ازدواج ندارم. -

 یال شدم و به یک باشه اکتفا کردم. شاید قسمت دخترخاله من نباشد.خبی

 مانی کنارم نشست و گفت:تلوزیون نشستم.  ز آشپزخانه خارج شدم و جلویا

 اهل فیلم ترسناک هستی؟ -

 ها خندیدند.جوابی ندادم و او واقعا ضایع شد. همه بچه

 یکم حرف بزن. ؟کنیچرا انقدر ضایع می -

 با کالفگی نگاهش کردم اما بازهم چیزی نگفتم.

 )نیما(

اش را گفت واقعا تعجب قتی دختر خالهو ؛خواست نظرم را بداندبرای خودش می. من فکر کردم شودباورم نمی

ارش اصال به یک دختر شباهت ندارد! مثل پسرها آمده به در تکیه او رفتکردم! نکند واقعا فکر کرده پسر است؟ 

 ای کاش عاشقت نبودم نفس اما حتی یک درصد هم شبیه دختر نیست. ش کرده.داده و دستش را در جیب

 ی!این قلب مرا دزدید !دزدیدی با رفتارت

 )نفس(
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و با تاسف سری تکان دادم زد. گذاشت و چند ناخونک هم  همانی ماست را روی سفرهم چیدیم.  سفره را با

ر کنار مانی نشسته بودم و به من د، نشست. در مقابل من ،نیما غذا را روی سفره گذاشت و کنار سامنشستم. 

 کردم.کارهایش نگاه می

 ببینیم مربی چیکار کرده. !به به مانی:

 غذا را ریختیم و مانی یک قاشق خورد و سرفه کرد.

 مانی: اوه اوه شوره!

 یک قاشق از غذا را خوردم و گفتم: .نیما با تعجب به مانی خیره شد

 .که خیلی خوش مزه استاین ؟گیچرا دروغ می -

 ا نفس راحتی کشید و با هشدار به مانی خیره شد.نیم ی مانی زدند.همه غذا را خوردند و یکی پس کله

 غذا رفت تو گلوم. ؟کنیجوری نگاه میچیه این مانی:

 ،یکی در زمین ،یکی در آسمان !دیگرندهایشان را کنترل کنند. نیما و مانی متضاد یکهمه سعی کردند خنده

 آیند.! اصال بهم نمیدیگری قرمز ،یکی رنگ سفید

و آتش شروع به  مهران و سام جمع کردند ،سفید نزدمو که البته من دست به سیاه  بعد از جمع کردن سفره

آنره مادرم را بگیرم اما منصرف شدم. خواستم شماو روی تخت نشستم  من هم رفتم باال.کرد.  هاشستن ظرف

 نم.ای که دارند را خراب نک؛ بهتر است شادیبرندفراموش کردند و در شادی به سر میها االن مرا 

 ایشان رفتند.هها با غرغر سمت اتاقخاموش شد و بچهبعد چند دقیقه چراغ هال 

 وای انقدر تمرین کردم پاهام شکست. مانی:

 انقدر ظرف شستم دستام پوست داد. آتش:

 نیما با خنده و مسخره کردن مانی داخل اتاق شد:

 تر بود.ه آسون! اتفاقا تمرین اون از هممسخره .انقدر تمرین کردم پاهام شکست -

هایمان خیره گوشی به عکس نیمه دراز کشیدم و در ،روی تخت روی تخت خود نشست و به کارش خندید.

 عکس من و خانوادم وقتی که برایم تولد گرفته بودند. شدم.
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 روز تولد

 اش را سمتمان گرفت و گفت:آرتین دوربین گوشی

 بگین سیب. -

 در عکس م را گرفت.خیره شدم و دوربین عکسذاشت و من با حرص ش را روی سرم به شکل شاخ گآرتین دست

 م افتاد.ای عکسزدم و در شکل مسخرهاخونک میبعدی به کیک ن

 کنی!آرتین اونا رو پاک می من:

 اینا یادگاری از خواهر اسکولمه. نه چرا پاک کنم؟ -

 

 *حال*

 عکس آرتین کشیدم و آه کوچکی گفتم که نیما گفت: م را روی دست

 کنی؟به عکس کی نگاه می  -

چراغ اتاق را خاموش کردم و روی  پاسخ گذاشتم.یش را بکه روی من خیره بود کردم و سوالنگاه کوتاهی به نیما 

 تخت دراز کشیدم.

 سخته؟ دی؟چرا جواب نمی  -

  م گذاشتم و گفتم:هدفون را روی گوش

 شب بخیر نیما! -

 م نیما چه گفت.چون درحال گوش کردن آهنگ بودممتوجه نشد

 میان قلب من دامن گرفت دیدمت عشق

 نودی باریدن گرفتسر خوش آسمانم از

 یت غصه را از زندگی من گرفتهاچشم

 عالم دلم تصمیم دل کندن گرفت از همه

 ی من حرفاتو با خنده بزنخندهدلبر خوش
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 خواملحن قشنگتو می

 خرمبمون همیشه تو دلم نازتو دارم می

دانم هردو باهم ترکیب اما فقط می ؛انم به خاطر متن آهنگ یا خوانندهد! نمیرا دوست داشتمهمیشه این آهنگ 

 خوبی درست کرده بودند.

 جا تاریک شد.اما حرفی که مفید و خوب باشد. چشمانم را بستم و همه ؛آیدمن از حرف زدن بدم نمی

های . او هنوز در خواب بود. پلکقفل شدچشمم روی نیما به جا شدم.  کمی در تخت جا ،چشمانم را باز کردم

 ش بسته بودند!سیاه و پر پشت

ت و صورتم در آیینه به صورت خیسم که عد از شستن دسب ؛سمت دستشویی رفتم به لند شدم واز روی تخت ب

وقت به این شناسم. هیچمن خودم را دیگر نمی !ریا، پاک و بیبدون آرایشآب ازش سرازیر بود خیره شدم. 

نفس گم  .هاستی پسری من دقیقا عین چهرههرهچ پسر بودم.یک اما من واقعا شبیه  ؛ع توجه نکرده بودمموضو

د و ساعت پنج بوتوجه به خودم و آیینه از دستشویی بیرون آمدم. بی بینم!من در این آیینه نفس را نمی ؛شده

 م.ها بیدار شوند من بدوبچه ارد حیاط شدم تصمیم گرفتم تاورشید هنوز خود را نشان نداده بود. خو

تو باشی و تمرین  ،چه لذت بخش است که قبل از حضور نور .کمی بدنم را گرم کردم و شروع کردم به دویدن

 بار به دور خود چرخیدم.م و چون هواپیما حرکت کردم و چنددستانم را باز کردکنی! 

 «نیما»

ر او د .بعد از ژل زدن به موهایم پایین رفتمدم. . نفس در تختش نبود؛ کمی تعجب کرم بلند شدماز روی تخت

چون بال هایش را نفس دست اختیار تپید.ار هزارم قلبم بیحیاط شدم و دیدمش و برای ب وارد هال هم نبود

من اول شک کردم و گفتم این همه عشق عا اشتیاق زیادی برای تمرین دارد. او واقدوید. پرنده باز کرده بود و می

 بینم از عشق فراتر است.ت اما چیزی که من االن میممکن اسغیر 

 با صدای نسبتا بلندی گفت: ش ریختند.ش به چشمنفس چند بار به دور خود چرخید و موهای جلوی

 عاشقتم! -

 ها.و عاشق دیدن زیبایی عاشق تمرین ،عاشق بازی در زمین ،عاشق فوتبال ؛دانم او عاشق چیستو من می

 !او مرا جادو کرد .م گذاشتم و به دیوار تکیه دادملبم را روی قدست رقص باد در آمده بود. ش بهدوید و لباساو می

کردم همه دخترها فقط چون فکر می ؛کردمبه هیچ یک از دخترها توجه نمی و ار مغرور بودممن یک پسر بسی
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او  ید من کال تغییر کرد.اما با دیدن نفس عقا ؛و هدف ندارند جز ازدواج جلب کنندرا  هاخواهند توجه پسرمی

، این من حال کردم!هایی میخیال چه ،ههکه توجه پسر را بخواهد. سد به اینکند چه براصال به پسرها توجه نمی

چیز را ترین توجه! او جز فوتبال هیچوچکاما دریغ از ک ؛به من توجه کندخواهم نفس کمی هستم که می

 بیند!نمی

یقی زدم و محو تماشای لبخند عم، چشمک زد. نفس و طلوع کرد و به من ،که داردهایی خورشید با تمام زیبایی

خوشحالم که قبل از طلوع  ها رنگ نارنجی به خود گرفتند.آسمان و ابر چه زیبا و دلرباست!خورشید شدم. 

؛ دهدهای من گوش می. او برعکس دیگران به حرفخورشید نمازم را خواندم و با خدای خودم حرف زدم

او از من انتظار کاری  .او مرا باور داردفوتبال و همه دوست دارم! من خدا را بیشتر از  !کندساسات مرا درک میاح

به خورشید گرفتم و او را در قالب  دستانم را رو ترین در من است.برای همین است که او تک و خاص ،ردرا ندا

 قلب گذاشتم و چشمک زدم.

 «نیما»

چرا و چگونه مرا جذب  چرا آمدی نفس؟کرد و به خورشید چشمکی شیرین زد.  ش را به شکل قلبس دستنف

 خود کردی؟

ور چند د، دستانش را باز کرد و چرخید. تر شده باریدن کرد. نفس زیر باران که شدیدباران آرام و نم نم شروع ب

د. نفس زیر باران با خوردننما چرخید. موهایش چون شالقی به صورتش میزیر باران با لبخند بزرگ و دندان

 ش تنها گذاشتم و داخل ویال شدم.س را با تمام احساسات خاص و شادنفسرعت دوید. 

 

 «نفس»

های خدا دست کشیدم و سمت که در پیش داشتم شدم و از زیباییبا اولین سرفه از جانب خود متوجه رویدادی 

 نوشید.وه میرفتم و داخل شدم و در را محکم بستم. نیما نشسته بود و قهویال 

 گاه کوتاهی به من انداخت و خندید و گفت: ن

 چرا موش آب کشیده شدی؟ -

 ود.هوا گرفته و تاریک بولی  که خورشید طلوع کرده بود؛با این کنارشان نشستم و پتو را رویم کشیدم.ردد تبی

 کردی!حیاط زیر بارون تمرین می یپس تو مانی:
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 بله!من: 

خیس و فر شده که االن های آبی و خمار و موهای هر دختری تو رو با چشم گذریم اگرولی از حق ن آتش:

 ؛ خیلی جذاب شدی!شدصد دل عاشقت می ،، یه دل نهدیدچرخوندی می

انی متوی بزرگی را رویمان کشیده بودیم. همه به بخاری چسبیده بودیم و پ ش را با یک لبخند ساده دادم.جواب 

 سرش را روی پایم گذاشت و گفت:

 من هنوز خوابم میاد! -

 موهایش را نوازش کردم و گفتم:کند. کند و این مرا خوشحال میاو اصال مرا دختر حساب نمی

 پس بخواب! -

 نیما پتو را بیشتر رویش کشید و گفت:

 کنیم.ولی فردا به جاش بیشتر تمرین می ؛کنیمه تمرین نمیدامروز چون هوا خیلی سر -

 ایشان خشک شد.ه، لبخندشان روی لبه آخر نیماملها لبخند زدند و با جبچه

 آتش گفت: گذاشتیم. تبرداشتم و مانی و من سرمان را روی بالش تیک بالش

 ..دلم عجیب گرفته. -

 به خاطر هواست! پدرام:

ع و جور کنار بخاری دراز مهمه خیلی ج کنار بخاری سرش را گذاشت. تنیما گردنش را کش داد و روی بالش

 عصر بود که نوردقیقا عین رنگ باشد. شاید به خاطر هوا یا نور کم ؛چیز را نداشتیمروز اصال حال هیچام کشیدیم.

 غروب کند! خواهدمی

 شب بخیر! مهران:

 صبحه!من: 

 هوا که مثل شبِ. -

 هوا به نور ربطی نداره! -

 خیز شد و گفت:مهران نیم

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  126  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 حاال ضایع کن. -

 ای کوچک کشیدم.دادم و خمیازهدم و دستانم را کش ز رنگیکم لبخند

 مربی باالی سرمان آمد و گفت:

 نیما؟ چیه همتون از حال رفتین؟ -

 مربی امروز منم کسلم. نیما:

 کنید. باشه امروز استراحت -

 مانی جاهای بخاری می آمد. جا تاریک بود فقط صدا و نور شعلهرا بستیم. همههمه در کنار بخاری چشمانمان 

چشمانم خمار شد و کم کم آرام بسته شدند و مرا به خوابی آرام  ا پاهایش را در خود جمع کرد.به جا شد و نیم

 دعوت کردند.

خوابی همه در  آمد.تیک تاک ساعت و شعله بخاری میجا تاریک بود فقط صدای ؛ همهچشمانم را باز کردم

 .و نیما چند بار نفس عمیقی کشید لرزیدمانی چشمانش می .عمیق بودند

ت برداشتم و کمی بدنم را کش سرم را از روی بالش تاریک بود.هنوز اما هوا  ؛ساعت پنج بود ؛اعت را نگاه کردمس

 با صدای نسبتا بلندی گفتم:ای بود. دادم. امروز روز کسل کننده

 نصف روزمون بر باد رفت! ،بیدارشین -

 مانی به ساعت نگاه کرد و گفت: همه نشستند.

 !اوه اوه ساعت پنجِ -

 ولی من بازم کسلم! نیما:

  پدرام به دیوار تکیه داد و گفت:

 چطوره نشسته بازی کنیم؟ -

 .فقط خوابیدم و کاری انجام ندادم. امروز مانع تمرین ما شد و من هیچآیداز امروز بدم می همه موافقت کردند.

 یک روزم را خیلی چرت از دست دادم!کنم احساس می

 تاپ من فیلم ترسناک ببینیم؟لپ یتو طورهازی رو ولش کنین چنیما: ب
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 آره آره! مانی:

مانی درست به  همه خیلی جمع و جور پشت به بخاری نشستیم،ت اتاقش رفت تا لپ تاپ را بیاورد. نیما سم

تن فیلم تاپ را جلویمان گذاشت و بعد گذاشنیما لپ م.سبیده بود و آتش هم در سمت راستسمت چپم چ

صدای  .کس نبوددر خانه هیچ ر روی مبل نشسته بود،در فیلم یک دخت در کنار ما نشست.صدایش را زیاد کرد و 

دختر سمت در رفت که ناگهان چهره وحشتناکی در مقابل دختر ظاهر شد و بعد باز و بسته شدن در اتاق آمد، 

 چند نوشته در صفحه آمد.

 همه محو تماشای فیلم شده بودیم. نم کشیدم.و پتو را تا گرد دسته مبل که کنارم بود، تکیه دادمسرم را روی 

س گفت. چند تا از مامورهای پلیبرای دخترش افتاده را به پلیس مییک زن پیش پلیس رفته بود و اتفاقی را که 

 «.مرگ»ود سر دخترک کوچک از تنش جدا شده بود و در دیوار خانه با خون نوشته شده بداخل خانه شدند. 

 هاست!ترین پروندهاما شک نداشت که این یکی از عجیب ؛کرد یدیگپلیس به این پرونده رسی

زن در خانه تنها بود و دوباره همان  ی مانی برداشتم و با دقت بیشتری فیلم را نگاه کردم.سرم را از روی شانه

ویم هایم را به هم فشردم و با ترس پتو را بیشتر ردست زن سمت اتاق رفت. و صدای باز و بسته شدن در آمد

 کشیدم.

 نیما نگاهم کرد و گفت: 

 ترسیدی؟ -

س نیمه پاره و سفید و موهای سیاهی که زن سمت اتاق رفت؛ یک دختر با لبا جوابی ندادم و به فیلم خیره شدم.

ناگهان آن دختر با سرعت زیاد سمت زن  رفت. زن با ترس عقب عقب .سمت زن آمد ،روی چشمش ریخته بود

 هایم به پوست دستم فرو رفتند.دستانم را مشت کردم و ناخن رید.هجوم برد و گردن زن را ب

 «یک سال بعد»در فیلم نوشت 

را یال فمانی پ گروهی از چند دختر و پسر سوار اتوبوس هستند و قرار است برای تعطیالت به یک کلبه بروند.

 رون زده بود.فیال بودیم و از ترس چشمانمان از حدقه بیدن پمن و مانی مشغول خر سمتم گرفت.

 تو هم مثل منی؟ مانی:

 .ولی از حق نگذریم هیجان دارهمن: 

با  وقتی داخل شدندها با ذوق و خنده سمت کلبه رفتند؛ قابل همان کلبه وحشتناک توقف کرد. بچهاتوبوس در م

 ق برای خود انتخاب کردند.ها باال رفتند و یک اتانفر از پلههر پنج . شادی به کلبه نگاه کردند
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 شن.وای اینا تو ذهن من تبدیل به تصویر وحشتناک می مانی:

 ..ترسم.البته منم میمن: خجالت بکش؛ 

 گه!وز وز نکنین ببینم فیلم چی می پدرام:

ذایشان را هم غ خوری رفتند و باها سمت میز غذاآنو شب شده بود  همه ساکت شدیم و به فیلم نگاه کردیم.

 ها گفت:یکی از بچه ا روشن و خاموش شدند.هخوردند و کمی حرف زدند. چراغ

 ، دیگه بهتره بریم بخوابیم!حتما اتصالی داره -

برده بودم و از استرس پتو را می هایم فروپتو را در دندان هر پنج نفر بلند شدند و سمت اتاق خود رفتند.

 جوییدم.

 مانی دستم را محکم گرفت و گفت:

 ؟پیشت بخوابمشب شه می -

 اهش کردم و گفتم:با تاسف نگ

 ل بازی در نیار!؛ خهاییتو که با بچه -

 گی یادم نبود!می تراس -

ند دقیقه صداهای بعد چخواب را خاموش کرد. کارل بود در تختش دراز کشید و شبها که اسمش یکی از دختر

ا صداها قطع ام ؛را تا سرش کشید و زیر پتو رفت کارل پاهایش را جمع کرد و پتو رسید.مبهمی به گوش می

 کارل احساس کرد کسی پاهایش را چنگ می زند.شدند. بلکه بیشتر هم می ،شدندنمی

 دادم.آب دهانم را قورت 

رو کامال پرید و از اتاق خارج شد راه نبا جیغ از روی تخت پایی ،دو چشم سفید دیدکه تر نگاه کرد دختر دقیق

 تاریک بود.

 کمک کمک! -

 ایش رفت و با ترس موضوع را توضیح داد.هدخترک سمت دوستغ را روشن کردند؛ یرون آمدند و چراها ببچه

 نگران نباش چیزی نیست! -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  129  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 گرفتم.هایم محکم پتو را گاز میبا دندان

 خیال فیلم...ها! بیبچه -

 هیس! آتش:

 ند.کردخاطرات ترسناک جلوی چشمم خودنمایی می ترسیدم!؛ واقعا میم مانده بود از ترس داد بزنمک

کرد موضوع را فراموش کارل هم سعی می صبح شد و هر پنج نفر مشغول صحبت کردن و شادی کردن بودند.

 فر ماند و گفت حال و حوصله ندارد!یک ناز کلبه خارج شدند و چهار نفر  کند.

رنگ  .اما در قفل بود ؛بعد از دوش گرفتن خواست از حمام خارج شودمش دیوید بود داخل حمام شد. پسر که اس

ش ریخته شده بود جلو موهای سیاه و بلند که جلوی چشم یک دختر با بید،سدیوید به در چآب وان قرمز شد. 

 اما از ترسم کم نشد. ؛هایم را جوییدمناخن آمد و پسر را در وان خفه کرد.

 به رو شدند. رو ی وحشتناکیوقتی حمام را دیدند با صحنه هر چهار نفر داخل کلبه شدند و دنبال دیوید گشتند.

 هایشان معلوم شد.کم کم آثار ترس در چهره

صدای خرناسه آمد و کارل چشمانش را باز کرد و دو چشم سفید در  هر چهار نفر به اتاق خودشان رفتند. ،شب

 اما مرده بود. ؛مقابل خود دید و بلند داد زد

 آویزان بود دیدند.هر سه نفر سمت اتاق کارل رفتند و سر بریده کارل را که از دیوار 

کردم گلویم خشک شده حساس میآب دهانم را قورت دادم. از شدت گاز گرفتنم قرمز شده بودند. هایم اناخن

 است.

سمت کتابخانه رفتند و یک دفتر بودند که این کلبه یک مشکلی دارد. ن ها دیگر مطمئهر سه آنو صبح شد 

افتد و ؛ دختر کوچک از پنجره میکردندبخت باهم زندگی میها قبل یک خانواده خوشسال خاطرات پیدا کردند.

جا زندگی شوند و یک خانواده دیگر هم در اینزنند و کشته میدر و مادر روح دخترشان را صدا میپمیرد. می

 ها هم کشته شدند.کرده بودند و آن

 دختر گفت: دیگر خیره شدند.پسر و یک دختر با ترس به یک دو

 کلبه بریم! باید از این -

 اما در قفل بود. ؛با ترس به سمت در کلبه رفتند
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ترسم! کشت! خدایا مینه پدرام مرا می لپ تاپ را قطع کنم؟ باید چه کار کنم؟ ؛لرزیدمدیگر از ترس داشتم می

 ، فقط یک فیلم بود همین!لرزییاما االن از ترس م ؛تبالیست شدن آمدیتو با هدف فو گویی نفس؟چه می

 !مردرفت و او را سمت اتاق کشید و... موجود وحشتناک از پای دختر گ ؛آمدی وحشتناکی میصداها

 ..دادم.هایم را بازی میبا استرس ناخن دو پسر تنها ماندند و به فکر راه فرار بودند.

را جا زیاد بود که یک لحظه چشمانم همه قدرنورش آنان شکل گرفت. رعد و برق با صدای وحشتناکی در آسم

 تاریک دید.

د و شتر میخواند که روح خشمگینردی را میاز پله دو دختر وحشتناک به پسرها نزدیک شدند. یکی از پسرها وِ

 ها باال رفت.ش کنده شد و دیگری با ترس از پلهها پاییکی از پسر

ن اش امروز هم تمریای ک .آستینم را محکم گرفته بودمانی کرده بودم.  م را در سینه حبسبرای چند لحظه نفس

ه پیروز شوم در مقابل کل مردم شود زمانی کچه زیبا می اگر فردا هم هوا بد باشد باید چه کنیم؟ !کردیممی

 شود؟! دختران هم هستند! دختران هم وجود دارند. آن روز کی میهم هستیم ایستم و بگویم ماب

 خانه منتقل شد.پسر زنده ماند و او هم به دیوانه فقط این را فهمیدم که یک ؛دیگر به ادامه فیلم توجه نکردم

 گذشت؟کردیم زمان نمیچرا وقتی تمرین می ولی ؛گذردپس زمان واقعا زود می ساعت هفت بود؛

 آتش بلند شد و گفت:

 پیتزا بپزم بخوریم؟ !هابچه -

 مگه بلدی؟ نیما:

 آره! -

 آتش دست مانی را گرفت و گفت:

 شه!هم کم میبیا باهم بپزیم از ترست  -

ست دارم گفتم دو! به برادرم میها بخیریاد آن روز به دیوار تکیه دادم.ی و آتش باهم سمت آشپزخانه رفتند. مان

رفتیم و هم می کرد و باهای خودش را تنم میپسر شوم و با تو به بازی فوتبال با پسرها بیایم. برادرم هم لباس

 کردم که چنین روزی برسد و من واقعا جای برادرم باشم.ت فکر نمیوقکردیم. هیچوچه فوتبال بازی میدر ک

اید من ب باید جوری رفتار کنم که دیگران فکر کنند من فرق دارم. ؛کردم باید متفاوت باشمهمیشه احساس می
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توانم یدانم که نمفقط می ؛کنممیدانم اگر به این اهداف نرسم چه کار نمی ید پیروز شوم!با ؛بهترین خودم باشم

 میرم چون زندگی بدون هدف پوچ است!شاید ب ،به زندگی ادامه دهم

 تاپ را به شارژ زد و گفت:نیما لپ

 جور توی فکری!بد -

آید یا شاید جواب دهم. شاید از جواب دادن بدم میچیز ترجیح می؛ اما این روزها سکوت را برهمهدانم چرانمی

 منطقی و درستی ندارم.

 ت داری یا خانوادت رو؟فوتبال رو دوس -

اما خانوادم  ؛شومنابود می ،شوممن داغون می من عاشق فوتبالم و اگر خانوادم بگوید فوتبال را رها کن ،انمدنمی

 ا دوست دارم!ر

 پرسی؟های سخت میقدر سوالچرا انمن: 

 ؟خوانده استنکند ذهنم را  یعنی منظوری داشت؟بش را باال برد و دیگر چیزی نگفت. ی لنیما گوشه

سمت مانی رفتم و دستم را لرزید! اما مانی می ؛کردآتش با ذوق آشپزی می .بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم

 همه با ترس سمت ما آمدند. گذاشتم که بلند داد زد. بازویشروی 

 منم، نترس! مگه دیوونه شدی؟من: 

 مانی نفس راحتی کشید و گفت:

 قلبم از ترس وایساد! ی؟شخبر ظاهر میقدر بیچرا ان -

 گذارد؟قدر تاثیر مینشکمم را گرفتم و بلند خندیدم. یعنی یک فیلم ا

کردم من فکر می ؛مزه بودرا روی سفره گذاشتیم. به نظرم خیلی خوش هاچیدیم و پیتزا اا سفره رهبا کمک بچه

 کردم!اما اشتباه فکر می ؛ردن بلد نیستنها اصال کار کپسر

 گفت:آتش با ذوق 

 چطور شده؟ -

 عالی!من: 
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 دونستم آشپزی هم بلدی!نمی ؛آفرین آتیش جون نیما:

 ام!من عاشق آشپزی آتش:

همیشه قبل از خواب من  .وهایم را پراکنده کردممدستی به موهایم کشیدم و ، باال رفتم. بعد از جمع کردن سفره

 ال بردم.باروی تخت دراز کشیدم و پتو را تا کمرم کنم. این کار را می

ت به پهلو خوابیده بود. از روی خنیما روی ترا باز کردم. همه خوابیده بودند.  چشمانم ؛احساس تشنگی کردم

؟ ترسیده بودم! من همیشه از را دروغ بگویمجا تاریک بود و من چ؛ همهها پایین رفتمتخت بلند شدم و از پله

پارچ آب برداشتم و بعد از نوشیدن آب برگشتم و نیما را یک  چراغ آشپزخانه را روشن کردم.ترسیدم! تاریکی می

؛ اما صدایی خواستم داد بزنم؛ مینیما جلو آمد و گلویم را گرفته رویم دیدم؛ چشمانش قرمز شده بود. ب رو

 نداشتم!

 ...هایش را در گلویم فرو بردنیما ناخن

فقط خواب بود نفس!  ترسیده بودم.؛ از روی تخت بلند شدم و چندبار نفس کشیدم. بدنم خیس عرق شده بود

ها پایین دور بچه از عوض کردن لباس از اتاق خارج شدم. بعدنیما روی تختش نبود.  لعنت به آن فیلم مزخرف!

 رفتم و کنار مانی نشستم. سفره نشسته بودند.

 کنم!خواهش می امروز بریم بازار؟ پدرام:

 !گردیمزود برمی ،بریم دیگه آتش:

 رده بود و در این سکوت کمی تردید و مخالفت وجود داشت.نیما سکوت ک

 نه دیروزم کار نکردیم. نیما:

 گردیم!زود برمی مهران:

 باشه! -

ای شیرین نوشیدم و سمت اتاق رفتم. کمی چ هت خوابم بیرون نیامده بودم!اما من هنوز از بُ ؛د زدندهمه لبخن

 رنگم اهسی سویشرت شده بود را با ختهآمی رنگ شکالتی یک تیشرت سیاه که کمی به م را به همراهشلوار جین

 م را واکس زدم.های سیاهرفتم پایین و کفش موهایم را سمت چپ دادم و کمی ژل زدم. پوشیدم.

 ریزه!هر دختری ببینتت دلش می ؛اوه اوه تیپ زدی مانی:
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ه ر آیینه موهایم را نگاهمه سمت ماشین رفتیم دگوید؟ ند من دخترم پس چرا چرت و پرت میاو که می دا

ل نشستم و ماشین را ور پشت سوار ماشین شدیم. .بار با اتوبوس نرفتیمکردم و سری از رضایت تکان دادم؛ این

 به حرکت در آوردم.

 ها! دست فرمونت خوبه نیما:

 نیما شدیم. وارد مغازه و سمت بازارچه رفتیم.از ماشین پایین آمدیم  ی کردم و به جاده چشم دوختم.اتک خنده

 سمت لباس یاسی رنگ رفتم.به من هم  ،کردبه تیشرت آبی رنگ نگاه می

 خوام.من: این لباس یاسی رنگ رو می

 دم!چشم االن می -

 دو دختر وارد مغازه شدند.

 با خوبه؟این واسه با -

 نه رنگش بَده!-

وار آبی رنگ را برداشتم و دقیق یک شلها هم مثل من هستند! خواهند فکر کردم آنآها پس برای خودشان نمی

 نگاهش کردم.

 ای که در دستش بود اشاره کرد و گفت:مانی سمتم آمد و به لباس سرمه

 چطوره؟ -

 ..بد نیست. -

گذشتیم که فروشی دخترانه میها هم چند تا لباس خریدند. از کنار لباسمن یک لباس و شلوار خریدم بچه

 دنباله بلندی داشت و جلویش کوتاه بود. ،شد لباس پولکی سیاه سفید قفل یم روچشم

 ه نظرتون این لباس به خواهرم میاد؟ب !هامن: بچه

 آره خیلی خوشگله! مهران:

 وارد مغازه شدم و دقیق به آن لباس خیره شدم.

 این لباس رو میدین؟من: 
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 ت و گفت:فروشنده لباس را روی میز گذاش فروشنده و چند تا از دختران به من خیره شده بودند.

 این؟ -

 بله! -

 .همسرتون حتما.. ؛تازه آوردیم !لباس خیلی قشنگیه -

 خرم!واسه خواهرم می -

ا گذاشت و به لباس را داخل مشم چشم فروشنده درخشید شاید از اینکه همسر ندارم خوشحال شده باشد.

 وارد فروشی رفته بودند، عتها سمت مغازه سابچه مغازه خارج شدم و تشکر کردم. بعد از خرید از دستم داد.

 مانی به یک ساعت بسیار زیبا اشاره کرد و گفت: مغازه شدم.

 بخرم؟ -

 به نظر من خوشگله! -

 بعد از کلی خرید سمت پارک رفتیم و روی صندلی پارک نشستیم. نی خوشحال شد و رفت تا ساعت را بخرد.ام

 هام نابود شد!کل پول نیما:

 !کنیخواستی کم خرید من: می

چند تا دختر در صندلی  خواهد مثل خودم با خودم رفتار کند.نیما جوابم را نداد و من مطمئن شدم که می

 خندیدند.کردند و میشدند و هر از گاهی به من نگاه میدیگر شغول حرف زدن با یکمقابل ما نشستند و م

 دزدنت؟نگفتم شیک کردی دخترا می مانی:

 خود را ببندد. محکم به کمر مانی زدم تا دهن

 کنن.! دخترا فقط به آرتین نگاه میم شدیودحس نیما:

ها ها ساکت شوند. یکی از دخترتا شاید بچهم را باز کردم اآهنگ گوشی اما جوابی ندادم. ؛از حرص خندیدم

 سمتم آمد و گفت:

 برام بفرستین؟شه این آهنگ رو ببخشید می -

 بعد کمی مکث گفتم:
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 شه.بله می -

 از دستش گرفتم و منتظر شدم تا آهنگ بیاید.گوشی را 

مانی سرخ شده بود و به زور  کرد که سرم را پایین انداختم تا چشمش را نبینم.قدر عمیق نگاهم میدختر ان

 دختر لبخند زد و گفت: ش دادم.اش را به دستگوشی لبخندش را نگه داشته بود.

 !ممنون -

 .وقتی از ما فاصله گرفت مانی بلند خندید

 کنه؟قدر نگام میدوستش چرا ان نیما:

 پسرای چشم رنگی رو دوست دارن.. تما دخترامانی: ح

 ی مخمی!خفه شو مانی رومن: 

 ها خندیدند؛شدم چشمک زدم و آنرویم. وقتی از کنار دخترها رد مییگری بهر هفت نفر بلند شدیم تا جای د

 یعنی واقعا اصال معلوم نیست که من دخترم؟

 تیپ کردی!ادی خوشزی نیما:

 پسرم؟ یه واقعا شبیه -

 تیپی!مخصوصا با این خوش ؛زنیآره اصال مو نمی -

سمت اتاق رفتم و لباس  بعد از کمی گشت و گذار به خانه باز گشتیم. مکالمه را زود تمام کردم و جلو راه رفتم.

 پایین رفتم و روی مبل نشستم. را پوشیدم. راحتیم

 ن بهتره تمرین کنیم.ساعت چهاره پاشی نیما:

 ها برعکس همیشه غر غر نکردند و بدنشان را گرم کردند.بچه

 امروز هوا برعکس دیروز خوب و مالیم است. اول چند دور دویدیم.

 

 «بعد هار ساعتچ »

 حس شده بودند.کرد. از شدت خستگی پاهایم بیها و حرکات ما نظارت مینیما با دقت به تمرین
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 ؛ عالی بودین!سهبرای امروز ب ما:ین

نشستم و سرم را به مبل روی مبل  همه وارد ویال شدیم. م فرو بردم.عمیقی کشیدم و دستانم را در جیبنفس 

 ش را به پایش کشید و گفت:تکیه دادم؛ مانی کنارم نشست و دست

 گرفت!پاهام درد  -

 آتش رو به روی ما در زمین افتاد و گفت:

 من که دیگه اصال حال ندارم! -

 ای زد و گفت:ما لبخند شیطانینی

 خوای ناهار بپزی؟می -

 آتش با ذوق از روی زمین بلند شد و گفت:

 پزم!چشم می -

یعنی واقعا به آشپزی عالقه  با ذوق بلند شده است؛ او که روی زمین ولو شده بود االندار بود! کارش بسیار خنده

 دارد؟

نگران و  ،عجیب ؛جوری بودندآتش و مهران یک وم نشود.ش معلانیما دستش را جلوی دهانش گرفت تا خنده

 این نگرانی دلیلش چه بود؟

 ؛ نصف دستش در حال تمام شدن بود!خوردای نشسته بود و دستش را میآتش گوشه

 شما چتونه؟  -

 آتش که انگار منتظر همین سوال بود با ترس شروع کرد به توضیح دادن:

ون ترسم از پسش! من میتیم اونا خیلی قدرتمندهشیم از نو شروع کنیم. میوای مجبور  اگه ببازیم چی میشه؟ -

 برنیایم!

از این ولی  ؛دانم چرانمی بریم!خواهم کسی بگوید نمی؛ نمیبریمها را بشنوم! ما میدوست نداشتم این حرف

 رود؟پس قدرت تیم ما کجا می رود؟ه نفس کجا میپس اعتماد بآید. ها بدم میحرف

 کشمت!گه یه بار دیگه چرت و پرت بگی میببین امن: 
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 کرد.اش فوتبال بازی میچیزی نگفت. مانی در گوشین ترسیده بود دیگر هیچآتش که از لحن و صدای بلند م

از همین اخالقش  اما ؛ن رفت. همچین رفتاری از مانی بعید نیستم از بیولی بعد تعجب ؛اول کمی تعجب کردم

 زور بازو نشان دادن ،صدای بلند ،های آزاردهنده! غیرتمزهبا ، شیرین وها استمثل بچهآید؛ است که خوشم می

 در مانی وجود ندارد! کدامو... هیچ

داد و گاهی با نیما توپ فوتسال را در دستش بازی میزدند؛ به بخاری چسبیده بودند و حرف می پدرام و مهران

بلند شدم و به  ، خدا شفا دهد!جور دیوانه استاو هم یککرد و لبخند میزد. ش مرا نگاه میچشمان سبز

رفتم و کنارش ایستادم.غذایش بوی  ظرف بود. درآتش با لبخند عمیقی مشغول ریختن کره آشپزخانه رفتم. 

 پزدعالقه غذا می، بوی عشق! او با عشق و تر از همه، سبزیجات و مهمبوی کره ؛عطر خاصی داشت داد!خوبی می

 آرام به کمرش زدم و گفتم: ریزد.هایش را به غذا میدو تمام لبخن

 یه سوال! خسته نباشی قهرمان. -

 آتش با چشمان عسلی و شادش نگاهم کرد و گفت:

 بفرمایید! -

 فوتبال رو هم دوست داری؟ ،قدر که آشپزی رو دوست داریان -

 آتش بدون مکث فورا گفت:

 ل رو بگیره.ونه جای فوتبات! هیچی نمیمن عاشق فوتبالم -

فوتبال و حرف زدن گفته بودم که با نام  م زدم.لبم تپید و لبخندی به پهنای گوشاختیار قبا این حرفش بی

 تاب برای گل زدن!بی ،تاب برای بازی در زمینبی شود؛تاب می، قلبم بیدرباره فوتبال

 خوشحالم که فوتبال رو دوست داری...  -

 و آرام فوت کرد و به من داد.آتش یک قاشق از غذا را برداشت 

 خوب شده؟ بخور ببین -

و سیب زمینی و چند طعم  ی کره و سبزیجاتردم و بهترین احساس را پیدا کردم! مزهقاشق را داخل دهانم ک

 با دهانی پر گفتم: پذیر.دل

 عالیه! -

 آتش خوشحال شد و گفت:
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 برو سفره بنداز که غذا رو بیارم. -

 م و گفتم:سمت مهران و پدرام رفت

 ، بیاین سفره پهن کنین!کارینشما که بی -

شاید  ؛ شایدم کار خانه با من قهر است،دانم چرا با کار خانه قهرمنمی هردو بلند شدند و سمت آشپزخانه رفتند.

 ..خواهد من کار کنم.خانه نمی

محکم به سرش زدم  زد.ش را لیس میمانی به غدا ناخنک میزد و دست غذا را چیدند و همه روی سفره نشستیم.

 و گفتم:

 ی؟تو کی آدم میش -

 که تو از ظاهر فرشته در بیای! وقتی -

 دیگر چیزی نگفتم و غذایم را خوردم. منظورش چه بود؟کمی متعجب نگاهش کردم! 

 اصال هم مخالفت نکرد. پدرام را برای ظرف شستن فرستادیم؛بعد از غدا 

 .تاسجاین همه آدم این چرا من بشورم؟ پدرام:

 برو بشور، زود باش! نیما:

 اصال خودت بشور! -

، آرتین شودام زنگ خورد و سمت اتاق رفتم. باورم نمیگوشی نیما با کتک پدرام را برای ظرف شستن فرستاد.

 بود!

 ؛ چه عجب زنگ زدی!سالم داداش -

 گذره؟خوش می -

 !زنینگ نمیگذره که زنبه شما خوش می مولی به نظر ؛کنیمما فقط تمرین می -

 ؛بابا یه ماشین مسابقه برام گرفت سرمون شلوغ بودکردم. ی شرکت کردم و تمرین رانندگی میمسابقه رال -

 نتونستیم زنگ بزنیم.

 حاال بردی یا باختی؟ ،مبارک باشه -
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 شما چطور؟ .تسهمسابقه دو روز دیگ -

 ریم مسابقه کشوری.اگه ببریم می ،یگهکنیم واسه یک مسابقه د؛ تمرین میهای شهری بردیممسابقه یتو -

 جون من؟ -

 جون تو! -

 ؛ خیلی خوشحال شدم!امیدوارم ببری .کنم آبجیبرات دعا می -

 همچنین! -

 دلم برای صدایش تنگ شده بود. ،خوشحال بودم که تماس گرفتز کمی مکالمه گوشی را خاموش کردم. بعد ا

 رد.کم ایستاده بود و با ژست نگاهم مینیما جلوی

 خوشحالی؟ -

 خواستم از کنارش رد شوم که دستم را گرفت. .جوابی ندادم

 ت بودن؟هخانواد کی زنگ زد؟ -

 بله! -

تفاوت ایستادم و خورد. صاف و بی؛ طوری که نفسش به صورتم میایستاد مقابلمم را رها کرد و درست نیما دست

چرا ایستاده بود  و خواستو چه میهدفش چه بود دانم نمی و نه من! نه او چیزی گفت به چشمانش خیره شدم.

تفاوت در اما من سفت و سخت و بی ؛اغفال کنددانم که شاید بخواهد مرا کرد؛ فقط این را مینگاهم می و

 یستم!امقابلش می

 «نیما»

 ،هایم، نفسبوی تنمصال برایش مهم نبود که من نزدیکش هستم. انگار اکرد. تفاوت نگاهم میکامال سرد و بی

یک  ،آری او پسر است؛ انگار پسر است و هیچ حسی ندارد. کننده و خاص نبودچیز برای او جذب، هیچچشمانم

 !دهدآزارم می آور است؛طرفه زجرم ندارد. عشق آن هم یکفایده است او دوستهایم بیتالش پسر سفت و سخت!

 م ایستاده!تفاوت در مقابلاالن بی مرا مجذوب خودش کرد و اشدهارا و اخالق خاص ،او با زیبایی

 کنه!ام میاده مثل جغد نگتوایس ؛از این اخالقت واقعا خیلی بدم اومد جا وایسم؟خوای تا صبح اینمی -
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ن کاری کردم که او از من مشستم و دستانم را روی سرم گذاشتم. روی تخت نمرا محکم هل داد و از در رد شد. 

کجاست آن پسر  کجاست آن غرور؟ باید سرد باشم. .تفاوت و مغرور باشمه بیباید مثل گذشت ،نه ید؟بدش بیا

 کجاست؟ سفت و سخت؟

 و را در آغوش گرفتم و خوابیدم.پت

 «نفس»

و کردم ناخن بلند می ،یادش بخیر بلند شدم و پیش مانی و بقیه نشستم. ،های دستمبعد از کوتاه کردن ناخن

 ، مهم فوتبال است!ستندها اصال مهم نیاما اینزدم؛ الک می

 مانی گردنش را تکان داد و گفت:

 ای دارین؟رنامهها بریم بخوابیم یا ببچه -

 به جز فیلم ترسناک هرچی باشه قبوله.من: 

 تمرین چطوره؟ آتش:

 به جز من همه با داد اعتراض کردند.

*** 

 کنین بکنین!هم هر کاری می خودتون با ،من نیستممن: 

 .تنیما روی تخت نشسته اس که دیدم به اتاق رفتم ز کنارشان بلند شدم و رفتم وضو گرفتم.اهمه تعجب کردند. 

 ش رفتم و با جدیت گفتم:سمت

 خوام نماز بخونم!؟ میه بری بیرونمیش -

 نیما لبخند زد و گفت:

 خب بخون! -

 واندن.به قبله ایستادم و شروع کردم به نماز خ رو در را قفل کردم و چادر را سرم انداختم،

 «نیما»
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او واقعا تک است. من نمی دانستم نماز هم می خواند. چادری سفید و گل گلی را سرش کرده بود، پوست 

کرد و من تا به حال چیزی به این سفیدش با چادر هماهمگی خاصی داشت! زیر لب آرام کلماتی را زمزمه می

ال شک ندارم که او فقط به خاطر فوتبال وارد تیم زیبایی ندیده بودم. تمام حرکاتش زیبا و پاک بود! من حال اص

کند؛ خاطر پسرها! او واقعا دختر پاکی است و به هیچکس از ما پسران به چشم بد نگاه نمیشده است نه به

 همچنان محو تماشا کردن نفس بودم که نمازش تمام شد و صورتش را سمت من برگرداند.

 ام!ت شدهگفتم که عاشق، مییدمکشنفس من اگر از تو و نجابتت خجالت نمی

 «نفس»

کنم. را فراموش کن می تو دنیای منی اگر بگویی که هدفت !لطفا کاری کن که به اهدافم برسم ؛خدایا کمکم کن

خاطر همه کنم بهگیرم و تشکر میکنم فقط به خاطر تو! دستم را رو به آسمان بزرگت میهدفم را فراموش می

 توانم...اگر تو نخواهی نمی شکبی .خودت کمکم کنچی! 

رد؛ نمیکنیما با لبخند نگاهم می چادر را در آوردم و مخفی کردم. جانماز را جمع کردم و کنار تخت گذاشتم،

 همه روی مبل نشسته بودیم، از کنارش گذشتم و از اتاق خارج شدم. ؛ خیلی عجیب است!فهمم اخالقش چیست

 مربی در مقابلمان نشست و گفت:

تون هم باید رضایت بگیرین واسه مسابقه برمی گردیم تهران و توی سالن تمرین می کنیم، از خانواده فردا -

 کشوری!

