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 به نام خدا

 

«آبی»  

 

 نویسنده:

 سپیده هاشمی

 

 نام دبیر: سرکار خانم سالمی

 پایه: نهم

 مجتمع آموزشی غیر دولتی ابوعلی سینا
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 «فصل اول»

نشستم، صدای خسته نباشید گفتن های بچه ها را با خستگی خودم را از آب بیرون کشاندم و کمی کنار استخر 

سمت  شتم و به  ستخر جمع کردم. بطری آبم را بردا سایلم را از کنار ا شدم و و شنیدم. بلند  به خانم یعقوبی می 

 خانم یعقوبی رفتم.

 خسته نباشید.-

 توهم همینطور، امروز خیلی خوب بودی، رفتی خونه سریع شام بخور بخواب.-

 دارم، درس نخوندم.فردا امتحان -

 .سخت نگیر-

سمت دوش ها رفتم، خیلی لفتش داده بودم در نتیجه باید چند دقیقه ای منتظر می ماندم تا  لبخندی زدم و به 

شود و بعد من دوش بگیرم.  شان تمام  سیم کرده بودند، کار تعداد زیادی از بچه ها که ده تا دوش را بین خود تق

 دوش ملحق نمی شدم؟ ساده بگویم حوصله هیچ کدامشان را نداشتم. چرا من هم به آنها برای تقسیم 

بعد از آن لباس هایم را بعد از چند دقیقه صببببر کردن کم کم بچه ها رفتند و من هم دوش کوتاهی گرفتم. 

شتم، می شنیدم. در را صدای صحبت های بچه ها  .شانپوشیدم رختکن ها رفتم و سریع به سمت یکی از  بردا

 چیز صحبت می کردند، مدرسه، تمرینات سخت، مسابقات پیش رو و ...مورد همه 

همیشه برایم سوال بود چطور بعد از دو ساعت تمرین، آن هم نه تمرین های ساده، بازهم انرژی برای خندیدن و 

سالم  ستم انجام بدهم لبخند زدن به مادرهای بچه های دیگر و  شتند. نهایت چیزی که من می توان حرف زدن دا

شیدن کفش هایم.ک شانه ی ادب بود و البته پو شاید اگر   ردن به آنها به ن این را هم در نظر بگیریم که رؤیا نبود 

 بود ما هم یک موضوعی پیدا می کردیم و بعد هم به آرامی در موردش صحبت می کردیم.
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شتم، کفش هایم را پوشید سایلم را بردا  که انتهایش درِ دیم و بعد هم وارد راهروی باریک و بلنکوله و و

شدم و البته در میان راه هم حدودا به ده تا از مادر ها سالم کردم. دوست زیادی در  بود، استخرخروجی 

 استخر نداشتم اما دلیل نمی شد به مادرهایی که تا حدودی می شناختمشان، سالم نکنم.

شان رفتم  سمت صحبت می کند. به  سالم کردم که همان موقع مادرم را دیدم که دارد با خانم یعقوبی  و 

 خانم یعقوبی گفت باید برود. داخل ماشین نشستم و کمربندم را بستم.

 چی می گفتین؟ -

 .پنجشنه رکورد گیریه_

 برای چی؟چی؟ دوباره؟ -

 ، می خواد یکم از اوضاعتون باخبر بشیم همگی.چیزی به مسابقات منطقه نموندهگفت -

سترسی که از االن، اول  دست  هفته، برای آخر هفته در وجودم ایجاد شده بود را پس بزنم.سعی کردم ا

سرا شم را برهم می زد. نزدیک خودم نبود، ناخودآگاه به  سال غم می آمد و خواب و آرام شش  از پنج یا 

چیزی غیرممکن بود. ترس از به اندازه دادن این رکورد ها گذشبببته بود ولی راهرا عادت کردن به آنها 

شود چه؟»و فکر کردن به آن که کافی خوب نبودن  سم«  اگر آن چیزی که فکر می کنم ن ستر شأ ا  من

 .بودند

شیدم و دیگر تا خانه حر شدیم پدرم و امید را دیدم را که در نفس عمیقی ک شد. وارد خانه که  فی زده ن

ستم. پدرم ش سر میز ن سالمی کردم و بعد از عوض کردن لباس هایم  شام بودند،   حال آماده کردن میز 

 مقداری گوشت از خورشت برداشت و روی غذایم گذاشت.

  بابا میدونی که نمی خورم._

 مادرم زودتر از پدرم به حرف آمد.

 ، یک دونه رو بخور.رین کردیدوساعت تم_

 پدرم که تا آن موقع ساکت بود گفت:
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 کنه.گوشت رو مدلی که می خوری برات درست به مامان بگو امشب رو بخور، از این به بعد  _

شدم. شغول  شه ای زیرلب گفتم و به خوردن م سخره بازی یک کاری می کرد تا حرص  با امید هرزگاهی برای م

بعد از چند دقیقه من هم  من را در بیاورد انگار نه انگار که شببانزده سببالش بود و چهار سببال هم از من بزرگتر.

 کردیم. نتقام استفادههر فرصتی برای ا شروع به اذیت کردنش کردم و تا انتهای شام از

شته باشم و ادامه اش  بعد  از اینکه موهایم را خشک کردم کمی کتابم را ورق زدم تا برای فردا پیش زمینه ای دا

را در مدرسه بخوانم. نمی توانستم بیشتر از آن چشم هایم را باز نگه دارم. شب بخیری گفتم و در اتاقم را بستم. 