اگر  ،باید حقیقت را بگویم ؛توانم به پدر و مادرم باز هم دروغ بگویمهایش گوش دادم. نمیبا دقت به حرف

 دانم باید چه کار کنم!... نمیاگر نپذیرفت ،پذیرفت یا علی

اگر حقیقت را بگویم چه آورد. اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم. افکار وحشتناک بر ذهنم هجوم می سمت

ترین و گاهی خانواده بزرگ م کنند!امیدوارم درک دهند؟شان میپدر و مادرم چه واکنشی ن فتد؟امی اتفاقی

 ن به اهداف!ترین مانع برای رسیدسیدن به اهداف هستند و گاهی بزرگبهترین پله برای ر

نیما مشغول جمع کردن  چند بار پلک زدم و بعد از روی تخت بلند شدم.نور نارنجی رنگی به چشمانم افتاد؛ 

شوم مانند همه مجبور  و که ببازمترسیدم از اینسایلم را داخلش گذاشتم. میم رفتم و وسمت ساک ش بود.وسایل

 هایم؟! آیا خواهد رفت آرزوفراموش کنمرا 
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م را در اتوبوس گذاشتم و پشت ند. ساکجز مربی داخل اتوبوس بودهمه بهساک از اتاق خارج شدم. همراه با 

 !تپیداتوبوس حرکت کرد؛ قلبم با شدت می نیما کنارم نشست و با جدیت به مقابل خیره شد. صندلی نشستم.

 دانم که حالم اصال خوب نیست!فقط این را می ؛م از استرس یا ترسداننمی

 

 *ساعت بعدچند *

هرکس یک گردیم ناراحت بود؛ که باز میمانی از ایود؛ نیما چشمانش را بسته بهوا کامال تاریک شده بود. 

 دور شدن از اهداف! ،ترس از دوریکردم. ساسی داشت و من فقط احساس ترس میاح

 مانی گفت: از اتوبوس پایین آمدیم.اتوبوس جلوی سالن ایستاد؛ 

 راقب خودت باش!م -

 ما سمتم آمد و گفت:نی

 ؟تمی خوای برسونم -

مانی و پدرام و بقیه متفرق شدند و هرکس  جوابی ندادم فقط بلند خداحافظی کردم و از همه فاصله گرفتم.

اصال از هوای تاریک و کردم. ، حرکت میکشیدمهای آرام در حالی که ساکم را میبا قدم سمت خانه خود رفت.

 تیکهن نزدیکم شد پراید با سه سرنشییک ماشین  تر بود.ترسی که داشتم بزرگچون  ؛نترسیدم خیابان خلوت

تفاوت در نفر پایین آمدند من هم کامال بی هر چهار گیر بود.شنیدم چون افکارم دراما من نمی ؛انداختندمی

 من در ظاهر یک پسرم پس مزاحم نیستند. م فرو بردم.دستانم را در جیب مقابلشان ایستادم.

 ؟تسونیمبر -

 اندازند؟می تیکهیعنی پسران به پسر هم 

خاطر همین است که دوست دارم پسر به .و االن دخترم م را عوض کردم، لباسهاد از دور شدن از بچهفهمیدم بع

 باشم.

 ترسی؟نمی چیه؟ -

 کنه!اه میقدر هم راحت وایساده نگهچ -

 م گرفت و گفت:م. از آستین لباسفتم و دوباره به راهم ادامه دادم را محکم گردسته ساک
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 ری!چه زود می کجا؟ -

 مسمت چهار نفر رفت اما مجبورم کردند. ؛دوست نداشتم کسی را بزنم م را رها کردم.دسته ساک ش برگشتم.سمت

نه در حالتی که  ،اما در حالت عادی ؛توانستند مرا از پشت بگیرندها میآنو با لگد و مشت کارشان را ساختم. 

داخل شدم و  به دم در خانه رسیدم و زنگ را زدم. ادامه دادم. منی باشم! ساکم را گرفتم و دوباره به راهمن عصبا

 آرتین محکم مرا در آغوش گرفت و گفت: به رو شدم. پدر و مادرم رو ی شاداب و خندانبا چهره

 ی مسابقه بردم!من تو ،آبجی -

 تبریک میگم! -

 م:روی مبل نشستم و با لحن محکمی گفت

 لطفا همه فقط گوش بدن! -

 همه ساکت به من چشم دوختند.

اقل حد ،کنهامعه در اون حد که باید توجه نمیاین ج یاما کسی تو ؛خواستم برم تیم دخترا ؛من عاشق فوتبالم -

 مخواست ،مربی از بازیم خوشش اومد و من دچار تردید شدم ؛ها وارد شدم و بازی کردم! به تیم پسرنه اندازه پسرا

و به ر ما ت رو خراب نکن و من قبول کردم!هگفتن تو بازیت عالیه بمون و آیند .ولی نذاشتن ؛از تیم خارج بشم

رو برگردوندن تا از  ما ؛برنبردیم بعد گفتن مسابقه کشوری می گل زدم و ما مسابقه شهری بردن و من

ولی بدونین تصمیمی که  ؛نه م پسر باشم یاتی یکنین تودونم قبول مینامه بگیریم. نمیهامون رضایتخانواده

و  منم یا پیش میرکو زندگیم رو ول می عشقم ،یا هدفمآینده من نقش بسیار مهمی داره.  یتوقراره بگیرین 

 تونیم!م که ما میدم و نشون میشقهرمان جهان می

گوید . حتما با خود میه بوددرآرتین هم از کاری که انجام دادم تعجب ککردند. مادر و پدرم با تعجب نگاهم می

 ؟من چرا حقیقت را گفتم

سرا پ یه ماه پیش اصال چرا به ما دروغ گفتی؟ !غیر ممکنه ارم تو با پسرا بازی کنی؟من بذگی یعنی می بابا:

 کشی؟خجالت نمی موندی؟

د شدم و از روی مبل بلند و گفتند دیگر حق ندارم پیش پسرها بازی کنم. هم پدرم هم مادرم سرم داد زدن

 گفتم:

زندگیم برای همیشه نابود شد و منم نابود  .کنمش نمیولی فرامو ؛کنمو هدفم رو ول میمن زندگیم  ،باشه -

 جاست!، همینامروز ،پایان من !کنمازدواج نمی دم ووقت به زندگی ادامه نمیاینو بدونین من هیچ !شدم
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چون من تمام تالشم را کردم اما نشد پس تقصیر من  ؛مریزاشک نمی ها باال رفتم و روی تخت نشستم.از پله

انم حالی که دارم قابل دکشیدم و دستم را روی سرم گذاشتم. نمی روی تخت دراز شاید هم خدا خواست. ؛نیست

 .جا پایان من استانگار به آخر خط رسیدم و این !خیلی بد !دانم بدمنه فقط می توصیف است یا

 

 *دو روز بعد*

 «در نفسشاهین، پ»

؛ اگر هم به ترین دختر استاو با اراده !بد کردیم ،ما بد کردیم در حق نفس .اما احساس بدی دارم ؛دانم چرانمی

 رود!گاه به خاطر پسرها نمیتیم پسرها برود هیچ

ف تخت دراز کشیده به سق یوفقط ر ؛خوابهو نه می خورهآبجی دو روزه نه غذا می !بابا این درست نیست آرتین:

 کنه.نگاه می

و موهای طالیی که ای سبز هاز روی مبل بلند شدم. یک پسر قد بلند با چشم زنگ در زده شد و آرتین باز کرد.

 چای را مقابل پسر گذاشت.مادر نفس،  ، داخل شد و روی مبل نشست. نسترنودش ریخته بجلوی چشم

؛ دختر شما حتی خوان فقط بهشون نگاه کنممیمنی که همه دخترها  ،! منببینین دختر شما بازیش عالیهنیما: 

و به جز اون  فوتبالِدختر شما عاشق  کرد!قدر توجه نمیکس انکرد. نه به من و نه به هیچم نمیبهم نگاه ه

 ش رو خراب نکنین!هلطفا آیند !بینههیچی رو نمی

 از روی مبل بلند شد.

 خورین؟من: چای نمی

 نه ممنون! -

، من همچین پدری نه قلبم به درد آمد! رفت و من مانع شدم، دنبال اهدافش میین پاکیاز اینکه دخترم به ا

 نیستم!

 

 «نفس» 

 گفت: ای غمگین و پشیمان داخل شد وو پدر با چهرهدر اتاق زده شد 
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 شی!دونم که موفق میمی؛ برو دنبال هدفت !دخترم -

بلند شدم و پدر را در آغوش گرفتم.  حظه بودند.انگار منتظر همین ل .یکی پس از دیگری جاری شدند یمهااشک

 مادر و پدر را در آغوش گرفتم. ؛ سپسلباس فوتسال را پوشیدم واری بود.بزرگ خودِ ،این کار

 ممنون!من: 

 آرتین مرا محکم در آغوش گرفت و گفت:

 موفق باشی! -

مانی با دیدن من سمتم ل سالن شدم. داخ راه با ساک از خانه فاصله گرفتم.از ری بلوز بوسیدم و هماش را شانه

ش با بی پشت میزمربه اتاق مربی رفتم؛  م را در خوابگاه گذاشتم.ساک کرد.. نیما با لبخند نگاهم میهجوم آورد

 ش گذاشتم.نامه را روی میزرضایت جدیت نشسته بود.

 شی!دونم که موفق میمن می ،آرتین -

های متوالی یک و دو بازی را شروع کردیم؛ بعد از دریبل شدم. ش کردم و وارد زمین بازیبا لبخندی گرم ترک

مانی در حالی که نفس  و در آخر چهار بر سه بازی تمام شد.ها سه گل زدند و ما دو گل آن ،گل در نیمه دوم

این سالن هم  دلم برای در این چند مدت ،کنمحال که دقت می ش را نوشید.زمین ولو شد و آب روینفس میزد 

 شده بود!تنگ 

*** 

 کرد.شسته بودیم و آتش شیرین زبانی میدور هم در خوابگاه ن

  ها ما االن یک خانواده صمیمی و جدا نشدنی هستیم و...بچه -

 شه!و این خانواده پیروز میمن: 

 است، نه دروغین!هایم با تمام وجودم از زمانی که به این تیم آمدم لبخند ؛لبخند عمیقی زدم .همه دست زدند

 کس باید یه گل بزنه!؛ هرکشمشهرکی گل نزنه آخر بازی می نیما:

 ارم حتی یه گل هم به ما بزنن.ذها! نمیبچه آتش:

 ر گل بزنیم که لذت ببرن!دقبه جاش ما انمن: 

 هایمان را روی هم گذاشتیم.دست
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 ما بهترنیم! نیما:

 با جیغ گفتیم:

 تیمه شاهین برنده است! -

 هم باال بردیم. باهایمان را و بعد دست 

ن خانم فوتبال گفت با میک روز یکی بود که فوتبال رو خیلی دوست داشت رفت و به  مانی دراز کشید و گفت:

 ل یکی فوتسال..اخانم فوتبال گفت بله و اونا دوتا توپ به دنیا آوردن اسم یکی شد فوتب ؟کنیازدواج می

همه لبخند زدند  عاشق فوتبالم.وار منی که دیوانه من بودم،ش که منظوردانم همه بلند زدند زیر خنده و من می

 هایشان رفتند.و سمت تخت

دانم چرا؛ شاید دلم بازی نمی روی تخت رفتم و از باال به پایین درست بر سر مانی بالش را پرت کردم.

 هایم پرت کرد.موسمت مانی بالش را برداشت و به  خواب بروم. خواستم به این زودی بهخواست شاید نمیمی

 من خوابم نمیاد تو چی؟ -

 فیلم ترسناک ببینیم؟ -

 آمد.؛ اما راه دیگری هم به ذهنم نمیبا اینکه اصال از پیشنهادش خوشم نیامد

 باشه! -

نشستیم. نیما دستش را روی سرش گذاشته بود و میهردو روی تخت نیما که پایین بود از تختم پایین پریدم. 

 ش متعجب نگاهمان کرد.اهای جنگلیهایش را باز کرد و با چشمکانش دادم که چشمی تکم خواست بخوابد،

 لبخند شیرینی زدم و گفتم:میشه لپ تاپ رو روشن کنی فیلم ترسناک ببینیم؟

مه ه ش را آورد و روی تخت گذاشت،؛ بلکه خیلی هم خوشحال بود! لپ تاپنیما برعکس تصور من عصبانی نشد

ی تخت جا تاریک بود و نیما از روی میلهم و به تصویر لپ تاپ خیره شدیم. همهتیروی تخت کنار هم نشس

نگاه به یک تصویر بسیار روشن در تاریکی کمی آزار کرده بود و داخل تخت دیده نمی شد. پتوی نازک آویزان 

شما بهترین  م:و گفت گذاشتمی نیما و مانی هایت! دستم را روی شانه؛ اما نه در کنار بهترین دوستدهند بود

 دوستامین!

 نیما خندید و گفت:

 طور!توهم همین -
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 مانی نیز گفت:

 ..دونم تو منو بیشتر از نیما دوست داری.البته من که می -

 تر شد و گفتم: لبخندم بزرگ

 آره تو راست میگی! -

 چی؟ نیما:

ا ر لپ تاپاهایمان را دراز کردیم. پهر سه به بالش تکیه دادیم و  فیلم آغاز شد،تر! واقعا که، یکی از یکی خنگ

هردو تلخ! داد و نیما بوی عطر می یمانی بوی شیرین اش با چشممان حفظ شود.جلوی پایمان گذاشتیم تا فاصله

 ن این دو بو در حال خفه شدن بودم!دقیقا عین خودشان و من بی ند؛ضد هم بود

 هرچه چرا همیشه تاریکی ترسناک است؟ اری است.های ترسناک آغاز تاریکی دارند و این کمی تکرهمیشه فیلم

 در روز است 

 

تر باشد شاید در تاریکی ترسناک بار فیلم ترسناکی در روز شکل بگیرد؟؛ یعنی ممکن است یکدر شب هم است

 ..تا روز.

 *صبح*

تاپ لپشته بودند و من سرم روی بالش بود. ی من گذانیما و مانی سرشان را روی شانهچشمانم را آرام باز کردم. 

موهای . موهای طالیی و نرم نیما روی صورتم ریخته بود توانستم تکان بخورم.نمی اصالًهم خاموش شده بود. 

 یعنی شب را هر سه باهم خوابیدیم؟ ش هم در گلوی من و نیما.ستخرمایی مانی روی لباسم بود و د

ر دور سالن د. کمی بدنم را کش دادم و پایین رفتم. لباس فوتسال را پوشیدم آرام هردو را کنار زدم و بلند شدم.

 ما باید ببریم. ،من باید تمرین کنم پنج بود. ساعت دقیقاً. حال دویدن بودم

*** 

 «راوی»

 هم چشمانشمانی  اتفاقات دیشب یادش آمد. ،ا باز کرد و وقتی دید که کنار مانی خوابیده استنیما چشمانش ر

نی به این اراده نفس ما دو از اتاق بیرون آمدند و از باال به سالن خیره شدند. هر جا شد.را باز کرد و کمی جابه

قلبش گذاشت و چند ش را روی ت. نیما دساو بسیار خوشحال بود که دوستی چون نفس دارد، .کردمی حسادت
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 ؛ساختولی آن را پنهان می .شدش مین اراده و حرکات نفس، بیشتر عاشقاو عاشق بود و با دیدبار نفس کشید. 

 مانی زبان باز کرد و گفت: دانست که نفس عاشق او نیست.چون می

 و دوست دارم.ر من خیلی نفس -

 من عاشقشم. -

 د عصبانی شد و گفت:مانی با این حرف نیما تعجب کرد و بع

 چون اون تورو دوست نداره. ؛بهتره نباشی -

 نیما تمسخر آمیز نگاهش کرد و گفت:

 نکنه تو رو دوست داره؟ -

 من عاشق نفسم و اون در آینده از من خوشش میاد نه تو. -

 تو هنوز بچه ای. -

دست آوردن کسی می ها برای بهآنیستادند و جنگ دلی را آغاز کردند. دو با خشم در مقابل یک دیگر ا هر

کرد. در می دوید و فقط به فوتبال و هدفش فکر می نفس در زمین کند.ها فکر هم نمیجنگند که حتی به آن

اما عشق آنها یک .اندعشق وجود ندارد.اما نیما و مانی عاشق کارها و اراده نفس شدهای به نام دل نفس کلمه

 شوند.شک افسرده می، بیو بال دهندطرفه و پوچ است و اگر زیادی به این عشق پر 

*** 

 «نفس»

ود و همه ترسیدم که روزی این پرده باز شمی .کمی نگران بودم.ایستادم تا نفسی تازه کنم ،بعد از کمی تمرین

خواهم کسی رازم را بداند. نگرانم ن نمیاما قبل از آ .بعد از قهرمان شدن بازش خواهم کردراز بزرگ مرا بفهمند. 

از  و من اصالً ها دور کند اه کافی است که مرا از تمام آرزوهایم مایلفقط یک اشتب ،یک اشتباه .م نرسمدفکه به ه

است زمانی  چه لذت بخشو دستم را روی میله و تورش کشیدم.  سمت دروازه رفتم آید.این فاصله خوشم نمی

چه لذت بخش  کنی.روی و شادی میهایت میو تو با اشتیاق به آغوش هم تیمی کندکه توپ تور را لمس می

وقتی توپ را به دوستانت  کنی.های ورزشی توپ را هدایت میگیرد و تو با کفشایت قرار میپاست که توپ زیر 

یک خانواده با اراده که برای یک هدف  .شودیک خانواده تشکیل می د،بریهم توپ را پیش می دهی و همه بامی

 جنگند.می
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روم.هرچیزی فلسفهنشینم و سخت به فکر میروی تخت می روم.گاه میشوم و به خوابمیاز زمین بازی خارج 

این بازی . مربوط به زمان گذشته است ای که پیچیده است وفلسفه .ای داردی پیچیدهفوتبال هم فلسفه. ای دارد

من  بال کار تیمی است.بخش مهمی از فوت. بود و امروز در زمان حال تکمیلش کردند های مختلفیاول به شکل

ها در کوچه بازی کودکی که بچهدانم چرا اما از همان نمی. کنمام را تقدیم به این ورزش میتمام عشق و زندگی

 عاشق این بازی شدم. ،کردندمی

 تو فکری. مانی:

 م شناور بمانم.چون دوست داشتم در این احساسات ؛پاسخی ندادم

 کنی؟یچرا حال و هواش رو خراب م پدرام:

در افکاری  .شاید او هم در فکر بود اش گذاشته بود.ا روی تخت دراز کشیده بود و دستش را روی پیشانینیم

 پرورانند.خواهند و چه در ذهن خود میدانم که چه میخواهم بمی .دوست دارم ذهن افراد را بخوانم. شیرین

 نیما بلند شد و گفت:

 بریم تمرین. -

 ش گذاشت و گفت:ش را روی قلبمانی دست م را سفت بستم و بلند شدم.اکتانی. همه بلند شدند

 شاید از ترس. .تپهقلبم می -

 آبرو هایم را باال دادم و گفتم:

 ترسی؟تو می -

 مانی کنارم آمد و گفت:

 نترسم؟ -

با دقت  کنیم.یو بازی را آغاز مشویم وارد زمین می. ها پایین رفتمدانم باال انداختم و از پلهای به نشانه نمیانهش

خورد و پدرام به مهران می م را ذخیره کنم تا در نیمه آخر خسته نشوم.باید نفس. دهمتوپ را با پایم بازی می

نشیند و ناله میروی صندلی می پایش کمی پیچ خورده بود. .رویمهمه سمت مهران می. افتدمهران زمین می

 کند.

 فهمی؟می .گیریممسابقه خطا کنی کارت قرمز می تو اگه ؟کنیپدرام چرا احتیاط نمی نیما:
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 پدرام از صدای بلند نیما ترسیده بود و فقط سرش را پایین انداخته بود.

 شه دیگه.خب تو بازی می -

 ی به اون حساسی نباید بشه.تو مسابقه .نباید بشه دیگه نیما:

هران را پیش پزشک مخصوصمان برد و به نیما م. خیره شدم ،کردنگفتم و فقط به مهران که ناله میدیگر چیزی 

 هم گفت که آرام راه برویم. ما

 دور سالن آرام مشغول راه رفتن بودیم.مانی کنارم قدم زد و گفت:

 نیما چرا اینجوری شده؟ -

 مانی ادامه داد: آهی کشیدم و فقط سرم را تکان دادم.

 فکر کنم دیوونه شده. -

 ای کردم و گفتم:نده سطحیخ

 غیبت خوب نیست. -

اما در همان نگاه فهمیدم که می گوید نه اینکه خودت  .مانی نگاه تمسخر آمیزی به من کرد و چیزی نگفت

 البته از نظر خودم. ؛داند من مومن ترین بنده خدا هستمالبته او نمی. مومنی

ا صدای زیبایی شرشر بداد.باران روع بود و هوا بوی سرما و برف میزمستان در حال ش. تر کردمهایم را سریعقدم

نیما  آمد.قت بدترین آهنگ دنیا به وجود میدر حقی ،کردود و وقتی به سقف سالن برخورد میدر حال باریدن ب

 پیش ما آمد و گفت:

 تمرین بسه. -

اده خیس شده ج. ریختگویی پنجره اشک می. پنجره خوابگاه به بیرون خیره شدماز . مه سمت خوابگاه رفتیمه

اما با این حال  .داخل خوابگاه به خاطر وجود بخاری گرم بود. شدندجا میا جابههآب ،هانبود و با حرکت ماشی

 م پریدم.از میله باال رفتم و روی تخت کردم.من احساس سرما می

 اش را در آغوش گرفت و گفت:مانی پتوی آبی

 هوا سرده یا من سردمه؟ -

 ش را مرتب کرد و گفت:یما روی تختن
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 سرده. -

 ش افتاد و پایش را ماساژ داد.روی تخت .شدهران داخل م

 خوبی؟ -

 مهران نگاهم کرد و گفت:

 ش کمتر شده.درد .آره -

 آتش به بخاری چسبید و گفت:

 گرما نداره. این بخاری اصالً  -

 ش را داخل دهانش کرد و گفت:روی بخاری گذاشت و جیغ کشید.دستش را انی سمت بخاری رفت و دستم

 سوخت. -

ام را برداشتم گوشی البته تقصیر خودش بود.. دست مانی قرمز شده بود. مانی خندیدنده این عمل مسخره همه ب

 و به دوربین زدم.

 ها بیاین یادگاری عکس بگیریم.بچه -

آتش هم برای نیما  .م آمدند.مانی و نیما با ژست جلوتر از همه بودند و مهران و پدرام در آغوش هممه سمته

 از همه با نشان دادن دو در انگشتانم عکس را گرفتم.تر من هم جلو .شاخ در آورده بود

 مانی گوشی را از دست ام گرفت و گفت:

 من از همه بهتر افتادم. -

اما این فقط به خاطر ابر هایی بود که جلوی  .هوا تاریک شده بود. بخند کمرنگی زدم و گوشی را گرفتمل

شد آورد که باعث مید و برق صداهای وحشتناکی به وجود میرع. آسمان دل گرفته بود. خورشید را گرفته بودند

 لرزد.قلب من ب

*** 

 «راوی»
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ها نیرومند و با آن .این گروه تیم رقیب گروه عقاب است .گروه یالن در حال تمرین و آماده کردن خود بودند

 مربی ایستاد و گفت: نفس هستند.هباعتماد

 ماهان زود بیا اتاقم. -

وارد دفتر شد و روی صندلی نشست.مربی چای را روی میز . هایش را تنظیم کندکرد نفس عیماهان ایستاد و س

 گذاشت و گفت:

 هاش رو نابود کرده.ن همه رقیباون تیم هست و تا اآل شنیدم پسری به اسم آرتین تو -

 ای را در کامپیوتر گذاشت و به صفحه اشاره کرد:ربی ویدیوم

الیه و با هیچ خطایی هم ش زیاده هم گل زدن و پاس کاریش ععتسرهم  .رهببین چجوری با سرعت جلو می -

 رو شکست دادن. هان بهترین تیمتا اآل .افتهزمین نمی

برود هم نگران بود به خاطر  هایش از بینهم ترسیده بود که تمام تالش. ماهان با دهانی باز به صفحه خیره بود

 کمی نفس کشید و گفت: اش.های مربینقشه

 ش رو زیاد شنیدم.منم اسم زرنگهخب بله  -

 ها و گفت:ربی دستش را برد به پاکت سیگارم

 باید تو مسابقه ببریم. ما حتماً .اون نباید مسابقه بده .باید از بین بره -

با  .لرزیدماهان از ترس به خود می ترسید که این بازیکن را نیز مثل بازیکن قبلی فلج کند.می .متعجب بود

 صدای لرزانی گفت:

 خواین چیکارش کنین؟می -

 و گفت: ش را روشن کردربی سیگارم

تو اون آب میوه دوای بی  .و باهاش صمیمی کنیر تو باید خودت .دیممیوه بهش میقبل از مسابقه یک آب -

 دو روز دیگه به هوش میاد. .ریزیمهوشی و بی حال کننده می

از ناجوان .شده بود از تقلبخسته . کشید سرش نزدیک کرد و کالفه آهی اش را بههای یخ زدهاهان دستم

 کرد.باید از مربی اطاعت می. اما راه دیگری وجود نداشت .مردانه بردن

 ش بیرون داد و گفت:مربی دود سیگارش را از دهان
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 شه.دو هفته دیگه مسابقه شروع می .زود باهاش صمیمی شو .و شروع کنر از همین االن کارت -

از افکار  ؛ترسیدماهان می از اتاق خارج شد. ،کنمی خودم را میشد و با گفتن سعماهان از روی صندلی بلند 

تواند قلب ماهان را هم مثل نیما و داند که آرتین کیست و میاو نمی. شناسداز آرتینی که نمی ،مربی شیطانی

 گل بزند. تواند در نیمه اول چندینای دارد که میداند که آرتین بازیاو فقط می .مانی بلرزاند

*** 

 «نفس»

رعه از آب را نوشیدم و دوباره به چند ج. ها هنوز در حال دویدن بودندبچه .م رفتمرعتم کم کردم و سمت آباز س

فقط مهم این بود که  .برایم مهم نبود ،کردمکردم و اگر هم میاحساس خستگی نمی. ها ملحق شدم تا بدومبچه

 ا همه ایستادیم.با سوت نیم دو هفته دیگر باید ببریم.

 کمی استراحت کنین. نیما:

د و م برگردانسرش را سمت و پاهایش را دراز کرد. مانی کنارم نشست. و روی صندلی در طبقه باال نشستم رفتم

 گفت:

 دونی چرا گفت استراحت کنین؟می -

 خب چون خسته بودیم. -

 نه چون تیم رقیب قراره بیاد تا باهامون آشنا بشه. -

ها با آن شودباعث می اتفاقاً؟ دیدار با تیم مقابل چه سودی دارد .قط قرار است مسابقه بدهیمما ف .دلیل ندارد

 بلند شدم و با عصبانیت سمت نیما رفتم. های ما آشنایی پیدا کنند.ضعف

های ما خوان با ضعفا نقشه دارن و میهمن شک ندارم که اون تیم رقیب چرا داره میاد اینجا؟ موضوع چیه؟ -

 ی پیدا کنن.آنشای

 م را داد:و حوصله جوابنیما با صبر 

 ن هم فقط یک دیداراآل .م ناچار قبول کردمه من .زنگ زدن و خواستن بیان .تونستم بگم نیاینمن که نمی -

 .ای دارنصد درصد هم نقشه. ترسنچون از تو می .تو آشنا بشن ا می خوان باهدونم که اونمن می .کوتاهه

 یعنی سرد. ؛رفتار کنی پس بهتره مثل همیشه

 شم.وقت باهاشون صمیمی نمیمن هیچ .معلومه -
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 تقریباً ند.ها آمده بودپنج نفر از آن. همراه با نیما پایین رفتیم. لند ورود تیم مقابل را اعالم کردپدرام با صدای ب

 و آمد و گفت:هایی سیاه جلچشم و پوست سفید ، های سیاه و کمی بلندویک پسر با م. همه قد بلند بودند

 هم آرتین هستین. ماش حتماً .سالم من ماهانم -

 ماهان ادامه داد: ش را فقط با یک سالم سرد دادم.وابج

 گفتیم بهتره کمی صمیمی بشیم. .ریمباهم یک مسابقه بدیم بعد ما می -

 م را به شکل تمسخر آمیز باال بردم و گفتم:وشه لبگ

کمی حرف بزنین آشنا بشیم بعد . دیمن نمیوم و ضعف نشکنیما با شما بازی نمی کنی؟شوخی می چی؟ -

 برین.

 زده یک جا ایستاد و گفت:یخ .ماهان محو شدهایم آنقدر جدی بودند که لبخند از لب ملهج

 باشه. -

بر لب داشت و  نیما لبخند مصنوعی. کردندهمه خیلی گرم و صمیمی صحبت می .مانی دو چای آورد و نشست

او به شدت ناراحت  ما من دوری می کردم وام کند کرد خود را نزدیکماهان سعی می د.کریتظاهر به دوستی م

 شد.می

 خیلی سردی. -

 همینه که هست. -

 ماهان چای را روی میز گذاشت و گفت:

 شنیدم بازیت خوبه. -

 جوابی ندادم و ادامه داد:

 زنم.ولی من صد تا گل بهت می -

 لبخند سفتی زدم و گفتم:

من دلیلی نمی .فقط باید مسابقه بدیم و یکی ببره .ه قبل از مسابقه هم دیگه رو ببینیمدلیلی نداشت ک اصالً -

 بینم باهات صمیمی بشم.
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از ماهان و هم اصالً. در را محکم بستم و نفس راحتی کشیدم. با معذرت خواهی وارد خوابگاه شدمبلند شدم و 

ها صمیمی شویم و ضعف نشان نباید با آن. تدوستی با رقیب یعنی باخ .فهممنمی. هایش خوشم نیامدتیمی

 دهیم.

*** 

 «راوی»

فردی که او دید غیر  .ماهان نگران بود. اشین شدند و در راه بازگشت بودندش با خداحافظی سوار مماهان و تیم

رفتار بسیار سردی دارد و با زبان کنایه به ماهان گفت که  .او سفت و سخت است. ممکن است زود صمیمی شود

داند چگونه باید به مربی بگوید که نفوذ به فقط نمی .آرتین شد ماهان خوب متوجه منظور. من صمیمی نشوبا 

 آرتین غیر ممکن است.

 بلندی گفت: داد. مربی با صدای نسبتاًم پاهایش را تکان میئروی صندلی نشست و دا .ماهان وارد دفتر مربی شد

 بگو دیگه. -

شم مالقات کنم و صمیمی ب میمی بشم که گفت دلیلی نداره با رقیبخواستم باهاش ص .پسر خیلی سفتیه -

 م با خجالت از سالن زدم بیرون.ه من .و بفهمهر امهتا ضعف

 مربی محکم به میز زد و گفت:

 فقط باید آب میوه رو نیم ساعت قبل از مسابقه بدی. .خیله خب نیاز نیست صمیمی بشی -

هایی که برایشان کشیده یه در حال تمرین بودند و از نقشهنیما و بق ماهان ناچار پذیرفت و از اتاق خارج شد.

 خبری نداشتند. د،شده بو

*** 

 یک روز قبل از مسابقه

 «نفس»

 تمرین بسه. نیما:

د و شاید با حیله نمن شک ندارم تیم مقابل ذهن زرنگی دار. تر کردمام را محکمروی صندلی نشستم و بند کتانی

های خود کار میو مهران روی ضعف پدرام ها شوم.ما من هم ساده نیستم که بازیچه آنا .بخواهند برنده شوند

 .کردش را برسی میهای در دستو ورقای نشسته بود نیما هم گوشه .آتش و مانی در حال صحبت بودند. دندکر
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رفتم و داخل خوابگاه ها باال از پله گرفت.خواست جایی برود و اجازه میفکر کنم می .سام در دفتر مربی بود

برای چه آمده  خواست با من صمیمی شود؟ماهان برای چه می م و به فکر فرو رفتم.روی تخت مانی نشست شدم.

نکند  ای؟اما چه نقشه .ی کشیدنداها نقشهآن حتماً. هیچ گاه ندیده بودم که تیم رقیب برای آشنایی بیاید بود؟

ترسند و یا شاید از بازی من می شناسند،را می شاید هم خانواده ما است.غیر ممکن  .اما نه دانند که دخترم؟می

 دنبال نقطه ضعفی هستند برای آسیب رساندن.

 شاید مانی باشد. . به در نگاه نکردم.در زده شد

 سالم. -

در هم گره هایم را اخم فوراً رو شدم.بلند کردم و با چهره ماهان روبه سرم را. آشنا بود صدایی که شنیدم تقریباً 

از روی تخت بلند شدم و سمت . و روی تخت کنارم نشست ماهان آمد ش را دادم.دی جواب سالمکردم و با سر

 با لحن سردی پرسیدم:. پنجره رفتم

 . خوام با...که گفتم نمی من چرا اومدی؟ -

 زنی؟چرا انقدر با من بد حرف می. کنم کمی مهربون باشخواهش می -

 :سکوت کردم که ادامه داد

ت خیلی خوشم هروشی که داری و اراد ،من از بازیت. هم دوست بشیم تونیم باما می چرا از من بدت میاد؟ -

 اومده.

 کردم.بی تفاوت نگاهش می کامالً. متش رفتم و نگاه سردم را در نگاهش قفل کردمس

 به خاطر نظرت درباره بازیم هم ممنونم. ،خوام باهات دوست بشم و درضمنمن نمی -

تواند باعث می ،فکر کرده است از طریق حرف زدن درباره بازی حتماً .ش درخشید و لبخند زدان چشماناگهن

 چه خیاالتی. !هه شود با او دوست شوم.

 دامه دادی؟ا زخم پات چجوری اتو ب -

 م شود.خواهد نزدیکاو از این طریق می ؛پس فکرم درست بود

 .اگه کار مهمی ندارین بهتره برین .من کمی خستم -

 م ایستاد و گفت:جلو آمد و درست در مقابل. ماهان اخم کرد و از روی تخت بلند شد
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 و دیگه.ش گی برو گمیعنی می -

 من زیاد اهل صمیمی شدن نیستم. -

 کنی؟چرا با من اینجوری رفتار می -

 م بود را گفتم.ان باز کردم همه چیزی که در ذهنده .دیگر نتوانستم طاقت بیاورم

همه دنبال سود  .ش دوست بشه و حرف بزنهرقیب بخواد بره با رقیب هغیر ممکن. داریدونم نقشه چون می -

 هات رو عملی کنی.ی بزنم و باهات دوست بشم تا نقشهو به سادگر تونم خودممن نمی .خودشونن

داد و میو همه این ها او را لو  ؛نگرانی بود ،استرس بود ،ش ترس بوددر نگاه. کرددهانی باز نگاهم میماهان با 

او  پس عقیده من درست بود. ماهان بدون خداحافظی از اتاق خارج شد. کرد.تر میام مصمممن را در عقیده

 کنم.حتی در مقابلم نایستاد تا بگوید اشتباه فکر می

*** 

 «راوی»

 اش باز گو کرد.همه چیز را ریز به ریز برای مربیماهان روی صندلی نشست و 

ای داند نقشهیتین موقتی آر؛ اندهایش نقشه بر آب شدهدانست که نقشهاو می .انی بودعصب( مربی) طاهر زاده

 میوه را هم نخواهد گرفت.پس آب ،دارند

م ه اون .های کوچیکی انجام بدیمنگرفت مجبوریم تو مسابقه خطا .هیچگرفت که  .دیمیوه رو میآب -

 کشه.درد می ،الخره انسانهاب

 :ماهان پوزخندی زد و گفت

 رفت ولی موند.اون پاهاش انقدر بد زخمی شده بود که داشت از بین می -

 نداشت.برای دادن مربی بیشتر به فکر رفت اما جوابی 

*** 

 روز مسابقه

 «نفس»
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همه سوار اتوبوس . راه با مانی از سالن خارج شدمیقه لباسم را درست کردم و هم ،بعد از ژل زدن به موهایم

 برای پیروزی. ،ی بردنشدیم و آماده بودیم برا

 . بچه ها ما... پدرام:

 همه با داد گفتند:

 بریم.می -

 نفس رو از دست ندین.هباعتماد .نیما:عالیه

 و گفتم: اش گذاشتمدستم را روی شانه. دادمانی پاهایش را تند تند تکان می

 بریم.نترس ما می -

رادی اف. سالن بسیار بزرگی بود. خل سالن شدیماز اتوبوس پایین آمدیم و دا اما فقط کمی. .مانی کمی آرام شد

خم شدم و بند . اس بودندهمه مشغول پوشیدن لب. وارد اتاق شدیم هم روی صندلی برای تماشا نشسته بودند.

 م آمد و با لبخند گفت:ماهان سمتم. از اتاق خارج شدم و نگاه کلی به سالن انداخت. ام را بستمکتانی

 امیدوارم هرکس حقشه ببره. -

 م امیدوارم.ه من -

 م گرفت و گفت:میوه را سمتاهان آبم

 شی.بیا بخور قوی می -

 میوه را گرفتم و گفتم:با لبخند آب

 ممنون. -

 به آب میوه خیره شدم. شویی رفتم و در را قفل کردم.سمت دست میوه را بنوشم.منتظر بود تا آب

ده ش زهر یا دوا ریخته ششاید درون ست؟میوه سالم ایعنی آب؟ امکان دارد که بخواهد مصموم شوم یعنی

در دست دوست دارد که با او دوست شوم. شاید واقعاً همچین آدم پستی باشد. آید کهباشد.اما به ماهان نمی

 مانی داخل شد و گفت: .در را باز کردم. شویی به صدا در آمد

 ای.میوهبه به چه آب -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  159  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 تم و گفتم:میوه را باال گرفیرد که آبمیوه را بگخواست آب

 برو رد کارت. -

 خسیس. -

ای و خواستم جرعهرا به لب هایم نزدیک کردم میوه آب شویی خارج شد.انی صورتش را شست و از دستم

میوه را روی صندلی وارد زمین بازی شدم و آب. ه را بنوشممیوگفت که نباید آباسی به من میاما احس .بنوشم

 بان.آتش دروازه .نی و سام دفاعما .من و نیما خط حمله بودیم گذاشتم.

این  سکه را پرتاب کردند و ما آغاز کردیم. م در خط حمله ایستاده بود.ماهان در مقابل. همراه با نیما ایستادم

 پس باید ببریم. .دنزرا رقم می بازی آینده ما

ن از ماهان بعد از گذشت .ردماهان سمتم هجوم آو. یددوم.مانی با فاصله از من میرفتتوپ زیر پایم بود و پیش می

نیما پاس داد و من توپ را به . در کنار دروازه ایستادم. رفتاو همچنان قوی پیش می. توپ را به نیما پاس دادم

 .کردماهان با تعجب نگاهم می گرد کردیم.همه عقب. بان توپ را گرفتدروازه .اما گل نشد ؛دروازه شوت کردم

 ماهان لبخند زد و گفت: .جلو رفتم تا توپ را بگیرم. م بیفتدنتظر بود اتفاقی برایانگار م

 ؟مزه بودآب میوه خوش -

 توپ را از پایش گرفتم و گفتم:

 نخوردم. -

 .نیما پاس دادمتر دویدم و به اما تند .خود را جمع کرد و آمد تا توپ را بگیرد فوراً . کرداهان متعجب نگاهم میم

ها خطا میتیم آن. سام توپ را گرفت و پیش رفت. روازه نزدیک شدندها به دآن ل نشد.نیما شوت کرد اما گ

ی شوت بلند .مانی به وسط دروازه نرسیده بود .سام توپ را به مانی پاس داد. خطاهای ریز و غیر قابل دید .کردند

ه هم. شد الخره درواز رقیب با شوت مانی بازاب ش آنقدر زیاد بود که ندیدم.سرعت. کرد و توپ سمت دروازه رفت

 از سر و کولش باال رفتیم.با لبخند سمت مانی رفتیم و 

. با سرعت جلو رفتم .آتش توپ را به من انداخت ماهان یک گل زد. .بازی را آغاز کردند .ها بودتوپ زیر پای آن

نیمه اول  با سوت داور توپ را شوت کرد و گل شد. توپ را به نیما پاس دادم و او فوراً .رقیب بودم هزدیک دروازن

 پایان یافت.

 مانی دهانش را با آستین لباسش پاک کرد و گفت: م را برداشتم و نوشیدم.آب

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  160  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 م داره بند میاد.نفس -

 نیما با خشم گفت:

 کردی.رفتی باید فکر اینجاش رو مین در مییروقتی تو تم -

 پدرام با شیطنت گفت:

 خیله خب دعوا نکنین. -

وارد زمین شدم و با سوت داور بازی  ام هم جایش را با پدرام عوض کرد.ایش را با مهران تعویض کرد و سمانی ج

. ر حال نزدیک شدن به دروازه بودندای آرام دها با پاس کاریآن. دادریلکس پاس می ماهان کامالً  آغاز شد.

 سمت ماهان رفتم و ماهان را یارگیری کردم.

 فکر کردی توش زهر ریختم که نخوری؟ -

 ید هم نبود.بع

 میوه خوردن قبل از مسابقه ضرر داره.آب .نه -

که جا خالی داد و  خواستم توپ را بگیرم .توپ را به ماهان پاس دادند. پوزخندی زد و به بازی ادامه داد ماهان

 ن ما جفت دو بودیم.او گل زد و اآل .دویدم اما دیر شدبا سرعت می. سمت دروازه رفت

تیم  ،واقعا. زدندآمدند و گل مین روند پاس کاری جلو میبا هماها آن. ما جلو رفتیم اما توپ را گرفتند

ن سه بر دو اآل. باید اجازه بدهم چنین اتفاقی بیفتدنه ن .از نابودی ،ترسیدم از باختنیرومندی بودند و من می

 . شدو نیم ساعت دیگر بازی تمام میبودیم 

ت ن به وقاآل ه مهران پاس دادم و او با ضربه سر گل زد.توپ را ب .با سرعت جلو رفتم .نیما توپ را به من پاس داد

اگر گل نزنم . رفتمبا تمام قدرت جلو می .توپ زیر پایم بود شد.چهل ثانیه دیگر بازی تمام می. اضافه رفته بودیم

زدم و  م دوید پایم را محکم به توپماهان سمت. در مقابل دروازه ایستادم گونه شود.نه نباید این .شویممساوی می

توپ با چرخش سمت دروازه رفت و تور دروازه را چنگ . همه نگران به توپ خیره بودیم. جدا شد توپ از زمین

م گرفتم و اشک دستانم را مقابل دهان. زانو زدم و اشک ریختم روی زمین سالن. با ذوق باال پریدم و داد زدم زد.

 کشوری برویم. ما قرار است به مسابقه !شودباورم نمی !بردیم. ریختم

 :مبا داد گفت

 ما بردیم. -
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 ومانی با ذوق وارد زمین شد

 ما بردیم. مانی:

 ما تونستیم. !بردیم !آره بردیم -

 فقط .من بسیار خوشحال بودم .م قابل توصیف نبودحالی که داشت کرد.ریخت و خوشحالی میانی هم اشک میم

 کردم.ناپذیری را در خود احساس می ذوق و شوق وصف .احساس عجیبی داشتم .خواستم داد بزنممی

*** 

 ظهراز فردا ساعت پنج بعد

 ش را پایین داد و گفت:مربی عینک هر هفت نفر در دفتر مربی نشسته بودیم.

و ر بهتره خودتون .اونجا قراره مسابقه بدین .ریمال میغیک هفته دیگه از طرف فدراسیون فوتسال به پرت -

 ا خیلی قوین.هاون .آماده کنین

هر هفت نفر از  احساس عجیب و گنگی داشتم. .ترسیدمهم شاد بودم هم می. ا دهانی باز به مربی خیره بودمب

 مانی باال و پایین پرید و گفت:. اتاق خارج شدیم

 ایول. -

 ش فرو کرد و با سنگینی گفت:هایش را در جیبیما دستن

 کنه انگار ندید بدیده.جوری رفتار می -

 ایستاد و گفت: آتش با لبخند وسط آن دو

 بابا ما بردیم. کنین؟چرا شماها انقدر دعوا می -

 گفت: ،ش را کش داد و بعد از خمیازه کوچکیهران بدنم

 دونم.من که خستم شما رو نمی -

 پدرام با تمسخر گفت:

 نه اینکه خیلی زحمت کشیدی. -

 یک گل من زدم. ؟مهران:پس چی فکر کردی
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 ش را ریز کرد و گفت:سام چشمان

 وظیفت بود. .زدیمیید هم با -

 م آمد و گفت:انی سمتم

 اون وقت شما همش حرف بزنین. .ادهتببینین چقدر مظلوم وایس -

 مانی را هل دادم و گفتم:

 برو بابا مظلوم عمته. -

 مانی بلند خندید و گفت:

 که عمه ندارم. من -

 را روی صندلی گذاشت و گفت: هایما ورقن

 درتون.پیش پدر و ما مثالً خواین جایی برین؟می -

 همه بلند داد زدند:

 بله. -

 بعدش تمرینه. .پس چهار ساعت وقت دارین نیما:

ای را هم هایش را بستم و شلوار جین سرمهمهلباس آبی رنگ پوشیدم و دک. ال رفتمها بااز پله فوراً

یستاد و که نیما جلوی در ا ،خواستم از اتاق خارج شوم پوشیدم.موهایم را به سمت چپ شانه کردم و ژل زدم.

 گفت:

 اینجوری میری خونه؟ .به به چه تیپی -

 ش را فهمیدم.والی نگاهش کردم و سپس منظورس

 م ببینن.رو ه بد نیست تیپ پسرانه من -

هوا گرفته بود . ندها هنوز هم شلوغ بودخیابان. از سالن خارج شدم و سوار تاکسی شدم نیما خندید و کنار رفت.

 خواست که این منظره را تماشا کنم.دلم نمی اصالً. خاک به خاطر گرد و .نه به خاطر سرما.

 آقا رسیدیم. -
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 ممنون. -

خانه به کار رفته برای من  ای که در نمایک تک آجرهای نقرهت. ز تاکسی پیاده شدم و به نمای خانه خیره شدما

 رای صدایشچقدر دلم ب. صدای دلنشین مادر از پشت آیفون به گوش رسید. زنگ را فشار دادم دلنشین است.

 تنگ شده بود.

 بله؟ -

 نفس. .منم -

 بیا تو. تویی عزیزم؟ -

 با دیدن من تعجب کرد و گفت:. چند تقه به در چوبی زدم و مادر در را باز کرد. ها باال رفتمداخل شدم و از پله

 و مسخره کردی؟ر کشی منخجالت نمی آرتین مامان تویی؟ -

یعنی انقدر تغییر کرده ام که مادر مرا نمی واقعاً خندیدم. داخل شدم و از ته دل .با اخم سمت آشپزخانه رفت

 شناسد؟

 بخند باشه مسخره کن. -

 مامان جان منم نفس. -

 ق نگاهم کرد:مادر سمتم آمد و دقی

 نه هم در میاری.چشمم روشن صدای دخترو -

 خب ظاهرم هم پسرانس دیگه. .دونیتوکه می. کنما بازی میهتو فوتبال با پسر .مامان من نفسم -

 مرا محکم در آغوش گرفت و گفت: ،مادر ناگهان گویی چیزی یادش آمده باشد

 زنی.با داداشت مو نمی اصالً -

پدر داخل شد و با دیدن من یک نگاه به آرتین که  در را باز کردم. .زنگ به صدا در آمد ،های گرمبعد از صحبت

 در کنارش بود انداخت و یک نگاه به من.

 نفسم. .سالم بابا -

 لبخند زد و گفت:بابا 
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 ا رو گول زدی رفتی تیمشون آره؟هپس اینجوری اون -

مسابقه در گفتم که قرار است خارج بروم و اینکه . همه روی مبل نشستیم و من همه چیز را توضیح دادم

 مادرچای را مقابلم گرفت و گفت: تلوزیون پخش خواهد شد.

 گردی؟می عزیزم کی بر -

 دونم.نمی -

 د و گفت:پدر گلویش را صاف کر

 پسر خیلی خوبیه. .استگار اومدهوبرات خ .چیزه -

 تیمیه خوشگل داره.ازدواج کنه اون همه همبخواد اگه هم  ؟کنهی وقتی قبول نمیگیبابا چرا م آرتین:

 م:تبا عصبانیت آرتین را نگاه کردم و گف

 کنم.اگه هم ازدواج کردم با یک دختر ازدواج می .من خودم پسرم -

 بلکه عصبانی شد و گفت: .من پدر نخندیدبرعکس انتظار 

بد اتا . گی که دختریبعد برنده شدن هم می .کنیتو فقط فوتبال بازی می .و فراموش نکنر جنسیت خودت -

 ؟خوای موهات سفید شهنکنه می .مونیکه خونه من نمی

 گفتم: ،دست خودم نبود با صدای بلندی که اصالً 

من این همه تالش نکردم که آخر مثل همه  .خوام موهام سفید بشهمن هنوز بیست و سه سالمه و بله می -

 ا ازدواج کنم و بچه بزرگ کنم.هدختر

 رو بزرگ کرد؟ مادرت چرا تو مگه چه ایرادی داره؟ -

 رن.ا دنبال اهدافشون میهن دختراآل .بود اون قبالً -

 کنی؟بعد از رسیدن به هدفت ازدواج می خب -

من همیشه از ازدواج بدم می ازدواج کنم؟. شودم چه میاز رسیدن به هدف دانستم بعدچون نمی .چیزی نگفتم

 آمد.

 ... .کنم اماآره می -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  165  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 اما چی؟ -

 :آرتین پرید و با صدای بریده گفت چای به گلوی

 اما چی؟ -

مدم مرا مرا باش که آ ؟چرا آمدم اصالً. گفتم و در فکر بودمچیزی نمی مادر هم منتظر به من چشم دوخته بود.

به  الً اص .لعنت به ازدواج. آغاز کردندش ندارم دوست دوباره بحثی را که من اصالًاما . ند و کمی تعریف کنندببین

 از روی مبل بلند شدم و گفتم: خورد؟چه درد می

 لعنت به ازدواج. .و از اومدنم پشیمون کردینر شما من !هه .رممن دیگه می -

 گفت: را گرفت و مرفتم که پدر آستین لباساشتم مید

 خب توهم به حرف ما گوش بده. .ن هرکاری خواستی برات انجام دادیمما تا اآل -

 کس ربط نداره.اما این آینده منه و به هیچ -

 نی آینده دخترم به من ربطی نداره؟یع -

 کنن آینده دخترشون بهتر بشه نه بدتر.پدر و مادر کمک می -

 خوایم.ما هیچ وقت بده تورو نمی -

 امروز رو هم ببینین. .انقدر تو گذشته زندگی نکنین لطفاً ولی خودتون خبر ندارین.خواین می خواین!می -

ی نداری اوقتی مردی بچه .شیمیتنها  کنی؟اگه ما مردیم چیکار می ؟گه باید تا پیری تنها بمونیمروز میا -

 فهمی؟می .بیاد فاتحه برات بخونه

 .فهممنه نمی -

 اش را تکرار کرد:قبلیپدر سوال 

 آره اما چی؟ گفتی -

 .کنممن تو خونش کار نمی. ل باشهئهای من ارزش قاهدف ،من رایکنم اما با کسی که بگفتم آره ازدواج می -

هام همه کار .باید دنبال هدفم برم. خوام برمباید بگیره و باید بزاره هرجا میخدمتکار  .خدمتکارش نیستم که

 های الکی غیرتی بازی در بیاره.یزحق نداره سر چ .باید امروزی باشه. رو انجام بدم
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 م را رها کرد و گفت:در دستپ

 پس باید شاهزاده سوار بر اسب باشه. -

 ای باال انداختم و گفتم:نهاش

 از اومدنم پشیمونم کردی پدر جون.. همین که گفتم -

 آرتین مرا در آغوش گرفت و گفت:

 مراقب خودت باش. .خدافظ -

 چشم. -

. کردندرنگارنگ در خیابان خودنمایی می هایهوا تاریک شده بود و چراغ. شدماز خانه خارج شدم و سوار تاکسی 

م و از تاکسی پایین آمد حوصله فکر کردن به نیما را ندارم. اصالً  نیما گفت بعد چهار ساعت باید برگردیم اما من.

 تادم.ش ایسبی تفاوت در مقابل کامالً .نیما با چهره سرخ و عصبانی سمتم آمد .وارد سالن شدم

خوای کنه مین .ما باید تمرین کنیم .گمدیوونه به خاطر خودتون می. ن ساعت یازده شدهاآل چرا دیر کردی؟ -

 کنین؟چرا شما اینجوری می ببازیم؟

 شما؟ -

 کس نیومده.هیچ اصالً .  مانی و مهران و پدرام و... .بله -

. ها یکی یکی با ترس وارد شدندمه بچهه د.افتها گردن من نمیصیرهمه تق. باز هم بهتر شد .ا من نبودمپس تنه

چوب خیسی که در دست داشت را  تک تک ما. با داد و بی داد افتاد به جان ،نیما گویی که انفجار کرده باشد

 مقابلمان گرفت و با داد گفت:

 و باز کنین.ر اتونهدست -

 چی؟ -

 بگذرم؟ هنکنه انتظار داشتی از تنبی کری؟ -

سپس جلوی  .و بعد آتش و سام را زد منیما اول مانی را بعد مهران و پدرا. کردیمر شش نفر دستمان را دراز ه

 دست من آمد و خیلی خیلی آرام به دستم زد.

 .به اون نزدی .دست من سوخت .قبول نیست مهران:

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  167  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 آرتین زود تر از شما اومد. نیما:

 نیما به زمین بازی اشاره کرد و گفت:

 کنین.تا صبح ساعت شش تمرین می -

 . .اما.. انی:م

 مهران:نه توروخدا.

 . .خه..آ پدرام:

 با صدای نیما همه خفه شدند.

 زود باشین. .دمخفه شین من مربی هستم و من تمرین می نیما:

فوتبال بازی  بعد پاس کاری، گل، دریبل، ا،سپس شن .صد دور دویدیم. ام کندهانتظار نداشتم این گونه تنبی قعاًوا

 . کردن و...

*** 

 شش ساعت

 مانی خود را زمین انداخت و گفت:. چشمانم را نگه داشته بودم چشمانم خمار شده بودند و به زور

 رو خدا بسه. تو -

 زمین افتاد و از هوش رفت. ،ای که انگار پاهایش از حال رفته باشدتش هم به گونهآ

 ای کشید و گفت:نیما خمیازه

 برین بخوابین. .باشه بسه -

 مربی پایین آمد و گفت:

 فهمن دیر اومدن یعنی چی.ن میاآل .مربی خوبی هستی .آفرین نیما ارشد -

پتو را . هایمان خزیدیمهر شش نفر سمت خوابگاه رفتیم و روی تخت پس بگو همه این اتفاقات زیر سر مربی بود.

 بسته شدند. تا گردنم کشیدم و چشمانم فوراً

*** 
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 تر شدم.دقیق .شنیدمصداهای نامفهومی می

 بهتره زیاد با نفس صمیمی نباشی. های تو رو تحمل کنم.تونم رفتارن دیگه نمیببین م -

 منه. برو بابا نفس مال -

 . ...دوماً .منه نه تو نفس نه مال اوالً -

ها کاری آن .زنمها حرف هم نمیمن دیگر حتی با آن عاشقم هستند؟ اًیعنی نیما و مانی واقع ؟شنیدمچه می

 چه کسی گفته که دختر حتماً مالکیت کاری است که من از آن تنفر دارم. ر شوم.ها متنفکردند که من از آن

من خودم . کنممن این را قبول نمی !هه .اول پدر و مادر مالک دختر هستند بعد شوهر باید صاحبی داشته باشد؟

نیما و  از روی تخت بلند شدم و آرام پیش. کس حق ندارد بگوید نفس مال من استهیچ .مالک خودم هستم

 ها هنوز متوجه حضور من نشده بودند.آن .مانی رفتم

 شه.الخره نفس مال من میآب مانی:

مرا باش  ی بودم.نعصباش از حساس مالکیت. شت کردم و به صورت مانی فرو بردماما دستانم را م ،دانم چرانمی

غرور و مالکیت دارند اما نمیساس ها احهمه پسر .نه !هه .که فکر کردم او فقط یک بچه شیرین و بامزه است

 مشت بعدی را در صورت نیما فرو بردم و با حرص ایستادم و به هردو چشم دوختم. توانند مالک من شوند.

 .م بشهذارم کسی مالکمن نمی .من از این کار متنفرم خواین مالک نفس بشین؟می ؟کردینچه غلطی می -

 فهمیدین؟ .من مالک خودمم

 گفتم: ش گرفتم و سرش را بلند کردم.ای رفتم و از چانهنسمت ما. کردندحیرت نگاهم می مانی و نیما با ترس و

واسه همون خیلی نزدیکت  .و باش فکر کردم تو یک دوست بامزه و مهربونیر من مگه تو دوست من نبودی؟ -

 ؟شرم منه بی چطور تونستی بگی نفس مال اما من ساده بودم.. چون می دونستم تو احساسی نداری .شدم

 استفاده کنی؟چطور تونستی از اعتماد من سوء

 سمت نیما رفتم و گفتم:

 اون غرورت کو؟ کو آقا نیما؟ تا صمیمی شدم. ساده بودم که با شما دو من واقعاً چطور تونستی؟ تو چی؟ -

 کرد کو؟اونی که سرد نگاهم می اونی که وقتی اومدم باشگاه گفت برو بیرون کو؟

 بل از خارج شدن گفتم:از کنارشان گذشتم و ق
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مگر اینکه درباره فوتبال و  .زنمکنم نه باهاتون حرف میدیگه نه نگاهتون می ،به خدای احد و واحد قسم -

 تمرین باشه.

کنارشان نشستم و . ها مشغول خوردن صبحانه بودندبچه. ها پایین رفتما خشم از کنارشان کذشتم و از پلهب

 شروع کردم به خوردن صبحانه.

 با دهانی پر گفت: آتش

 یه صبح بخیری چیزی. خوبین شما؟ -

 با صدای بلندی گفتم:

 خفه شو حوصله تو یکی رو ندارم. -

بعد  .مرا ببیندسام گردنش را خم کرد تا  کمرش زد. آتش از ترس در حال خفه شدن بود که مهران چند بار به

 گفت:

 جنی شدی؟ چی شده؟ -

بهترین دوستانم که همیشه کنارم بودند از . خیلی هم ناراحت بودم  .ناراحت بودم. سرم را گرفتم و چیزی نگفتم

عصبانی  .آری دیوانه شدم چه کنم؟ .سوزدخدایا دلم دارد می !هه .منه نفس مالگفتند  .پشت به من خنجر زدند

ام آید و این کلمه را دوست بامزهبدم میاز این کلمه  .من مال کسی نیستم ام.از شدت حرص سرخ شده .هستم

 که. واقعاً .گفت

*** 

 «راوی»

دانست اگر می. هیچ گاه در این حد احساس ضعف و سر شکستگی نکرده بود .نیما زمین افتاد و اشک ریخت

اما او هم  .احساس مالکیت نکرداو هیچ گاه . نفس از احساس واقعی او خبر دار شود چنین رفتاری خواهد داشت

ش را نیما دست خواست مالک نفس شود.نمی .همین .ش شوداشقخواست نفس هم عنیما فقط می. خورد مشت

عاشقی که  .او عاشق بود .از درد قلب ،نه از درد صورت اش گذاشت و اشک ریخت.روی صورت مشت خورده

کرد ریخت و وقتی به این فکر میمانی اشک می اما نفس را دوست داشت. .مانی عاشق نبود ش پاره پاره شد.قلب

های پر دو با چشم نیما و مانی هر شد.هایش با شدت بیشتری جاری میاشک ،زنداو حرف نمی که دیگر نفس با

ش آب دستش را پر از آب کرد و به صورت شویی رفت.دستنیما بلند شد و سمت  دیگر خیره شده بودند.به یک

سه در تخت او  که هرآن روز که نفس زیر باران چرخید و روزی  آمد.م یادش میئفس داش با نخاطرات د.یپاش
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قلبی که می سوخت و تحمل  .ش گذاشتنیما دستش را روی قلب. دیدند و به خواب رفتندفیلم ترسناک 

 شکستن نداشت.

*** 

 «نفس»

 ها پایین آمد و گفت:نیما از پله

 چون دیروز خیلی تمرین کردین امروز استراحت. -

 روی چیزی گذاشته بودند که من از آن تنفر داشتم. ها دستاما آن .آمد با هیچ کدام حرف نزنماستش دلم نمیر

 آتش گفت:

 چی کار کنیم؟ ؟ای دارینها برنامهبچه -

 فوتبال بازی کنیم. سام:

م را کمی عرق بدن با سه بر صفر ما بردیم. البته مانی و نیما بازی نکردند. همه پذیرفتیم و رفتیم سراغ بازی.

ش دلم برایشان راست. ریختنددو نشسته بودند و اشک می رما همانی و نی. خشک کردم و سمت خوابگاه رفتم

گناه داردند حاال یک خطایی  گفتاما دلم می شان است.نه به جهنم بزار اشک بریزند حق گفتعقلم می .سوخت

 کردند.

 رفتم سمت مانی و نیما و گفتم:

 کنین؟ها گریه میچیه مثل بچه -

 رفتم و گفتم:سمت هردو  دند.هردو با چشم های پر از اشک به من خیره ش

 و از بین بردین.ر شما اعتماد من. شمباهاتون صمیمی نمی .شه دیگهاما مثل قبل نمی بخشمتون.باشه می -

 مانی لبخند زد و گفت:

 من غلط کردم. باور کن چیزه اصالً !مرسی !مرسی -

 لبخند ماتی زدم و گفتم:

 ا نکن.هدیگه از این غلط -
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م مانی عاشق. دانم او مثل مانی نیستمی ش را کنار زد و از اتاق خارج شد.وی چشمموهای جل. نیما بلند شد

 .برایم مهم نیست ش شکست و من اصالًقلب .است عاشق اما نیما واقعاً .زندرفی میح کها یفقط مثل بچه .نیست

 نیستم. اهل عاشق پیشه بودن از اول هم گفتم که اصالً

*** 

هایش خودش را به من مانی مثل گذشته با شیرین زبانی. کردیمهم تمرین میگذشت و ما پشت سرچند روز می

نیما از من دوری می کردیم.زدیم و بازی میهم حرف می خنداند و در اوقات فراغت بام مرا میئدا. نزدیک کرد

تخت  روی هد.دکردم که چیزی آزارش میاحساس می.گین بود غم .ناراحت بود .بیشتر در خودش بودکرد و 

که با صدایم مانع  ،نیما داخل شد تا دید من در خوابگاه ام خواست برود ام را در آوردم.های ورزشیپریدم و کفش

 شدم.

 کنی؟چرا از من فرار می -

آمد کنارم  چهره معصومی به خود گرفت. م کرد.نگاه ،اش که االن غمگین بودهای جنگلییما برگشت و با چشمن

 و با لحن غمگینی گفت:

 کنم.دونی چرا فرار میخودت می -

 و بدونم.ر فقط خواستم دلیلش .برای من مهم نیست .یه جوری شدی .رفتارت خیلی عجیب شده -

گونه زیباتر به نظر بلند شده بود و ایناش موهای نیما تا شانه ش کشید.یما دستش را روی موهای طالیی و نرمن

 از اتاق خارج شد. ،که من را آتش زد هایش را از من گرفت و با یک کلمهچشم. درسیمی

 و فراموش کنم پس بزار ازت فاصله بگیرم.ر خوام عشقتمن می -

ودم و به فکر بروی تخت نشسته  م لرزید.با صدای زیبا و کلمه نیما قلب. هم گفته بودم اما لرزید قبالً .م نتپیدلبق

آن هم زمین  ؛ط یک مانع بزرگ استاین وس .و صدای زیبایش بودم های سبزمچش، شاموهای بلند طالیی

از  برای اینکه تازه جذابیت و زیبای آن از نیما بیشتر بود. توپ بازی کردن با دوستان و های دروازهتور ،فوتسال

 م سنگین شدند و به خواب رفتم.برای همین چشمان .تمرین آمده بودم خسته بودم

 ... .تودارم اما  تدوست -

خوابگاه  .م را باز کردمچشمان. اما صدای دور شدن پایش آمد .ز نکردم تا ادامه دهدرا با مچشمان .صدای نیما بود

ل مانی داخ .بلند شدم و از روی تخت پایین آمدم اما سعی کردم بی تفاوت باشم. .م لرزیدباز هم قلب. خالی بود

 خوابگاه شد و شروع کرد به اعتراض.
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م ه من .اون بامن لج داره اصالً  .که واقعاً .ماحت من باید بدوهمه رفتن استر .و گیر آوردر م این نیما منه باز -

 پاهام از درد دیگه داغون شدن.. دونم چیکارش کنممی

 سرم را گرفتم و گفتم:

 خسته نشدنی انقدر حرف زدی؟ .بس کن -

 ید.ش خزو بعد روی تخت کمی سرخ شد. دانست که من اینجا هستمنمی اصالً انگار .مانی تا مرا دید تعجب کرد

بازی کنم و روی زمین چقدر دوست داشتم که توی زمین چمن . جره رفتم و به زمین چمن خیره شدمسمت پن

در سرما و گرما زیر  .را لمس کند مچقدر دوست داشتم که هنگام بازی باد صورت چمن را بو کنم.. چمن بیفتم

سرما و  ،باد ،دور از نور خورشید .کنممن در سالن بازی می .اما نه چه حس خوبی دارد. .نور خورشید بازی کنم

مانی سرش را روی  زنم.شاید چون زمین کوچک است و راحت گل می .دانم چرا سمت فوتسال آمدمنمی گرما.

آتش و سام در . پدرام و مهران هم وارد شدند و روی تخت ولو شدند بالش گذاشته بود و چشمانش را بسته بود.

 روی تخت نشستند. ،ندزدحرف می حالی که با یک دیگر

 ای ندارین؟ها برنامهبچه -

زدند و آتش و سام که فقط باهم حرف می. بست ش را باز کرد و فوراً مانی یک چشم. مهران و پدرام که خوابیدند

نیما روی صندلی نشسته بود و به . از عالم و آدم بی خبر بودند.از خوابگاه خارج شدم و وارد زمین بازی شدم

 مانی از باال به پایین پرید و پایش را گرفت. اما فکرش جای دیگری بود.. کردمیزه نگاه دروا

 آخ پام شکست. -

 محکم به سرش زدم و گفتم:

 مگه عنکبوتی؟ پری؟پله مونده از نرده می تو آدم نمیشی نه؟ -

 مانی سرش را گرفت و گفت:

 آخ سرم بی انصاف. -

 قرمزش ش را روی لبرا به نیما که دستم نگاه .ات گفتمگرفتم و زیر لب متاسفم بر او گاهم را با سردی ازن

فقط مربی را دیده  .ن تا به حال نیما را ندیده بودم. مآرام و شیک می خندید .دوختم ،خندیدگذاشته بود و می

 ،ش به من دوخته شدتا نگاه بینم.دلربا و خوش اخالق را می ،شیک ،مغرور ،اما االن یک پسر زیبا .بودم

سمت نیما رفتم و  ها باال رفت و چیزی زیر لب زمزمه کرد.مانی از پله خورد و به زمین خیره شد.لبخندش را 
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نیما صورتش را سمتم برگرداند و با  هایش است.تلخی داشت و این یکی از شیک بودنبوی  .مکنارش نشست

 ام شد.اش خیرهچشمان جنگلی

 ؟کردیبه چی فکر می -

 هیچی. -

یک زمانی من فرار می. از من فاصله گرفت و ناپدید شد فوراً  تند شده بود. هایشنفس انگار. ند شداز کنارم بل

 .نه نفس زنم.شاید هم خودم را گول می ش ندارم.که دوست البته من. کندن او فرار میاآل .دیدمشکردم و نمی

 دیگری. زگوید و زبانم چیدلم یک چیز می همین و بس. .شویتو فقط فوتبالیست می .فراموش کن

*** 

 «نیما»

هایم اشک. در آیینه به چهره و موهای خیسم خیره شدم. شویی رفتم و مشتی آب به صورتم پاشیدمستسمت د

صدای  .کوبیدام میهر لحظه که نزدیکم می شد قلبم با شدت به سینه زیر نقاب خیس آب مخفی شده بود.

همه و همه مرا  ،شبوی شیرین ،اشبی و آسمانیی آهاچشم ،اش کندکه البته خوب بلد بود پسرانه ،شنرم

شود.از امروز به بعد رفتارم را سرد م میدانم چرا او نزدیکاما نمی .باید از او فاصله بگیرم .اما نه کند.دگرگون می

 نفس از امروز فقط برای من آرتین است و بس. ش.مثل همان روز اولی که دیدم .کنممی

*** 

 «نفس»

خیلی سرد و فقط چون یک مربی  نیما واقعاً. شدتر میتر و وحشتناکت تمرینات ماهم سختگذشهر روز که می

 کنار نیما ایستادم و گفتم: .م رفتمسمت آب. کردبا من رفتار می

 دی؟چرا انقدر سخت تمرین می -

 گفت: م کرد وسرد نگاه

 و بازی باهاش سخته.چون حریفی که داریم هم زرنگه  -

 خوبی؟ -

 و جدی پرسیدم: ش را محکم گرفتمدسته شت کگذاز کنارم می
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 خوبی؟ -

 ی گفت:ااما نتوانست و با صدای ملتمسانهش را آزاد کند واست دستخ

 ولم کن. -

  کنم.و نگیرم ول نمیر تا جوابم -

 !دست از سرم بردار !ولم کن !ولم کن لعنتی -

 ش را رها کردم و گفتم:نقدر بلند داد زد که از ترس دستآ

 ا اینجوری شدی؟چر. بگو دیگه چته؟ -

رفتم که جلوتر آمد و کمی عقب . م شدافت و با چشمان سبزش خیرهسر در مقابل سر قرار گر ،مرست در مقابلد

 :گفت

 چون عاشقتم. -

باید تنهایش بگذارم تا با خودش کنار  نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی نشستم. از من فاصله گرفت. فوراً

 مانی سمتم آمد و گفت: آید.ه از پسش بر میک نمئمن مطم. بیاید

 همه کار داره. مربی با .بیا دفتر -

 مربی خودکار را روی میز گذاشت و گفت: راه با مانی وارد دفتر مربی شدیم.مه

 ال.غریم پرتفردا صبح با هواپیما می -

 پرید و گفت:  مانی باال ذوق زده شده بودم.

 ایول. -

 آتش دستانش را به هم مالید و گفت:

 م خارج.ریآخ جون می -

 نیما کالفه گفت:

 ا.هندید بدید -

 نه اینکه خودت خیلی دیدی. مانی:
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 سمت مانی رفتم و گفتم: کردند.زدند و خوشحالی میها جیغ میبچه هر هفت نفر از دفتر مربی بیرون آمدیم.

 نظرت چیه بریم بیرون کمی بگردیم؟ -

 مانی گفت:

 .هستم ه از خدام -

 پس آماده شو. -

و  کمی به موهایم ژل زدم ای را با شلوار جین پوشیدم.رویش کت سرمه و سفید پوشیدم لباس باال رفتم و یک

ارم مانی هم کن. سوار ماشین شدیم و من پشت رل نشستم مانی موهایش را شانه کرد و سمتم دوید. پایین رفتم.

 نشست و گفت:

 بزن بریم. -

 چشم. -

جلوی سینما . زدا پایین داده بود و داد میرمانی شیشه ماشین . دادم و با نهایت سرعت حرکت کردیمگاز 

 وحشت نگه داشتم و گفتم:

 ای واسه ترس؟آماده -

 نه یعنی بله. -

گیر جن نام فیلم دو سمت سینما رفتیم وجلوتر از بقیه نشستیم. ام را نگه داشتم و از ماشین پایین آمدم.هرخنده

 مانی به من چسبید و گفت: بود.

 خیلی ترسناکه؟ -

 زی گفتم:با صدای مرمو

 خیلی. -

*** 

 «راوی»
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غمگین بود.فقط می .دلش شکسته بود ت.ریخآرام اشک میگذاشت و آرامهایش را توی چمدان مینیما لباس

 .نیما عاشق بود اما عشق که مرد و زن ندارد. دانست که مرد نباید اشک بریزد.می خواست بنشیند و اشک بریزد.

 پس زد و سعی کرد قوی باشد.هایش را اشک .هاما یک عشق که یک طرف

 مهران و پدرام پرونده هایی را که رییس به آنها داده بود را مرتب می کردند.

 وای این یکی اضافه موند. مهران:

 پدرام محکم به سر مهران زد و گفت:

 بلد نیستی برو کنار. -

احساس می دوستان صمیمی. ،برای دانشگاه. دلش تنگ بود ته بود.سشی دروازه تکیه داده بود و نمیلهآتش به 

 عوض شده. کرد زندگیش کالً 

 بینند.ها را میکر بچهوشوند و چهره پمانی و نفس داخل می

*** 

 «نفس»

 مانی پرید وسط و گفت:

 ناراحت نباشین من اومدم. قدر غصه خوردین؟همن نبودم چ نیدید -

 د و گفت:آتش بلند ش نمک است. این مانی واقعاً. یک دفعه همه زدند زیر خنده

 حوصلم سر رفته. -

 کنم.و پیدا میر رم حوصلتن میاآل ذارم بره؟مگه من می مانی:

م قای کاش عاش کرد.هایش را جمع مینیما غمگین نشسته بود و لباس. ها باال رفتم و وارد خوابگاه شدماز پله

چشم در و اش افتاده بودروی شانه ،و بلندش موهای طالیی شدم دلت را بشکنم.ای کاش مجبور نمی .نبودی

 کنارش نشستم و گفتم: هایش موجی از غم بود.

 چرا ناراحتی؟ -

 نیما مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت:
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دست خودم  اما واقعاً جوری بشه.خواست ایندونم تو هم دلت نمیمی .شدممن نباید عاشقت می ببخشید. -

 نبود.

سکوت و یک لبخنده  .نه شکستم؟کردم و دلش را میب باز میباز ل چه جوابی برای گفتن داشتم؟ گفتم؟چه می

هم تذکر دادم و گفتم عشق من  قبالً. توانم عشقت را قبول کنممن نمی مرا ببخش. .متاسفم نیما گرم بهتر است.

 اما انگار اثری نکرد. فوتبال است.

 موهای نرم و لطیفش را نوازش کردم و گفتم:

 بورم.و بشکنم اما مجر خوام دلتنمی -

 نیما چمدانش را بست و گفت:

 و بندازیم توش.ر اتهساو بیار باهم لبر برو چمدونت بی خیال. .اشکالی نداره -

اما  .نه تردید داشتم بگویم یا دو مشغول گذاشتن لباس در چمدان بودیم. هر بلند شدم و چمدانم را آوردم.

 الخره گفتم.اب

 . یعنی من... هم تو فوتبال خوبن تو...ا هاگه من به هدفم برسم و نشون بدم که دختر -

 ها؟ -

 آخ خیلی سخته. قبول می کنی با من... -

 خوای باهات ازدواج کنم؟مگه تو پسری که از من می -

 نیما خندید و گفت: سرخ شدم و دیگر چیزی نگفتم.

 کنم.نه قبول نمی -

قبول  !هه تمام قلبم را فرا گرفت.کنم غم وقتی گفت قبول نمی ،دانم چرانمی و با همان خنده از اتاق خارج شد.

چرا  اصالً کند؟چرا قبول نمی قطره ریزی از چشمانم جاری شد. کنم.من هم قبولت نمی به جهنم اصالً  .کندنمی

  نکند من هم عاشقش شدم؟ ریزم؟من به خاطر او اشک می

 روی تخت نشسته بودم که نیما داخل شد و گفت:

 کری؟وپ -

 گفتم: سرم را روی بالش گذاشتم و
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 امروز رفتم خاستگاری جواب نه شنیدم. -

 نیما خندید و من پرسیدم:

 شما شاد شدین؟ چی شد -

 و گفتم: ش رفتم و درست در مقابلش ایستادمسمت .اد و باز لبخند شیرینی در لب کاشتنیما جوابی ند

 چرا رد کردی؟ -

 چی؟ -

 . من ازت... -

 قصد ازدواج ندارم. من فعالً  -

 ا حرص گفتم:باز هم خندید و من ب نیما

 . ن گفتم وقتی...من نگفتم اآل .عشق اول من فوتباله -

 م بهتره.هبه نظرم ازدواج با دختر خال کنم.دونم اما من دارم فراموشت میمی -

 .امیدوارم خوشبخت شود .دختر خاله !هه با شنیدن این کلمه قلبم درد کرد. جدی و کوبنده بود.  لحنش کامالً

 یعنی من واقعاً  شدند.های ریزم روی بالش سرازیر میاشک و پتو را تا سرم کشیدم. سمت تختم رفتم به من چه.

 !نه !نه !نه عاشق شدم؟

*** 

هایم را محکم کفش و بند لباس فوتسالم را پوشیدم از روی تخت بلند شدم.همه بیدار شده بودند به جز مانی.

 شد و گفت:مربی داخل  مانی با خمیازه بلندی از روی تخت پا شد. بستم.

 ها.هواپیما میرهزود باشین  -

 کردند.مانی و آتش جلوی در اتوبوس دعوا می همه با دو و هل دادن یک دیگر سوار اتوبوس شدیم.

 رم.اول من می مانی:

 نخیرم چرا تو بری. آتش:

 از گوش هردو گرفتم و کشیدم و با صدای بلندی گفتم: .رفتم جلو
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 ها.بچه ننه -

 !هه !دستور داخل شد و به راننده دستور حرکت داد. ،یعنی نجف زاده ،مربی س نشستیم.هر هفت نفر در اتوبو

بعد  شد.فقط هرچه بود باعث بی قرار شدن من می دانم از هیجان بود یا ترس یا شادی.نمی .تپیدقلبم تند می

دا خ شیدن چمدانش بود.مانی با تمام زوری که داشت در حال ک وارد فرودگاه شدیم. چند دقیقه اتوبوس ایستاد.

 نیما دم گوشم گفت: داند داخل آن چمدان چه ریخته بود.می

 تر از مانی دیدی؟تو رو خدا خنگ -

 .آره -

 کی؟ -

 .تو -

تین مرا در آغوش رآ آمدند.پدر و مادرم را دیدم که سمتم می ناگهان اخم کرد و من بلند خندیدم. نیما فوراً

 گرفت و گفت:

 ؟طوری داداشهچ -

مانده  کم یک مانتوی سیاه با شلوار و شال سیاه پوشیده بود. کردم و با دقت به آرتین خیره شدم.خنده سطحی 

 آرتین نزدیکم شد و گفت: بود از خنده بمیرم.

 به خاطر تو ببین چجوری شدم. -

 پدر مرا در آغوش کشید و گفت:

 هات موفق بشی.و مسابقهپسرم امیدوارم ت -

 آتش با ذوق و شوخ به سمت آرتین رفت و گفت: ند.هایم سمت پدر و مادرم آمدتیمیمه

 داداشت خیلی ازت تعریف کرده. دوست داداشتم. .م من.. سال.... س.. -

 داند چه به من گفت. صدایش را نازک کرد و گفت:ا سرخ شد و زیر لب خدا میهررتین درست عین دختآ

 داداشم غلط کرده. -
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ام به چارهچاره گفت.برادر بیای به من بیمهران دیوانه دم زیر خنده.توانستم خودم را نگه دارم بلند زیگر نمید

 خاطر من دختر شده.

 ان آمد و گفت:مربی سمتم

 بیاین بریم. .رو خوندن پرواز ما -

 به آغوش مادر رفتم و بلند گفتم:

 مرسی که حمایتم کردین. -

تیم فوتبالیست در فرودگاه دست به  یک وای خیلی جالب بود. و هردو با سرعت دویدیم. مانی دستم را گرفت

 یک دستم را مانی گرفته بود و دیگری را نیما. دست هم در حال دویدن بودند تا به هواپیما برسند.

 با سرعت چون برق و باد به هواپیما رسیدیم و داخل شدیم.هر هفت نفر ده ثانیه ایستادیم و نفس نفس زدیم.

 گفت: ونزدیکم شد  مانی  فره نشستیم و نیما هم سمت چپم نشست.مانی دستم را کشید و روی صندلی چهار ن

 ترسم.دونی چیزه من از هواپیما میمی -

 مانی محکم به سرم زد و گفت: بلند زدم زیر خنده و نیما هم با من خندید.

 بی مرام. -

 خیله خب قهر نکن. -

م را اهبه زور خند یر لب دعا خواند.و ز زده به من چسبیدمانی یخ هواپیما بلند شد و رنگ از رخسار مانی رفت.

 نیما چمانش را با آرامش بست و گفت: نگه داشتم.

 صدا نکنین بخوابم. -

ر د بعد از اینکه هواپیما کامالً نیما دستش را زیر سرش گذاشت و پلکان سیاه و پر پشتش را روی هم بست.

تی یاد آرتین در هنوز هم وق کشید. مانی از من جدا شد و نفس راحتی، آسمان قرار گرفت و آرام حرکت کرد

 آرتین بهترین برادر دنیا است. م به خاطر من این کار را کردند.اهخانواد رم.میافتم از خنده میلباس دخترانه می

چشمانم را بستم و  هایتان ممنونم.به خاطر همه حمایت .ممنون او به خاطر من خودش را شکل یک دختر کرد.

 .مما تکیه دادسرم را به مبل هواپی

 سمت نیما برگشتم و گفتم: کرد.نیما با چشمانش خیره نگاهم می
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 چیه خوشگل ندیدی؟ -

 نیما خندید و گفت:

 چرا دیدم اما خوشگل دختر و پسر ندیدم. -

اش را سمت چپ پرت کرد و موهایش به صورتم برخورد نیما موهای طالیی رو خیره شدم.رخ شدم و به روبهس

 و گفت: ام زدبه شانهمانی . بلندی وچه موهای نرم  کرد.

 م.یوای شاید بباز تونم گل بزنم؟به نظرت می -

 دستم را بلند کردم و موی خرمایی مانی را کشیدم و گفتم:

 .یه بار دیگه بگو -

 !غلط کردم .بریممی -

 موهایش را رها کردم و گفتم:

 حاال شد. -

 برای داد زدن و برای فوتبال. ،زدن برای گل ،کاریبرای هم .کشید برای بازی در زمینلم پر مید

کاله نوک تیزم را سرم گذاشتم و ازهواپیما  .چمدانم را برداشتم مانی رفت. خهواپیما فرود آمد و دوباره رنگ از ر

 نیما نفس عمیقی کشید و گفت: پایین آمدم.

 چه هوای خوبی. -

مردم با  خورشید جمع شده بودند.های هاللی دور وپهای سفید به شکل تابر .درخشیدخورشید در آسمان می

ال قدم میغهای پرتشت نفر با لباس فوتسال در خیابانهر ه خندیدند.زدند وبا شادی مییک دیگر حرف می

 مربی ایستاد و گفت: زدیم.

 دم.بعد خوابگاه رو نشونتون می .بعد کمی تو پارک بگردین .اول بریم ناهار بخوریم -

 و آدمی را که لباس خرس پوشیده بود نشانم داد. مرا کشیدمانی  ما گذشت.شود یک روز در هواپیباورم نمی

 مربی سمت کالسکه رفت و گفت:

 طوره با این بریم؟هچ -
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 مانی روی کالسکه پرید و گفت:

 موافقم. -

 آوردند.دو اسب سفید و زیبا کالسکه را به حرکت در می ها سوار کالسکه شدم.م را نگه داشتم و همراه بچهاهخند

لبخند  ن در خارج از کشورم.با تمام اراده و تالش داخل این تیم شدم و اآل ،نفس ،من نوز هم باورم نمی شود.ه

 نیما دم گوشم گفت: هایم شکل گرفت.عمیقی در لب

 شی.خندی خیلی زیبا میوقتی می -

همه بچه کند.ا نگاه میپس این آقا مر !عجب. نیما خندید و به مقابل خیره شد ابرو باال انداختم و نگاهش کردم.

 ها یک صدا داد زدند.

 !هورا -

 کالسکه ایستاد. شود.دلم برای این روزها و این خاطرات تنگ می دستم را دراز کردم و باد را در آغوش گرفتم.

 هایش کشیدم وگفتم:دستم را روی یال های سفید رفتم.پایین پریدم و سمت اسب

 تو خیلی خوشگلی دختر. -

نام رستوران هم مروارید آبی  رفتیم. ،ا سمت رستوران بزرگی که سرتاسرش مجسمه مروارید داشتههمراه با بچه

 مانی به باال اشاره کرد و گفت: داخل شدیم. بود.

 باال بشینیم. -

 خیله خب. مربی:

میز و صندلی رستوران  نشستم. ،روی یک میز که گل بنفش و آبی گذاشته بودند ت نفر باال رفتیم.هر هش

های قرمز و لب ،های سیاهیک خانم مو طالیی با چشم عالی رسیده بودند. ی بود و به رستوران واقعاًسلطنت

 فت.جلو آمد و یک چیزی گ، پوستی سفید و قد بلند که لباس فرم رستوران را پوشیده بود ،مناسب با پوستش

 های عجیبی زد.چه حرف

 ها چی گفت؟بچه مانی:

 نیما رو به ما کرد و گفت:

 خواین؟ا چی میغذ -
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با لبخندی از ما  ،مان را به نیما گفتیم و نیما با خانم حرف زد و خانم بعد از نوشتن سفارشاتهایهمه سفارش

 دور شد.

 چی گفت چی گفتی؟ -

 نیما کالفه نگاهم کرد و گفت:

 من خیلی به مسابقه رفتم. .مثل آدم سفارش دادم.این اولین مسابقه کشوری من نیست -

 شروع کردی؟ پس چرا از نو -

 مجبور شدم. -

 چرا؟ -

جوجه کباب  ژله و کارامل همراه با بستنی. ،پوره مرغ نیما جوابم را نداد و من فهمیدم که زیادی سوال پرسیدم.

مربی  مانی با اشتیاق شروع به خوردن کرد. از تعجب دهانم باز مانده بود. و غذاهای دیگر را روی میز گذاشتند.

 خندید و گفت:

 ره گلوت.آروم بخور ن -

ها بلند شدیم و از بعد از خوردن ژله آرام و با مالیمت شروع به خوردن کردم و سعی کردم پر خوری نکنم.

 .بود عهده رییس سازمان فوتسال تمام مخارج ما بر توران خارج شدیم.رس

ید و متنوع های اینجا خیلی جددستگاه های عجیب ذوق زده شده بود.مانی از دیدن دستگاه سمت پارک رفتیم.

 مانی سمت مربی رفت و گفت: بودند.

 تونیم سوار بشیم؟می -

 مربی روی صندلی نشست و گفت:

 هر کاری می کنین بکنین. -

 سمت نیما رفتم و گفتم: مانی با ذوق سمت وسایل بازی رفت.

 خوای مسابقه دو بدیم؟می -

 نیما لبخند شیکی زد و گفت:
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 قبول. -

 !سه، دو، یک. ا شمارش منب -

 ،قرار شد کل پارک به این بزرگی را یک دور بدویم و هر کس اول رسید. سرعت شروع به دویدن کردیمردو با ه

هم من  .نیما دستم را گرفت و خودش جلو رفت آوردم که با پرش دویدم.داشتم کم می آید.رنده به حساب میب

 م کرد و گفت:نگاهو  ایستاد .نیما دستم را گرفت تر دویدم.دست نیما را کشیدم و خودم جلو

 تو کم نمیاری نه؟ -

 نه. -

 وار و خیلی زیبا گفت:با صدای زمزمه هنوز در بهت کارش بودم.و من  نیما مرا به آغوش کشید

 عاشقتم. -

 از نیما جدا شدم و گفتم:

 م شاید عاشقت شدم.ه من -

به من . کردمتماشا میشد برگشتم و نیما را که با سرعت نزدیکم می. نیما هم دنبالم دوید .این را گفتم و دویدم

 نیما دستش را روی قلبش گذاشت و گفت:. سید و هر دو باهم دویدیمر

 کی بردیش؟ -

 م را نگه داشتم و گفتم:اهخند

 دادم.همون لحظه که در راه فوتبال جان می -

 م.خط پایان را دیدم و سرعتم را بیشتر کرد دویدیم.دو با سرعت می هر نیما خندید و سرعتش را بیشتر کرد.

کمی پاهایم را خم کردم و با سرعت  توانستم جلوتر بروم.نمی. دویدیمیدو باهام با سرعت م هر ،نیما و من

 باال پریدم و گفتم: در نهایت من از خط پایان گذر کردم. جلو رفتم.بیشتری و با داد زدن 

 !من بردم ایول -

 نیما لبخند زد و گفت:

 آفرین. -
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 کرد وبرد و سپس پرت میها را باال میآمد و به یک دستگاه که سرنشینتم مانی سم ها رفتم.مت دستگاهس

 اشاره کرد و گفت:، کرددوباره این کار را تکرار می

 شی؟سوار می -

 با تمام شجاعت گفتم:

 من هستم. -

 نیما هم سمتمان آمد و گفت:

 م هستم.ه من -

تا به  م.بسترا دشان که شکل اژدها بود کمربن من در وسط نیما و مانی نشستم. هر سه نفر سمت دستگاه رفتیم.

 پایین یک تشک بود که سمت آن پرتاب خواهیم شد. ن سوار همچین دستگاهی نشده بودم.اآل

وقتی زمین را نگاه کردم خواستم داد بزنم بگویم من غلط  دستگاه آرام حرکت کرد و سپس با سرعت باال رفت.

 یلکس بود و مانی نیشش باز بود.ر نیما کامالً اما جلوی خودم را گرفتم. ،کردم

 بلند داد زدم: ،وقتی صندلی را پرتاب کردند و کمربند را باز کردند

 !من غلط کردم !کمک !کمک -

نیما به  .خندیدمانی می نیما دستم را گرفت و مانی دست دیگرم را و هرسه با دستانی باز در حال افتادن بودیم.

 کردم و روی یک تشک بسیار نرم افتادم.دستانم را باز  چشمک زد.و من نگاه کرد 

 خدایی خیلی با حال بود. -

ها جابهنیما و مانی سمت دیگر رفتند و صندلی دستگاه دوباره مرا برداشت و کمربند به صورت خودکار بسته شد.

 چپم نشسته بودند. راست وگرفت در سمت عکس می هکاش افتاده بود و یک پسر  دختر که شال یک جا شدند.

 قرار داد و گفت: مرا مخاطب پسر

 ترسه.چه عجب یک دختر نمی -

 دستگاه باالتر رفت و من با نیش باز گفتم:

 ده.نه حال می -
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دوباره  م سمت آسمان بود راحت فرود آمدم.های باز و در حالی که صورتهایمان کرد و من با دستدستگاه ر

 داد.نگار ما را در دستانش بازی میدستگاه ا تکرار شد و نیما و مانی چپ و راستم قرار گرفتند.

 خوبه؟ مانی:

 عالیه. ما:ین

 آره با حال ترین دستگاهه. -

مانی بستنی را  ها رفتم.سه تا بستنی گرفتم و پیش بچه .از دستگاه پایین آمدیم ومن سمت بستنی فروشی رفتم

 گرفت و گفت:

 ممنون. -

 نیما بستنی را گرفت و چشمک زد.

 و متضاد خیلی سخته. بودن با یک مترادف واقعاً -

 مانی خندید و گفت:

 درسته ما باهم مخالفیم اما باهم صمیمی هستیم. -

ا اش رمانی بستنی صورت نیما برخورد کند.البته دوست داشتم به  .اشتباهی بستنی ام به صورت مانی افتاد

دستانم را  د نیما مانی را.کرمانی مرا دنبال می بانی صورت مانی را نشانه رفت.سمتم پرت کرد و نیما برای پشتی

 باز کردم و لبخند عمیقی زدم.

 هورا. -

اما نیما  ،دودبرگشتم و دیدم مانی سمتم می کردم.دستانم را چون پر پروانه باز کرده بودم و باال پایین می

 بلند بلند خندیدم جوری که از چشمانم اشک سرازیر شد. ایستاده و دستش روی قلبش است.

 و گفت: در آغوش گرفتا نیما من و مانی ر

 عاشقتونم. -

 مانی محکم نیما را در آغوش گرفت و گفت:

 م عاشقتم.ه من -
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 هر سه دستانمان را روی هم گذاشتیم و بلند گفتیم:

 همیشه باهم هستیم تا پای جون. -

*** 

 آقای مربی سمتمان آمد و گفت: خندیدیم.بلند می .روی صندلی نشسته بودیم

 بیاین بریم. -

ها و جاده ،هاخیابان واقعاً شیشه را پایین دادم و بیرون را تماشا کردم. شدیم. ساتوبو دم و وارهمه بلند شدی

و  ودب یک کاله همان رنگی سر کرده دامن گلگلی با عکس الله پوشیده بود و ،یک دختر های زیبایی داشت.بازار

های این شهر چون فامیل و بسیار آدم همه خندید.بلند می موهای بلند و طالیی اش به رقص باد درآمده بودند.

ا که در یک ویالی بسیار زیب اتوبوس ایستاد و همه با چمدان پایین آمدیم. کنند.دیگر رفتار میصمیمی با یک

 همه داخل شدیم. ش هم به شکل مثلثی و زیبا بود.بام های رنگارنگ بود.هایش گلگوشه و کنارش و حتی نرده

 هم در انتهای هال. و دو اتاقخانه بزرگ و آشپزخانه یک 

نیما روی تختم  کمی بدنم را کش دادم و روی تخت ولو شدم. هایم را داخلش گذاشتم.سمت اتاق رفتم و لباس

 نشست و گفت:

 ها مال تو باشه؟چرا باید بهترین -

 چون من بهترینم دادا. -

 نیما موهایش را در هوا چرخاند و گفت:

 .نه بابا -

قدر زیبا هستی ههر چ ید و دستش را روی سرش گذاشت.شوی تخت کناری دراز کو ر از روی تخت بلند شد

 کنم.را درست نکردم حتی نگاهت هم نمی من تا جایگاهم .باش

 ی تخت بلند شدم و سمت مانی رفتم.از رو

 مانی؟ -

 بله؟ -

 کنی؟تمرین می -
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 نه. -

 از دویدن آغاز کردم.. رفتم به جهنمی گفتم و سمت حیاط

*** 

 «نیما»

 داخل شد و گفت:مانی 

 این دختر حالش بده. -

 از روی تخت بلند شدم و گفتم:

 ن کجاس؟اآل مگه چی شده؟ -

 مانی بلند خندید و گفت:

 خودش رفت تمرین کنه. .م قبول نکردمه گه بیا تمرین کنیم منمی -

 سمت مانی رفتم و محکم به شکمش زدم و گفتم:

 ترسوندیم. -

خواند در نفس در حالی که آهنگی را با صدای بلند و زیبایی می حیاط رفتم. به ام را پوشیدم وکفش ورزشی

م کرد و سپس به نفس با لبخند نگاه سمتش رفتم و همراه با نفس شروع کردم به دویدن. حال دویدن بود.

 گفت: دویدن ادامه داد.

 دارم. تنیما من دوست دارم. تتا زمانی که به عشقم نرسم دوست -

 من بی اختیار تپید. قلب ،ای که گفتا این کلمهب

*** 

 چهار روز بعد

 «نفس»

در سمت چپ و راست پشت  دوربین داخل زمین بازی شدم. دایا ختر بستم و با گفتن هایم را محکمبند کفش

 نیما جلویمان ایستاد و گفت: جلو و باال قرار داشت.
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 ما از پسش بر میایم. .نگران نباشین اصالً .هاستم مثل بقیه مسابقهه این -

دستم را  ها آغاز کردند.بازی را آن ها قد بلند و با لبخند ایستاده بودند.آن همه. ال ایستادیمغر مقابل تیم پرتد

 روی قلبم گذاشتم و گفتم:

 تونیم.ما می -

اند و جلو میدتوپ را آرام پاس می و من و مانی سمت راست را یارگیری کرده بودیم. نیما و سام سمت چپ

توپ را از پایش  فوراً. اش کرده بودم داده شدتوپ به فردی که یارگیری آغاز کن. .قتش شدن ونفس اآل آمدند.

 .نیما جلو رفت. توپ را به نیما پاس دادم رفتم.یک و دو نفر را دریبل کردم با سرعت جلو می .گرفتم و جلو رفتم

توپ را  ،داد اما قبل از رسیدن به مننیما توپ را پاس  .در کنار دروازه ایستادم رفتیم.با اعتماد بنفس پیش می

 با تمام سرعت دویدم و داد زدم: .ه ما حرکت کردندزاها سمت دروآن گرفتند.

 !آتیش !آتیش -

 دست زدم و گفت: را در هوا گرفت. و مثل پر توپ دقیق به توپ خیره شدآتش 

 !ایول !ایول داداش -

توپ را به سام پاس داد و سام  ،بعد از دریبل چند نفردوید و یمانی خیلی عالی م. تش توپ را به مانی پاس دادآ

 پیش رفت.

 آفرین پسر با برنامه پیش برو. -

*** 

 «پدر نفس»

 کردیم.د و همه به فوتبال دخترم نگاه میتمام فامیل جمع شده بودن

 تونی.آرتین:ایول تو می

ده به نیما آرتین پاس می رن.یتیم ایران با قدرت عالی دارن پیش مه. زیر پای آرتین معروف به پا گلی توپ

نیما به آرتین پاس  زاره.رو پشت سر میه کنه و همنیما توپ رو داره و با سرعت حرکت می معروف به شاهین.

 یک هیچ به نفع ایران.! گل زد !لــــگ .زنهآرتین گل می .شهال باز میغو دروازه پرتده می

 آرتین باال پرید و گفت: .همه داد زدند
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 !ایول !نفسایول  -

 ابرو باال انداختم و آرتین سوتی که داده بود را جمع کرد و گفت:

 ایول نفس کش. -

*** 

 «نفس»

 شکل ستاره به خود گرفتیم. نیما عالمت داد که نقشه دوم را انجام دهیم. .ها بازی را آغاز کردندآن

ها هم من تاره جلو رفت و یکی از ضلعس عسه ضل اما از نقشه ما خبر نداشتند. .آمدندها با پاس کاری میتیم آن

م توپ را ئمانی به نیما و دا ،من به مانی توپ را با قدرت گرفتیم و سه نفر چسبیده چون دیوار پیش رفتیم. بودم.

 دادیم.پاس می

 مانی ها ایستادم.از سه ضلع جدا شدم و مقابل دروازه آن با پاس کاری ضلعی گیج شده بودند. .ها جلو آمدتیم آن

 توپ را به ضلع سه .به نیما پاس داد و نیما به مانی و توپ را به من انداختند و با همان روند ضلعی پیش رفتم

پا به پا با نیروی پای هردو توپ به دروازه بر  ،و نیما و در آخر و با دو باند پاس من پاس دادم از سه به چهار

ید و همه یک رقصپرچم ایران در دستان مردم می .کل تیم همدیگر را در آغوش گرفتیم شد. خورد کرد و گل

 زدند.صدا ایران را صدا می

 نیمه اول را به اتمام رساندیم.داور سوت زد و ما با دو گل 

*** 

 «راوی»

آری  .ودپسر ب م یکه این دختر از اول خندید.صورت پدر نفس از خوشحالی می .مادر نفس از شادی به هوا پرید

 وزن کشی یک کلک به خواهرش یاد داده بود. او از هر پسری هم بهتر بود. آرتین در هنگام .اما نه .یک پسر بود

 ای این بهترین روش بود.های ژلهاستفاده از پوست

ن بهترین بود .کنداو بسیار خوشحال بود.او ثابت می .نفس آب اش را نوشید و از اعماق وجودش لبخند زد

 دهد.را نشان می هادختر

*** 

 «نفس»
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 فیلم بردار مقابلم آمد و گفت:

 حرفی دارین؟ -

 امیدوارم هر کی حقشه ببره. -

توپ زیر پای  بازی دوباره آغاز شد. ،حوله را برداشتم و بعد از خشک کردن موهایم نیما هم مشغول صحبت بود.

سام با  ر آمدند.تاین بار قوی سمتشان رفتم تا توپ را بگیرم که پاس دادند. با پاس کاری آغاز کردند. .ها بودآن

یک لحظه نفسم را حبس  شوت شد. ،مهران جلو رفت اما توپ قبل از رسیدن او به دروازه مهران تعویض کرد.

جلوتر رفتم و جلوی  آتش توپ را به من انداخت. نفس راحتی کشیدم. توپ در دستان آتش قرار گرفت. کردم.

ن بامانی با سر توپ را زد اما دروازه تعجب کردند.همه  .به مانی که در پشت بود پاس دادم دروازه ایستادم.

ها جلوتر نآ اینکه مانی خسته شده بود سریع جایش را با پدرام تعویض کرد. برای ها جلو آمدند.دوباره آن گرفت.

 او با پا از رویم رد شد و کارت زرد گرفت.. ریدم و خودم را جلوی توپ انداختمداشتند گل می زدند که پ .آمدند

داور سوت کشید و قلب من  م جلوتر حرکت کردم و با پای چپ به نیما پاس دادم و نیما گل زد..پیش رفتی ما

صاف ایستاده بودم در وسط زمین و  پریدند.می نکل تیم با جیغ و داد باال و پایی .هم با آن صدا بی اختیار تپید

ام سر خورد و با ذوق اشک شوقی از گونه ردم.کمی ریختند نگاهب که زمین افتاده بودند و اشک میبه تیم رقی

 ریختم.هایم را رویش میپرچم ایران را گرفته بودم و اشک زدم که گلویم درد کرد.چنان داد می .باال پریدم

 دوربین آمد و از تیممان فیلم گرفت و سوال پرسید.

 چه حسی دارین؟ -

 نیما با بی تفاوتی گفت:

 ا هم داریم.هتر از اینقویحس اینکه فقط اول راهیم و رقیب  -

 .بازمنباید ب .من نباید این فرصت طالیی را از دست دهم .ما فقط یک بازی را بردیم موافق بودم. با نظرش کامالً

 نباید.

انبوهی از مردم و افراد  نرا از میا مربی همه را کنار کشید و ما ها اطرافمان را پر کرده بودند.مردم و خبر نگار

کنار شیشه ماشین نشستم و به خیابان چراغانی و مردمانی که چون مورچه دور سالن جمع  د.سمت ماشین بر

 چند بار پلک زدم و دوباره به جاده که حاال .چشمانم به خاطر نور دوربین درد گرفته بود خیره شدم. ،شده بودند

وابگاه یا همان ویالی زیبا همه بلند شدیم و سمت خ خیره شدم. ،تر شده بودتر شدن از ورزشگاه خالیربا دو

تنها احساسی که  داخل شدیم و نفس راحتی کشیدیم. ها در اطراف خانه هم تجمع کرده بودند.خبرنگار رفتیم.
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پاهایم به خاطر شدت ضربه به توپ درد  روی مبل ولو شدم و پاهایم را ماساژ دادم. داشتم احساس خستگی بود.

و ریخت و ائمربی برای همه شیر کاک کرد.سرم هم درد می ا مرتب بودند.هایم هنوز نگرمم بود و نفس کردند.می

 آورد روی میز گذاشت و بعد از صاف کردن عینکش گفت:

کنین تا تو تمرین نمی درضمن اصالً  .حت کنینو بخورین بعد برین استراائکمی شیر کاک .کارتون عالی بود -

 مسابقه خسته نشین.

همان طور که روی مبل دراز  وی داغ را برداشتم.ائر خم شدم و شیر کاکبه زو گفتیم. مه یک چشم بی حاله

د و با مانی شیر را نوشی شیر را نیز با تکان دادن سرد کردم. ،کشیده بودم و سرم را به دسته مبل تکیه داده بودم

 گفت: ،زدشد و در حالی که دهانش را باد میداد بلند 

 سوختم. !وای !وای -

بقیه را نیز  داد.ی شیرین و لذت بخشی میمزه و را مزه مزه کردم.ائره از شیر کاککجی زدم و یک ذد لبخن

مانی بعد از باد زدن دهانش  چون خیلی خسته بودم همان جا روی مبل ماندم. نوشیدم و از مربی تشکر کردم.

تش لیوانش را آ. کردند اما فکرشان درگیر بوددرام و مهران فقط به شیر نگاه میپ کمی از شیر را نوشید.

 !و نیما حت کند.آشپزخانه برد و رفت اتاق تا استرا

موهای  ،کشت و با یک لبخند زیبازمانی که چشمم به نیما افتاد دیدم که شیرش را با لذت و جذاب سر می

 ،هایم قفل شداش روی چشمهای جنگلی و تیرهوقتی چشم کند.طالیی و بلندش را به کنار گوشش هدایت می

نیما  .سمت اتاق رفتم و خود را روی تخت انداختم لبش را باال برد و دوباره نگاهش را از من گرفت.یک سمت 

 داخل شد و گفت:

 هان؟ کردی؟م میهچرا اونجوری نگا -

نزدیک  نیماآرام چشمانم را بستم و احساس کردم  .تخت دراز کشیدم یبی حوصله نگاهم را ازش گرفتم و رو

 به صورتم فوت کرد و گفت: عمداً نیما زش چشمانم را بگیرم.سعی کردم جلوی لر شود.می

 جواب ندادی. -

 ای گفتم:ا صدای خستهب

 خوابم میاد برو. -

 م گذاشتم.نفس راحتی کشیدم و دستم را روی سر .بعد از چند دقیقه چشمانم را باز کردم و اتاق را خالی دیدم

من و او فقط  .نباید با نیما صمیمی شوم .دانم چه کنمینم .بلکه به خاطر تیمم ؛مسابقهنه به خاطر  .نگران هستم
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 یعنی بازی در تیم دختران. .ترم برومفقط باید به هدفی که دارم برسم و دنبال هدف بزرگ هم تیمی هستیم.

 ای کشیدم و به خواب فرو رفتم.خمیازه .بسته شدند چشمانم کامالً

*** 

 «راوی»

خورد و با صدای  اش زنگگوشی کرد.وی برنامه بازی جدید کار مینجف زاده روی مبل نشسته بود و داشت ر

 سفت همیشگی جواب داد:

 کنم.باشه باشه درستش می .ها هنوز آماده نیستنبچه کی؟ چه زود! ؟واقعاً بله؟ -

نیما نشسته بود و مانی هم روی پای نیما دراز کشیده بود و . ها رفتگوشی را خاموش کرد و با عجله سمت بچه

 گفت: ،کردنیما در حالی که موهای مانی را نوازش می زدند.می حرف

 هات باید سریع باشه فهمیدی؟مانی دقت کن ضربه -

 مانی چشمانش را مالید و گفت:

 چشم مربی. -

 نیما کالفه گفت:

 مانی مسابقه کشوری شوخی بردار نیست. -

 تر گفت:انی کمی بلندم

 م گفتم چشم.ه من -

 و با صدای بلندی گفت:داخل شد  ستش با ترس و استرآ

 خیلی هم عجله داشت. .و صدا زدهر بیاین پیش مربی هممون .بخت شدیمبد -

ش را مییهامانی ناخنها دویدند.پدرام و مهران از آشپزخانه بیرون آمدند و سمت بچه مانی و نیما از جا پریدند.

 نیما رو به مانی گفت: جوید.

 برو آرتین رو بیار. -
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نفس با چشمانی خسته و دستانی که دور سرش حلقه  و با سرعت سمت اتاق رفت. مانی سرش را تکان داد

 ها ایستاد و گفت:مربی کامال جدی رو به بچه ها رفت.مانی دلش نیامد و سمت بچه .به خواب رفته بود ،بودند

 آماده باشین. کامالً پس لطفاً .ریم ترکیه واسه مسابقهپس فردا می -

 داخت و گفت:ها انای به بچهنگاه کلی

 آرتین کو؟ -

 مانی با صدای از چاه در آمده گفت:

 .. .خوابیده بود دلم نیومد. -

 مربی سریع سخنش را قطع کرد و گفت:

هاتون میتییک اشتباه با آینده همه هم ،یک ایراد ،فقط دقت کنین هر یک خطا گین.بهش می باشه بعداً -

 نتظار باخت ازتون ندارم.ا .رانه و خوب بازی کنینپس خیلی ماه .کنهبازی می

با خود عهد کرده بود که در هنگام بازی فقط همان پسر مغرور و  داد.نیما با دقت به سخنان مربی گوش می

اما خودش هم دلیل ترسش را  .ترسیدمی .سپردمانی با نگرانی به سخن مربی گوش می سفت و سخت باشد.

 دانست یک دلشوره شدیدی دارد.فقط می دانست.نمی

 با تاکید گفت: ،مربی بعد از تمام کردن سخنانش

 فته.م به دردسر میه با اشتباه شما دوستتون .شما تیمین .دقت کنین هیچ اشتباهی نباشه -

مانی داخل اتاق شد و روی  بعد از پایان سخنش سمت اتاق رفت و به نیما هم اشاره کرد تا پشت سرش بیاید.

 بی قرار بود. قلبش واقعاً ه فرش دوخته بود.ب با ترس و دلهره چشمش را تختش نشست.

*** 

 «نفس»

از روی تخت بلند شدم و چشمم به مانی  چند خمیازه کشیدم و بدنم را کش دادم. .آرام چشمانم را باز کردم

سکوت را  گویا در فرش غرق شده بود. کردم.نگران به فرش خیره شده بود و من با بهت نگاهش می افتاد.

 شکستم و گفتم:

 یزی شده؟چ -
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 نگاهش را به من دوخت و با عجله گفت: مانی فوراً 

 . نه فقط... -

 هایم را باال دادم و گفتم:کی از ابروی

 فقط؟ -

بعد کمی مکث لبخند شیرینی زدم و  هایش گفت.مانی صاف نشست و شروع کرد به توضیح و از نگرانی و ترس

 ای گفتم:و امیدوار کننده انبکنارش نشستم و با لحن مهر سمتش رفتم.

دیگه  باشه؟ بریم.دیم و میما همه باهم دست به دست می. تیمت پشتت هست .ا از پسش بر میایمم .نترس -

 ناراحت نباشی ها.

 مانی لبخند کوچک و کمرنگی زد و با لحن بی احساسی گفت:

 امیدوارم. -

 ن باش.ئمطم -

 با تعجب سمتم برگشت و گفت:

 نفست از کجا اومده؟هباعتماداین همه  -

 سفت گفتم: ا غرور و کامالًب

 فهمیدی؟ من بازیم عالیه پس نیازی واسه نگرانی نیست. -

 تر شد و گفت:انی لبخندش پررنگم

 م بازیم عالیه؟ه من ممنون خیلی کمک کردی. -

 آره عالیه. -

*** 

 دو روز بعد

م کم در حال هوا ک کمی بدنم را کش دادم و از روی زمین بلند شدم.. هایم را درست در چمدانم چیدملباس

 اما در این کشور پاییز است. شک ندارم هوای ایران گرم است. .سرد شده بود ،البته کم کم که نه .سرد شدن بود
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ز ا موهایم را ژل زدم و سمت چپ بردم. یک شلوار جین سیاه و بارانی سیاه که پشتش دنباله دار بود پوشیدم.

اش را با کش از پشت سر بلند طالیی نیما موهای نسبتاً. دندهمه آماده شده بو اتاق خارج شدم و سمت در رفتم.

مانی بارانی هم رنگ بارانی من پوشیده بود و با  های سبزش ریخته بود.ه بود و یک تل به روی یکی از چشمبست

خبرنگاران و بخشی از مردم دور و  مربی به همه عالمت داد و همه از خانه خارج شدیم. ذوق سمت ما دوید.

در ماشین را باز  کردم.سرم پایین بود و پشت سر نیما حرکت می کردند.جمع شده بودند و جیغ و داد می ورمان

 ،به خاطر هوای سرد هایش نرم و عالی طراحی شده بودند.صندلی کردند و سوار ماشین فراری سیاه رنگ شدیم.

 خیره شدم. ،کردندگرفتن از ما هالک میبرای امضاء  ها که خود رااال دادم و با دقت به تک تک دخترشیشه را ب

دیگری قد کوتاه و مو سیاه بود و هنوز امید داشت و به پنجره  یکی مو شرابی بود که حالت بغض گرفته بود.

گوشی به دست از ما  د که موهایش تا کمرش ریخته بود ویکی هم قد بلند و مو طالیی بو انداخت.چنگ می

 ام زد و گفت:آتش به شانه م بقیه را تماشا کنم.نتوانست ماشین حرکت کرد و گرفت.عکس می

 خبریه؟ .ا نگاه کردیهخیلی به دختر -

 با صدای خندانی گفتم: م شدت گرفت.اهپوزخندی زدم و خند

 بد جور خوشم اومد. ونآره از یکیش -

  م.مانم را بستچش .وجه به نگاهش به صندلی تکیه دادمبی ت. محو لبخندهایم شده بودآتش هم خندید اما نیما 

تعدای از مردم گوشی به دست سمتمان هجون  .از ماشین پیاده شدیم و سمت فرودگاه حرکت کردیم

 یک دختر با ذوق سمتم آمد و گفت: آوردند.دیگر راه فراری نداشتیم.

 گیرین؟عکس می -

 باشه. -

با  هواپیمای مارا خواندند وقتی نام گرفتند. چند نفر هم امضا .ش چند عکس گرفت و بعد از تشکر رفتابا گوشی

 . به صندلی تکیه دادیم.سوار شدیم دویدم.ساکم را در آغوش گرفته بودم و می دویدن از میان مردم خارج شدیم.

 مانی با ذوق گفت:

 مونیم؟یعنی تو کریسمس هم اینجا می -

 کنم آره. ربینم مسابقه زیاده و فکاینطور که من می -

 نیما با عصبانیت ساختگی گفت: نیما خفه شد.مانی جیغ بنفشی زد که با سیلی 
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 دیوونه گوشه ها. -

 کردم موشه. رفک ؟عه -

 !هه هه -

 به صندلی چسبیدم و گفتم:

 خفه شین خستم. -

 های در حال گذر خیره شده بودم.ن فقط به ابرهردو خفه شدند و م

اما زمانی  .ا خیره شدمبه نیم عشق اول آخر من فوتبال است و بس. ،باد و مه و خورشید هم دست به دست دهند

 زنم.فقط خودم را گول می .من دوستش ندارم اش بودم هیچ حسی نداشتم.که خیره

*** 

 یک روز بعد

باد  زد.اما آسمان لبخند می .هوا سرد بود .چشمانم را سمت آسمان بردم هواپیما فرود آمد و همه پایین آمدیم.

دیگر زیاد صمیمی  .نیما تغییر کرده بود از فرودگاه خارج شدیم.ها بارانیم را سفت گرفتم و با بچه. تندتر وزید

 این گونه بهتر است. .فکر کنم متوجه شده است که دوستش ندارم .کردرفتار نمی

ش مانی و آت البته به زور جا شدیم. سه در مقابلمان ایستاد و همه سوار شدیم. و سی سی بلند ایکشین شاسما

 ها.مثل بچههه  روی پایمان نشسته بودند.

مانی باال را نگاه کرد و  لوکس شدیم.و داخل یک آپارتمان بزرگ . ماشین ایستاد و همه با چمدان پایین آمدیم

 سوت بزرگی کشید.

 به به چه بزرگ. مانی:

در  داخل شدیم و از آسانسور باال رفتیم.. زدهای رنگارنگ طراحی شده بود و برق مینمای ساختمان با آیینه

 پدرام روی مبل پرید و گفت: در را باز کردیم و داخل شدیم. .با آیینه کار شده بودخانه هم 

 خیلی راحته. -

 هیچی کم نداشت. سمت اتاق رفتم.. تکان داد که باعث شد موهایش جلوی چشمش بریزد نیما سری از تاسف

شویی هم ک حمام و دستکمد بزرگ در ته اتاق و ی تاپ.آیینه و میز کار و لپ ،یک تخت بزرگ با والن طالیی
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روی تخت پریدم و به این فکر  تر شد.لبخندم گشاد در حمام را باز کردم و وان بزرگی را دیدم. داخل اتاق بود.

سرم را محکم تکان دادم تا این افکار را از خود دور  گردیم.کردم که اگر نبریم با سرشکستگی به ایران بر می

نسیم سردی صورتم  دیگر به چیزی فکر نکردم و چشمانم را بستم. .بریما میدو روز دیگر مسابقه داریم و م کنم.

کر کردم ف .دمشبلند  با دیدن اتاق یاد سفر به ترکیه و آپارتمان لوکس افتادم. را لمس کرد و چشمانم باز شدند.

ردم س .مع کردمخودم را در پتو ج لوار سیاه راحتی پوشیدم.صبح شده اما تازه شب شده بود. یک لباس آبی با ش

 آمد.از گوشه پنجره باد سردی می بود.

 های مزخرفش زد و گفت:سوت با دیدن اتاق از آن .در اتاق زده شد و مانی داخل شد

 ه خوشگل.به به چ -

 نگاهش روی من قفل شد و گفت: اشت.ذو را روی میز کنار تختم گائروی تخت کنارم نشست و شیر کاک

 دته؟رس -

 با نیشخندی زهری گفتم:

 نه گرممه. -

 مانی خندید و گفت:

 مونی.م بهترین دوست من میه م برسی و بری بازه حتی اگه به هدفت -

 گفتم:احساس خوبی داشتم و با لبخند 

ای نگاهم خوام با چشم دیگهنمی .فقط یادت باشه که من یک پسرم مونی.تو هم بهترین دوست من می -

 کنی.

 و گفت: مانی لبخندی زد

رو  هاهمه سختی .همه کار کرد ،فوتبالش ،بینم که برای عشقشر با اراده و قدرتمند میرو یک دخت تو !نه -

یک دختر که تک بود و با اومدنش به تیم باعث  .یک دختر که هیچ پسری براش مهم نبود پذیرفت و جا نزد.

 شد من ازش خوشم بیاد.

 مانی کمی مکث کرد و ادامه داد:

تیمیم خوشحالم که هم ت دارم.تن دوست دارم و با چشم یک داداش دوسچه ببریم چه ببازیم تو بهترینی م -

 ی.شد
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 گفتم: با خنده 

 تو خیلی بامزه و مهربونی. -

 ام.اره دیگه من تک -

 گم گمشو بیرون.ن میاآل .من رو دادم نگفتم گمشو -

 هایش را باال داد و بعد از کمی مکث گفت:انی یکی از ابروم

 دم بخندونمت.میقول  جا بمونم؟شه امشب اینمی -

 لیوان خالی را روی میز گذاشتم و گفتم: رعه نوشیدم.ردم و ریلکس چند جنزدیک ک و را به دهانم ائشیر کاک

 و بنداز.ت رجاپس  باشه -

 مانی جایش را زمین پهن کرد و گفت:

 ا بخوابی؟جخوای اینیلی راحته میجا خاین -

 و تو رو تخت؟ -

 کنم.فته اما قبول میسدرسته  -

 دم زیر خنده و گفتم:بلند ز

 نه تو راحت بخواب. -

 مانی دراز کشید و شروع کرد به حرف زدن. دراز کشیدم و پتو را رویم کشیدم.

ا هازش بدم میاد .دونم چرا دوسش دارمم بدم میاد اما نمیه من .دونم تو از نیما بدت میاددونی من میمی -

م ه ای کاش من .به نظرم عالیه اصالً .له و مغرورهیعنی جدی و خوشگل و باحا س.اهاما خب به نظرم با مز

 .مثل اون خوشگل .جای اون بودم

 و داره دیگه.ر هر کسی خصوصیات اخالقی خودش .به نظرم تو بامزه شوخ طبع و خوشگلی -

 مانی خمیازه کشید و گفت:

 اره حرف بزنم.ذخوابم مزاحمم شده نمی -

 آرام خندیدم و گفتم:

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  200  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 شب خوش. .پس بخواب -

 یز خندید و گفت:مانی ر

 .شب جنی -

بارک مانی بالش کناریم را به سر م ترسیدم.شاید هم می .آمداما بدم می .ترسیدمنمی .از این کلمه تنفر داشتم

 پرتاب کردم و گفتم:

 بگیر بکپ. .شه مثل آدم حرف زداینکه با تو نمی مثل -

 ب گفت:مانی متعج خندیدم. متقابالً  .مانی بلند خندید اما من حرص نخوردم

خیلی بامزه و خوش صدا می شی؟قدر شیرین میهندی چخدونی وقتی میراستی می خندی؟چرا می -

 خندی.

 و چشم عسلیش خیره شدم و گفتم:بهت زده در تاریکی به د

 خندم.پس دیگه نمی -

 شود.م میخندم نیما محو تماشایبرای همین وقتی می .متفاوت است احساسات پسران کامالً مانی دوباره خندید.

 شه؟دو روز دیگه چی می -

 مانی دلش را گرفت و گفت:

 وای دلم. -

 ها؟ -

 مانی خندید و گفت:

 میاد. شه قلقلکموقتی یکی که بازیش عالیه نگران می -

 هه خندیدم. -

 پس بخند. -

 خندیدم.پراند و من بلند میم مزه میئاو دا .هایم دست خودم نبودندخنده

 آرتین؟ -
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 نخواستم نام واقعیم را بگوید.ما ا .با تعجب نگاهش کردم

 هوم؟ -

 مرض. -

 خندیدم گفتم:دوباره خندیدم و در حالی که می

 بله؟ -

 خواستم بگم خیلی خری.هیچی می -

بالش زیر سرم را پرت کردم که مانی گرفت و  گشتم برای پرتاب اما چیزی پیدا نکردم.دنبال وسیله مناسبی می

 گفت:

 بی بالش بمون آدم شو. دمش.حاال نمی -

 ؟هع -

 بله. -

 بالش را روی دهانش گذاشتم و گفتم: .از تخت پایین آمدم و سمت مانی رفتم

 من؟ گم کی خره؟حاال بهت می -

 و گفتم.ر باور کن اوننه نیما.  -

 مانی با صدای ضعیفی گفت: بالش را بیشتر فشار دادم.

 یه کاری نکن یه کاری کنما. -

 برو بچه. -

 ر نداشتم.و من راهی برای فرا مانی من رو محکم گرفت

 ی!هو -

 بی ادب. -

 دستش را به بینیم زد و گفت:. شدزدم اما خنده او شدیدتر میبالش را به صورتش می
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 کوچولو منم یا تو؟ -

 پس اول هشدار دادم: .من دختری نبودم که دربرابر پسری کم بیاورم

 ی.نیبول نکنی بد می -

 ببینم. -

 رد و از روی زمین بلند شد.مانی مرا رها ک .با زانو پایم محکم به شکمش ضربه زدم

 وحشی. -

 اسمته. -

 اعع؟ -

 بله. -

محکم نمی واقعاً .زدیم اما فقط شوخی بودپشت سر هم همدیگر را می .بلند شدم مانی بلند شد و من هم متقابالً

 مانی کم آورد و گفت: زدیم.

 شی؟تو خسته نمی -

 .اصالً -

 ید و گفت:شدراز ک مانی

 اما من شدم. -

 با دم شیر بازی نکن. م گفتمه لواز ا .بکپ سپ -

 زدم و روی تخت دراز کشیدم. رفتم که لگد دیگری به پایشسمت تخت می .مانی خندید اما چیزی نگفت

 مگه مرض داری؟ -

شدند و خواب مرا در کم کم چشمانم خمار . شت پنجره دوختمماه پ وابش را ندادم و فقط چشمانم را بهج

 آغوش گرفت.

 ب بروم با صدای خماری گفتم:به خوا قبل از از اینکه کامالً

 دارم. تدوست -
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 مانی هم با صدای خماری گفت:

 .نه دونم عشقه یانمی من دیوونتم. -

*** 

 مانی را بیشتر از نیما دوست دارم. اما من واقعاً .کنم شاید ظلم باشدیاحساس م

با لحن عادی  رش رفتم.از روی تخت بلند شدم و باالی س چشمانم را آرام باز کردم و به چهره مانی خیره شدم.

 اما احساسی گفتم:

 به نظر من تو بهتر از نیمایی. -

 مانی از جا پرید و گفت:

 جون من؟ -

نیما به دیوار تکیه داده بود و با  از اتاق بیرون آمدم. ،که جوابش را بدهمهایم شدت گرفت و بدون اینخنده

 سمتش رفتم و گفتم: کرد.موهایش بازی می

 خوبی؟ -

 و گفت: دنزدیکم شنیما 

 تو رو دیدم عالی شدم. -

 که مانع شدم و گفتم: ،کنار برودبا لبخندش خواست می

 خوبی؟ -

 کنارم ایستاد و گفت: خواهم.اصل ماجرا را می اً نیما متوجه شد که من واقع

قدر مانی رو دوست داری هبینم چوقتی می .کنی خوب نیستمو آدم حساب نمیر بینم تو منوقتی می نه. -

 وقتی من عاشقتم اما تو نه خوب نیستم. م.خوب نیست

دانم چرا برایم مهم نبود که نمی با چهره سر سختی تنهایم گذاشت و من با بی تفاوتی سمت آشپزخانه رفتم.

من از رفتار شوخ مانی خوشم می از رفتار پسرانه و سختش. .آمدشاید از رفتارش خوشم نمی. ناراحت شود یا نه

 مانی مقابلم نشست و گفت: برداشتم و شروع کردم به خوردن. شکالت صبحانه را آید.
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 دور لبت چه خوشگل شده. -

 با خونسردی گفتم: دستی به دور لبم کشیدم و متوجه کثیفیش شدم.

 دونستم خوشگله.خودم میممنون  -

ن اکما .من استدانم او هم مانند می به من نیز خیره بود. ،خوردمانی نون برداشت و در حالی که صبحانه می

 ندارد که عاشقم باشد.

 مانی با دهانی پر گفت: نیما بلند شد و سمت اتاق رفت.

 این چشه؟ -

قدر سعی هدانم چرا هر چنمی .برایم مهم نبود که خوب باشد یا بد دانمی گفتم.شانه باال انداختم و زیر لب نمی

 خواهد قلب مرا بدزدد.یاما این پسر بامزه چشم عسلی و مو خرمایی م شدم.کردم عاشقش نمیمی

 مانی دستمال را سمتم گرفت و گفت:

 وییت رو پاک کن.ائبیا سیبیل کاک -

 کس حق تمرین نداشت و این یعنی خود مرگ.هیچ خنده ماتی بر لب آوردم و دستمال را از دستش گرفتم.

 توانستم درکش کنم.اما من نمی .مربی تاکید داشت که تمرین ممنوع

با دیدن زیبا ترین صحنه قلبم  مانی دستم را کشید و مرا سمت پنجره برد. مع شده بودند.همه جلوی تلوزیون ج

 پوشاندند.آمدند و زمین را میدیگر پایین مینگ با یکهآرام و هما ،های درشت و سفیدبرف. اختیار تپید بی

های سفیدی در کشتهایی از برف و دسشاخه درختان لباس درخشید.زمین رنگ سفید بر تن کرده بود و می

 مانی با ذوق گفت: دست کرده بودند.

 بریم بیرون؟ -

 جواب دادم: بدون هیچ مکثی فوراً

 .حتماً -

های زیر پایمان برف .رفتم مانی بیرون با سمت اتاق رفتم و کاپشن سیاه رنگ را با شلوار جین سیاه پوشیدم و

انگار سرما م. و سرمای خفیفی را احساس کرد دستم را روی برف کشیدم داد.ال له شدن را میصدای نمک در ح

مت با حرص س ،سمت مانی برگشتم و با کوبیده شدن یک مشت برف به بینیم های بدنم وارد شده بود.به سلول

 مانی دویدم.
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 ا ببینم.توایس -

هایش ی ابرورا هدف گرفتم و خوش بختانه به باالیخ سردی را برداشتم و سرش  خندید.دوید و بلند میمانی می

 مانی دستش را روی سرش گذاشت و گفت: برخورد کرد.

 بی مرام من یخ انداختم؟ -

 و با پلیدی گفتم: رش گذاشتمسدستم را روی 

 درد کرد؟ -

 گفت:کمی رنگ غم به صورتش گرفت و مانی 

 آره. -

 یکی به سرش زدم و با بی رحمی گفتم:

 خوب شد. -

 مانی با حرص سمتم دوید و گفت:

 خوب شد؟ -

 سمت نیما که آن گوشه ایستاده بود رفتم و گفتم: دویدم.کرد و من هم بی توجه میف پرتاب میپشت سر هم بر

 بدو بیا بازی. -

نیما سمت مانی رفت و با  تازه متوجه ماجرا شد. ،م شد اما با برفی که به صورتش خوردانیما اول متعجب خیره

مانی و نیما سمتم  دو انداختم. شتم و به سر هردو برف زیبا را بردا یک حرکت او را در آغوش برف پرتاب کرد.

 دو باهم داد زدند: نیما و مانی هر .خندیدمهجوم آوردند و من می

 دیوونه. -

زدم و این لبخند فقط به خاطر داشتن لبخند می های درشت و سفید چرخیدم.دستانم را باز کردم و زیر برف

 :گفت مانی  فوتبال بود.

 کار کنیم؟چی -

 با صدای خندانی گفتم: زیبا بود. صدایش گرم و

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  206  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 آدم برفی. -

و بزرگ کردم و به ترتیب روی هم  ایدایرهرا تبدیل به سه برف  هابرف مانی و نیما رفتند دنبال چوب بگردند.

 ت و چپ برف گذاشت و آرام به بینیم زد و گفت:سرامانی دو چوب را در  گذاشتمشان.

 نه؟ .باحال شد -

نیما یک دکمه به جای دماغ گذاشت و چند تکه سنگ ریز را به جای چشمانش قرار  لبخند زدم و چیزی نگفتم.

های سفید و درخشان هم به آغوش برف ، مانیمانی داد و با ضربه نیما به پای مانی هردوی مارا هل داد.

گرفتم و  مانسبه آ دستانم را رو زد خیره بودیم.زدیم و به آسمانی که به ما لبخند میافتاد.هرسه لبخند می

 گفتم:

 بریم؟یعنی می -

 گفت: ،کردمانی درحالی که به دستانم نگاه می

 امیدوارم. -

 قاطع گفت: نیما کامالً

 فیلم بازیشون رو دیدم. .تیم ضعیفیه .بریمآره می -

 و گفت: . مانی رو به نیما کردنیما نشست و ماهم نشستیم هر دو با لبخند گشادی به نیما خیره شدیم.

 ینی.داداش تو بهتر -

مانی مراهم به جمع صمیمی خودشان  اما فقط لبخند زدم. .به این همه صمیمیتی که داشتند حسادت کردم

 سبز نیما و مانی خیره بودم گفتم: درحالی که به چشمان عسلی و دعوت کرد.

 عاشقتونم. -

 یم من این است که هرتصم توانم فقط یکی را بخواهم.نمی .دو را دوست دارم هر دو لبخند زدند. نیما و مانی هر

 ها اشاره کرد و گفت:مانی به یکی از ابر ترین دوستان من باشند.دو صمیمی

 اون یکی نیما. .اون شبیه نفسه -

 شبیه مانی بود اشاره کرد و گفت: نیما به ابر دیگری که تقریباً

 م تویی.ه این -
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 :بعد کمی مکث گفت بلند شد و لباسش را تکان داد. مانی

 ارم.من برم قهوه بی -

 گفت:به طرفم برگشت ونیما  سمت آپارتمان رفت.

 یک سوال دارم بپرسم؟ -

 بپرس. -

 نیما اول کمی خندید و گفت:

 شی با من و مانی ازدواج کنی؟بعد رسیدن به هدفت حاظر می -

 چند کلمه بریده توانستم بگویم. یمهابلند زدم زیر خنده و فقط وسط خنده

 .ه ل... ب... -

 نیما محکم مرا در آغوش گرفت و گفت: دو نه بود. اقعیم برای هرنظر و .البته شوخی بود

 ممکنه عاشق بشه.چون اون غیر ؛کنمو عوض میر اگه بتونی مانی رو عاشق خودت کنی اسمم -

 کمی فکر کردم و گفتم: به چهره سرشار از خنده نیما خیره شدم. ،جدی از نیما جدا شدم و کامالً 

 واقعا؟ -

 آره. -

 قبوله؟ این بازی تا آخرش ادامه داره. شدم تو باید فراموشم کنی. م عاشقشه خب اگه من -

 ام شد و گفت:با چشمان جنگلیش خیره نیما کمی تردید داشت.

 کنم.اگه هم نشی باشه قبول می .شیدونم توهم عاشقم میمن عاشقتم و می -

دارم اما به عنوان  من مانی را دوست یک لحظه فقط دوست داشتم خیره نگاهش کنم و حتی پلک هم نزنم.

دانم فقط می .دانم بی احساس هستم یا دوستش دارمنمی .و احساسی را که به نیما دارم مبهوم است دوست

 دوست دارم کنارش باشم.

کوب میخ در چشمان سبزش قلبم را گم کردم. .قلب من هم رفت و دیگر نیامد ،نیما لبخند زد و با لبخند نیما

 گفت:نیما لب باز کرد و  .شدم
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 کنی مامانمم نگاهم نکرده.جور که تو نگاهم میاین -

مانی سمتمان آمد و قهوه را دستمان داد خودش هم  های سفید و درخشان دوختم.لبخند زدم و نگاهم را به برف

 ها کنارمان نشست و با لحن شوخی گفت:رو برف

 یم ها تو برف نشستیم.اهما دیوون -

 نیما خندید و گفت:

 گه.تو هل دادی دی -

 ها قهوه تو برف میچسبه.بچه -

 نوع چسب از کدوماشه؟ ؟ه:ع مانی

 محکم به سرش زدم و گفتم:

 ببند. -

 مانی لبخند زد و گفت:

 شه.المصب بسته نمی -

 قهوه به گلوی نیما پرید و نیما بریده بریده گفت:

 شه شکر.جا میبه جای برف این شه مزه نریزی؟می -

 چشم دوختم. ،یدم و به قطرات برف که دوباره شروع به باریدن کرده بودندقهوه تلخ و گرمم را آرام آرام نوش

 ل کادو میاره.ئنوا اگه کریسمس هم بمونیم باب مانی:

 لبخندم را قورت دادم تا قهوه به گلویم نپرد.

 کس آشغال نمیاره چه برسه کادو.واسه تو هیچ نیما:

 نکنه واسه تو میاره؟ :نیام

 تادین؟شما دوباره به جون هم اف -

 آخ از این افتادن انقدر خوشم میاد. مانی:
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 نیما سر مانی را به برف فرو برد و گفت:

 انداختم. -

مانی و نیما به جان هم افتاده بودند و من از  مانی خیره شدم. یم شدت گرفت و به چهره نیمه برفیهاخنده

 بردم.ها لذت میدعوای آن

نفسی عمیق کشیدم و خدا را شاکر شدم  .های سرد برف گذاشتمتم را روی دانهیدم و دسشروی برف ها دراز ک

دوستش دارم به خاطر اینکه مرا در خانواده با درکی  به خاطر همه چیزی که به من داد و در اختیارم قرار داد.

 تا مانع رسیدن به هدفم نشوند. ،قرار داد

 انیش را سفت گرفت و گفت:مانی بار

 ها بریم تو دیگه سرد شد.بچه -

از پنجره آپارتمان به بیرون خیره بودم و آهنگ زیبایی را  سه داخل خانه شدیم. هر یما هم حرفش را تایید کرد.ن

اما مسابقات  .کنم آخر خط است و با پیروزی دیگر این تیم را نخواهم دیددانم چرا احساس مینمی خواندم.می

 دیگری نیز هست.

 ای همه دنیام من بدون تو تنهام. نرو -

*** 

جاده در دل برف چون ماری سیاه رنگ با خط های طالییشان در حال گذر از خیابان بودند.ها با چراغماشین

 روی پنجره بخار گرفته شکل توپ کشیدم و با تمام عشقی که داشتم خیره توپ شدم. رسید.های زرد به نظر می

 از من است و من بدون او تکمیل نیستم.کنم بخشی احساس می دانم چرا تا این حد فوتبال را دوست دارم.نمی

 گذاشت و گفت: ،مانی در کنارم ایستاد و دستش را روی توپی که کشیده بودم

 ست.هت بی اندازهعالق -

مانی سرش را روی شیشه پنجره گذاشت و  خیره شدم. ،جوابی ندادم و فقط به توپی که نیمش پاک شده بود

 گفت:

من اگه دختر بودم غیر ممکن بود همچین خطری رو بپذیرم و به  حد.م عاشق فوتبالم اما نه در این ه من -

 ... تیم.

 به دیوار تکیه دادم و گفتم: با باال بردن دستم به نشانه سکوت دیگر سخن نگفت.
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بعد از  هاست.نشون دادن قدرت دختر .هدف من بازی تو زمین فوتباله میرم.من اگه به اهدافم نرسم می -

 دم.بلکه هدفم رو ادامه می ،شمرسیدن به هدفم پوچ نمی

 مانی دستانش را در جیبش فرو برد و گفت:

 ت.هشه به ارادحسودیم می -

 هدف و اراده را خود افراد باید به وجود بیاورند. پوزخندی زدم اما جوابی ندادم.

 گفت: نیما ،بعد از کمی سکوت های گرم را روی میز کنار تخت گذاشت.وائنیما داخل اتاق شد و شیر کاک

 ریم جلو.ها فردا با تمام قدرت میبچه -

 جدی و سفت گفتم: کامالً

 باید ببریم. .باید قوی بریم جلو -

انی شروع کرد به کشیدن شکلی در شیشه  چون چندین بار لحنم را شنیده بود.م .مانی از لحنم تعجب نکرد

 نیما دراز کشید و گفت: پنجره.

 خستم. -

وی ائشیر کاک های بدنم تزریق شد.گرمای خاصش به سلول رعه نوشیدم.ویم را برداشتم و چند جائشیر کاک

  شیرین را بو کردم و گفتم:

 ده.بوی شیرینی می -

جلو رفتم و تصویر یک دختر را  اش خیره شد.،عقب رفت و دقیق به کشیده ،مانی بعد از تمام کردن شاهکارش

 نیما با تمسخر گفت: مشخص بود که مرا کشیده. کامالً که توپ زیر پایش بود دیدم.

 کشی.چقدر خوب نگاشی می -

دو با تعجب  هر لیوان خالیم را روی میز گذاشتم و خندیدم. ای حرف نیما را تکرار کرد.مانی با لحن مسخره

 تر کردم و گفتم:لبخندم را کمرنگ کردند.نگاهم می

 کنین؟چرا اینجوری نگاه می چیه؟ -

 نیما بلند شد و گفت:
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 تاق خودم.رم امی .من خستم -

نوشید به تصویر ویش را میائشیر کاکدر حالی که مانی  رد و از اتاق خارج شد.هایش فرو بدستش را در جیب

 روی شیشه خیره شد.

*** 

 پنج ساعت مانده تا مسابقه

شانه را برداشتم و موهایم را به سمت چپ . ام در آیینه خیره شدملباس فوتسالم را مرتب کردم و دقیق به چهره

 لبخند ماتی زدم و سمت ساکم رفتم. مانی سمت آیینه آمد و چشمک زد. انه کردم.ش

عطر را برداشت و با عطر  ژل را به موهایش زد و موهایش را سمت چپ داد. نیما داخل شد و سمت آیینه رفت.

 دقیق به خودش در آیینه خیره شد و زیر لب اما واضح گفت: دوش گرفت.

 عجب خوشگل شدم. -

 ر خنده و گفت:مانی زد زی

 رن؟ا کجا میهتو خوشگل باشی خوشگل -

 داد.آرامش خاصی را به من می .این برف سفید را دوست داشتم لبخند ماتم را حفظ کردم و چیزی نگفتم.

 پنجره را باز کردم و بلند داد زدم:

 عاشقتم. -

 داد زدند:های زیبایشان را به صورتم پاشیدند و بلند دلبخن. مانی و نیما هم کنارم آمدند

 عاشقتم. -

مانی و نیما چپ و  زند.کردم که به صورتم سیلی میالبته بیشتر احساس می .کردباد سردی صورتم را نوازش می

 خواند و سپس بلند گفت:آتش زیر لب دعا می و هرسه سمت اتوبوس رفتیم.من ایستادند راست 

 من بازیکن اصلیم کمک کن قدرتمند باشم. .خدایا خودت کمکم کن -

 همه با تمسخر نگاهش کردیم.

 تو اصلی باشی منم کشکم. مانی:
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 بچگانه گفت: آتش کامالً

 دونستی کشکی؟نمی -

 ها گوش دادم.های مسخره بچهبه صندلی تکیه دادم و به حرف

 به مهران گفت: رو مپدرا

 ببین باید نقشه بکشیم. -

 مگه جنگه؟ مهران:

 جدی گفت: نیما کامالً

 چه ربطی به جنگ داره. .ریزی داشته باشی تو بازی هم باید برنامه -

 آتش با کنجکاوی پرسید:

 برنامه داریم؟ -

 گم.آره اونجا بهتون می نیما:

 طرابی که دارد است.دنش به خاطر اضدانم که این بی تاب بومی .مانی چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

شبیه باشگاه ما  سالن بزرگ و شیکی بود. م.های هماهنگ وارد باشگاه شدیهر هفت نفر همراه با مربی با قدم

را  ها ماآن کردند.ای نگاهمان میتیم رقیب با لباس قرمز رنگ در مقابل ما ایستاده بودند و با لبخند مسخره نبود.

 دست کم گرفتند و این به نفع تیم ما است.

 نیما مقابلمان ایستاد و ورق کوچک و مربع شکلی را به دستانمان داد و گفت:

 هر جور که نوشتم عمل کنین. -

دقیق نوشته را  ای در مسابقه قبلی باعث برد ما شد.آن شکل ستاره. نقشه چینی و برنامه ریزی نیما حرف ندارد

 فکر عالی و ماهرانه ای بود. .خواندم

 فکرت عالیه. .فکرت خوب نیست مانی:

 داد و گفت:نیما لبخند جذابی به مانی تحویل 

 تیم مغروری هستن و این نقطه ضعفشونه.. نم مربی هم همین انتظار رو دارهئمطمانتظار برد دارم و  -
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 نیما با تاکید گفت: همه با تکان دادن سر حرف نیما را تایید کردند.

 ا ضعیفن.هبریم اینس پس هیچ وقت مغرور نشین و نگین ما میهتیم مغرور همیشه بازند -

مانی پیشم آمد  نشستم و دقیق به کارهای تیم رقیب خیره شدم. هاروی صندلی .یک ساعت تا مسابقه مانده بود

 و گفت:

 ریزه.از لبخندشون غرور می -

کمی بدنمان را  کنند.چه جالب پس از االن احساس برد می کردند.خندیدند و با تمسخر به ما نگاه میهمه می

 یمان کش نرود.اگرم کردیم تا پ

 بی رحمی داشت. ،سوز داشت ،نگاهشان تحقیر داشت کردم.ها فکر مینهای آدویدم و به نگاهآرام دور سالن می

 مربی سمتمان آمد و گفت: کنند.ترسم که خطا کنند و بی شک میمن می

 تونین.شما می -

و من و نیما مثل همیشه حمله  ها دست به سینه با غرور مقابلمان ایستاده بودند.آن همه داخل زمین شدیم.

ها تیم آن آتش با اراده و مصمم در دروازه ایستاده بود. آیند.سام و مانی نیمه دوم می ودند.پدرام و مهران دفاع ب

 های وحشتناک.لبخند ؛زدندهم فقط لبخند می

 ها آغاز کردند.سکه به هوا پرتاب شد و آن

هیم ی نشان نداا نقشهچ مهارت یمعمولی بازی کنیم و هی نیما چندین بار تاکید کرده بود که در نیمه اول کامالً

 و کار اصلی را در نیمه دوم شروع کنیم.

پدرام توپ  کردیم.نگاهشان تمسخر آمیز بود اما ما توجهی نمی. آمدندها با پاس کاری و غرور بی جا جلو میآن

ها با اینکه ما ضعیف عمل میآن کردم.دوید و من همراهیش مینیما همچنان می و به نیما پاس داد. را گرفت

عادی  گرفتند و ما کامالًها دقیق از هر طرف زمین فیلم میدوربین توانستند توپ را از ما بگیرند.یم نمیکرد

 دادیم.بازیمان را انجام می

البته من خودم اجازه  .دفاع هایشان قوی تر بود و توپ را گرفتند. سمت دروازه رفتم .نیما توپ را به من پاس داد

 دادم تا توپ را بگیرند.
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 مسلط و قوی ایستاد آتش با یک دستش توپ را مهار کرد و کامالً وسط زمین رسیدند و توپ را شوت کردند.به 

 تر از ما بود.چون او تمریناتش سخت .را خواهد گرفت های توپن بودیم که همهئمطم ما کامالً و به ما لبخند زد.

 بان است.او بهترین دروازه

در سالن نبود دلم گرفت از اینکه هیچ دخترایرانی . یدندکشزدند و سوت میمیمردم جیغ  لو آمد.پدرام با توپ ج

 پدرام به مهران پاس داد و مهران پیش رفت. لبخند تلخی زدم و به بازی ادامه دادم. که تشویقم کند.

وپ را به نزدیک دروازه شدم و ت مهران به من پاس داد و من پیش رفتم. کرد.ریلکس و عادی بازی می نیما کامالً

 شوت کرد و توپ گل شد. نیما فوراً  نیما پاس دادم.

 تاد و گفت:سنیما مقابلمان ای سوت زده شد و به خارج از زمین رفتیم.

ه ما ن باور کردن کا اآلهنقشه رو باید به خوبی انجام بدیم اون خوب دقت کنین ما باید ببریم متوجه شدین؟ -

 کنیم.معمولی بازی می

سام و مانی به شکل زاویه سوت که زده شد ما با اعتماد بنفس بازی را آغاز کردیم. زمین شدند.مانی و سام وارد 

 ها گرفت و به مانی پاس داد.از آن نیما توپ را فوراً دوش ایستاده بودیم.من و نیما هم دوشا اده بودند.ای ایست

 ه مانی داد.سام نیز سه قدم جلو آمد و ب مانی سه قدم جلو آمد و به سام پاس داد.

با اشاره نیما  ایستیم.ا بهو من و نیما کنار دروزاه آن ها با پاس کاری و قدم های شمرده جلو بیایندقرار بود آن

باال  رفتند که مانی پرید و توپ را از هوا به من پرتاب کرد.ها به سمت مانی میآن هایشان را بیشتر کردند.قدم

 کردند به ما برسند.ها تالش میآن مراه با نیما با سرعت باالیی دویدیم.ه پریدم و توپ به سرم برخورد کرد.

 محکم توپ را شوت کردم و گل شد.

با سرعت توپ را گرفتم بخشی را دریبل کردم و به نیما پاس  بانشان توپ را پرتاب کرد.عقب رفتیم و دروازه

 با لبخند گفت:نیما  دوباره جلو آمدند. نیما ضربه کات دار زد و گل شد. دادم.

 رین.خوب پیش می -

لبخند زیبایی زدم و به مانی  ی باال پرید و با پای چپش گل زد.مان ها گرفت و به مانی پاس داد.نیما توپ را از آن

 از جان مایع گذاشت. امروز واقعاً .خیره شدم ،که امروز فقط پریده بود

روی زمین زانو زدم و  و سوت داور به صدا در آمد. ن فاصله گل زدآسام توپ را گرفت و از . ها جلو آمدندآن

ر د .انگار در این دنیا نبودم هایی برای مردم گفت که من توجه نکردم.بلم آمد و چیزدوربین مقا اشک ریختم.

 ام زد و گفت:نیما دستش را روی شانه در توهم بودم. ،خیال بودم
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 ما با جون و دل پیش رفتیم. .برد حق ما بود .گریه نکن -

بودم و تظاهر به پسر بودن خودم نشاید چون  .دانم چرا غمگین بودمنمی به نیما خیره شدم و لبخند تلخی زدم.

 نه من. ،کنند یک پسر پیروز شدهو االن فکر می کردممی

*** 

 «راوی»

نه  اما .ریختاو اشک می .نشاط گذشته را نداشت .اما او را نشناخت .آرتین دقیق به چهره خواهرش خیره شد

 اشک شوق.

 کنه به بازیش به بردش.افتخار می ن نشسته و دارهبهترین بازیکن دفاع ما اآل

خواست داخل تلوزیون شود و از دلش می غم چشمان خواهرش او را آشفته ساخته بود.. شنیددیگر چیزی نمی

 گرید.خواهرش بپرسد که چرا می

 قش رفت.ای از جایش بر خاست و سمت اتاآرتین با حالت آشفته

 چایش را روی میز گذاشت و گفت: متوجه غم دخترش نبود. خوشحال بود و اصالًمادر نفس 

 برن.ا میهدونم اینمن می -

اما خود را قانع می کرد  .او هم تلخی لبخند دخترش را احساس کرده بود. پدر نفس کمی به فکر فرو رفته بود

 که او اشتباه فکر کرده است.

 نبود؟ به نظرت نفس یه جوری -

 چطوری؟ .خیلی هم عالی بازی کرد .نه اصالً -

برای همین سکوت کرد و فقط  .دنپدر نفس نخواست احساساتی که دارد را آشکار سازد تا دیگران نیز نگران شو

 لبخند تظاهری زد.

*** 

 «نفس»

دختران در بیرون  با دیدن گرفتند.دادند و عکس میمانی و سام با شادی به مردم امضاء می از سالن خارج شدیم.

 یک دختر که به نظر ذوق کرده بود سمتم آمد و گفت: و سمتشان رفتم. از سالن لبخند زدم
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 یه عکس فقط یه عکس. -

 با لحن سنگین اما مهربانی گفتم:

 گیرم.با همتون عکس می .آروم باشین -

تران فراموش کرده بودم اما تمام ناراحتیم را با دیدن لبخند دخ همه یکی یکی جلو آمدند و با همه عکس گرفتم.

 به سراغم آمد. هباز اندو ،کنند من پسر هستموقتی یادم افتاد که آنها فکر می

که موهای طالییش را باد تکان می داد و موهایش به صورتم را دختری  روع به باریدن کرد و هوا سرد شد.برف ش

تر از کردم این دختران شاداحساس می داشت.دختر زیبایی بود و لبخند زیبایی  تماشا کردم. ،کردبرخورد می

 من هستند.

مانی با آتش سخن می گفت و  سرم را به شیشه تکیه دادم و به جاده نیمه برفی خیره شدم. سوار ماشین شدیم.

 ذوق زده و شاد بود. لحنش کامالً

 وای خیلی عالی بودیم. مانی:

 سفت و کوبنده گفت: نیما کامالً

 ما همیشه باید با قدرت باشیم. های دیگه ضعیف نیستن.بازیکن .ف بودنا ضعیهاین مغرور نشو. -

در سکوت به تک مانی لبخندش را خورد و همه به خاطر لحن سنگین نیما تا آپارتمان هیچ سخنی نگفتیم و 

 کردیم.تک کلمات نیما فکر 

نیما  .نباید مغرور شویمگاه ما هیچ. یک لحظه ترس تمام وجودم را در بر گرفت سنگین بود.کلماتش بد جور

 ماشین ایستاد و همه پایین آمدیم. کشاند.ور انسان را از عرش به فرش میرغ .گویدراست می

داخل که شدیم  برف با نظم و آرام آرام در حال سرازیر شدن بود. سرما تمام تنم را در بر گرفت. بود.هوا یخی 

نوشید به مانی خیره نیما در حالی که آب می بست.مانی روی مبل پرید و چشمانش را  نفس راحتی کشیدیم.

 ترسیدم هر لحظه با زمین یکی شوم.پاهایم سست بود و می خسته بودم. بود.

 گفت: ،کندپدرام چاقو را برداشت و درحالی که پوست میوه را می

 مسابقه بعدی کجاس؟ .به امید خدا .م به خیر شده این -

 پای مانی گفت:نیما روی مبل نشست و با کنار کشیدن 
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 دونم مربی باید بگه.هنوز نمی -

 مهران موی مانی را کشید و گفت:

 انگار از جنگ برگشته ولو شده. -

 مانی اخم کرد و گفت:

 کنیا.ضمن آخرین بارت باشه دست رو موهام بلند می در ب.خسته شدم خ -

 لبخندی زدم و جمعشان را ترک کردم.

آب  ایم را برداشتم و سمت حمام رفتم.هلباس لبخند کوچکی زد.با دیدن من  .کردآتش موهایش را شانه می

 را باز کردم و گذاشتم تا مرا بشوید. گرم

چشمانم را بسته بودم و زیر شیر  بی گرم و دلنشین.آ ساخت.بارانی که قلب و روح مرا آرام می مانند باران بود.

 لبخند زدم و زیر لب گفتم: کنم.م و شادی میایستادمدال بر دست کردم که خودم را تصور می آب مانده بودم.

دختری که از  .دختری که از دختر بودنش گذشت ..چون من نفسم رسمی اهدافم میبه همه .رسممی -

های گذشتم تا چیز. گذشت ...از دوستاش و دختری که. ا گذشتهالت دخترونه و سوسول بازی دخترآزیور

 بهتری به دست بیارم و به دست میارم.

 یک من حتی از موهایم هم گذشتم.. ی خیسم را با دستانم شستم و یاد موهایی افتادم که تا کمرم بودندموها

یاد مانی و  اش رفت.هایش و چشمان جنگلیدانم برای چه اما فکرم سمت خندهنمی .لحظه یاد نیما افتادم

خواست تا همیشه کنار آن دو بمانم دلم می اش.یاد چهره برفی .هایشبازییاد مسخره .اش افتادمچشمان عسلی

 اما من به این تیم تعلق ندارم.

ت سم از حمام گرم دل کندم و با پوشیدن لباس سمت اتاق رفتم. دستانم را پر از آب کردم و به دیوار پاشیدم.

یداد م با اینکه دیر وقت بود اما هنوز هم جمعیت انبوهی از افراد پشت در ایستاده بودند و جیغ و .پنجره رفتم

 مانی داخل شد و گفت: ا تکان دادم تا آب موهایم بریزد.سرم ر کردند.

 کنی؟موهات رو خشک نمی -

 دستم را روی موهای خیسم کشیدم و گفتم:

 و ندارم.ر حالش -
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گرمای بیش از  روی تخت نشست و شروع کرد به خشک کردن موهایم. مانی لبخندی زد و سمت سشوار رفت.

 اما بی توجه به لبخند مانی چشم دوختم. .سوزاندحدش سرم را می

 بعد از تمام شدن کارش گفت:

 سخت بود؟ -

 آرام اما واضح گفتم:

 آره خیلی. -

 یعنی رقیب جدید چه کسی است؟. تمام افکارم درگیر تیم جدید بود مانی پوزخندی زد و از روی تخت بلند شد.

 یعنی مجبوریم دوباره سوار هواپیما شویم؟

 شاید .گرم شدند و خواب مرا در آغوش گرفت چشمانم فوراً  ون دادم و روی تخت دراز کشیدم.کالفه نفسم را بیر

 هم من به آغوش خواب رفتم.

تر که نگاه دقیق. دیدمجا را تاریک میهنوز همه  .شمانم را باز کردمصبح با صدای تیک تاک ساعت به زور چ

 م و متعجب به آسمان چشم دوختم.ام را نگاه کردساعت مچی کردم دیدم همه جا تاریک است.

بلند شدم و مانی را  رنگ در آمده بود.ود و آسمان به رنگ آبی آسمانی پراما همه جا غرق تاریکی ب. ساعت ده بود

تصمیم گرفتم به  ،از آنجایی که همه در خواب بودند و تمرین ممنوع بود دیدم که در خوابی ناز فرو رفته بود.

 م و سعی کردم بخوابم.چشمانم را بست خواب روم.

*** 

 «راوی»

با دیدن شماره در . کردهمه در خواب فرو رفته بودند اما مربی داشت به فیلم مسابقه تک تک رقیبان نگاه می

 اش جواب داد.صفحه گوشی

 خداحافظ.. ممنون که گفتین .پس خوبه .آهان بله؟ -

 اما کس دیگری نبود. .ران پشت در بودنددو نفر از خبرنگا. مربی از پشت میز بلند شد و سمت پنجره رفت

از جایش . چشمانش را باز کرد ،آیداما وقتی دید خوابش نمی .مانی چند بار چشمانش را باز کرد و دوباره بست

چهره . های طالییش معلوم بودندو فقط پلک اش را بسته بودچشمان کشیده بلند شد و به چهره نفس خیره شد.

از اتاق خارج شد و مانی  شد.اش دیده میچون اخم کوچکی در پیشانی .ر سخت بوداین دختر در خواب نیز س
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تا این حد سخت  یعنی واقعاً اش بود.های مربینیما هم روی مبل نشسته بود و در فکر حرف روی مبل نشست.

 است؟

*** 

 «نفس»

اما هردو عصبی و نگران  .دندکردعوا نمی با سر و صداهای مانی و نیما از روی تخت بلند شدم و پایین رفتم.

 بودند.

همین کشور  توی صفر برده و برای مسابقه هم اینجا میان وبر هاش رو دهن همه رقیبتیم مقابل تا اآل نیما:

 شه.مسابقه انجام می

 ش فرو برد و گفت:یمانی دستش را الی موها

 یعنی خیلی سر سختن؟ ؟واقعاً -

 نیما نشست و ادامه داد:

 ارن.به رقیب هم احترام میذ. نه مغرورن نه بد رفتار .هربوننشنیدم خیلی هم م -

 بلند گفتم: سمتشان رفتم و با خوشحالی به سخنان نیما فکر کردم.

ما باید  .گن بازی برابربه این می باعث افتخاره که با رقیب قدرتمند و خوش اخالق و جوان مرد بازی کنیم. -

 شیم.ده میدر این مسابقه ما به چالش کشیتالش کنیم. 

 رویم ایستاد و گفت:مربی روبه بقیه اعضای تیم هم آمدند و برایم دست زدند.

 سطح فکرت عالیه. -

 نیما کمی فکر کرد و گفت:

 ش نکرده بودم.همن از این زاویه نگا -

 مانی روی مبل نشست و گفت:

 حاال نگاه کن. -
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ابل تیم جوان مردی مانند آنها ببازیم نمیاز اینکه در مق با همان لبخند ترکشان کردم و سمت آشپزخانه رفتم.

هایم چای را ریختم و به لب کنیم.ب ما باید سعی خود را. ترسمیم میاما از اینکه تمام تالشمان را نکن .ترسم

 نزدیک کردم.

 .حتی اخالقم .من همیشه دیدم با همه تفاوت داشت. جا بودهرفتار هردو ناب .نیما نگران بود و مانی ترسیده بود

 .همیشه راهم از بقیه جدا بود و این تفاوت در دستان من نبود. دادم و بقیه چیز دیگریمن چیز دیگری انجام می

 نه من. ،و در حقیقت فوتبال مرا انتخاب کرده راه مرا انتخاب می کرد .من انتخاب کننده نبودم

 آتش با کسلی گفت: به پذیرایی رفتم. بعد از نوشیدن چایم

 خیلی کسل شدم. ای ندارین؟امروز برنامه -

 مهران و پدرام بلند شدند و گفتند:

 بریم بگردیم. -

های برفی ی زیبایی از ابرسمت بالکن رفتم و با تماشای جلوه مانی و نیما قبول نکردند و این جای تعجب داشت.

ن و نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به صدای پرندگا لبخند زدم. ،که به دور خورشید جمع شده بودند

.لبخند  را شنیدم هاهای ماشینصدای جیغ و داد خبرنگاران و بوق زدنفقط اما  .درختان و باد گوش بسپارم

 تلخی زدم و به خبرنگاران که پشت در جمع شده بودند خیره شدم.

 نیما سمتم آمد و گفت: ردند که داخل شوند.کمیتمام تالششان را 

 بیا بریم بگردیم. -

 باشه. -

 .موهایم را سمت چپ شانه کردم و ژل زدم یک بارانی سیاه و چرم با شلوار جین سیاه پوشیدم. ست اتاق رفتم.

 بعد از عطر زدن از اتاق خارج شدم.

 مانی اشاره کرد و گفت: ه تصمیم گرفتیم پیاده قدم بزنیم.هر س

 اونجا خبرنگاره. .از این در برین -

 محکم جوابش را دادم و گفتم: کامالً

 فهمی؟ا طرفدارن میهاون س؟هو خرخرمگه خبرنگار لول -
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 .سمت خبرنگار ها رفتیم که سمتمان هجوم آوردند لبخند زدم تا از بهت در بیایند.. دمانی و نیما از لحنم ترسیدن

 تازه منظور مانی را فهمیدم اما با صبوری گفتم:

 میایم. حتماً بعداً .خوایم کمی بگردیمما می -

 مانی لبخند زد و زیر لب گفت: گفتند فقط همین یک سوال.می مئها دست بردار نبودند و داآن

 حقته. -

 مانی گفت: آیند.ا نیز دنبالمان میهسرم را برگرداندم و دیدم آن. هرسه با سرعت دویدیم

 حاال دیدی؟ -

ها آن .ها فاصله گرفتیممان را بیشتر کردیم و از خبرنگارسرعت زد.گفت و فقط لبخند مینیما چیزی نمی

 دند و به نفس نفس افتادند.ایستا

 :اش گفتهای خندهنیما وسط

 سه فوتبالیست در حال فرار از دست چند خبرنگار. !جالبه ها -

درختان به شکل کج بودند و شاخه. یمآرام قدم زدیم و به اطراف چشم دوخت مانی خندید و من فقط لبخند زدم.

نزدیک . کردندکردند و دقیق نگاهمان میعبور میرام ها آماشین. هایشان چون سقف روی سرمان قرار گرفته بود

یک بازار تقریبا سنتی بود که روی سقفش با خط آبی رنگ کار شده بود و  بازاری بزرگ و زیبا. بازارچه شدیم.

های سنتی در مغازهبندهای سنتی و دستسقف به شکل نیم دایره بود و کیف. ای رنگ بودبیشتر قسمتش قهوه

ند و مردم زیادی های مختلف گذاشته بودها و شکلی با رنگصاقدر یک مغازه دیگر لباس ر ه بود.ها گذاشته شد

 .ندداخل مغازه بود

های متنوعی روی سقف گذاشته بودند و من از لوستری نارنجی دیگری را دیدیم که لوستر مغازه جلوتر رفتیم و

 شم آمد.خو ،ها بودهای سه تایی که شبیه لوستر چینیرنگ با دایره

 نیما به بازار اشاره کرد و گفت:

 س.هاستانبول در ترکی هایترین بازارترین و قدیمیاین یکی از بزرگ -

 چه اطالعاتی! مانی:

 نیما چپ چپی به مانی خیره شد و گفت:
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 من چند بار به این بازار سر پوشیده قدیمی اومدم. -

 برداشتم وپولش را حساب کردم. یکی که مروارید نیلی رنگی داشت را .بندها رفتمسمت دست

 خب بریم یه جا دیگه. مانی:

ن م را به مکان ایاصوفیا ببرد. نیما به راننده گفت که ما گ خارج شدیم و سمت تاکسی رفتیم.هر سه از بازار بزر

 تر برسیم.و دوست داشتم زود دانستم آنجا کجاستنمی اصالً

نیما به مسجد  های بزرگ و مسجدها دهانم باز ماند.برجبا دیدن  تاکسی نگه داشت و هر سه پایین آمدیم.

 اشاره کرد و گفت:ایاصوفیا 

 در استانبول به حساب میاد. هایکی از بهترین و زیباترین مسجد -

هایش دنبنوک گ. های سفید و زیبایی داشت که کاشی کاری شده بوددنبها و گمناره. وارد حیاط مسجد شدیم

 را سمت مسجد آبی برد. نیما ما، بعد از بازدید از مسجد باشکوه ود.تیز و به شکل شمشیری آمده ب

  مانی از خود چند عکس گرفت و گفت: که با رنگ آبی رویش کار شده بود.گنبد آبی رنگ و سفید رنگی داشت 

 عالی شد. -

 نیما به ما اشاره کرد و گفت:

 بریم جاهای دیگه. -

و به دلیل تزیین با کاشی های استانبول بود ترین مسجدد هم رفتیم که یکی از باشکوهمبه مسجد سلطان اح

 م کوبید و گفت:ه مانی دستانش را به جد آبی نیز مشهور شده بود.سمبه  ،آبی

 یعنی همچین جاهایی بوده و من ندیده بودم؟ -

 خند گفت:یما با نیشن

 و ببینی بسه.ر تو جلوی پات -

حدود  نه رفتیم.سوار آژانس شدیم و به قصر وارو خیره شد. ا داد و با ذوق به مسجدره جواب نیما رغانی با چشمم

ها باعث شده که شکوه آن شتانبار وجود دادار در این آبرحطهای سرستون .ستون در آنجا وجود داشت سیصد

 داد.البته این اطالعات را فقط نیما به ما می به آن قصر وارونه هم بگویند.

 دونی.رو می اهچجوری این مانی:

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  223  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 ه شد و گفت:رما با لبخند به قصر خینی

 ش اطالعات جمع کنم.همند شدم تا دربارچون سه بار اینجا اومدم و عالقه -

 نیما دستانش را در جیبش فرو برد و با همان لبخند ادامه داد:

 بهتره یاد بگیری. -

کسی شدیم و ماشین سوار تا کنند.در همچین قصر زیبایی هم دعوا می. گرفتمانی با خشم نگاهش را از نیما 

 از ماشین پایین آمدم و گفتم: .دوباره در یک جای حیرت آور ایستاد

 اینجا کجاس؟ -

 برج گاالتا. نیما:

 نیما ادامه داد: و من با دهانی باز خیره برج شدم.کمی جلوتر رفتیم 

 رو ساخته. امپراتور روم شرقی اینجا -

 ه بود.های بزرگی وجود داشتند که سرشان به شکل تیز آمدبرج

های زیبایی در کنار جزیره وجود داشت ویال. آمدرود خانه آبی رنگ آرام باال و پایین می به جزیره پرنس رسیدیم.

 که ایوانشان به سمت جزیره بود.

 ای کاش اینجا خونه من بود. مانی:

 رد و گفت:نیما به ما اشاره ک امواج آرام آب زالل بودم. نیما خندید اما چیزی نگفت و من هم غرق در

 بعد دیدن کلیسا برگردیم خونه. -

 نیما گفت: دانستم اما خودش زیبا بود.نام کلیسا را نمی

 ها موزه شد.بعد ورود اسالم شد مسجد ولی به خاطر نقاشی اینجا کلیسای چوالست. -

هزاده سرم را بلند کردم و سقفش را دیدم که تصویر چند شا کردم.داخل شدیم و من دقیق به اطراف نگاه می

مانی مثل افراد خنگ همه جا را زیر نظر داشت اما نیما با غرور دست در  سوار بر اسب در آن کشیده شده بود.

 نواز.صدایی مثل آهنگ دل .دادندهایش صدا میداشت وکفشمی جیب و با لبخند جذابش آرام قدم بر
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 حال غروب بود. ورشید نیمه طالیی درهوا تقریبا تاریک شده بود و خ .سوار ماشین شدیم و سمت خانه رفتیم

 ها و این شهر داشته باشیم.دوست داشتم در این مسابقه هم ببریم و خاطرات شیرینی از آن مکان

 فت:اما نیما پیشم ماند و گ .مانی هم به جمعشان اضافه شد. ها خسته خوابیده بودندهمه بچه .داخل شدیم

 شنمه.من گ ؟هم یه چیزی بپزیم میای با -

 شه.+با

 نیما دست در جیب ایستاد و گفت: به سمت آشپزخانه رفتیم.

 چی بپزیم؟ -

*** 

 شاید نگران بودم. .اما احساس خوبی هم نداشتم .ترسیدمنمی در سالن ایستاده بودیم و منتظر تیم رقیب بودیم.

 تند.با مهربانی دست دادند و به سمت مربی خودشان رف. تیم با لباس آبی رنگی مقابلمان ایستادند

 دیدین چه تیم خوبین؟ نیما:

 ها خیره شد و گفت:مانی دقیق به حرکات آن

 آره خوبن. -

و روز به امید سر م شب ه من. م تالش کردمه اما من ،ها هم تالش کردند تا به اینجا برسنددانم که آنمن می

 پس باید پیروز شوم. .ها پیش رفتمبلند کردن دختر

 ستم به زمین بروم که نیما دستم را گرفت و گفت:خوا .لباس فوتسالم را صاف کردم

 وایسا. -

 گفت: ،نیما بعد چند سرفه برای صاف کردن گلویش مه مقابل نیما ایستادیم.ه

تو نیمه اول تمام سعی  سام تو خط حمله با من وایمیسه. ن نه.آرتین نیمه دوم به خط حمله میاد اما اآل -

 دوم آرتین باید نیومده غوغا کنه. و در نیمه و بکنین که یک گل بزنیمر خودتون

 نیما ورقی را به دستانم داد و زیر گوشم گفت: دهانم از این گفته باز مانده بود.

 درسته؟ .ما باید ببریم .ها عمل کنعین نوشته -
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 درسته. -

یک نقشه  ورق را صاف کردم و شروع کردم به خواندنش. ها وارد زمین شدند ومن روی صندلی نشستم.همه بچه

 یب پیچیده و سخت.عج

 چگونه من اجرا کنم؟ .تواند اجرا کندین حرکات را خود نیما هم نمی استفاده از حرکات گیج کننده و متوالی.ا

 شهمی باعث تهاراد این و داری هدف تو چون .تونیمی تو دونممی" :بود شده نوشته زیبایی خود با رقهو یرز

 ".بدی انجام بتونی هم رو هاترینسخت

مگر من همان نفسی نبودم که می چرا یادم رفته بود که برای چه اینجا آمدم؟ ا این جمله قلبم بی قرار شد.ب 

 گفتم من باید بتوانم؟

 به بازی خیره شدم. کنم.امید نمیام را نامن خودم و خانواده .آری من همان نفسم

الخره گل اب .دروازه رفت و به نیما پاس داد مانی سمت زد.شد اما گل نمییک میها نزدنیما هر بار به زمین آن

مانی ناگهان پرید و دومین گل  کردند که گل نخورند.فقط دفاع می .کردند که گل بزننداما دیگر تالش نمی .زدند

ها از زمین سوت زده شد و بچه همان لحظه عصبانیت بیش از حد نیما را دیدم. .را کاشت اما به دروزاه خودمان

 زد:نیما با حرص سر مانی داد می خارج شدند.

 چطور تونستی به خودمون گل بزنی؟ یعنی تو عقل نداری؟ -

 آتش گفت: کرد.مانی سرخ شده بود و به زمین نگاه می

 خب یه اشتباهی کرده دیگه. -

 نیما با صدای بلندی گفت:

 ما انقدر تمرین نکردیم که به خودمون گل بزنیم. .کردنباید اشتباه می -

 گی؟این کارش رو نمی زنی و اصالً؟دیگه سر مانی جیغ نمی ن کنم چیجبرامن اگه  -

 سفت جلویش ایستادم و گفتم: نیما لبخند زد اما جوابی نداد.

 جواب بده. -

 نیما هم جدی شد و گفت:

 کنم.هر کاری بگی می.تو گل بزن  -
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اما  .گران بودند و نه مغرور به خودها نه نآن ها وارد زمین بازی شدیم.همراه با بچه م را برداشتم و سر کشیدم.بآ

 ترسند.گفت که از باخت با ما نمییک احساسی به من می

من نفس امروز برای دفاع از غرور  نیما توپ را به من پاس داد. و. رفتمبا قدرت جلو  ،صدای سوت را که شنیدم

چند نفر تالش می ،ی زمین بودمدانم کجانمی. با قدرت بیشتری دویدم برای اینکه او له نشود. .جنگممانی می

شاید هم می شنیدم،گفت تنهایی کار نکن را هم نمیکردند تا توپ را بگیرند یا حتی صدای نیما را که می

 دیدم.کس اهمیت نمی دادم و فقط دروازه را میشنیدم اما به هیچ

با تمام نیرو به توپ ضربه زدم  م.شدآمد دیوانه میم میهای شرمنده مانی که یادچشم. بودمدرست مقابل دروازه 

مانی خوشحال بود اما شرمنده  آوردند را فهمیدم.که سمتم هجوم میرا در حالی  و فقط جیغ و داد تیم خودمان

 لبخندی زدم و زیرلب گفتم: هم بود.

 این اول راهه. -

بعد از  رفتم و دوباره گل زدم.قدرت پیش  ا ها گرفتم.بجلو رفتم و توپ را از آن ها توپ را انداخت.بان آندروازه

 م کردند.خواستم توپ را بگیرم اما دریبل .ها جلو آمدندآن ،بانشوت دروازه

 .دوباره ما جلو رفتیم خواستند گل بزنند که مهران توپ را گرفت و به نیما پاس داد. .به  دروازه نزدیک شدند

 نیما یک گل زیبا کاشت.

یکی پس از دیگری  .توپ زیر پاهای من بود پس باید بزنم. .ج گل بزنمبه نیما قول داده بودم که باالی پن

 ان بازی مانده بود.یدو دقیقه تا پا کردم.دریبلشان می

درست یک  .نالبته نه اآل .دادماما من باید انجامش می .سخت بودانجامش نیما در ورق حرکتی نوشته بود که 

 بازی.پایان دقیقه مانده به 

آتش توپ را به زیر پای  ها یک گل به ما زدند.آن .بازی در وقت اضافه بود و پنجمین گل را زد. به نیما پاس دادم

 دهم.جواب گلی که زدند را با گلی بی نقص می شان هجوم بردم.سمت دروازه من انداخت.

ی چپم اشان توپ را به پبعد از پشت سر گذاشتن. نیما و بقیه پشت خط وسط زمین ماندند و فقط نگاه کردند

 پریدم و با پای راست به توپی که در پای چپ بود ضربه زدم.پای چپم را بلند کردم باال . دادم

آن ضربه من با قدرت  .داور سوت زد درد زیادی داشت. .گرفتم دستم را محکم مچ با شدت به زمین افتادم.

 فراوان به دروازه برخورد کرده بود و ما شش بر دو بردیم.

 گفتم:که کنارش رفتم وشد  مینمانی داخل ز
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 نداری. و داری غمر تا من -

 و گفت: لبخندی زد مانی

 ترسم نداشته باشمت.برای همینه که می -

 گفتم: . با غمک کنمم را تراها عادت کردهن به آنه اآلترسم که این تیم را کمن هم می لبخندم تلخ شد.

 مگه نه؟ .م ما دوستیمه اگه برم باز -

 و با لبخند گفت:مانی از من جدا شد 

 آره. -

رفتیم که کل مردم دورمان سمت ماشین می دادم سمت ساکم رفتم.م را ماساژ میلند شدم. در حالی که مچب

گوشیش را برداشت و از من چند عکس  ،کردیک دختر مو شرابی در حالی که با ذوق نگاهم می جمع شدند.

 گرفت.

 :گفتبه انگلیسی مد و یک پسر مو بلند که تیپ فوتبالی زده بود سمتم آ

 ها هم خوب باشن.کردم ایرانیو نمیر فکرش .بازیت عالیه -

 لبخند زدم و گفتم:

 نظر لطفتونه. -

 دستش را سمتم گرفت و گفت:

 سونه.اسمم جک .تو فوتبال دفاع بودممن  -

 و گفتم: دستش را گرفتم

 بختم.خوش -

 دستم را محکم فشرد و گفت:

م اما نیمه اول که نیومدی خوشحال شدی هات رو دیدیم.ی بازیون همهچ .بازیمدونستیم که قراره بما می -

 . دوم که اومدی دیگه...

 حرفش را قطع کردم و گفتم:
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 در تالش کنی.قهمهم اینه که تو چ .قدر قدرتمند باشههمهم نیست رقیبت چ -

 به خودش آمد و گفت: ک ندارم که غرق در حرفم شده است.ش او مکث کرد.

چون اگه بیوفتی بلند  .تونی بردارینی هر سدی که جلوت میاد رو میئچون مطم .که موفقی تو برای همینه -

 .نامیدوارم همیشه موفق باشی چون اگه به خواستت نرسی دست بردار نیستی. .شیمی

 هایش گیر افتاده بودم.هایش بسیار عمیق بودند و من در عمق حرفحرف دستم را رها کرد و از ما فاصله گرفت.

 ای دارم؟و فقط با چند کلمه فهمید من کیستم و چه عقیدها

 زدیم سوار ماشین شدیم.در حالی که خبرنگاران را پس می در ماشین را باز کردند.

اد دوست داشتم د. من نیز خسته بودم خسته از این تظاهر خیابان تاریک شده بود و خورشید به خواب رفته بود.

م من با اینکه دخترم دوست داشتم با بلندترین صدا بگوی کنم.ر بودنم افتخار میبزنم و بگویم من نفسم و به دخت

 کنم.تر از پسران عمل میاما قدرتمند

باید  .توانماما نمی. خواهد نشان دهم که کیستم که چقدر تالش کردم که به این نقطه برسمامشب دلم می

بینند که همه می د و من به مقصدم خواهم رسید.رساگر اندکی تحمل کنم این مسیر به اتمام می .تحمل کنم

که  نشان خواهم داد آری به همه نشان خواهم داد. .را به دست آورده همه قدرتاین بازیکن کیست و چگونه این

 رسد.که بخواهد میاین نفس به هر چه 

رم گذاشتم و نفس دستم را روی قلب بی قرا رد و شیشه ماشین را لمس کرد.باران نم نم شروع به باریدن ک

 گیرد.دانم چرا همیشه بعد از مسابقات احساس غم تمام وجودم را فرا میینم عمیقی کشیدم.

فقط قدرت پسران را نشان می .آورمشوم در حقیقت هیچ چیزی به دست نمیدر تک تک مسابقات که پیروز می

پسر به نام آرتین  همه دانستند که یکفقط  .نه را کرده؟ ام که یک دختر این کارهاآیا تاکنون نشان داده دهم.

 ام.من هیچ کاری برای دختران نکرده .اممن هیچ کاری جز تظاهر انجام نداده .است پیروز شده

بینی که در دل غم گرفتار شدم و دست و پا میمی ام؟بینی که چه خسته شدهمی بینی؟خدایا می. خسته شدم

ام اما این راه هر هبینی که چقدر سختی کشیدمی شود؟یک پسر داده می ی افتخاراتم بهبینی که همهمی زنم؟

ام تو بگو آیا راهی که آمده توانم؟خواهد اشک بریزم اما نمیبینی که دلم میمی شود؟تر میلحظه دراز و دشوار

دایا تو بگو خ کنم؟هوده میگونه است و من تالش بیتران همانآیا تا آخرش سرنوشت برای دخ راه درستی بود؟

 آیا من به جایی خواهم رسید؟
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صورتم را سمت پنجره چرخاندم تا کسی  هایم را خیس کرد.قطره کوچکی از چشمانم لغزید و روی گونه

 چشمانم را نبیند.

 ، اشک پوچی،اشک دلتنگی ،لن اشک شوق باشند اما حال اشک غمشاید در سا .ها اشک شوق نیستنداین اشک

احساساتم را چگونه  چه بگویم؟ از چه کسی گالیه کنم؟ سوزاند.که تا ته قلب مرا می اشکی اشک افسوس است.

 قلبی که در حال سوزش است را چگونه نشانتان بدهم؟ توصیف کنم؟

 ریختم.لرزید و آرام اشک میام میاز شدت اشک چانه

خدایا احساس مرا فقط تو می تم.گذاش هاهایم را روی پلهسمت آپارتمان رفتم و قدم ماشین ایستاد و من فوراً

 معلوم بجنگم؟ایا بمانم و برای مسیری ن باز گردم؟امیدی آیا پس بکشم و با نا چه کنم؟ .دانی

یا شاید هم  روم؟زندان می کنند؟اگر بفهمند دخترم چه می روی پله نشستم و سرم را روی زانوهایم گذاشتم.

اما کسی جز تو . تیم شدم اک بودم و فقط برای فوتبال وارد اینخدایا تو خودت شاهد بودی که من پ اعدام شوم.

 من خبری ندارد. از منظور

سمت پنجره رفتم و دستانم را روی پنجره  همه در خوابی عمیق فرو رفته بودند. در را باز کردم و داخل شدم.

 کشیدم اما از سوزش چند بار نفس عمیقی. رد پنجره چسباندم و چشمانم را بستمسرم را به شیشه س گذاشتم.

 توانستم.خواست زار زار گریه کنم اما نمیدلم می قلبم کم نشد.

ال اگر قهرمان فوتب شاید اصالً .قرار نبود پیروز شوم شاید اصالً شاید در این چند وقت فقط در خیال و رویا بودم.

 جهان شوم و بگویم من دخترم مرا زنده نگذارند.

این جایگاهی که من به آن  ،این زمین بازی ،این کشور چراغ روشن مانده بود.شهر تاریک بود و فقط با چند 

. باید این بازی بی سر و ته را تمام کنم .باید بروم ام.من با کلک وارد این جایگاه شده .رسیدم به من تعلق ندارد

 ک کنم؟باید این تیم را که همیشه پیشم بودند را تر یعنی باید بروم؟ .ایمباید از تیم در بی

از اول هم  ه چنگ انداختم و محکم نفس کشیدم.هایم به شیشه پنجربا ناخن روی شیشه پنجره افتاد. ماشک

فراتر نباید پایم را  .دادممن باید فوتبال را با دختران ادامه می. شدممن نباید وارد این تیم می .اشتباه آمده بودم

 گذاشتم.ام میاز اندازه

 ر گرفت و با صدای مهربانی گفت:ام قرادستی روی شانه

 و.ر هاتنبینم گریه خوبی؟ -

 آهی جان سوز کشیدم و با خیره شدن به پنجره گفتم: برگشتم و به نیما و لبخندش خیره شدم.
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 اهدیگه از اینکه با صدای پسر .ن خسته شدمددیگه از تظاهر کر باید برم. .ش بدمهتونم اداممن دیگه نمی -

دونم تو هم خیلی می م راه رو اشتباه اومده بودم.ه از اول .ما اینجا جای من نیستنی حرف بزنم خسته شدم.

 خوام.معذرت می .اذیت شدی

دستش را  خواست چیزی بگوید اما پشیمان شد. کرد.ای متحیر نگاهم میلبخند نیما محو شد و فقط با چهره

 وار گفت:روی شیشه پنجره گذاشت و زمزمه

 حرف آخرته؟ -

 ندانستم که این مکامی .کمی تردید داشتم اما جوابی ندادم. .چشمان سبزش روی شیشه خیره شدمبه انعکاس 

ام با سختی به دست آوردهکه اما دوست نداشتم جایگاهی را  .ایی نخواهم رسیددانستم به جمی .جای من نیست

 را به آسانی رها کنم.

 نیما دوباره پرسید:

این  زنی؟داری جا می خوای ولمون کنی؟می تو مسابقات تنها بزاری؟رو  خوای مامی واقعاً حرف آخرته؟ -

 شناسمت بی مرام نبودی.تا جایی که من می نامردی نیست؟

نه من هیچ گاه تسلیم  جا زدن؟ سمت اتاق رفت و در را محکم بست. تک نگاهی به من انداخت و بدون تعلل

هایم را روی لباس توانم ادامه بدهم.سمت چمدانم رفتم.نمی معلوم است را نیزاما راهی را که پایانش نا .شومنمی

 چمدانم گذاشتم و به خاطراتم با نیما و مانی فکر کردم.

 روی چمن ها انداخت و گفت:خود را مانی »

 ترسم.می -

 ها نشستم و گفتم:روی چمن

 از چی؟ -

 مانی با لبخند نگاهم کرد و گفت:

 از اینکه بری. .از اینکه دیگه ترکم کنی .از اینکه از دستت بدم .از اینکه نباشی -

 لبخند زدم و گفتم:

 نترس تا آخرش باهاتم. -
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ایی لبخندی به زیب. لبخندی به زیبایی بارش باران.و غروب خورشید  علبخندی به زیبایی طلو. انی لبخند زدم

 «.رنگین کمانی که در آسمان است

 یک لحظه مکث کردم و به خانه خیره شدم. ردم.در خانه را باز ک ،م بودتدر حالی که دسته چمدان در دس

 نیما توپ را به زیر پایم انداخت و گفت:»

 ترینی.با اراده تو واقعاً -

 لبخند زدم و گفتم:

 ممنون نظر لطفته. -

 نیما به چشمانم خیره شد و گفت:

 زنی؟نظر لطفمه؟چرا انقدر سفت حرف می -

 به توپ خیره شدم و چیزی نگفتم که ادامه داد:

 وقت نرو.هیچ .عاشق همه چیزت .عاشق سفت بودنت .تهاشقتم.عاشق ارادعنفس  -

 با لبخند ملیحی که فقط برای تظاهر بود گفتم:

 شاید رفتم. -

 «نیما اخم کرد اما چیزی نگفت.

 خواستم از تیم خارج شوم.خواهم کجا بروم فقط میدانستم میخودم هم نمی .و در را بستم از خانه خارج شدم

حتی از این فاصله هم چشمانش می به پنجره خیره شدم و دو چشم نیما را دیدم. ن خارج شدم.از آپارتما

 درخشید.

 نگاهم را از پنجره گرفتم و به مسیرم ادامه دادم.

*** 

 «راوی»

لبخند تلخی زد و زیر لب  کرد تا اشک نریزد.کرد و تمام تالشش را مینیما از پنجره به دور شدن نفس نگاه می

 گفت:
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 را نفس؟چرا تنهامون گذاشتی؟چ -

یعنی باید  رسد؟به اینکه به کجا می .کردداشت و به آینده خود فکر میمی نفس در دل تاریکی و سکوت قدم بر

 تواند؟ مگر می  و امیدش را باید ترک کند؟ یعنی آرزو رها کند؟

 ت و او را به آغوش کشید.سمت نیما رف ریخت را دید. هایی را که نیما می  مانی سمت پنجره رفت و اشک 

هایش را بگیرد اما خواست جلوی اشکنیما می دانست اما دوست نداشت دخالت کند.های نیما را نمیدلیل اشک

 نمی توانست. .توانستنمی

 نیما لب باز کرد و آرام گفت: ت و آرام کمر نیما را نوازش کرد.اما باز هم دلیلی نخواس .مانی نگران شد

 تونه به تظاهر ادامه بده.نمی گفت .نفس رفت -

یادش آمد که  مانی روی زمین افتاد و بی اراده اشک ریخت. مانی یک لحظه احساس کرد قلبش از حرکت افتاده.

 اما رفت. .مانده او قول داده بود میبنفس 

؛ ی داشتهای بی جواب زیاد مانی در ذهن خود سوال  آلود یک دیگر خیره بودند.نیما و مانی به چشمان اشک

نه توانسته بود شبانه و بی او چگو ها برایش جنگیده بود دل بکند؟توانست از هدفش که سالنفس چگونه می

 توانست بکند؟یعنی حتی یک خداحافظی هم نمی د؟ورخبر ب

توانست با خیالی راحت بلند دیگر می ریخت.داشت و همراه با باران اشک مینفس زیر بارانی شدید قدم برمی

 دانست که خسته است.فقط می .دانست چرا رفتهخودش هم نمی بریزد. اشک

*** 

 مربی پیش بچه ها آمد و گفت: مانی و نیما تمام شب را نخوابیده بودند. صبح شد و خورشید خود را نشان داد.

 راستی آرتین کجاست؟ ریم هند.یک ساعت دیگه می -

کمی امید داشت که نفس بازگردد و به خاطر همین  .نیما دوست نداشت حقیقت را بگوید همه سکوت کردند.

 امید گفت:

 فکر کنم خودش بیاد. .رفت بگرده -

 مربی سرش را به نشانه پذیرفتن تکان داد و گفت:

 بهتره آماده باشین. -
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نفس با صدای آرامی  را برداشت و شماره نفس را گرفت. اشناگهان با فکری گوشی مانی سمت چمدانش رفت.

 جواب داد:

 فم.متاس -

 گفت: ،زدبا صدایی که غم در آن موج میمانی 

بگو چرا دوست نیمه راه ؟ فقط بهم بگو چرا رفتی چرا؟ این بود دوستی که تا آخرش باهامه؟ این بود قولت؟ -

 شم؟فکر نکردی با این کارت ازت متنفر می چرا؟ بگو چرا؟ ؟ها تنها گذاشتیرو تو مسابقه بگو چرا ما ؟شدی

 مانی بی اختیار داد زد و گفت: شد.نمیآمد اما جوابی شنیده مش میهای آراصدای نفس

 چرا لعنتی؟ -

 نفس با صدای بلندی گفت:

دونی تظاهر چه تو می شم.غم نابود میچاه  من دارم در عمق دونی من چه حسی دارم.تو نمی! خفه شو -

 وش کردن چه حسی داره؟و فرامر دونی خودتتو می دونی خودت نبودن چه حسی داره؟تو می حسی داره؟

مین این چند اما برد من نبود. .اون روز تو مسابقه برنده شدیم و من فکر کردم و گفتم این چندمین بردم بود

ه همون وقت ک .نفس مرد نه مردم گفتن آرتین. نفس عاشقتم؟ نآیا مردم گفت اما آیا من زدم؟ .گل زدنم بود

 به خدا سخته. .سخته مانی پسر شد مرد.

هم  ،داداو هم به نفس حق می شی در گوش مانی پیچید.وهای گگوشی را خاموش کرد و صدای بوقنفس 

هایش رقیب را متعجب دیگر نفسی نبود که با گل زدن کند. دیگر نفسی نبود که با او شوخی بود.غمگین بسیار

 بیند؟یعنی دیگر نفس را نمی یعنی تمام شد؟ سازد.

 ست.س نیاما دیگر نف .یاد خاطراتشان در برف افتاد دن بارانی از اتاق خارج شد.مانی چمدانش را بست و با پوشی

مانی با حرص . نیما به مانی خیره بود همه به فرودگاه رفتند. و آسمان غرش می کرد. باریدباران شدیدی می

 نیما سمت مانی رفت و گفت: داد.دسته چمدان را فشار می

 خوای تابلو بازی در بیاری؟می -

 گفت: ،آمدی با صدایی که از چاه در میمان

 دست خودم نیست. -
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کرد احساس می گیج شده بود.اما نیما  .مانی به شدت غمگین بود همه سوار هواپیما شدند و از زمین دور شدند.

 در خواب است و روزی بیدار خواهد شد.

اش را .گوشی خواهد کجا بروددانست میاما نمی نفس روی صندلی فرودگاه نشسته بود و منتظر بود تا برود.

 برداشت و پیامی از مانی دید.

 "منتظرتم. شیم.ما با از دست دادن یک نفر ضعیف می .ها تنها بزاریرو تو مسابقه تو نباید ما .به هند بیا لطفاً"

ش کل ابا خودخواهی خواستاو نمی رفت؟آیا باید می اش تکیه داد.نفس لبخندی به تلخی زهر زد و به صندلی

 تیم را به دردسر بیندازد.

او مجبور بود به خاطر  یره شد.های سفید خسوار هواپیما شد و با غم به ابر نفس بالخره تصمیم خود را گرفت.

 ش این بازی را ادامه بدهد.تیم

*** 

دستش را  نیما آید.ن بود که نفس نمیئاما مطم .مانی منتظر جوابی از نفس بود ها از هواپیما پایین آمدند.بچه

نفس  مانی به پیام نفس خیره شد و لبخند زد. اش گذاشت تا نور خورشید چشمانش را آزار ندهد.روی پیشانی

 نیما بی هیچ حرفی گفت: مانی با خوش حالی پیام را به نیما نشان داد. ه بود و در حال آمدن به هند بود.پذیرفت

 خوبه. -

ربی م یعنی دیگر نفس برایش مهم نبود؟ از نفس دلگیر بود؟یعنی  چه چیزی باعث بی تفاوتی نیما شده بود؟

 گفت:

 بریم بگردیم؟ -

های خرابه هایش چون خانههای فقیر زیادی داشت و بعضی خانههند مکان یرفتند و سمت پارک رفتند.ذهمه پ

 ها چون قصر ساخته شده بودند.های پولدار هم بیش از حد زیبا بودند و خانهاما مکان بودند.

*** 

اش هم ن بود این احساس در بازیئپوچ شده بود و مطم .دیگر هیچ هدفی نداشت نفس از هواپیما پایین آمد.

بازند اما به خاطر دانست که میمی. اش خوب بازی کندتواند بدون هدف و اراده قویاو نمی تاثیر خواهد گذاشت.

 مانی مجبور بود ادامه دهد.
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 نصف نفس سوار ماشین شد تا به آن پارک برود. ا به نفس فرستاده بود.ن بودند رمانی آدرس جایی که در آ

 .نفس سمت پارک رفت و مانی را از دور دید تر از آن شده بود.اما قلب نفس تاریک .بیشتر مردم هند سیاه بودند

دم قسمت دیگر پارک رفت و آرام  بزند. مدوست داشت کمی تنهایی قد .اما تالشی برای رفتن به سویش نکرد

 زد.

باد با مالیمت دستش را روی قلب زخم دیده نفس می .خواست برود و عقب نشینی کندبا تمام وجودش می

 نفس عمقی کشید و زیرلب گفت: نفس چشمانش را بست و ایستاد. کرد.کشید و عبور می

 پوچی چقدر بده. .چقدر بده -

 صدایی از پشت گفت:

 و ادامه بدی؟ر خوای هدفتیچرا دیگه نم چرا رفتی؟ چرا پوچی؟ چت شده؟ -

 سمتش رفت و گفت: نفس برگشت وبه فردی غمگین که به او خیره شده بود نگاه کرد.

 دونم که بیدار شدم.و میر اما فقط این .دونم چرانمی -

 از چی بیدار شدی؟ -

 نفس به چشمان او خیره شد و گفت:

میگن دختر هم  ،چون قهرمان یک دخترهشم و من فکر کردم قهرمان فوتبال جهان می .از رویا بیدار شدم -

دختر هم در ورزش فوتبال بهتر از  .شهباید تو تلوزیون دیده بشه و برای دختر هم بازی رو چمن آزاد می

 اما اینجوری نیست. .شهپسر معروف می

 ش گفت:کم شد و با صدای آرامنزدی

 نی؟ئمطم -

 ی موهایش برد و گفت:را الش دست اش خیره شدم اما جوابی ندادم.به چشمان جنگلی

 .بمون  -

 کرد.ش مرا دیوانه میلحن مالیم سخنانش پر از احساس و لطافت بود. ها رفت.تنهایم گذاشت و سمت بقیه بچه

 توانم.نمی .توانم امیدم را به دست بیاورمدیگر نمی توانم پیروز شوم؟من میکند یعنی فکر می خواست؟او چه می

 آرام گفت: اما بعددیدنم اول اخم کرد  مانی با ها رفتم.سمت بچه
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 ؟کجا بودی بی معرفت -

 :و گفتمتکان آرامی دادم اش را شانه

 ببخشید با معرفت. -

 هایش.قدر زیبا بود لبخندهچ اش خیره نگاهم کرد.دا شد و با چشمان عسلیمانی از من ج

اش به موهای طالیی زد.د و لبخند میسرش را رو به باال برده بو نیما دستانش را در جیب شلوارش فرو کرده بود.

 م با دیدنش تپید.ده بود و من برای اولین بار قلبرقص باد در آم

 سمتش رفتم و گفتم:

 . .نیما من.. -

ش نیما سمتم آمد و با لبخند جذاب م ایستاد.قلب ،اش نگاهم کردم برگشت و زمانی که با چشمان جنگلیمتس

 گفت:

 مونی؟می خوای چیکار کنی؟می -

 مونم.می -

 دم گوشم زمزمه کرد:. خنددش میحساس کردم چشمانا

 رسی.دم که میبهت قول می .رسیمی -

م کنارش باشم.این حس چیست که من آن را نمیئخواست دادانم چرا دلم مینمی م کرد.ا همان لبخندش ترکب

 این لکنت زبان چیست؟ این بی قراری چیست؟ دانم؟

 اش گذاشتم و گفتم:سمت مانی رفتم و دستم را روی شانه ز این افکار دور شوم.چند بار سرم را تکان دادم تا ا

 ا.همن به خاطر تو برگشتم -

 م داد و گفت:ای تحویلغرهانی چشمم

 ذاری؟منت می -

 آتش پرید وسط حرفمان و گفت:

 آرتین بدو بیا. -
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 های سبز رنگ اشاره کرد و گفت:آتش به بوته. سمتش رفتم

 گیره.ی هست و داره ازمون فیلم میفکر کنم پشت اون یک -

 ای باال انداختم و گفتم:شانه زند؟چرا لبخند می صالًاین چرا به من گفت؟ ا ش کردم.نگاهمشکوک 

 به من چه؟ -

 امید شد اما باز سعی خود را کرد و گفت:تش ناآ

 هنوز برو ببین. -

 نه. -

 آتش کمی صدایش را باال برد و گفت:

 سخته؟ -

 کردم و گفتم: تر از اودایم را بلندص

 آره سخته. -

یک جعبه کادوی  ها رفتم.دلم برایش سوخت و به اجبار به پشت بوته آتش ترسید و چند قدم به عقب برداشت.

 آتش پیشم آمد و گفت: سفید روی زمین بود.

 بازش کن. -

 محرص ،کادو را باز کردم و با دیدن موش سیاه رنگ و کثیف ش کردم و سمت کادو رفتم.ا لبخند نگاهب

 گرفت.مرا باش که فکر کردم این آتش آدم شده است.

فرار کردم تا موش  فوراً  رفت.آتش چنان جیغی زد که صدایش تا پارک پایینی هم  ش پرتاب کردم.موش را سمت

 تم نیندازد.را سم

 مربی به همه اشاره کرد و گفت:

 گردیم.فردا هند رو می .بریم هتل -

ی شین دراز و شاسام. شدیم ،دانستمش را هم نمیمی رنگی که اسهمه موافقت کردیم و سوار ماشین صورت

 هایش به شکل کج بود.بلندی بود و شیشه
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من چگونه بی هدف می ام.فقط به خاطر مانی و نیما آمده .کنم دیگر امیدی برای ادامه بازی ندارماحساس می

 توانم مسابقه بدهم؟

هر  فرقی نداشت. اش اصالًسرا بود و برای من هم زیبایی چون مهمان .چندان تعریفی نداشت هتل رسیدیم. به

اش ش را روی پیشانیما روی تخت دراز کشیده بود و دستنی و خود را روی تخت انداخت. کس سمت اتاقی رفت

احساس عجیبی داشتم و این احساس را هم دوست  ش کردم.گوشه تختش نشستم و خیره نگاه نهاده بود.

 یدم.ترسهم از آن می ،داشتم

دستم  م دوخت و من بی درنگ از روی تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم.اش را به نگاهنیما چشمان جنگلی

دیگر آن نفس  .م را از دست دادمکنم همه چیزاحساس می م گذاشتم و اشک ریختم.را روی قلب بی قرار

 م را از دست دادم.دیگر فوتبال و هدف. کردند نیستماش حسادت میقدرتمند که همه به اراده

من برای اولین بار در حالی که سعی داشتم صدای پسرانه در . زانو زدم و یاد زیباترین خاطراتم افتادمروی زمین 

مرا انتخاب کردند برای  ،مای که به دست آوردو بعد از پیروزی با نیما مسابقه دادم. بیاورم وارد دفتر مربی شدم

 داند من دخترم.که مینیما گفت دریا زیر آب  تیم ملی.

 سمتش رفتم و گفتم: .مانی روی تخت نشسته بود»

 خوام یک حقیقتی رو بهت بگم.می -

 کمی تردید داشتم اما بدون شنیدن جوابی از مانی ادامه دادم:

 ا فوتبال بازی کنن اومدم به این تیم.هتونن بهتر از پسرا هم میهمن دخترم و برای اینکه همه بفهمن دختر -

  کمی مکث کرد و دقیق به من خیره شد. .ل جا خوردمانی او

 تو بازیت عالیه. .دونمرو چه دختر باشی چه پسر یک هم تیمی عالی می من تو -

 «آید.دانستم که با این موضوع کنار میمی ش زدم.لبخندی به زیبایی لبخند

ن همان دختر با اراده مگر م من چرا پوچ شدم؟ های هندوستان خیره شدم.سمت پنجره رفتم و به خیابان

پنجره را باز کردم  ای که داشتی کجاست؟آن اراده نفس کجا رفتی؟ کنم؟چرا پیدایت نمی ؟کجایی نفس نبودم؟

 و بلند داد زدم:

 چرا پوچ شدی؟ پس اون ارادت کوش؟ نفس کجایی؟ -

 صدای زیبا و گوش نوازی از پشت سرم گفت:
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 را اومده.فقط فراموش کرده کی و چ .اون نفس همین جاست -

ترین چیز بخشلبخندهایش برایم آرامش کرد دیدم.ش نگاهم میما را در حالی که با لبخند جذاببرگشتم و نی

 آمدم.من باید با خودم کنار می .کردماما من باید خودم را پیدا می .دنیا بود

 کنم گم شدم.احساس می -

 و دم گوشم گفت:کسی پشتم ایستاد 

 و پیدا کن.ر زود خودت -

 شود.نمی. توانم خودم را پیدا کنمنمی. اما نیست .ای کاش به این راحتی بود ش رفت.ایم کرد و سمت اتاقهر

*** 

 نیما با ترس سمتم آمد و گفت: با سر و صدایی بلند از خواب پریدم و با ترس به اطراف چشم دوختم.

 مسابقه امروزه. .آماده شوزود  -

 دم و به نفسی بی اراده خیرهکمی موهایم را شانه کر .م را پوشیدمتسالتخت پایین پریدم و لباس فو با عجله از

 کرد.م مانی دستم را کشید و سوار اتوبوس شدم.

 جوید.ش را میمانی با نگرانی ناخن دست تر برود.زد که تندکرد و به راننده تنه میش نگاه میم به ساعتئنیما دا

که دیگر هیچ از این کردم.ده بودم و از پنجره به بیرون نگاه میریلکس و بی احساس به صندلی تکیه دا من کامالً 

 چرا دیگر فوتبال برایم مهم نیست؟ ترسم؟چرا دیگر برای برد و باخت نمی .ماحساسی ندارم ناراحت بود

را ای که داشت نیما مقابلمان ایستاد و برنامه بازی هنوز آغاز نشده بود. اتوبوس ایستاد و همه سمت سالن رفتیم.

 شنیدم.اما من چیزی نمی .به ما گفت

نیما توپ را از  .ها بازی را آغاز کردندآن ذخیره نشستند و ما وارد زمین بازی شدیم. صندلی پدرام و مهران در

 ها گرفت و به من پاس داد.آن

 کردم هر لحظه امکان دارد بی هوش شوم.دویدم و احساس میبا بی حالی می

نیما  توپ حتی نزدیک دروازه هم نشد.با بی حالی ضربه زدم و  یدم.شان رسبه دروازه کردم.همه را دریبل می

کردند اما برای من همه شادی می خودش جلو رفت و گل زد.. ها گرفت اما به من پاس نداددوباره توپ را از آن

 مهم نبود که گل زدیم یا گل خوردیم. اصالً
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 بی تفاوت ایستاده بودم. کردم و کامالً من هم تالشی نمی .کنارم گذشتندها با قدرت جلو آمدند و به راحتی از آن

 گفت: ،داددر حالی که از بازویم گرفته بود و مرا تکان می ها گل زدند و نیما با حرص سمتم آمد.آن

 چرا بی خاصیت شدی؟ قدر چرت شدی؟آنچرا  کجایی؟ چته؟ .به خودت بیا -

ترین دختر آری نفس تو چرت ام؟من چرت شده ام؟من بی خاصیت شده. دلماتش بسیار سنگین و درد آور بودنک

 و هیچ ارزشی نداری. یدر دنیای

مهم نبود  زدند اما برای من اصالًها با حرص سر من داد میبچه ها دومین گل را هم زدند و نیمه اول تمام شد.آن

را  چرا باید استعدادم چرا باید گل بزنم؟ ،زد آرتین گل وقتی قرار است گل بزنم و همه بگویند گویند.که چه می

 ها ثبت کنم؟به نام پسر

 کردم.ش میو دومین گل را زد و من فقط نگاهنیما جلو رفت  نیمه دوم آغاز شد.

ه ی با لحجه گفت کدر حالی که از کنارم می گذشت چیز ،یکی از اعضای تیم رقیب که بسیار سیاه پوست بود

 کردم.ن به نظرم اشتباه فکر میام اما اآلریفت را زیاد شنیدهو گفت تعا من دیوانه شدم.

 با سرعت توپ را گل کردم و با حرص به آن پسر خیره شدم.. ها رفتمتوپ را از او گرفتم و سمت دروازه آن فوراً

 سومین گل را هم زدیم.

 ام.اما من غمگین بودم که باز پسرها را قدرتمند نشان داده .نیما خوشحال بود

وق بازی میهمه با ذ به مانی انداخت. اما آتش گرفت و .نها سمت دروازه ما رفتند و توپ را به دروازه زدندآ

ها هم گل زد و ما سه به سه مساوی بازی را الخره تیم آناب کردم.ن میشاکردند اما من فقط ایستاده بودم و نگاه

 ت یکی سخن بگوید تا او را به باد کتک بگیرد.خواسنیما عصبانی بود و بی شک فقط می به اتمام رساندیم.

 نیما بالخره سمتم هجوم آورد و گفت:

 دردت چیه؟ چته لعنتی؟ -

 ش گفتم:وشگحکم هلش دادم و نزدیک م

 نمی خوام من گل بزنم و مردم فکر کنن پسر گل زده. -

 نیما نزدیک گوشم گفت:

گی می.فتخارات رو فقط تو به دست آوردی گی که این امی .گی که دختر بودیاگه پیروز بشی به همه می -

 جا برسی.گی که مردی و زنده شدی تا به اینمی .قدر سختی کشیدیهکه چ
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 هایش خیلی تاثیر گذار بودند.حرف اش رفت و موهایش را خشک کرد.نیما از من فاصله گرفت و سمت حوله

 هدف من از اول هم همان بود.

 مربی سمتمان آمد و گفت:

 تونیم ادامه بدیم.م ببازیم دیگه نمیه ولی اگه باز .شیمرت اومدیم جلو از بازی حذف نمیچون با قد -

ما ا ام را جویا شود.ای که انجام دادهخواست دلیل بازیکردم که میاحساس می مربی به چشمان من خیره شد.

 ش را بگویم.توانستم دلیلمن نمی

  ام دوختم.م را به کفش ورزشیچشمان

خیابان هندوستان کوچک بود و جمعیت زیادی در  روی کنیم.خارج شدیم و تصمیم گرفتیم پیادهاز سالن 

 .گفت چه زیباستکرد و میمانی به اطراف اشاره می ها تجمع کرده بودند.خیابان

 عزیزم خوشگل هم باشه خودت ببین به من نگو. -

 دادند که مساوی شدیم.نشان نمی بودند و اصالً  شادها همه بچه. هایش را جمع کرداخم مانی اخم کرد اما فوراً

 نیما پیشم آمد و گفت:

 م بی خیال وایسادی؟ه چرا یه لحظه گل زدی و باز -

 کمی مکث کردم و گفتم: یاد آن پسر افتادم و دستانم را مشت کردم.

 اون پسره مسخرم کرد. -

 نیما جدی شد و گفت:

من عاشق اون نفس  .خواممن همون نفس رو می تی.م که شده باید نشون بدی ضعیف نیسه به خاطر همین -

 بودم.

 ش کردم و با لحن سردی گفتم:کس نگاهم تپید اما ریلا شنیدن کلمه عشق قلبب

 ب عاشقم نباش.خ -

دانم که می خواستم فقط این را می .گونه با او سخن گفتمدانم چرا ایننمی از کنارش گذشتم و پیش مانی رفتم.

 ه نشود که دوستش دارم.زود فرار کنم تا متوج
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ای مانی خمیازه کاشت.هایش را میکرد و روی موهایم بوسههوا گرم بود و باد با مالیمت صورتم را نوازش می 

 لند کشید و گفت:ب

 از خودمون این انتظار رو نداشتم. .ع بودامروز بازیمون ضای -

 نیما با لحن بسیار سردی گفت:

 فتاد.ها این اتفاق ابه خاطر غرور بعضی -

دانم که از آن عشقی  می چپ نگاهم کرد و دوباره به مقابلش خیره شد.گفت چپ در حالی که این جمله را می

فقط دچار تردید  .اممن تغییر نکرده دهم که من همان نفسم.ای هم نمانده اما نشان میکه برایم داشت حتی ذره

هدفم را گم کرده  .جنگمدانستم برای چه دارم مینمی ا نه؟اکراه داشتم که آیا باید این کار را انجام دهم ی. شدم

 ن چنین رفتاری ندارم.اما اآل .کننددم اگر حتی پیروز هم شوم قبولم نمیکرفکر می .امید شده بودمآری نا. بودم

همان نفسی که تمام . م کنند چه نه من همان نفس هستمچه قبول ،چه پیروز شوم چه نشوم دانمن میاآل

ای نشان دهد که لیاقت نامی که رویش تا حد اقل ذره .ها را پشت سر گذاشت تا به این نقطه برسدریناهموا

برد یا یا می .دهدنفسی که تا آخر این بازی را ادامه می .تا به کل دنیا ثابت کند که او نفس است. هست را دارد

آری  ها را چگونه باید تمام کرد.این سختیدهیم این ما هستیم که نشان می .زندگی سختی زیاد دارد. بازدمی

من برای اولین  ای که انجام دادم به اندازه یک عمر پشیمانم.دهم و امروز به خاطر بازیمن این بازی را ادامه می

گذارم که نیما با نمی. گونه بماندگذارم اینخورم که نمیقسم می ماا. ر فوتبال خود را ضعیف نشان دادمبار د

 گاهم کند.تحقیر ن

ای ای که به شکل پرندهاش از مجسمهمانی با گوشی کرد.داشت و دقیق به اطراف نگاه میمی نیما آرام قدم بر

. مو من دوباره همان نفس قبلی شد رفتنددست در جیب با غرور راه میپدرام و مهران . عکس گرفت زیبا بود

ش را که چون مادری مهربان تمام محبت به خورشیدیم فرو بردم و شلوار جینم را در جیب گرم  دستان سفید

 اش را سمتم گرفت.مانی سمتم آمد و دوربین گوشی چشمک زدم.ریزد روی ما می

 سالم کن. -

 چی؟ -

 گیرم.دارم فیلم می .به دوربین سالم کن -

 مانی زدم و رو به دوربین با همان لبخند گفتم: لبخند و مهربانی یبخندی به زیبایل
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همزی دوست داره این دوست خوشگل و باکس .های مانیهکسی که دیوونه وار عاشق بامزگی .سالم من نفسم -

 ش بخنده.

 اش را هم چنان روی من گرفته بود.کرد و گوشیمانی مات نگاهم می

 :متری گفتم را روی هوا تکان دادم و با لبخند شیریندست

 کنی؟خوابیدی یا داری در عالم افکارت شنا می کجایی عمو؟ -

 ای زد و گفت:مانی لبخند بامزه

 و بیرون کشید.ر شدم که قایق رسید و منام فقط داشتم تو لبخند شما غرق میجخاله من این -

و نیما و مربی در سوی دیگر و مهران و پدرام  م آمد.اش را خاموش کرد و سمتمانی گوشی تر شد.م عمیقبخندل

کردیم و با ذوق درباره نی قدم به قدم با یک دیگر حرکت میمن و ما  زدند.همچنین آتش و سام با هم قدم می

 گفتیم.ها سخن میساختمان

 اشاره کرد و ،مانی به ساختمانی که سقف آن به شکل شمشیری بود و چند چراغ دایره مانند رویش آویزان بود

 گفت:

 از چوب ساخته شده آره؟ -

 خانه کار شده بود.هایی که به رنگ شکالتی بودند روی چوب دقیق نگاه کردم.

 خیلی خونه قشنگیه. .آره -

 ش به اطراف اشاره کرد و گفت:انی با دستم

 ها که نمیاره.رو به کجا فوتبال ما -

 رفت و رو به همه گفت: ،و درازی که جلویمان ترمز کرد نیما سمت ماشین سیاه رنگ

 بیاین سوار شین بریم خونه. -

هایش صندلی م.های آن بخوابتوانستم راحت روی مبلمی داخل ماشین آنقدر بزرگ بود که همه سوار شدیم.

سرم را به شیشه نیمه دودی ماشین  چید.ای در سرتاسر ماشین پینگ آرام و هندیهآ چرم و شیری رنگ بودند.

یک زن در حالی که  خیره شدم. لوغی زیادی در آن شکل گرفته بودکه ازدحام و ش ایتکیه دادم و به جاده
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ست مادرش ش را از دخواست دستپسر بچه با گریه می. گفتکشید با مبایل سخن مییاش را مدست بچه

 هایی به مادرش می گفت.خالص کند و به هندی چیز

 چون سرعت ماشین زیاد شده بود. .ماشین از ترافیک در آمد و من دیگر نتوانستم به مردم نگاه کنم

*** 

تاق وارد ا را دنبال خود کشاندم.نیما  ش را بیرون داد.ص نفسنیما روی مبل نشست و با حر. به داخل خانه رفتیم

 نیما خم شد .ش وحشتناک شده بودجنگل چشمان. ش چشم دوختمو خشمگین شدم و دقیق به چشمان جنگلی

 و دقیق به چشمانم نگاه کرد.

 .خوام یه چیزی رو بدونینیما می -

 با لحن سفت و سردی گفت: فت.ش را از من گرا الی موهایش برد و با حرص نگاهش ریما دستن

ن من اآل کو اون دختر سر سخت؟ کو اون نفس با اراده؟ و بکنی.ر کردم این کارفکر نمی .بازیت خیلی بد بود -

 بینم.یک دختر مسخره و بی ارزش رو دارم جلوم می

 تر از او گفتم:خشمگین ش زدم.ای به گونه سفیدی اختیار دستم را بلند کردم و محکم سیلیب

یک دختر که  .یک دختر با اراده و مغرور. ن نفسمم اوه من هنوز .و زیر پا بزاریر های منق نداری ارزشح -

اما پیداش کردم و هیچ .و گم کردمر آره دچار تردید شدم خودم و هدفم. دهجونش رو هم به فوتبال می

 دم کسی بهم توهین کنه.وقت اجازه نمیهیچ ،وقت

با صدایی که  م را گرفت.لبخند شیرینی زد و محکم دست. حتی عصبانی هم نبود. کردم مییما ساکت نگاهن

 مهربانی در آن موج می زد گفت:

 خواستم.و میر م اینه من .و پیدا کردیر خوشحالم که خودت -

 من او را زدم اما او بی خیال فقط لبخند زد. .فهممشنمی م را فشرد و با تک لبخندی از اتاق خارج شد.ستد

این چه اشتباهی بود  .گونه نبودمگاه اینمن هیچ. بازی وحشتناکی که داشتم فکر کردمم و به ت نشستروی تخ

 اند.ها بهترردهم که بگویند پسرها از دختاجازه نمی .کنمنه من درستش می که من انجام دادم؟

*** 

 «نیما»
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اما خوشحال  .کردمام احساس میهسوزش ضعیفی را روی گون م و به دیوار خیره شدم.کنار مانی روی مبل نشست

مانی  کنم.پس به این سیلی توجه نمی .ام رسیدممن فقط قصد داشتم او هدفش را پیدا کند و به خواسته. بودم

 وار گفت:م زمزمهام گذاشت و زیر گوشش را روی شانهدست

 دیوونه شدی؟ -

 م داد و گفت:مانی سیب را به دست ش کردم.ا حالت سوالی نگاهب

 خندی.میالکی  -

 گفتم: ،ه نشنودم را باال دادم و با صدای آرامی کوشه لبگ

 فهمی.ای نمیخه تو هنوز بچهآ -

و با لحن بچه  ام گذاشتش را روی شانهسرمانی  سیب را روی میز گذاشتم و سرم را به پشتی مبل تکیه دادم.

 ای گفت:گانه

 داداش عاشقتم. -

اما دریغ از کوچک .م بودای کاش نفس هم عاشق ا جوابی ندادم.اش را نوازش کردم امتم موهای خرماییسبا د

بالش را زیر  ش را آرام بست و به پهلو دراز کشید.مانی چشمان بیند.او فقط خود و هدفش را می ی.ترین احساس

 مربی و بقیه بچه ها با ذوق سمت در رفتند. سرش گذاشتم و از روی مبل بلند شدم.

 کجا؟ -

 نمایش گفت:تش با لبخند دندانآ

 تو هم اگه میای زود باش. .آرتین نیومد .ریم گردشمی -

 همه از در خارج شدند و در را محکم پشت سرشان بستند. اما جوابی به آتش ندادم. .بی تفاوت به در خیره شدم

اه در دوستی گاو هیچ  .ین دوست تا آخرش با من بودا م و به چهره آرمیده مانی خیره شدم.روی مبل نشست

می .کوتاهی کردم .ت دارمکه دوست گفتمگفت اما من نمیش را به من میاو همیشه احساسات .ایم کم نگذاشتبر

 ش دراز کشیدم.در کنار و انم برایش کم گذاشتمد

*** 

 «نفس»
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لبهایم شکل لبخند عمیقی روی  دو کنار هم خوابیده بودند. هر یش مانی و نیما رفتم.پاز اتاق بیرون آمدم و 

 م.ن را نوازش کردم و کنار مبل نشستشابا دستم پیشانی شان رفتم.متس .گرفت

 شما بهترینین. -

فقط صدای ساعت و باران  .همه جا غرق در سکوت بود ایم گذاشتم و به آن دو خیره شدم.هسرم را روی دست

 من شدند.ناگهان دو تیله عسلی و دو تیله جنگلی مشغول تماشای  شنیدم.زد را میکه به پنجره ضربه می

 کرده.ببین چجوری هم نگاهم می هللاخجالت داره و مانی:

 ش را باال برد و گفت:یما گوشه لبن

 خیلی بده یواشکی دید زدن. -

 گفتم: با صدایی که مخلوطی از خنده بود .تر شدبخندم عمیقل

 هام دست خودم نیست.کنم دیگه فرمان چشممن وقتی نگاهتون می تون نکنم؟همگه میشه نگا -

 اف نشست و گفت:صنی ما یما و مانی هردو به شکل تابلوای نیششان تا گوششان باز شد.ن

 خب چه کنیم؟ -

 نیما موهایش را پریشان کرد و گفت:

 فیلم ببینیم؟ -

 نه.بریم حیاط فوتبال بازی کنیم. -

 فت:مانی با اعتراض گ پوشیدند و با من وارد حیاط شدند.شان را و مانی بدون مخالفت لباس فوتبالنیما 

 زیر بارون؟ -

 آره مگه چشه؟ -

 کرد اما وارد زمین بازی شد. مانی با تاسف نگاهم

 هم. شما دو تا با ،من تنها -

توپ را زیر پایم بازی دادم و بعد سمت دروازه  م ایستاد.ه رفت نیما هم در خط حمله مقابلمانی سمت درواز

 رفتم.
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ر نیما را پشت س ش گذاشت و سمت من آمد.ی سری لباس فوتسال پوشیده بود رونیما کاله سویشرتی که از رو

 نیما زیر لب به مانی گفت: مانی گل زدم.گذاشتم و به 

 که. واقعاً -

 ای تحویل نیما داد اما چیزی نگفت.غرهانی چشمم

 ور شد.به سمت دروازه حمله مرا دریبل کرد و. نیما با توپ جلو آمد

 نیما لبخند جذابی زد و گفت: ک دستم گرفتم.با سرعت خود را به دروازه رساندم و توپ را با ی

 عالی بودی نفسم. -

 م را جمع کردم.اما زود لبخند .م بی اختیار لبخند عمیقی زدما شنیدن کلمه نفسب

این  ،این دویدن ،این بازی ،این ورزش ضربه الیی به مانی زدم و گل شد. با توپ جلو رفتم و نیما را دریبل کردم.

آری جذب این بازی زیبا  ام.جذب فوتبال شده دانم چرا اما شدیداًنمی قه من است.همه عشق و عال ،گل زدن

ها از همه خطر ،هاو من به خاطر فوتبال از تمام مرزها و محدودیتاین بازی تمام زندگی من است  ام.شده

 .ها گذشتم تا بتوانم با عشق و عالقه فوتبال را در آغوش بگیرممن از همه این سختی گذشتم.

 کردند.نیما و مانی با افسوس به خود نگاه می

 . خه مگه...آ .بودیم اون یه نفرن و تو دو نفر  مانی:م

 ش را قطع کردم و گفتم:حرف

 شه.پای عشق درمیون باشه همه چی می .شهآره می -

کرده  سخاوتمندی خویش آراستهباران قطع شده بود و زمین را با تمام  دست در جیب از آن دو فاصله گرفتم.

 های گرم و تند گفت:نیما دم گوشم با نفس بود.

 خوام.و میر من این نفس -

 م گذاشتم و گفتم:دستم را روی قلب ز کنارم گذشت و داخل خانه شد.ا

 م دیگه عاشقت شدم.ه من -

 مانی نفس عمیقی کشید و با لحن شیرینی گفت:
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 خدایا این هوا رو از من نگیر. -

 فقط از تو؟ -

همراه با مانی وارد خانه  ش کاشت.هایای روی لباش را به چشمان من داد و لبخند بامزههای عسلیمانی تیله

 به جمع ساکتشان پیوستم و دقیق به حال همه خیره شدم.. بچه ها کنار مربی جمع شده بودند همه شدیم.

از خشم بلکه از اما نه  .نیما در حال انفجار بود. مانی مانند من مات بود مربی لبخندی خشک بر لب داشت.

با خوشحالی به مربی خیره  پدرام و مهران زدند.آتش و سام یک دیگر را در آغوش گرفته بودند و جیغ می. شادی

 م در هوا گفتم:دستانم را از جیبم در آوردم و با تکان دادن دست بودند.

 ها چه خبره؟بچه -

 آتش با ذوق گفت:

 . باختی... .کشور دیگه ریمبردیم می .دیمیه مسابقه دیگه تو هند می -

این تنها و  متفکرانه به خود و فوتبال چشم دوختم. اش را خراب کند.گویا دوست نداشت با سخن از باخت شادی

 آری نفس هنوز اراده خویش را دارد. بهترین فرصت است که نشان دهم نفس هنوز زنده است.

 بریم.ما می -

هایم را باال دادم و سوالی یکی از ابرو و در تماشای من بودند.نیما و مانی مح با خوشحالی نگاهم کردند. مهه

 نگاهشان کردم.

 چی شده؟ -

 مانی و نیما هردو باهم گفتند:

 رو کشته. ت ماهاراد -

 نمایی زدم و گفتم:لبخند دندان

 نگاه شما دو تا منو کشته. -

 ای گفت:جدی مربی با لحن کامالً ن هیچ تعللی بلند زدند زیر خنده.هردو بدو

 برین بخوابین فردا کار زیاده. -
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کشیدم و به تخت  به پهلو دراز نیما داخل شد و سمت تختش رفت. یدم.م رفتم و روی تخت دراز کشمت اتاقس

دو ساکت بودیم و به دو  هر نیما با دیدنم چشمانش را در نگاهم قفل کرد. م بود چشم دوختم.نیما که سمت چپ

 کردیم.خیره نگاه می دیگریک تیله

 ما؟نی -

 جانم؟ -

 م را خوردم و با لحن سفتی گفتم:لبخند مرا دچار شوک کرد.ش وابج

 و فراموش نکردی؟ر تو من -

 جواب داد: اما فوراً  .ش پر از غم شدنگ نگاهر

 کردم. -

 م گذاشتم و نفسدستم را روی قلب م با این سخن ایستاد و دیگر صدایش نمی آید.حساس کردم ضربان قلبا

 گرانی گفت:نیما با ن .عمیقی کشیدم

 خوبی؟ -

 م را از نیما گرفتم و با لحن سردی گفتم:گاهن

 شب خوش. -

 م و تمام خاطراتمان را به یاد آوردم.شمانم را بستچ

 .تند تر برو نیما:»

 مانی گفت: رفتم و دستانم را مشت کرده بودم.با خشم بشین پاشو می

 کنی؟بهش حسودی می -

 نیما با خشم گفت:

 به چیش حسودیم بشه؟ -

*** 

 .تند تر بدو نیما:
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نشان دهم که می ات .م برسمکردم تا به آن هدفدم و تالش میدویهمه در خواب بودند و من با تمام توان می

 توانم.

 آفرین تو می تونی. -

 ممنون. -

 با تمام توان ضربه زدم و گل شد. .نیما در دروازه ایستاد

 بالخره گل زدم. .گل زدم -

 : نیما لبخد خشکی بر لب آورد و گفت

 تونی؟دیدی می -

*** 

 فهمد من کیستم.وای اگر آب به لباسم بخورد او می م را کشید و مرا سمت آب برد.نیما محکم دست

 کن. رو خدا ولم تو -

چند لحظه زیر آب ماندم و خیره دو . نیما مرا زیر آب برد و لبخند زد پوشانده بود. کل بدنم را آب دیگر کامالً

 نیما باالی آب رفت و گفت: درخشید.یتیله جنگلی شدم که زیر آب م

 .ایی شنیدمهدی که بهتر از پسرگفتی نشون میزدی و میوقتی با خودت حرف می .دونم دختریمن می -

 وای چرا بلند حرف زدم؟ -

 نیما لبخند زد و ادامه داد:

م تا کنکمکت می .گمنترس من به هیچ کس نمی و تو خیلی شبیه همون دختری بودی که اومد باشگاه. -

 تونی.نشون بدی که می

 لبخند عمیقی بر لب آوردم و گفتم:

 «منونم.م -

 پتو را روی سرم کشیدم و گفتم: کرد.مانی با نیش باز به من نگاه می با ضربه بالشی چشمانم را باز کردم.

 گمشو. -
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 مانی پتو را از رویم برداشت و گفت:

 پاشو تنبل جون. -

 نیما با خشم سمتم هجوم آورد و گفت: و جوابی ندادم. ا حرص به دو تیله عسلی رنگش خیره شدمب

 نی ساعت چنده؟ودمی -

 ریلکس رو به نیما گفتم: ام انداختم و کامالًنگاهی به ساعت مچی

 ساعت پنجه. -

 م کشید و مرا از روی تخت بلند کرد.یما از لباسن

 به نظرت دیر نیست؟ -

 نه. -

 م.مربی گفت بریم پارک کمی بدویی .فردا مسابقه داریم -

 ،رفتمانی در حالی که سمت لباس فوتسالش می و متعجب به نیما چشم دوختم. هایم را باال دادمکی از ابروی

 گفت:

 بار گفت تمرین کنیم تا بدنمون ضعیف نشه.مربی این -

 نیما سمتم آمد و گفت: گیر روی سرم گذاشتم.م را پوشیدم و یک کاله آفتابلاباس فوتسل

 بهت میاد. -

یز رخش را به ما نشان نداده همه جا ساکت بود و حتی خورشید ن رک بزرگ و ورزشی رفتیم.همه سمت یک پا

 با نظم کنار هم چید و گفت:نیما ما را  بود.

 دوید.و میر پنجاه دور کامل این پارک -

 آتش با اعتراض گفت:

 این پارک خیلی بزرگ نیست؟ -

 های بزرگی هستین.شما هم ورزشکار -
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 این حس را با هیچ دلم برای تمرینات تنگ شده بود. شروع کردیم به دویدن. نیمات با سو همه صاف ایستادیم.

 م گرفت و به زور خود را کشید.مانی از دست دهم.حسی در دنیا تغییر نمی

 ؟چند دور شد مانی:

 بیست. -

صف نیما جلوتر از همه ما با قدرت و زد سعی داشت خود را به ما برساند.مانی در حالی که نفس نفس می

 ای ندارد.معنی خستگی برای او .دویدناپذیری می

از رسیدن من به مقصد آمد و سعی داشت باد از مقابل می .شدندزیر پایم له می هاوقتی می دویدم چمن

 آتش بلند داد زد: گذاشتم.من باد را نیز پشت سر میاما  .جلوگیری کند

 مربی چند دور شد؟ -

 نیما با کمی مکث گفت:

 ر.هنوز سی دو -

 .باز اعتراض نکردم ،م کم آمده بودکرد و نفساینکه پاهایم درد می کردند و من بازدند و اعتراض میهمه داد می

 ها در مسابقه به کارم خواهد آمد.دانم همه این تمرینچون می

*** 

 بعد از یک ساعت

 نیما ایستاد و گفت:

 تموم شد. -

هایش نفس .نیما مثل من و بقیه نبود م را برداشتم و نوشیدم.بآ ها افتادند.هم روی چمن دو با مانی و آتش هر

ابل ش مقبا لبخند جذاب ،عادی دست در جیب خسته نبود و کامالً نفس نفس نمی زد. تنظیم بود و اصالً  کامالً

 همه ایستاده بود.

 .که واقعاً نیما:

 ش رفتم و گفتم:سمت

 انتظار نداشته باش همه مثل تو باشن مربی. -
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 م داد و گفت:ند کجی تحویلیما لبخن

 نه انتظار دارم بهتر از من باشین. -

 شیم.می -

 دونم.می -

 مانی مثل مرغی مسخره وسط پرید و گفت: های هم نگاه کردیم.هردو همزمان لبخند زدیم و خیره به چشم

 کنن.م نگاه میه چجور -

 مانی الزم دانست که خفه شود. مانی خیره شدیم و دو با خشم بههر

*** 

ش نیما از پشت دست مان کرده بود.خسته دادیم و این تمرینات واقعاًوز هم گذشت و ما به تالشمان ادامه میآن ر

 ام گذاشت و گفت:را روی شانه

 ریم.نیم ساعت دیگه مسابقه می .آماده شو خانم با اراده -

 ش خیره شدم و گفتم:ه چشمان جنگلی و شادب

 چشم مربی. -

حذف  زیم کال از مسابقهاگر در این مسابقه ببا م گذاشتم.تم را روی قلب بی تابباس فوتسالم را پوشیدم و دسل

 د برد را احساس کنم.وآمدم با تمام وج .نیامدم که باخت را بچشم شویم.می

 م را گرفت و گفت:مهران دست

 بریم.نترس ما می -

 پدرام هم کنار مهران ایستاد و با لبخند مهربانی گفت:

 ما پشتت هستیم. -

 گرمی به صورتشان پاشیدم و گفتم: لبخند

 ممنون. -
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ماشین حرکت کرد و آن  خواستند به ما برسند.زدند و با تقال میها جیغ میخبرنگار همه سوار ماشین شدیم.

 از نظر گم شدند. هجمعیت انبو

اف هم دار بودند و حتی به اطربرخی هم مشغله .خندیدندگفتند و میبیشتر مردم هندوستان خوشحال بودند می

 گفت: مانی آرام  کردند.توجهی نمی

 خدا خودش کمک کنه. -

حقیقت  در .اما من چیزی نشیندم .اش را بازگو کردنیما مثل همیشه برنامه. وارد سالن تقریبا بزرگی شدیم

 م.نخواستم که بشنو

 دویدم.در زمین میدادم فقط الکی کار مهمی انجام نمی ها جلو آمدند.آنبا پرتاب سکه  ارد زمین بازی شدیم.و

 ست.دانخشمگین بود اما نقشه مرا نمینیما 

نیما توپ را به من پاس داد اما من سریع  ها گرفت.مان شدند اما مانی هر بار توپ را از آنچند بار نزدیک دروازه

 توپ را به خودش برگرداندم.

نیما سمتم آمد  و همه از زمین خارج شدیم.مام شد نیمه اول ت عصبانی بود. گل به ما زدند و نیما واقعاً ها یکآن

 و با فریاد گفت:

 خوای ببازیم؟می باز چی شده؟ چته؟ -

 ش کردم و گفتم:ریلکس نگاه کامالً

 هیس هیچی نگو. -

مین ها دوآن همه وارد زمین بازی شدیم. آرام مرا شنید دیگر جوابی نداد. نیما غرق در خشم بود اما وقتی لحن

 آتش توپ را به من انداخت. ش فرا رسیده بود.زمان نگل را نیز زدند و اآل

آری  کردند.م میها عصبانی و مات نگاهآن دومین گل را زدم. قدرت پیش رفتم اولین گل را زدم. با تمام نیرو و

 ها گذاشته بودم.ام را برای زمان خسته شدن آنمن تمام انرژی

نیما  من با یک ضربه سومین گل را زدم. و متم آمدندها با سرعت سآن همراه با توپ به دروازه نزدیک شدم.

 اما من توجهی نکردم. .ای بر لب داشتلبخند شیطانی

ناگهان  یان بازی مانده بود که من جلوی دروازه آنها ایستادم و چهارمین گل را نیز زدم.درست پنج دقیقه تا پا

 یکی از افراد تیم رقیب با پایش محکم به زانوم زد.
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نیما با نگرانی به زانویم نگاه  همه سمتم هجوم آوردند. ش بودم افتادم.شد و من روی زمینی که عاشقتمام بازی 

 کرد و گفت:

 خوبی؟ -

 توانستم نفس بکشم گفتم:با اینکه از درد نمی

 خوبم. -

 سعی کردم بلند شوم اما دوباره روی زمین افتادم. ند و گفتند باید بیمارستان برود.چند نفر باالی سرم آمد

*** 

 بعد یک هفته

میها برایش تالش به هدفی که سال .نزدیک شده بودیم بستند.هایشان را میکل تیم با ذوق و شوق چمدان

 م.یرسچند قدم دیگر به مقصد می .دیگر راهی نمانده م.یم نزدیک شدیکرد

 ا ببندد سمتم آمد و گفت:رش در حالی که سعی داشت زیپ کاپشن مانی

 فت؟می دونی مربی چی گ -

 نه. -

 ش را جمع کرد و گفت:انی لبخندم

 بعد از پنج مسابقه اگه بردیم دیگه تمومه. -

 گفتم: ،هایم شکل گرفت و با صدایی که غرق در شادی بودبخند عمیقی روی لبل

 اینکه عالیه. -

 ت و گفت:خمانی سرش را پایین اندا

 شه.یگه همه چی تموم میری و دشه و بعد پنج مسابقه تومیبعد پنج مسابقه این بازی تموم می -

 گفتم: لبخندی به مانی زدم و

 مونی.تو دوست خوب من می .شهنه هیچی تموم نمی -
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فضای  همه سمت ماشین رفتیم. ا شدم و با ساک از هتل خارج شدم.تر شده بود جداش غمگیناز مانی که چهره

خیره بود و من شک  ه جلونیما سخت و محکم ب ماشین کوچک بود و بوی شیرینی در فضا پخش شده بود.

 ش مشغول است.نداشتم که ذهن

 ش گفت:گینتش با صدای غم رسید.آهایش چشم دوخته بود وغمگین به نظر میمانی به کفش

 چرا همه کسلین؟ -

 ش را به پشتی صندلی تکیه داد و گفت:ام سرس

 تو خودت چرا کسلی؟ -

 گفت: آتش جواب سام را نداد و به جایش پدرام

 ه جورین.همه ی .اشهآخر -

 ش داشتم گفتم:ا لحنی که سعی در شاد نشان دادنب

 هنوز تموم نشده. -

نیما کنارم نشست و با لحن  کس با سخنم خوشحال نشد و همان حال بدی که داشتند همراهشان ماند.هیچ

 ای گفت:جدی

 ری؟بعدش می -

 :مش چشم دوختم و گفته چشمان جنگلی و غمگینب

 شاید. -

 این حال و هوا دلیلی اصالً این احساس مبهم چیست؟ م خیره شد.چشمان آبی رنگ زی نگفت و فقط بهدیگر چی

 این بد است؟ .ما در حال رسیدن به هدفیم وب نباشیم؟چرا باید خ دارد؟

 نیما؟ -

 رو دوخت و گفت:چشمان جنگلی اش را به روبه

 بله؟ -

 مونم.من پیشت می -
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 یرین فرو رفتم.ش م را بستم و به خوابیتعجت نگاهم کرد و من فقط چشمانم

*** 

 «راوی»

کرد و همه غرق در سکوت تلخی بودند و در افکار تلخ خود دست و پنجه میماشین با سرعت حرکت می

 د.یشکزدند.نیما به چهره در خواب رفته نفس خیره بود و در دل به خاطر سخن نفس از خوشحالی فریاد می

آتش  رود.می داند که نفس حتماًد و خود نیز میوشمانی دلش برای نفسی که همیشه پیشش بود تنگ می

ی شیرین باقی رویا خواست در ایندلش می .دگاه برگردند و مثل همیشه تمرین کنندوست ندارد به آن باش

 گفتند.دیگر سخنی نمی .خندیدندپدرام و مهران دیگر نمی .بمانند

 توانست تغییر دهد؟این فضای سنگین را چه کسی می

*** 

 «نفس»

 سمت مانی و نیما رفتم و گفتم: .پارک بزرگی مقابلمان قرار داشت مه از ماشین پایین آمدیم.ه

 بریم بگردیم؟ -

 هر دو با هم گفتند:

 آره -

 با صدای بلندی گفتم: شد.داشتیم اما سخنی رد و بدل نمیآرام قدم برمی

 مونم.بس کنین من می -

 نیما با صدای بلندی گفت: م کردند.ردو متعجب نگاهه

 چی؟ -

 مونی؟می مانی:

 مونم.کنم کیم اما پیش شما میبعد از برنده شدنمون معلوم می -

 یعنی چی؟ نیما:
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 فهمی.می بعداً -

 گفت:نیما  هردو لبخند زدند.

 دارم. تدوست -

 مزاحمم؟ مانی:

 .نه -

 ش را سر کشید و گفت:مانی بطری آب بعد از گشت زدن در پارک سمت ماشین رفتیم.

 بریم ؟می به نظرتون -

 ای زدم و گفتم:لبخند حرصی

 شه خفه شی؟گم میمی -

که مانی به شکل  م انداختمپای چپم را روی پای راست کرد.ک همه بلند خندیدند و مانی چشمی برایم ناز

  ای گفت:مسخره

 واسه من ژست نگیر. -

 نیما کنار مانی نشست و گفت:

 یه کلمه دیگه بگو. -

 رو به هردو گفتم:

 کنم پایین.جره پرت میو از پنر توندو ن هراآل -

 هایش را باال داد و گفت:ان در آورد اما نیما یکی از ابرومانی برایم زب

 بیا بکن ببینم. کنی؟چیکار می -

 نیما گرفتم که مرا محکم سمت خودش کشید و دم گوشم گفت:دست بلند شدم و از 

 نتونستی. -

 ش را کشیدم و گفتم:محکم گوش .از این کلمه تنفر داشتم
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 ری یه بار دیگه بگو.جرعت دا -

 مهران با جدیت گفت: پدرام مرا کنار کشید و مثل پارازیت وسط ما پرید.

 . دعوا کردن کاره... -

 ش را قطع کرد و نیما گفت:ا صدای نیما حرفب

 .وا نبود شوخی بودعد -

 .دقیقاً -

*** 

 سه روز بعد

 د و گفت:مانی باال را نگاه کر هواپیما پایین آمدیم. از کره رسیدیم وکشور به  

 گن آسمون همه جا یه رنگه.راس می -

 نیما محکم به سر مانی زد و گفت:

 گن.نه دروغ می -

 مانی پیشم آمد و گفت: های این دو دوست انداختم و با تاسف سری تکان دادم.بازیپوزخندی به مسخره

 زنه.و میر ببین چجوری من -

 ام را نگه داشتم و رو به نیما گفتم:خنده

 ناه داره.بچه رو نزن گ -

 بچه خودتی. مانی:

*** 

 روز مسابقه

 ها جلو آمد و گفت:یکی از آن وارد زمین بازی شدم و خیلی جدی به تیم رقیب خیره شدم.

- 당신은 아기를가져갈 것입니까 ( بردی؟ همه روتو کوچولو) 
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  م را به شکل تمسخرآمیزی باال دادم و گفتم:هایکی از ابروی

- 아니, 너는 작은 아기를 가질거야 (ببری ور من وایخمی کوچولو تو نه.) 

 ش را کوتاه کنم.اما باید زبان. خواستم امروز خیلی سخت بازی کنمنمی

م توپ را به دروازه ل خشمتوپ را از پایش گرفتم و سمت دروازه رفتم و با ک فوراً .و آمدندلها جآن .بازی آغاز شد

 فرستادم.

 م آمد و گفت:نیما سمت

 و تموم نکن.ر انرژیت -

دادیم و با قدرت بازی را ادامه می نفر از خط حمله را تعویض کردند. یک سومی را مانی زد.ین گل را زدم و دوم

دیگر هیچ قدرتی برای دویدن  .گفتاما زمانی که نفس کم آوردم تازه فهمیدم نیما چه می .گل بعدی را هم زدیم

 مان را باز کردند.سوءاستفاده کردند و دروازه ها از موقعیتنداشتم و آن

 ه اول پایان یافت.نیم

 مانی و نیما هردو سمتم آمدند و مانی گفت: .م رفتمسمت آب

 و واسه نیمه دوم گذاشته بودن.ر نفرات خوبشون ا عمداًهاون .کردیو خسته میر نباید خودت -

ها اما آن .ها ایستادگی کنمتوانم مقابل آنام و دیگر نمینیما و مانی گفتند که خسته شده نیمه دوم آغاز شد.

 دانند که من غیر ممکن است در مقابل خستگی شکست را قبول کنم.گاه نمیها هیچآن .دانندنمی

یعنی این همه راه را آمدم که در مقابل یک خستگی ساده سر  شود؟آیا در برابر خستگی تسلیم می ،نفس من،

 نه. یرم و بروم؟ذبه راحتی پیروزی را بپ؟ امکان دارد خم کنم؟

ای بینمان نبود نگاه داشتم و به دروازه سفید رنگ و بزرگی که چندان فاصلهمی آرام گام بر. من بود توپ زیر پای

 تر شد و گفت:نیما به من نزدیک کردم.می

 ای باهم بریم جلو.اگه خسته -

 به م شد و با حرکات فرزک پسر قد بلند و قوی هیکل نزدیکی ش را بدهم به راهم ادامه دادم.که جوابدون اینب

ای هم ها چندان نیروی قویآن و نیما با سرعت جلو رفت و گل زد.توپ را به نیما پاس دادم  فوراً توپ ضربه زد.

 .کردنم اما من اهل عمل .فقط ترساندن و تهدید کردن را بلد بودند .نداشتند
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 نیما با لبخند سمتم آمد و گفت: بازی با پنج بر یک پایان یافت.

 عالی بودی. -

 ش را دادم.موهایم کشیدم و با لبخند جوابه دستی ب

انبوهی از جمعیت غمگین و ناراحت بودند  .همه از سالن خارج شدیم ها روی من و نیما زوم کرده بودند.دوربین

 و افراد دیگر سمتمان آمدند و امضاء گرفتند.

مانی با دستش  آمدند.ان میاما اگر بودیم بی شک همه مردم با لبخند به استقبالم .ما در کشور خودمان نیستیم

 به دختری که موهای سیاه و قارچی داشت اشاره کرد و گفت:

 رو ببینه؟ تونه مااش میهبا اون چشمبه نظرت  -

 با خشم به چهره مانی خیره شدم و گفتم:

ینن تونن ببا میه؟هه باید از خدا بپرسی که اونخوشت میاد  مسخره کردناز  واقعاً .برات متاسفم واقعا که! -

 یا نه.

نارش گذشتم و سمت کاما من از  د.اش را درست کنتم جا خورد و با ترس سعی کرد جملهشمانی از لحنی که دا

 آتش که مشغول امضاء دادن بود رفتم.

آتش  عکس را گرفت. ،بوسیدای را گرفت و در حالی که دختر بچه را میاو با مهربانی گوشی کوچک دختر بچه

 سمتم آمد و گفت:

 ا.ه کنیمی هنگابد  -

 لبخند خشکی بر لب آوردم و گفتم:

 .خه انقد خوشگلیآ یداشببخ -

 ای زد و به چهره غم زده مانی اشاره کرد و گفت:آتش لبخند بامزه

 این چشه؟ -

 ای باال انداختم و آرام گفتم:شانه

 دونم.نمی -
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 مربی سمتمان آمد و گفت:

 سوارشین بریم. -

های اتوبوس شیشه روی یک صندلی سیاه رنگ کنار نیما نشستم. تیم.همه سمت اتوبوس بزرگ و آبی رنگی رف

 نیمه دودی بودند و فضای اتوبوس را بوی عطر تلخ نیما پر کرده بود.

 با لحن آرامی گفتم: نیما سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمانش را بست.

 جا برسم.به اینممنونم که حمایتم کردی و باعث شدی  .نیما تو مربی خیلی خوبی هستی -

 نیما چشمانش را باز کرد و با لبخند جذابش خیره نگاهم کرد.

این تو بودی که  .سهاگه شاگرد خودش ضعیف و تنبل باشه مربی هیچ کار می دونی من هیچ کاری نکردم. -

 م هست.ه تر از اونرو پذیرفتی و به سختی نشون دادی سخت هابا تالشت همه سختی

 باال بردم و با لحن سوالی گفتم:یکی از ابروهایم را 

 ؟واقعاً -

 تر شد و گفت:اش بلندیما خندهن

 .نه دروغاً -

 ممنونم مربی جون. -

 نیما سوالی نگاهم کرد و گفت:

 جون از کجا اومد؟ -

 از هوا نازل شد. -

 اش را از جیب شلوار جین و سیاه رنگ اش برداشت و به من داد.یما گوشین

 این چیه؟ -

 بزن بیاد. -
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تصویر . کردمرفتم و با حرص به نیما نگاه میدر سالن بزرگی بشین پاشو می کردم و خودم را دیدم.فیلم را باز 

تصویر بعدی در  کردم.ای مکث نمیدویدم و لحظههای طالیی رنگ با قدرت میتغییر کرد.کنار دریا روی ماسه

 .رفتمبه شنو می هتل اصفهان بود

 جا آوردی؟رو از ک اهاین -

ها باال جوری از این پلهفتم که وقتی به جایی رسیدی نشونت بدم و بگم که تو همینیواشکی ازت گر -

 رو با زحمت چیدی. هاتو این پله .نیومدی

به فکر  کردم.هایم بالشم را تزیین میبه فکر روزهایی که با اشک گوشی را به دست نیما دادم و به فکر فرو رفتم.

 به این ورزش نگذارند دیگر به زندگی ادامه نمی دهم.م گفتم اگر مرا ازمانی که به خانواده

زمانی که پدرم راز بزرگم را فهمید و اجازه نداد به  تواند فوتبالیست شود.گفتند دختر نمیزمانی که همه می

 فوتبال با پسران ادامه بدهم.

م و چه ته من کیسالخره باید نشان دهم کاب .مانداین همه سختی بی نتیجه نمی. مامن چقدر رنج کشیده

 یاد خاطره ای افتادم:ام.هایی که پشت سر نگذاشتهدشواری

را در خود جای داده نگاه می هاها و شادیی سختیهای گرم نشستیم و به دریایی که همههر سه روی ماسه

 لین و دنیا گفتم:یرو به آ کردیم.

 باید به این ورزش برم. ها من واقعاًبچه -

فقط با قلبت تصمیم  .با حرف عقلت در راه هدفت قدم برندار ت نههوقت نه با حرف خانواد به نظر من هیچ دنیا:

 شی.بره جلو و صد درصد تو قهرمان کل جهان میاین نیرو تو رو می .بگیر

رو سر بلند  کنی عاشق هدفت بودی و بهش رسیدی اون روز میای و همه ماشه که ثابت مییه روزی می آیلین:

 کنی.می

 کردم گفتم:را نوازش میو در حالی که موی خرمایی آیلین  و را در آغوش گرفتمهرد

 دونم شما همیشه کمکم کردین.می -

 ام گذاشت و گفت:دنیا سرش را روی شانه

ا رو هیادت میاد دانشگاه با اون پسره که دختر .کنمنفس تو یه نیرویی داری که من بهش حسادت می -

 کرد چیکار کردی؟مسخره می

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


 

 

 در لباس یک پسردختری 

Romanik.ir  264  رمـانـیـکــانجمن 

 یینحسرمیتا آ

 ین با ذوق ادامه داد:آیل

 وای اون پسره آبروش تو کل دانشگاه رفت. -

 کرد گفت:دنیا صدفی برداشت و در حالی که به صدف نگاه می

 اون پسره دیگه به دانشگاه نیومد. -

 چیزی یادم نیست. -

 یک پسر قد بلند با لباس سیاه رنگ و موهای سیاهاحساس کردم برگشتم و سایه فرد قد بلندی را پشت سرمان 

 ش برداشت و گفت:اش را از چشمانعینک دودی رنگ را دیدم.

 خوبین؟ -

 اما من گفتم: کرد.ش مینیا با حرص نگاهد

 بله خوبیم. -

 م را کشید و گفت:یلین دستآ

 بیا یه جا دیگه بریم. -

 ترسیم؟یا مگه ما از اون می نه چرا؟مگه اینجا مال اونه؟ -

 ش را روی دستم گذاشت و گفت:نیا دستد

 و کشته.ر اخالقت من -

 سه بر سه. .البته عادالنه شد .ها بیشتر شدعداد پسرت

 ها قرار گرفتیم.روی پسرها بلند شدیم و روبههرسه از روی ماسه

 وشو کارین.وتون معلومه هاز چهر -

 دنیا پوزخندی صدا دار زد و گفت:

 و از کجات در آوردی؟ر آقای انیشتین این -

 ام را به نگاه تک تکشان دوختم و گفتم:خیآیلین بلند زد زیر خنده اما من نگاه ی
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 اشتباه فهمیدین. -

رسه ایستادم و  ت و سخت مقابل هسف یم برد و محکم دستش را پس زدم.ش را سمت موهاکی از پسرها دستی

 گفتم:

 بهتره امتحان نکنین. .وشو کاریمووشو کار نیستیم اما بدتر از و -

 د.خواستم از کنارشان عبور کنم که دستم را کشیدن

 خودت خواستی. -

 زدند.دنیا و آیلین هم کف می م به وسط شکمش زدم.اا گرفتم و با بی رحمی با زانومحکم یقه لباسش ر

 دیوونه. -

 گفتم امتحان نکن. !هه -

شدم ماندیم مجبور میشان تنها گذاشتیم و سمت دیگر ساحل رفتیم.اگر آنجا میا را با چهره درهمههرسه آن

 دنیا و آیلین محکم مرا در آغوش گرفتند و هردو باهم گفتند: بسپارم. نازه آن سه را به دریاج

 نفس نفسمی. -

 هم همینطور. شما -

نقدر ا .اکثر مواقع تنها بودم اما این دو از راهنمایی تا دانشگاه با من گشتند .من با دوست بودن زیاد خوب نبودم

دنیا به آمریکا رفت  م دوم دانشگاه از هم جدا شدیم.اما در تر .ها را پذیرفتمالخره دوستی با آناتالش کردند تا ب

 هاآیلین باشگ. و در همان جا ماند و فقط یک پیامک خداحافظی و هزاران کلمه عاشقانه برایم ارسال کرده بود

 اما او هم نتوانست در ایران بماند و به آمریکا رفت. .بزرگی در مرکز شهر زد و در آنجا مشغول آموزش کاراته شد

 کردند.های آن دو خارج از کشور بودند و آن دو در ایران احساس تنهایی میاکثر فامیل .د از کشورمان نبودایرا

کنم بلکه در همان جا که فرار نمی ،زنمکنم که کل جهان بداند من جا نمیمانم و کاری میاما من در ایران می

 شوم.هستم بهترین خودم می

 نیما محکم تکانم داد و گفت:

 کجایی؟  نفس -

 رسیدیم؟ ها؟ -
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 ا تصویری که در مقابل دیدم دهانم از تعجب باز ماند. م را کشید و از اتوبوس پایین آمدیم.بیما دستن

 «.سازی پس خوب بساززندگی را خودت می»

های آبی و سفید به نمای چراغ ها مثلثس بود را دیدم.هایی به شکل آیینه که طرح آیینهیک ساختمان با سنگ

 تابید و جلوه خاصی به ساختمان بخشیده بود.ان میساختم

یک خانه بزرگ بود که یک پله مارپیچی به  همه داخل شدیم و از در بزرگ که از جنس شیشه بود عبور کردیم.

ف های بزرگی از سقبه شکل براقی بود. لوسترخانه کف . انه در انتهای سالن قرار داشتآشپزخ. سمت باال داشت

 گفت:غمگین رو به من مانی  ل خانه شکل شیک و زیبایی داشت.آویزان بودند. ک

 با من قهری؟ -

 شه آدم با زندگیش قهر کنه؟مگه می -

 . لبخند گشادی زد یمان

د نچ. فید رنگ کنار هم قرار گرفته بودندسچند کمد  هایمان را در اتاق بزرگی گذاشتیم.همه باال رفتیم و لباس

 مت چپ پنجره قرار داشتند.ها هم در ستخت سفید رنگ ست با کمد

 نیما روی تخت نشست و گفت:

 نظرتون چیه یکم باهم بازی کنیم؟ .کنیمها خیلی وقته بازی نمیبچه -

 فوتبال؟ -

 نیما لبخند زد و گفت:

 منظور من بازی کردن معمولی بود. کنی؟چرا همش به فوتبال فکر می -

 عاشقی که به عشقش فکر نکنه عاشق نیست. -

 :آتش دست زد و گفت

 یه حرف حکیمانه از آقای آرتین. -

 مانی از روی تخت بلند شد و گفت:

 بیاین گرگم به هوا بازی کنیم. -
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 موافقم. -

های صاف و کل حیاط از چمن هر هفت نفر سمت حیاط بزرگ پشت ساختمان که درختان بزرگی داشت رفتیم.

 نیما جلو آمد و گفت: رتب پر شده بود.م

 !سه، دو ،یک من گرگ. -

پدرام ومهران  نیما سمتم آمد و من با سرعت روی پله رفتم. رعت دوید و باالی چوبی کهنه ایستاد.مانی با س

 ن دو را گرفت.آهم زمین افتادند و نیما  هردو با

از یقه آتش پدرام . زدو لبخند می دویدهای کودکانه میداد و فریادپدرام گرگ شد و سمت آتش دوید.آتش با 

 چسب هستند.شیرین و دل لحظات شدیداًاین  فت و بلند خندید.رگ

ا همه ب بودن را تجربه کنم. آتش سمتم دوید و من سعی نکردم که سرعتم زیاد باشد چون دوست داشتم گرگ

ت عنی نگاه کردم اما سمت نیما دویدم با سرابه م ترس به من نگاه می کردند و منتظر بودند سمتشان بروم.

 سوالی نگاه اش کردم و پرسیدم:. ست مرا کشید ا دنیم دنبالش رفتم و از دستش گرفتم.

 کنی؟چیکار می -

 نمایش را نشانم داد.دقیق به چشمانم زوم شد و فقط لبخند جذاب و دندان

 گرگ شدی. -

 ها؟ -

 گرفتمت دوباره. -

 نه بابا؟ -

 نیما لبخند زد و مرا رها کرد.

چه زیبا بود  رشید را تماشا کردیم.انگیر خو همگی زیر درختان بلند و گیسو کمند حیاط غروب خونین و دل

 آتش داخل رفت. کردیم.ها نگاه میدیگر به این طلوع ملکه آسمان ای که هر هفت نفر دست در دست یکلحظه

مانی و نیما هر دو کنار من ایستاده بودند و در  ها نشستند و مشغول صحبت شدند.پدرام و مهران روی پله

 و گفتم: شتمدو گذا دستم را روی شانه هر کردند.سکوتی کامال گنگ به زمین نگاه می

 من پیشتونم پس بخندین. ناراحت چی هستین؟ -
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 ش ریخت و فقط یک کلمه کوتاه گفت:یما موهای طالیی رنگش را رو چشم سبز رنگن

 خوام.نفس من تو رو می -

لب آورد  شیرینی بر مانی لبخند نفس کشیدن کمی خودم را آرام کنم.ضربان قلبم شدید شد و فقط توانستم با 

 و گفت:

 زارم بری تو باید پیشم بمونی.وقت نمیمن هیچ -

 آره بابا یه روز میام پیش تو یه روز پیش نیما فقط مشکل اینجاست که این امکان پذیر نیست. -

واری تر کرد و به شکل زمزمهش را نزدیکصورت های لرزان چشمانم خیره شد.نیما دستم را گرفت و دقیق به تیله

 گفت:

 بمونی. کالًبری یا  کالًیا  ؛فقط دو راه مونده -

دو روی  مانی دستم را با خود کشید و هر ها که روی پله نشسته بودند رفت.دستم را رها کرد و سمت بقیه بچه

مه ه سینی را روی پله گذاشت و خود نیز کنار نیما نشست. آتش با سینی قهوه سمت ما آمد. پله نشستیم.

 اما از چهره تک .ین مدت زمانی را که کنار هم هستند را به خوبی استفاده کنندو سعی داشتند ابخند می زدند ل

تنها محبت بینشان صمیمی و  هایشان دروغین است.هایشان تلخ و خندهتوانستم بفهمم که لبخندتکشان می

 واقعی بود.

پدرام باید از مهران  چرخاند. های سفید رنگ و مسطتیلی حیاط گذاشت و بطری راآتش بطری آبی روی کاشی

 پدرام جدی شد و با لحن کامال سردی گفت: پرسید.سوال می

 مونی؟حاظری به دوستیمون قسم بخوری که تا آخرش با تیم می تو واقعاً -

 پاره توانست بگوید: مهران لبخند تمسخر آمیزی زد و فقط چند کلمه تیکه و

 آخرش. ...تا -

های پر شیطنت شده بود و بعد از لبخنداش چهره پرسید.ش باید از من سوال میبطری را چرخاندند و این بار آت

او پرسید و من دوباره یاد . ترسیدم روزی مجبور شوم به آن جواب دهم را پرسیدشیطانی سوالی را که من می

یش یک کلک که اگر پرده از رو .یک فریب .یک دروغ .شود نامش را ترس گذاشتالبته نمی ترسم افتادم.

آتش  بودند تا جواب سوال آتش را بدهم.همه در سکوت خیره به من  رود.برداشته شود همه چیز از بین می

 دوباره سوالش را تکرار کرد:
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 تو دختری؟ -

 سام با خشم جواب آتش را داد.

 شی؟ناراحت نمی اگه به تو همچین چیزی بگن کشی؟نمیخجالت  واقعاً  این چه سوالیه؟ -

 تظار رو نداشتم.ازت این ان پدرام:

 ش را جلو آورد و به نشانه آرام پایین آورد.مهران دست

 ها اون فقط سوال کرد دعوا نکنین.بچه -

ی آتش گرفت و با صدایی بلند که تفاوتی با کننده مهران بلند شد و از یقهآرام مانی بدون توجه به سخنان مثالً

 گفت: ،فریاد نداشت

 این سوال رو پرسیدی؟با چه رویی  تو خودت چی هستی ها؟ -

 آتش با خشمی که سعی در کنترل آن داشت گفت:

های عاشقانه تو و اما رفتار .اسهاس و رفتارش هم مثل پسرهدرسته عین پسر پرسیدم چون شک داشتم. -

 تونم نادیده بگیرم.نیما رو نمی

 :زد گفتمه خودم در آن موج میبا فریادی که صدای دختران

 بسه دیگه تمومش کنین. -

ه روی پله نشستم و با بغضی ک بیرون زده بود به من خیره شدند. ش و بقیه افراد تیم با چشمانی که از کاسهآت

ای این بغض همیشه با من بود و لحظه کرد شروع کردم به توضیح دادن کل موضوع.می امها داشت خفهسال

و در حالی که  دستم اشکم را پاک کردمبا  .شدتر نیز میبلکه سنگین .کردزمان گل زدن هم مرا ترک نمیحتی 

 گفتم: ،کردمبه کاشی سفید رنگ و شکسته حیاط نگاه می

.همه هدف دارن اما همه برای  هایی که پایان نداشتبا هدف ،ها و رویاهای بزرگمن یک دختر بودم با آرزو -

من یه دختر بودم  م.اما من برای هدفم تالش کردم جون کندم تا به اینجا برس .کننرسیدن بهش تالش نمی

 تونست حمایت بشه؟چقدر می تونست پیشرفت کنه؟یک دختر مگه تو ایران چقدر می .و عاشق فوتبال بودم

درصد می گفتن  اگه هم می شدم صد .ا بودم غیر ممکن بود تو دوربین دیده بشمهاگه االن تو تیم دختر

تا  .تونمم میه تا نشون بدم من .دم تا برم جلوبرای همین به تیم شما اوم .کننبازی میا بهتر از من هپسر

 تونه در برابر یک دختر با اراده و عاشق وایسه.بگم هیچ پسری نمی
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سرم را روی پایم گذاشتم و لحظه توانستم سخن بگویم.دیگر نمی .هایم تبدیل به هق هق بلند شده بودنداشک

 اید گریه کنم و خودم را ضعیف نشان دهم؟چرا ب ریزند؟هایم بودند که چرا میای فقط به فکر اشک

شاید من  پذیرم.توانند بروند و بگویند که من دخترم و من این حقیقت را میخواهند میاگر می .دیگر تمام شد

دم شاید نباید کرداشتم و فقط در رویاهایم به عشقم فکر میها عشقم را در قلبم نگه مینیز باید مثل بقیه دختر

 گذاشتم.می پا به این مسیر

 ای گفت:ملتمسانهو با لحن آتش کنارم نشست 

 ما هممون پشتت هستیم. .خواستم ناراحتت کنمببخشید نمی -

 مهران به چشمانم خیره شد و گفت:. رویم نشستندمهران و پدرام روبه

 ا پس تا آخرش کنار همیم.هتیمی هستیمما هم -

 .ا باشیهرتو لیاقتش رو داری که بهتر از پس پدرام:

با صدایی که  ده این است که سام مرا نپذیرفته.کرد و این کار نشان دهنسام تنها کسی بود که با خشم نگاهم می

 سعی در کنترل آن داشتم گفتم:

و بدونین که همیشه تک تک شما برای ر فقط این .و از تیمتون بیرون بندازینر تونین منخواین میاگه می -

 من عزیز بودین و هستین.

 آتش به سام اشاره کرد و گفت: کنارم گذشت و داخل رفت. سام از

 شه.ولش کن درست می .ن تو شوکهآلاون ا -

 مانی با لحنی که غرق در نگرانی بود گفت: کنار مهران ایستادند و به رفتنم خیره شدند. نیما و مانی

 وقت به همچین چیزی فکر نکرده بود و این خیلی برای سام سخته.سام هیچ -

ا م پای چپش رئروی تخت نشسته بود و سرش را روی پایش گذاشته بود و دا و سمت اتاق سام رفتم. داخل شدم

 کوبید. آرام جلو رفتم وکنارش نشستم.به زمین می

 اما نه نگاهم کرد نه چیزی گفت. .کنمدانست که نگاهش میمی .امدانست که کنارش نشستهمی

 وگفتم: سکوت سنگینی که بینمان حاکم بود را شکستم
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خواه دونم خود کنم و میو قبول میر ریبتون دادم و همه چیزف .بهتون دروغ گفتم دم.من بهت حق میسام  -

پرسم مییمفقط یک سوال  دونم.نمی اما تو رو واقعاً مقبول کردن بمون بقیه .تن تصمیم با شماساآل بودم.

 بمونم؟. رم

 پوزخندی زد و گفت: یبی داشت.نگاهش سوز عج جوابی نداد و فقط به من خیره شد.

 برات متاسفم. -

 که فراموشش نکردم؟به خاطر این چرا؟ ا نبودم و دنبال هدفم رفتم؟هکه مثل بقیه دختربه خاطر این ؟چرا -

 زد گفت:سام دستش را در موهایش فرو برد و با لحنی که عصبانیت در آن موج می

 که بازیمون دادی.فقط به خاطر این .نه -

 ی بگویم که دستش را باال آورد و گفت:خواستم چیز

 فقط برو. -

 از روی تخت بلند شدم و فقط برای آخرین بار سخنانم را با بغض سنگینی که داشتم گفتم:

وقت از اومدن به هیچ رم.درسته خیلی تالش کردم اما می .رممی بمون.من نیاز به ترحم شما ندارم که بگین  -

خوام به نمی ؟ نه .کنمم یه بار بهم گفته بودی که چرا سرد رفتار میه خودت .این تیم منظور بدی نداشتم

 رسم به هدفم.الخره میاکنم و بم تالش میه باز. جاش اومدم نشدتا این پات بیفتم یا گریه کنم دلت بسوزه.

 خدافظ آقای سام. خوام زیاد باعث سردردت بشم.دیگه نمی

خواستم لباس  را داخلش انداختم. ها.سمت ساکم رفتم و لباس دماز اتاق خارج ش سام نگاهم کرد و من فوراً 

 فوتسالم را داخل ساکت بیندازم که سام دستش را جلو آورد و مانع شد.

 نرو. -

 دیر گفتی. -

 ستم را کشید و گفت:خواستم بروم که سام محکم د لباس را داخل ساک انداختم

جا به بعد جا جا اومده اگه از اینختری که تا ایند من بهت دستور دادم. .کردم که رد کنیمن ازت خواهش ن -

 بره. بزنه بهتره کالً 
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دستش را در  کنم تا نروی.گوید من دروغ گفتم و دارم التماس میخواندم که می به چشمانش نگاه کردم و کامالً

 دستم گرفتم و گفتم:

 .ن دروغ گفتیاآل و بگی.ر مونم اما اگه احساس واقعیتمی -

 ام گذاشت و گفت:دستش را روی شانه لبخندش را جمع کرد. زد و فوراً سام لبخند محوی

 خوام بری.من نمی -

 ساکم را روی تخت انداختم و با لبخند گفتم:

 داداش خودمی. -

اعتراف به اگر من همان اول  ام شدند.قدر در این مدت کل تیم وابستههدو بلند خندیدیم و من فهمیدم چ هر

ب دل سنگی نیما آ انداخت اما االن دیگر همه چیر تغییر کرده است.یما مرا بیرون مین کردم خوددختر بودن می

و آتش برعکس مهران و پدرام با من دو دوست صمیمی شدند . مانی در مقابل من تبدیل به یک بچه شد .شد

 .ی مهربان شدادرل سام تبدیل به برکند و حااسمش با من رفتار می

 را نمی توانم جبران کنم اما سعی می کنم تا می توانم برای تیم سودمند باشم.جواب تمام مهربانی هایشان 

*** 

 فقط سه مسابقه. .شویمشود و فقط بعد سه مسابقه پیروز میفردا دومین مسابقه ما شروع می

ش یم نشست و با پامانی کنار بعد از کلی تمرین رفتم و روی تاب نشستم. .ها در حیاط مشغول تمرین بودندبچه

 تاب را هل داد.

 مانی؟ -

 هم؟ -

نیما کنار  داد.سوالی نگاهش کردم اما او راحت سرش را به میله تاب تکیه داده بود و با پایش تاب را تکان می

 دو با هم تاب را تکان دادند. مانی نشست و هر

 کردند.کردم اما هیچ کدام توجهی نمیبا تعجب نگاهشان می

 چی شده؟ -

 :نیما با صدای ضعیفی گفت
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 کمی بیشتر باهات وقت بگذرونیم. خوایمهیچی فقط می -

 کرد گفت: های پوتین شکلش نگاه میمانی در حالی که  به کفش

 آخرین مسابقمون هم معلوم شده کجاست. -

آری این  .رسیددیگر لحظات آخر بود و دیدار ما داشت به پایان می .گفتندراست می کمی به فکر فرو رفتم.

کشیدم اما من غمگین نبودم و فقط به رنگین کمانی که انتظارش را می شد.اشت تمام میدمسافرت شیرینمان 

 اندیشیدم.می

 مانی بلند خندید و گفت: نیما و مانی دقیق به من خیره بودند.

 کردی شیطون؟می رداشتی به چی فک -

اه ها نگآتش به غذا تیم.سالن غذا خوری رفتیم و پشت میز نشس همه به زدم و از روی تاب بلند شدم.پوزخندی 

 کرد و با غرور گفت:

 رسن.ها به غذای من نمیهیچ کدوم از این غذا -

 سام نیشخندی تحویل آتش داد و گفت:

 آره بابا فقط مال تو خوبه. -

 مهران یک قاشق از غذا را خورد و با دهانی پر گفت:

 ا یه ذره هم شبیه غذای آتش نیستن چون خیلی خوشمزن.هگه اینراس می -

 ام را نبیند.مه بلند خندیدند و من دستم را جلوی دهانم گرفتم تا کسی خندهه

 کنیم.ناراحت نشو داریم شوخی می مانی:

 ای گفت:آتش با لحن بچگانه

 دادم.نباید غذاهای خوشمزم رو به شما می اصالً .من با همتون قهرم -

دانم غم عمیقی در آن فقط می .گذردمیدانم چه از ذهنش نمی نیما برعکس همه در سکوت به من خیره بود.

 زند.جنگل چشمانش موج می

 آتش غذای تو تکه. -
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 العملی فقط نگاهم کرد و با لحنی صمیمی گفت:آتش بدون هیچ عکس

 دونی.و میر فقط تو ارزش این .ممنونم -

 نیما:عجب.

پشت  نیما از نهان بود؟پشت این یک کلمه چه پ همه به نیمایی که تا چند دقیقه پیش ساکت بود خیره شدند.

 میز بلند شد و گفت:

 هوا بخورم.کمی رم من می -

 کنه بیا غذا بخور.مانی:هوا سیرت نمی

دم و بلند شاز پشت میز  کمی به پوزخند نداشت ترکمان کرد.نیما آرام به سر مانی زد و با لبخندی که شباهت 

خواستم با او سخن  .خواستم کمکش کنم .پرسماش را بدنبالش رفتم خواستم دلیل ناراحتی دنبال نیما رفتم.

آری من مغرورترین دختر دنیا  آن چیز فقط غرورم بود. .اما باز یک چیزی مانع شد که سخنم را بگویم .بگویم

 م.هست

 گفت: ،نیما برگشت و با لحنی که گویا دوست داشت از او سوالی بپرسم

 خوای؟چیزی می -

 د کردم.امیری غرورم نگذاشت و من نیما را ناآ

 خوام.نه چیزی نمی -

ر را این غرو واقعاً این غرور چیست؟ فقط به نگاه منتظرش فکر می کردم. .سمت اتاق رفتم و روی تخت نشستم

 شکنم؟من فقط دربرابر فوتبال غرور خود را میی نیع توانم رها کنم؟نمی

خسته شده بودم از دست  خیره شدم. فقه دستم را در موهایی که حال بلندتر شده بودند فرو بردم و به سکالف

 این غرورم.

 اما او اصالً .یکی از ابروهایم را باال بردم و سوالی نگاهش کردم ایستاد. جدی مقابلم نیما وارد اتاق شد و کامالً

 کرد.فقط نگاه می .گفتسخنی نمی

انتظار داشت من آن  شاید .او باز هیچ سخنی نگفت و دست به جیب مقابلش ایستادم. از روی تخت بلند شدم

 .اما غرورم .سخن را بگویم
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 چی شده؟ -

 نه؟ .پرسیدمنیما پوزخندی زد و گفت:این سوالی بود که باید من می

 بی تفاوت و سرد گفتم: کامالً

 نه. -

 تر آمد و گفت:نیما نزدیک

 آره؟ ری؟می کنی؟بعد از قهرمان شدن چیکار می ها؟ .خوای چیکار کنیمی باشه. -

 دم که با صدای بلندی گفت:فقط نگاهش کر

 ؟آره -

 تر از او گفتم:بلند ام گذاشتم و برای دفاع از این غرور لعنتیزدهدستم را روی قلب وحشت

 رم.آره می -

نیما ناگهان شوک زده با چشمانی گشاد شده به من خیره شد و بعد از مدت کوتاهی پوزخندی زهر دار زد و 

 گفت:

 .امیدوارم موفق باشین آقای آرتین .کنمی همیشه و همیشه ولت میم براه پس من ؟این آخرین حرفت بود -

 وای من چه کردم؟ متعجب نگاهش کردم.

 چی؟ -

 نیما به سمت در رفت و گفت:

 برای همیشه. .تموم شد -

 گردد.برای همیشه رفت و برنمی. او رفت .کردشوخی نمی او قطعاً  با دهانی باز به خروج نیما از اتاق خیره شدم.

لعنت به  شود.ق جدی فقط برای این بود که سوالش را بپرسد و با گرفتن جواب همه چیز تمام میاین اخال

 غرورت.

*** 

 بعد از گذشتن سه مسابقه
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 مانی با ذوق گفت: گفتیم.های مرطوب خاک نشسته بودیم و سخن میهمه روی چمن

 رو دادیم و موند دوتاش.مسابقه سه تا  -

 .فتیممنون که گ !دونستیمنمی آتش:

 د و گفت:رمانی با مسخر کردن زبان آتش رو به من ک

 و؟ر میبینی این -

 بینم که چی؟آره می -

 تو خواب نیستی؟ اخیراً مانی:

بود  رهبی توجه به اطراف به آسمان خی کامالً نیما روی چمن دراز کشیده بود و دستش را زیر سرش گذاشته بود.

 گفت: یمانی با صدای بلند و لبخند محوی بر لب داشت.

 کجایی؟ -

 به مانی خیره شدم و با لحن سرزنش گری گفتم:

 آدمی ها چه خبرته؟ -

 نه فرشتم. -

 هه نه بابا؟ -

 نیما و من انداخت وگفت: مانی یه نگاه به

 دونم چیشده.نمی -

 چون نفهمی. -

هم سخن می خندید و پدرام و مهران مثل همیشه باآتش به رفتار های مانی می زد.مانی برای خود غر می

سام کنار نیما دراز کشید و هردو شروع کردند به  کردند.یر میساین وسط سام و نیما در عالمی دیگر  گفتند.

 سخن گفتن.

حتی وسایل ورزشی هم در این کشور عالی  های ورزشی نگاهم را دوختم.سمت دیگر پارک رفتم و به دستگاه

 بود.
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چون او بدون توجه به من سمت وسایل  .نداشتاما این خوشحالی دوامی  .خوشحال شدم .نیما سمتم آمد

 سمتش رفتم و گفتم: شی رفت و شروع کرد به ورزش کردن.ورز

 چیزی شده؟ -

توانستم بدهم صد درصد نه غرورم باز هم کنارم بود پس جوابی که می خود ادامه داد.نیما جوابم را نداد و به کار 

 التماسی و نه احساسی بود.

 اوکی خود دانی. -

 عصبانیت گفت:نیما با 

 برو پی کارت. -

 !هه .مونم بغل تونه می -

 تونی بمونی.م نمیه بخوای -

 خوام.نمی -

 به جهنم. -

 فتم:گرا گرفتم و  امحکم نیم نستم کم بیاورم.توانمی

 زنی.آخرین بارت باشه با من بد حرف می -

 نیما گردنش را سمتم خم کرد و با ریز کردن چشمانش گفت:

م میه همون پسر مغرور بینی؟نمی .همون اولی .ون پسر مغرور قبل شدممن هم مگه من بد حرف زدم؟ -

 پس برو دنبال کارت. نه؟ .خودت خواستی .مونم

 همون آره؟ -

 نیما نگاهش را در نگاهم قفل کرد و من گفتم:

و ر دست خودم نیست مغرورم و غرورم ها؟ ؟خوای چیکار کنیمی مغرور؟ سرد؟ همون شدی؟ ؟آره .همون -

 همون مغرور. .خوای بمونو تو هرچی می دارم تبهت بگم دوستو شکنم تونم بنمی

 ت:هایش گفآورد و با فوت کردن نفس سرش را نزدیک صورتم
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 باشه همونم. -

 . .فقط بدون من.. .کنی بکنهر کاری می .باشه .باشه دیگه -

 هایش را باال برد و گفت:کی از ابروی

 تو؟ -

نیما به دستم  دستم را مشت کردم و به قلبم کوبیدم. گذارد.لعنتی نمیاین غرور  .گذاردغرورم نمی .توانمنمی

 خیره شد و گفت:

 این یعنی چی؟ -

 . یعنی... -

واقعی  "برای همیشه"سخنش که گفت  اگر واقعاً اگر قبولم نکرد چه؟ شود؟غرورم چه میپس  نگویم؟ بگویم؟

 باشد چه؟

 یعنی هیچی. -

 آخرین تیرش را به قلبم زد و رفت. ا گفت و رفت.نیما نیشخندی تحویلم داد و آخرین سخنش ر

 !هه .خانم فوتبالیست و با اراده خوام دیگه باهات حرف بزنم بعد از قهرمان شدن بی سر و صدا برو.نمی -

ند شد و مربی بل ها رفتم. پیش بچه  شته باشم و فقط به پیروز فکرکنم.تصمیم را گرفتم تا دیگر کاریش ندا

 گفت:

 ریم برزیل.کنیم بعد مین مییرها فردا تمبچه -

 اش را ساف کرد و گفت:نیما ساعت مچی دیگر خیره شدند.ها با ذوق به یکهبچ

 یدم.نم بهتون ور در غیر این صورت اجازه ورود به مسابقت .پس فردا بدون هیچ بخششی باید تمرین کنین -

 نیما؟ آتش:

های سبز کشیدم و احساس لطافت دستم را به چمن نیما تک نگاهی به آتش کرد و فقط پوزخندی تحویلش داد.

 نیما نشست و گفت:مانی کنار  را در تک تک انگشتانم حس کردم.

 ا.ه داداش جدی شدی -
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 مربی باید جدی باشه. نیما:

 همه از لحن نیما تعجب کردند.

 . ن...م بودین اما اآله مربی شما جدی هم بودین مهربون -

 ت:سرد گف حرفم را قطع کرد و کامالً 

 مونم.تا آخرش همینجوری می بد شدم نه؟اآلن  -

 مانی دستش را در هوا تکان داد و گفت: دیگر چیزی نگفتم و با حیرت به جنگل وحشی چشمانش خیره شدم.

 پاشین دیگه بریم. -

 همه و به پنجره خیره شدم. کنار مانی نشستم همه بلند شدیم و سمت اتوبوس بزرگ و آبی رنگی رفتیم.

ن هم خوشحال بودم اما تنها رفتارهای نیما مرا م تر به مسابقه جدید بروند.د و دوست داشتند زودخوشحال بودن

  رد و سردتر از هر لحظه دیگر بود.او س داد.آزار می

های بازیدلم برای آغوش گرم مادر و پدر و مسخره ها خیره شدم.ام گذاشتم و به گذر ماشیندستم را زیر چانه

این بازی  .شودالخره تمام میاب حتی دلم به زمین بازی و سالن فوتسالمان هم تنگ شده. ت.آرتین تنگ شده اس

باید این مسیر را به خوبی هدایت کنم و  ام.و این مسیری که در پیش گرفته مانمرسد و من میهم به پایان می

 به مکانی سرسبز که آرزویش را داشتم برسم.

*** 

 روز تمرین

 کرد.ای جدی به اطراف نگاه میو نیما با چهره گ ایستاده بودیمپارک بزر در وسط یک

 اول تو بدو. دوین.پنجاه دور می نیما:

چند دقیقه گذشته بود که پاهایم  سرعتم را بیشتر کردم. ن کردم.دجلو رفتم و بعد از سوت نیما شروع به دوی

 د و همراه من دوید..مانی هم شروع به دوین کر خستگی کردند اما باز ادامه دادم احساس

 چقد رفتی؟ مانی:

 .تا 30هنوز  -

 نیما سمتم آمد و با فریادش گفت: مانی سرش را به عالمت فهمیدن تکان داد و با سرعت از من جلو زد.
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 تر بدو.تند -

ی ب آتش ادامه دهد. فس نفس افتاده بود اما مجبور بودمانی به ن کالفه نگاهش کردم و سرعتم را بیشتر کردم.

 دوید و بقیه هم منتظر بودند نیما به جایی دیگر نگاه کند تا استراحت کنند.حال می

 بدو ببینم تنبل. نیما از پشت محکم به آتش زد و با فریاد گفت:

نیما می هر کس نزدیک جلوتر از همه شروع به دویدن کردم. های نیما را نچشد.آتش تند تر دوید تا طعم ضربه

 شد.نیما هم با تمام سرعت به ما نزدیک می چشید.را میشد طعم چوبی که در دستش بود 

مهران تمام تالشش را کرد تا از نیما فاصله بگیرد اما سرعت نیما بیشتر بود و او با صدای آخی سرعتش را بیشتر 

 کرد.

 نیما سوت زد و گفت: ست پاهایم بسوزد.خوادلم نمی کرد تا به من برسد اما من واقعاًنیما تالش می

 زود. .صد تا .برین اشن -

 نیما شروع به شمردن کرد. دستم را روی چمن های گرم گذاشتم و منتظر به نیما چشم دوختم.

 تر.آتش تند .یک -

 رم دیگه.آتش:دارم می

رفتیم اما از بیست به بعد نیما شروع کرد به آرام شمردن و چون بیست تای اول را همه با سرعت و قدرتی می

 رفتند.ندیم همه با زور میمابیشتر روی دستمان می

 چهل. -

 نیما سمتم آمد و گفت: ها نشستم.پنجاه تا رفتم و روی چمن فوراً

 تو چهل بودیم. -

 و رفتم.ر من با سرعت همش -

 ری.پس از اول می نه؟ گفتم.خودت بری می خواستماگه می -

در این لحظه فقط دلم  .جدی هم سخت گیر شده بود هم کامالً رفتن. امه نشستند و من شروع کردم به شنه

 خواست.فرار کردن می
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 تر.تند -

 سرعتم را بیشتر کردم اما باز فریاد زد.

 قدرتی برو. -

احساس فردی را داشتم که  ها خودم را انداختم. صه بعد از هزاران مکافات پنجاه تا تمام شد و روی چمالخ

 دستانش بی حس شده.

 .حاال کمی استراحت کنین تمرین بعدی رو شروع کنیم -

 آتش کنارم نشست و گفت:

 سرش به جایی خورده. این واقعاً -

 م جدی باشه.ه نه مربی باید -

 آتش دستش را جلوی چشمم تکان داد و گفت:

 بیداری؟ -

 آره. -

 ن همه خوابشون میاد.نه اآل مانی:

 کرد اشاره کردم وگفتم:به سام که داشت تمرین می

 نه همه. -

رختان ای که پر از دها فاصله گرفتم و به گوشهاز بچه ام برداشتن.ها بلند شدم و شروع کردم به گاز روی چمن

روی سنگی  کردند.زدند و شادی میهای سبز رنگشان دست میدرختان با برگ رفتم.سر به فلک کشیده بود 

دانی چقدر خدایا توخودت می زند.به آسمانی که همیشه لبخند می .بزرگ نشستم و به آسمان خیره شدم

 مرحله برسم پس کمکم کن. نام تا به ایهسختی کشید

د برایم مهم نیست مرا بع .اما برایم مهم است که پیروز شوم یا نه .دوست باشد یا نه برایم مهم نیست نیما با من

مهم این است فردا در زمین بازی باعث  .مهم نیست .به زندان بروم احتمال دارد اصالً .از پیروزی بپذیرند یا نه

ام اشک چموش و کوچکی از گونه صدایی آرام و دلنشین را از پشت سر شنیدم اما برنگشتم. شوم.پیروزی تیم 
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گاه دوست نداشتم کسی را ناراحت کنم فقط آمده بودم تا هیچ. آمده بود دقلبم به در ام افتاد.لغزید و روی گونه

 ام قرار گرفت.نهدستی گرم روی شا بوسیدمش برسم.ها در خواب و خیال میبه آرزویی که سال

 هایم را پاک کرد.او کنارم نشست و با دستش اشک رو شدم.برگشتم و با چشمان مهربان و جنگلی نیما روبه

 کنی؟گریه می چرا -

تونم دونم بعد از بردن من قراره چیکار کنم و حتی نمیاما نمی .ریم مسابقهداریم می .شهدیگه داره تموم می -

 به جدایی از تیم فکر کنم.

 گفت:نیما 

 دم.بهت قول می .شههمه چی درست می .نگران نباش -

 . من.... ..نیما من -

 م.ن نمی توانستم بگویاآل ن زمانش نبود.اآل .اما نه .منتظر بود بگویم .نیما مرا از خود جدا کرد و دقیق نگاهم کرد

 هایم با شدت جاری شدند.اشک لعنت به من.

 کرد.نیما با نگرانی نگاهم می

 ده؟چی ش -

 متاسفم. -

 از روی سنگ بلند شدم و با سرعت از نیما فاصله گرفتم.

 عاشقتم. -

تو بودی  .تو بودی که مرا با این جمله جادویی همراه ساختی .گاه این احساس را تجربه نکرده بودماما من هیچ

 دادم.و من بودم که همیشه آزارت می که برای اولین بار نعمت چشیدن این حس را به من دادی

روی  دانم که در میان انبوهی از درخت و دور از بقیه بودم.فقط می .دانم در کجا بودمنمی .به اطراف خیره شدم

چون اگر دنبال  .یا فوتبال یا نیما .من باید برای همیشه نیما را فراموش کنم خاک سرد زانو زدم و اشک ریختم.

 به قصد بدی وارد تیم شده بودم. گویندمی او بروم 

 کنمو درک میر من حست .و اذیت نکنر در خودتانق -

 نیما؟ -
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تو مگه اما  شی.وقت مال من نمیدونستم تو هیچم حالم بد بود و میه من .و تجربه کردمر م این حسه من -

 خوای؟نمی ور فوتبال

 عشق من فوتباله. .آره -

دنبالش بودم را به خاطر ها توانستم هدفی که سالاما نمی .درخشش غم را در تیله سبز رنگ چشمانش دیدم

 ام.من هنوز پای حرف خود ایستاده .یک عشق رها کنم

و به فوتبال ترجیح نمیر وقت عشقدونستم هیچمی .تا آخرش .پشتتم .برو جلو .تونی خوشگل خانمتو می -

 دی.

 و بعد با ذوق را باهم دید اول به فکر فرو رفت مانی وقتی ما دو سمت اتوبوس رفتیم. نیما دستم را گرفت و هر

 سمتمان دوید و گفت:

 آفرین دوست شدین؟ -

 نیما لبخند زد و روبه مانی گفت:

 انتظار داشتی قهر باشیم داداش؟ -

 آره خواهر. -

 نیما گونه مانی را کشید وگفت:

 کم مزه بریز. -

نیما  ن روی پایاصندلی دو نفری بود اما مانی ج .روی صندلی نشستیم شود.های این دو تنگ میلم برای دعواد

 نشست.

 بچه! -

 مانی به سینه محکم نیما تکیه داد و گفت:

 مامان بزرگ به من چه شما پیر شدی؟ -

 نیما گردن مانی را گاز گرفت و گفت:

 بسه. -
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 مانی بلند گفت:

 آخ آخ وحشی! -

 عقل بده.ت امیدوارم خدا به -

 م نداره.ه م موافقم بد بخت عقله من با نیما بودی؟ مانی:

من  .کردمبه مانی خیره بودم و به حرکاتش نگاه می کرد بلند نخندد.بود و فقط سعی مینیما از خنده سرخ شده 

 بدون این نمک چگونه سر کنم؟ واقعاً

 شم.ا ولی کم نگاه کن تموم میه دونم خوشگلممی مانی:

 کنم.ترسم دیگه نبینمت برای همین نگات میمی -

نیما هم سکوت کرد و از پنجره به بیرون خیره  داد.مانی ناگهان لبخندش خشک شد و جایش را به غمی تلخ 

 شد.

 زاری نه؟و تنها نمیر نفس تو که من مانی:

 بینمت.زارم ولی کمتر میوقت تنهات نمینه داداشی هیچ -

 و گفت:جلو اورد مانی سرش را 

 و ببینی.ر باید هر روز من اتفاقاً -

 گفتم:رفتم و کمی به سمتش  .کیه داد و چشمانش را بستتنیما به صندلی 

 باشه داداشی باشه. -

 ؟پیشتونم بیام ه من آتش:

 جا نداریم. -

 سام موهایش را به چشم چپش ریخت و گفت:

 دونن.و نمیر ا قدرتهاون .خودم پیشداداش بیا  -

 آتش با ذوق کنار سام نشست و گفت:

 و عشقه.ر داداش سام اصالً -
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 و عشقه.ر هامتیمیهم -

دیگر نمک بامزه و آشپز خوشگلمان و  م تا این خاطراتم در ذهنم حک شوند.همه بلند خندیدند و من هم خندید

و به ویژه سام مغرور را و عشق خودم کسی که با غرورم آزارش دادم و او  ،مهران وپدرام ،کفتر عاشق همچنین دو

 بینم؟می بینم.را نمی ،هایش عاشقم بودهمیشه با تمام لطف و مهربانی

 چشمانم را بستم.و ن دادم نفسم را با کالفگی بیرو

*** 

 آقای نیما؟ -

 را روی میز گذاشت و گفت: هانیما ورق

 بله؟ -

 داداشم لباس آوردم کجا بزارم؟ برای -

 نیما به کیفی که در دستم بود خیره شد و گفت:

 کنار تختش بزار. -

 داداشم کجاست؟ -

ز نیما ا م.با صدای بلندی قورت داد با ترس آب دهانم را .نیما گوشه لبش را باال برد و با حرص به من خیره شد

 تر آمد و گفت:چند قدم عقب رفتم که چند قدم جلو ت مقابل صورتم ایستاد.پشت میز بلند شد و درس

 پرسی؟م سوال میئچرا دا و خوردم؟ر به نظرت داداشت -

 .از شما بعید نیست خورده باشینش -

 نیما با حرص خندید و گفت:

 یعنی انقدر ترسناکم؟ ؟واقعاً -

 لی.خی -

 .ای بود که دیده بودمزیباترین خنده ؛ترسناک نبود اش اصالًنیما این بار بلند خندید و خنده

 هات قشنگه.خنده -
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 ای به من خیره شد و گف:نیما با تعجب و ابروی باال رفته

 جانم؟ -

تون هاتون قشنگ بود به خودبه نظرم خنده .کشمترسم نه خجالت مینه می من از بیان احساساتم اصالً -

 گفتم.

 نیما گردنش را خم کرد و صورتش را به صورتم نزدیک کرد.

 این اخالق خوبیه. .خوشحالم که صادقی -

 نیما سمت میزش رفت و گفت: ا باال بردم و چند قدم عقب رفتم.گوشه لبم ر

 به حال آرتین که خواهری مثل تو داره. خوش -

 تر شدم.روتم و از اتاقش دورتر و دصله گرفلبخند زدم و از نیما فا

*** 

پرندگان در آسمان با نظم خاصشان  .کرددریا آرام ومالیم حرکت می و نگذاشت بروم. تم را محکم کشیدنیما دس

زمان ایستاده بود و گویا من بودم که جلوتر از زمان  .ترتندتر و تند .تپیداما قلب من تند می کردند.حرکت می

 کردم.حرکت می

 ا.هوقت از دست من فرار نکنهیچ -

 ... .خهآ -

 خه؟آ -

 های طالیی رنگ فرو رفته بودند خیره شدم و گفتم:هایم که در ماسهبه کفش

 هیچی. -

 تونی قبولشون کنی.وقت نمیدونم هیچو بهت بگم ومیر خوام امروز تمام احساساتممی -

 ش خیره شدم و بی تفاوت گفتم:ه چشمان غمگینب

 ادامه بده. -
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رقصید اش با باد دست داده بود و میموهای طالیی کرد و به دریا خیره شد.نیما دستش را در جیب شلوارش فرو 

 و من منتظر بودم چیزی بگوید.

اما  .و بگیرمر نتونستم جلوی لرزشش .لرزهو دیدم فهمیدم داره دلم میر تهو این اراد وقتی غرور خاصت -

م غلط بود اما ه ین عشق از اولشا تونی.خوای نه میچون نه می .شیوقت مال من نمین بودم تو هچئمطم

 برسه و من فقط ،یعنی هدفش ،پس تصمیم گرفتم کمک کنم عشقم به عشقش .تونستم کاری کنمنمی

 ش کنم.هنگا

 نیما به من خیره شد و من گفتم: در تمام این مدت فقط بی تفاوت به موهایش خیره بودم.

 بای. فعالً .ممنون که گفتی .باشه -

دانست که مال او اما خودش هم می .دانم که از روی قلبش رد شدممی .شتم و رفتمبه راحتی از کنارش گذ

 پس کار اشتباهی انجام ندادم. نه؟ .نیستم

*** 

برایم مهم نبود سخنانش چقدر مزخرف  کردم و اصالًبا لبخند نگاهش می .مانی در حال صحبت کردن بود

 یابان رفتیم.به سمت خ صدایش به جای کل جمالتش زیبا بود. .هستند

 . .و اینجوری شد که..مانی: 

و از  گرفت نیما هم مرا .مانی را هل دادم تا ماشین به او نخورد .ماشین بنزی با سرعت در حال نزدیک شدن بود

 چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد گفت: .مقابل ماشین کنار کشید

 تو دیگه کی هستی. ندازی؟و به خطر میر به خاطر دوستت جونت -

 تو دیگه کی هستی. ندازی؟و به خطر میر ه خاطر من خودتب -

 سمتم آمد و گفت: مانی فوراً خیره شدم. ،شدنیما خندید و من به مانی که از زمین بلند می

 داداش عاشقتم! -

 زنی مراقب باش.داداش وقتی حرف می -

*** 

 سه روز بعد 
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هایمان توانیم لبخند را مهمان لببا پیروزی می .این مسابقه آخر ما بود داخل سالن برزیل در حال تمرین بودیم.

 نیما دستم را گرفت و گفت: از حد ترس و دلشوره داشتم.اما من بیش . کنیم

 زنی.این صدمین باره که داری دور می چته؟ -

 . دونم یه دلشوره...نمی -

 سازه.رو می ه و به ویژه توهمنوشت  سر ،این بازی ها آیندت رو خراب نکن.هبا این دلشور -

 مانی گفت:

 بریم.آبجی ما می -

 .داداشم مرض من -

 را گرفت و گفت: ی مادو آتش دست هر مانی سرخ شد و سرش را پایین انداخت.

 ترکونیم.می -

شکوهش مرا می. و زیبا بود بزرگ آبی رنگ نشستم و به زمین بازی خیره شدم. های پالستیکیروی صندلی

 کرد.مربی با امید به تک تک ما نگاه می ها پایین رفتم.بستم و از پلههای فوتسالم را محکم بند کفش ترساند.

 نیما دستم را کشید و گفت: کند؟چه می یعنی اگر بفهمد دخترم

 گم.بیاین برنامه رو می -

در نیمه دوم مهران و  من و خودش در حمله. نیما مانی و پدرام را در دفاع گذاشت و آتش مثل همیشه دروازه.

 تند.سام دفاع هس

پاهایم  کوبید وام میرا به سینه قلبم با شدت خود ومند رقیب ایستادیم.وارد زمین شدیم و در مقابل تیم نیر

 دستم را روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. دچار لرزش شده بودند.

*** 

 گفت: رفتم.آرتین کنارم آمد ودویدم و با توپ کوچکی که زیر پایم بود پیش میبا تمام قدرت می

 خوای فوتبال بازی کنیم؟آبجی می -

توپ را به آرتین پاس دادم  .چمن خشک و خوبی برای بازی داشت هم سایه بود و هم دقیق به پارک خیره شدم.

 :و گفتم
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 بیام بگیرم؟ -

 آرتین توپ را زیر پایش بازی داد وگفت:

 بیا. -

 با سرعت سمتش رفتم و توپ را ازش گرفتم.

 ر از منه.توچیکی ولی بازیت خیلی بهآبجی تو با اینکه خیلی ک -

 .سالمه هشت .اه خیلی هم کوچیک نیستم -

 آرتین چشمانش را ریز کرد و گفت:

 هشت زیاده؟ -

 زیاده. 9نه البد  -

دادم.احساس میبا عشق و شوقی فراوان توپ را زیر پایم بازی می آرتین خندید و آمد سمتم تا توپ را بگیرد.

 .تواند آن را از من جدا کندو کسی نمیکردم توپ بخشی از وجود من است 

*** 

 چشمانم را باز کردم و گفتم:

 من همون نفسم همونی که عاشق فوتبال بود و هست. -

 به مانی پاس جلو رفتم و توپ را گرفتم.. نیما رفت توپ را بگیرد اما موفق نشد ها شروع کردند و جلو آمدند.آن

ها به آن ها رسید.س داد اما توپ به پدرام نرسیده بود که به دست آنمانی با قدرت جلو آمد و به پدرام پا دادم.

آتش جهشی بلند  .با سرعت جلو رفتم تا توپ را بگیرم اما توپ را به دروازه انداختند. تر شدنددروازه ما نزدیک

رفتم و توپ نفس جلو هببا اعتماد به من چشمک زد و توپ را زیر پای من انداخت. کرد و توپ را در دست گرفت.

زد تا توپ را به او بدهم اما من هرسه نفرشان را نیما فریاد می ها سمتم آمدند.آن ندادم. کس پاسرا به هیچ

 آخرین دفاع را هم با پوزخند پشت سر گذاشتم و مقابل دروازه ایستادم. پشت سر گذاشتم.

 حاال! -

 همه سمتم آمدند. دم.با قدرت به توپ ضربه وارد کردم و توپ را به آغوش دروازه سپر

 خفه شدم. -
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 مانی رهایم کرد و گفت:

 نه داداش. ...ببخشید آبج -

من و نیما را پشت سر  ها شروع کردند و جلو آمدند.آن م را گرفتم و در جای خود ایستادم.اهجلوی خند

ش گرفت و به مانی توپ را از زیر پای شماره ش رفتم.با سرعت دنبالشان می گذاشتند و به سمت دروازه رفتند.

 بان توپ را گرفت.نیما با قدرت جلو رفت و به دروازه شوت کرد اما دروازه نیما پاس داد.

ا مانی را پشت هشماره هفت آن تر شدند.ها دو گل زدند و از ما جلوهای پی در پی آنالخره بعد از دفاع و حملهاب

 .سه گل سر گذاشت و گل زد.

اما تیم رقیب به نظر  .نوشیدنگران نبود و آبش را می نیما اصالً  راحت رفتیم.تمام شد و همه برای است نیمه اول

 ام زد و گفت:مانی روی شانه رسیدند.نفس به نظر میهباد و با اعتمادخیلی ش

 نترس ما از پستش بر میایم. -

 ارم ببرن.ذدونم چون من نمیمی -

 وارد زمین شدیم و بازی را آغاز کردیم.

 شناسین.و بر من ن وقتشهاآل -

کنان را پشت سر گذاشتم و کنار دروازه به نیما پاس دادم و اوگل بازی .توپ را در پایم بازی دادم و حرکت کردم

 توپ را به گوشه  دروازه انداخت. را به سام پاس دادم و سام با شوت بلندی سومین گل زد.

ی آن کس وی از خود دانستم و اجازه ندادمپنج نفر سمتم آمدند تا توپ را بگیرند اما باز مثل گذشته توپ را عض

 کند.چون مادر مهربانی که برای محافظت از فرزندش هر کاری می را از من بگیرد.

اگر گل  .یک دقیقه تا پایان بازی مانده بود آمدند.اعضای تیم رقیب به سمت من می مقابل دروازه بودم و همه

نفس عمیقی  رنوشت تیم و من به این توپ بستگی دارد.کل س ،اهدافم ،هایمآرزو شدیم.شد مساوی مینمی

چند نفر با دهانی باز و چهره  کرد.انگار زمان داشت کند حرکت می کشیدم و با پای راستم به توپ ضربه زدم.

توپ آرام و با چرخش به دروازه نزدیک  چند نفر آهسته روی زمین افتادند. آمدند.غرق در عرق به سمت من می

توپ نوک دست دروازه بان را لمس کرد و به آغوش  بان باال پرید و دستش را سمت توپ گرفت.دروازه شد.

 دروازه پیوست.
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تیم رقیب روی زمین افتاده بودند و دستشان را مشت کرده  زدند.پریدند و فریاد میی مردم باال و پایین میهمه

 ریخت.بان زانو زده بود و اشک میدروازه بودند.

 زد گفت:نیما در حالی که نفس نفس میبه سمتم آمدند. ت آهسته در آمده بود و نیما و مانی زمان از حرک

 دیگه تموم شد. !ما قهرمان شدیم !ما بردیم دونی چی شد؟می -

ر گید .بردیم ما واقعاً گویا تازه فهمیده بودم پیروز شدیم. .خودم را از آغوششان بیرون کشاندم و بلند فریاد زدم

 ر کار نیست.ای دمسابقه

 ما بردیم! -

ها رو  دوربین تمام نیز ایستادند. نفر دوم و سوم نیما دست مرا گرفت و همراه خود در جایگاه نفر اول ایستادیم.

نیما  های طالیی را روی گردن من ومدال یک دلشوره. ؛حس عجیبی داشتم دیدند.را می به ما بود و همه افراد ما

 گی را به دستمان دادند.آویزان کردند و جام طالیی رن

دادند تا هایم به من اجازه نمیاشک ها روی ما قفل شده بود.ی چشمسرود ملی سراسر سالن را در بر گرفت.همه

زمان برداشتن نقاب رسیده . و اما آخرین مرحله کردم روزی به این آرزو برسمفکر نمی این صحنه را تماشا کنم.

 است.

 :گفت وارنیما به صورت زمزمه

 ما پشتتیم نترس. -

 نیما نفس عمیقی کشید و با صدای سفتی گفت: نیما دادند تا سخنانش را بگوید. میکروفن را به دست

تر اما بین تیم ما یک نفر هدفش خیلی بزرگ .چون هدف باالیی داشتیم .ما همیشه تمرینات سختی داشتیم -

ه تیم در خواب بودن اون تمرین زمانی که هم پذیرفتیمش. اون انقدر تالش کرد که ما تو تیممون از ما بود.

پذیرفت ترین تمرینات رو میسخت کرد.کردیم اون اضافه تمرین میزمانی که ما تمرین رو تموم می. کردمی

امید خیلی کمی  روتجربه کرد اما موند. ترین دردهابد .تو بازی خیلی آسیب دید اما موند کرد.و تالش می

و ه خواد ثابت کنه که کیو امروز می به خاطر تیم موند .موند باز هما نه اما داشت که به هدفش برسه ی

جهان شدن به  اون با قهرمان. تر از ماستچرا هدف اون بزرگ. چجوی این همه سختی رو قبول کرده

اون یک  ش.بینینن دارین مییست که شما اآلاون فردی ن رسه.با برداشتن نقاب بهش می ؛رسههدفش نمی

م تالشش رو کرد تا دختری که تما دختری که برای ثابت کردن خودش پا به این میدان گذاشت. ه!دختر

 ها باشن.تر از پسرتونن بهها هم مینشون بده دختر
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 نیما میکروفن را به دستم داد وگفت: کردند.همه در سکوت و حیرت نگاهمان می

 نترس بگو. -

 ه صحبت.میکروفن را سفت در دستم گرفتم و شروع کردم ب

ها همه قدرت و نیروی خاص خودشون رو دختر ها همیشه مطیع بودن.که دختر اینه دونین مشکل چیه؟می -

اما . شنکنن و مطیع سرنوشت میا استعدادشون رو رها میهاون .کنن که بهش برسناما تالشی نمی دارن

ه چرا مثل بقی چرا تالش نکنم؟ لش؟من دیدم که این استعداد رو دارم پس چرا نرم دنبا .و نکردمر من اینکار

ها حتی خیلی شد؟کردم چی میا بازی میهن تو تیم دختراگه اآل به عنوان سرگرمی و الکی برم دنبالش؟

و ر کسی من گرفت؟شدم کسی ازم فیلم میقهرمان می ن اگه تو تیم دخترهااآل فهمیدن.نمی رو هم اسمم

ها هم بلدن که فوتبال دونن که دخترها نمیهنوز خیلی م؟برای کی مهم بود که من قهرمان شد دید؟می

 است؟ههای اونجهان تو دست یس کل جهانن؟ئنکنه ر که ما نداریم؟ ا چی دارنهمگه پسر چرا؟ بازی کنن.

ما هم بلدیم  .تونیمما هم می .باور کنین ما هم انسانیم هاست؟های پسرگن قدرت تو دستچرا همه می چرا؟

 کاری کنیم.داری جز خانه

 با صدای بغض آلودی گفتم: .اومدنم فرود میاهنکردند و روی چادت گونم رو لمس میهام با شاشک

های دیگه ردارم و من یک فرق بزرگ با دختم استعداد ه من .تونممی. م بلدمه من .م انسانمه به خدا من -

پسرها بگن  این استعداد در من بمیره ومن اجازه ندادم که  .من از دستش ندادم .من دنبال هدفم رفتم ؛دارم

در ا که انقهخه اونآ و شکست بدم؟ر هاتونچرا تونستم این پسر چی شد پس؟ ها بهتره.که بازیشون از دختر

منم یک دختر، دختری که  هان؟ هاتون؟کجا رفت اون پز قدرتمندن پس من چجوری ازشون جلو زدم؟

من یک دخترم که نشون  روکنار زد. های شمااومد و همه ،برای رسیدن به فوتبال ،برای رسیدن به عشقش

یک دختر که . گم که من دخترمن با شجاعت و سربلندی مقابل همه وایسادم و میدادم از پسرها بهترم. اآل

ن اآل. دنیا فقط برای شما نیست .تونیم بهتر از شما باشیمگه ما هم میکنه و میدفاع میها از قدرت دختر

دنبال هدفم  اما من .باشه مهم نیست ؟کنیناعدام می .باشه ؟کنینزندانی می .نین بکنینکهر کاری می

 نفسی که عاشق  فوتباله. ؛کنم من نفسمرفتم و خیلی خوشحالم و اعالم می

ن در تلوزیون هم همه مرا اآل کرد ساکت شد و کل جماعت به من خیره شدند.مردی که سخنانم را ترجمه می

کروفن را به دست نیما یهایم کشیدم و م.دستم را روی اشک شاید به احتمال زیاد اعدام شوم .دانمنمی بینند.می

 دادم.
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*** 

 «آرتین»

مچو قهرمانی استوار چشمانش غرق در اشک بود اما ه کردیم.همه روی مبل نشسته بودیم و به خواهر نگاه می

 ایستاده بود.

 بابا من نگران خواهرم. -

 یازی به نگرانی ما نداره.ن .اون یک قهرمانه -

دانستم که او به من از کودکی می کرد.ریخت اما پدر با افتخار به خواهر نگاه میاش میهای پنهانیمادر اشک

 امیدوارم موفق شود. کس ندارد.عشقی که او داشت را هیچ رسد.جایی می

*** 

هایم لبخند شیرینی در میان اشک .خاستندد و همه دست زدند و از جایشان برناگهان سکوت تلخ شکسته ش

 گفتند:هایی بلند میبا فریادهمه یک صدا  زدم و منتظر ماندم تا سرنوشت مرا بسازند.

 !نفس !نفس !فسن !نفس -

کردند و نامم را فریاد ایت میاما از من حم ،اعث باخت تیم کشورشان شده بودمهای برزیلی با اینکه من بخترد

 کردند.زدند و تشویقم میدانستم هم فریاد میها را رقیب میای خود آنحتی پسرانی که بر زدند.می

ه و عظمت خود را رقصید و شکوپرچم ایران در هوا می پرچم ایران را در دست گرفتم و دور سالن بزرگ دویدم.

 ای کاشتم.چم را وسط زمین بازی گذاشتم و رویش بوسهپر کرد.نمایان می

*** 

 یک روز بعد

مانی  خیره بودیم. ،باریدکه از آسمان می های درشتیایستاده بودیم و به برف خت بزرگ کریسمسهمه دور در

 کادوی بزرگی را دستم داد و گفت:

 باز کن. -

و قرمز رنگ به من هدیه داده  یک خرس بزرگ کادوی خود را به دستش دادم و هردو مشغول باز کردن شدیم.

 م انداخت و گفت:را به گردن و زیبا نیما یک گردنبند طالیی رنگ. بود
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 کریسمس مبارک. -

 .برای تو هم مبارک ساعت مچی سیاه و شیک را به دستش بستم و گفتم:

های براق و زیبای برف روی زمینی پوشیده از دادند و زیر درخت کریسمس و دانهمی کل اعضای تیم به هم کادو

.کل شهر چراغانی شده بود و  روشن شدند های دور درختهوا تاریک شد و چراغ خندیدیم.لباس سفید می

 بند درخشان و سفیدی را به من داد و گفت:سام دست کردند.های طالیی خودنمایی میستاره

 م برای تو خوشگل خانم.ه این .بیا -

ه مانی برگشتم و ب .سرم برخورد کرد گلوله برفی به خندیدم و لباسی که برایش گرفته بودم را به دستش دادم.

آتش خودش را روی من و  گلوله برفی را برداشتم و به صورتش پرت کردم. خندید خیره شدم.شیطنت میکه با 

بقیه هم خودشان را روی برف انداختند و بلند  و هر چهار نفر روی برف پخش شدیم. مانی انداخت نیما و

 خندیدند.

 ها.عاشقتونم بچه -

 .هم ما -

 یک درست کردن یک آدم برفی که توپ فوتبال در دست دارد.همه از روی برف بلند شدیم و شروع کردیم به 

 .کنار پای آدم برفی گذاشتم و عقب رفتم های فوتبال را کشیدم.برف بزرگ را به شکل دایره کردم و رویش خط

 همه جیغ زدند و گفتند:

 کریسمس مبارک. -

گرفتم تا این لحظه نیز تا آخرش محکم با دستانم این تیم را در آغوش  را در آغوش گرفت. ی ماسام آمد و همه

 در ذهنم بماند.

 ای زیبا و مروارید دار را جلویم گرفت:نیما جلوی پایم زانو زد و حلقه

 رو برای خودم کنم؟ آیا اجازه دارم شما !خانم نفس -

آتش برف شادی را به سرمان ریخت که به شکل وحشتناکی نگاهش کردم و خودش برف شادی را زمین 

 انداخت.

 .رو هم ببینن هاو بپذیرند و دخترر ایران و همه من گم بله که بریممن وقتی مینیما  -

 کمی سکوت تلخ و بعد گفتم:
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 کنم.بله نیما قبول می -

نیما با لبخند از روی زمین بلند شد و با صدای بلندی که همه بشنوند  همه فریاد زدند و باال و پایین پریدند.

 گفت:

 .عاشق خودت کردی و واقعاًر تو من .م بدمرو ه دم برات جونمو قول میعاشقتم تا حد مرگ  !نفس نفسمی -

و دزدیدی ر تو جوری این قلب .شمتونم نفس بکشم و خفه میو جوری دزدیدی که بی تو نمیر تو این قلب

 نفهمیدم این قلب کی از اختیارم خارج شد. .نفهمیدم کی با صدات این قلب تپید که اصالً

 رید و گفت:د و این مانی بود که وسط پیاد زدنهمه بلند فر

 و دزدیدی؟ر بختدآبجی کی قلب این ب -

 همه بلند خندیدند و به جون مانی افتادند.

 م دزدیدم.ه تو رو دزدیدم مال اون داداش وقتی دل -

 مانی خندید و گلوله برف را سمت من و نیما پرت کرد.

*** 

شال خود را سر کرده بودم چون دیگر همه می ن گذاشتیم.از هواپیما پایین آمدیم و پایمان را روی زمین ایرا

 ه بیرون آمدیم کل مردم و خبرنگارها باال سرمان ریختند.از فرودگاه ک دانستند دخترم.

 چجوری تونستی قهرمان بشی؟ واقعاً شما -

 و دوس دارین؟ر خانم نفس خیلی فوتبال -

 پذیره؟به نظرتون ایران شما رو می -

 رفتم. ،یعنی فوتبال ،اما من دنبال عشق خودم .نه کنن یامی دونم قبولمنمی واقعاً -

وه بر آن فیلم بازی فوتبال د شد و عالها آزافوتبال روی چمن برای دختر دانید آخر داستان من چه شد؟می

 من را مربی یک تیم جوان دختر کردند و اما تیم خودم. در تلوزیون نشان داده شد. ها کامالً دختر

خواست نیما را پذیرفتم و قرار شد بعد در ها هستم.با آن روم و تقریبا کالً نظارت به بازی آنها می من هر روز برای

من مثل مربی این تیم شدم و  البته من خواستم دو سال بعد باشد اما نیما موافق نبود. .یک سال ازدواج کنیم

 دهم.ها آموزش میآنبه جز دو ساعتی که همراه تیم خودم هستم و به  ؛ها هستمبا آن کالً
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 که با تیم سابق خودم خواهم رفت. حتی چند مسابقه هم پیش رو است

 

*** 

 تند تر بدو دختر. -

 مربی انصاف نیس که. -

 افتادم. ،کردم غرغر میئاز دهان این دختر یاد مانی که دابا شنیدن این جمله 

 کنیم.ضمن فردا اضافه تمرین می در .ها کالس تموم شدبچه -

ها بچه به باشگاه رسیدم و داخل شدم. سمت ماشینم رفتم. هایشان رفتند و من فوراًرغر سمت ساکهمه با غ

 خواستند تمرین کنند.لباس خود را پوشیده بودند و می

 !بروبچ سالم -

 مانی رو به نیما گفت:. همه سمتم دویدند

 م.به جاش باهم حرف بزنی شه تمرین نکنیم؟می .داداشی جونم ببین عشقت اومده -

 نیما پوزخند زد و گفت:

 تازه ندیدیش که. .مونهجا و تا شب کنار ما میبینی هر روز میاد اینعزیز دلم اینی که می -

 سوتش را به صدا درآورد و گفت:

 بدوین. -

آتش رفت باال و روی  ه اتاق رفتیم.ایان تمرین همه ببعد از پ .لباس ورزشی خود را تن کردم و با سرعت دویدم

 گفت:تخت نشست و

 هم بخوابیم؟ ها باها نظرتون چیه به یاد گذشتهبچه -

 روی تخت خود پریدم و گفتم:

 موافقم. -

 نیما روی تختم نشست و گفت:
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 م موافقم.ه من -

 مانی وسط نشست و گفت:

 خواد فیلم ترسناک ببینه؟خب کی می -

 .من -

و به  همه به دیوار تکیه دادیم شت.تاپ را روشن کرد و فیلم را گذامانی لپ همه بلند شدیم وکنار مانی نشستیم.

ام گذاشت مانی سرش را روی شانه کنار هم گذاشته بودند. پدرام و مهران سرشان را تاپ خیره شدیم.صفحه لپ

 نیما دستش را به موهایم کشید و گفت: .من هم سرم را روی شانه نیما گذاشتم

 بانوی خودمی. -

 مانی ناگهان فریاد زد و گفت: بود. جا غرق در سکوتهمه  دند.کرچند دختر داشتند فرار می .صفحه تاریک بود

 !هابچه -

 کردند.همه بالش خود را روی مانی پرت 

 دیوونه ترسیدم. -

 ا.هو ترسوندین رعشق م نیما:

 با دستم محکم به سرش زدم و گفتم:

 تو یکی حرف نزن. -

 همه بلند خندیدند.

 

 جنسیت .رسیمی ،بروی خود هدف دنبال اگر .بخواهیم باید طفق .باشد داشته خوشی پایان تواندمی داستانی هر

 و بردار میان از دیگری از پس یکی را هامانع .توانیمی پس خواهیمی .است مهم تو اراده و عشق .نیست مهم

 پس .کیستی تو که کنیمی ثابت خود اراده با تو .بگذار سر پشت را ترقی هایپله برو جلوتر و ترجلو .برو پیش

 برای ،من عشق ،من هدف چون .را هامانع گذارممی سر پشت و فوالدین اراده با دختری ؛نفسم من بگو من لمث

 .کیستم من کنممی ثابت دنیا به و کنمنمی رهایش و است مهم من
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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