ستراحت کرده بودم، تکالیفم را نوشته و روز خسته کننده ای بود. تا دو  ساعتی ا رهر مدرسه بودم، بعد از آن دو 

 بعد از آن هم که استخر. روند تکراری بود که هر روز هفته آن را طی می کردم.

شد سترس گرفتن دوباره. این بار قرار بود خوب با ستم  ،رکورد گیری دوباره به یادم آمد و بعد از آن هم ا می خوا

ز فکر نکنم و پنجشنبه از تمام توانم استفاده کنم، نتیجه هرچه که می خواست باشد، باشد. یک لحظه به هیچ چی

جلوی بیشببتر بال و پر  ببه ذهنم رسببید که هر دفعه همین را می گویم اما انقدر خسببته بودم که خوافکر این 

 گرفتن آن فکر را گرفت.

... 

شود از خواب  صدای مادرم که می گفت دیر می  ستم، لباس هایم را به تن با  ش صورتم را  ست و  شدم. د بیدار 

کردم و بعد از نوشببیدن مقداری چای خانه را ترک کردم. در سببرویس دوباره کمی درس خواندم اما بعد از چند 

 دقیقه سردرد بدی به سراغم آمد، کتاب را بستم و سرم را به پنجره تکیه دادم. 

با خودم می گفتم اسببتخر هم م ل خیابان ها اسببت. از حرکت کردن همیشببه وقتی به ماشببین ها نگاه می کردم 

هنگامی که جلوی یکدیگر می پیچند و گاهی هم سببرشببان را می چرخانند تا گرفته تا  ماشببین ها بین خطوط

ببیند آن آدمی که جلویشببان پیچیده اسببت، صببالحیت رانندگی دارد یا خیر، با همان یک نگاه چند اانیه ای هم 
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اگر من با  یک، که ت بزرگ وجود داشبببت و آنها هم این بودندتفاو البته بین اسبببتخر و خیابان ها دو. می فهمند

صادف کنم، اول از همه احتمالش کم شینی ت ست و ما شخص  ا شود تا آن  صادف کنم دیگر چه ب را بعد اگر هم ت

ازی به اینکه جلوی دیگری بپیچی و بیاورم یا نه و دو، در استخر نی را به یادو اصال اگر دیدمش او  مآن قضیه ببین

بعد او تو را از یک نگاه کردن کوتاه بسنجد نیست، در استخر همه برداشت هایشان را از یکدیگر کرده اند فقط هر 

سانی می کنند.  سی برخورد کنی، آن یک بار را روز آن را به روز ر سر حواس پرتی به ک ست تا یک بار از  کافی ا

شتناک ترین ات شنا کنیم  ی که می توانیمست. به این هم کاری ندارد که الینفاقی که افتاده امی کند وح در آن 

ست و برخورد کردن بهم، اتفاق کوچک شبیه  ی طبیعی.ا شتر فکر می کنم می بینم به همان اندازه که  حاال که بی

 هستند، شبیه نیستند.

سم.  سم بر ستم.از حیاط عبور کردم، پله ها را باال رفتم تا به کال ش صاف کردم و ن شده را  کمی بعد  نیمکت کج 

شد. البته م بچه ها یکی پس از دیگری شلوغ  ساکت نبودم و با بچه هاآمدند و کالس  صحبت می کردم.  ن هم 

 یاد کالس پنجمم افتادم که تازه به این مدرسه آمده بودم.

ن هم فقط تا ساعت دوازده و نیم سال سختی بود. منی که چهار سال در مدرسه دولتی درس خوانده بودم که آ 

بود، وارد یک مدرسه غیرانتفاعی که تا ساعت دو بود، شدم. کالس های تابستانه و جزوه هایی که هر درس برای 

خودش داشببت به طور کامل برایم تازگی داشببتند البته کالس های تابسببتانه را برای آمادگی شببرکت کردن در 

ش شنا، نرفتم. کارهایم زیاد  سابقات  سه بخوابم و خبری م ساعت بعد از مدر سه  ستم دو یا  ده بود، دیگر نمی توان

آشنا شدن با دوستان جدیدم بود. که دوتا از آنها هم برای  به طور کل تنها خوبی آن سالهم از تکالیف کم نبود. 

یش با دوتا از امسال تصمیم گرفته بودند مدرسه شان را عوض کنند ولی شیوا و رها همچنان بودند. رها از سال پ

و همگی تصمیم گرفتیم به مشاور بگوییم تا برای سال هفتم باهم در یک بچه ها، سپنتا و دنیز، دوست شده بود 

س شیم. کالس های  تاب شد و بعد همکالس با شتر  شنایی بی سه نیمکت آ تان باعث آ خر ردیف کنار که پنج تایی 

 یم.دیوار را اشغال کرد
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باالخره شیوا آمد. سالمی کردیم و به صحبت کردن در مورد رشته ای که دوست داریم، همگی نشسته بودیم که 

 ادامه دادیم.

یک راست لباس هایم را عوض کردم و خوابیدم. امتحانی که نگرانش بودم به خوبی تمام رهر که به خانه برگشتم 

  شده بود و حاال برای چند ساعت می توانستم احساس ارامش کنم.

صب شد. به معنی واقعی پنجشنبه  شتم، تنگ  شنبه دا شی که یک شد یک لحظه دلم برای آن احساس آرام ح که 

کلمه داشتم احساس رخت شستن در دلم را احساس می کردم، م ل همیشه، م ل تمام مسابقات قبلی و رکورد 

صبحانه خوردن  شده بود، هیچ وقت عادت  شتم و امروز هم کهرا گیری ها.  انگار دهانم قفل  شده بود.  ندا بدتر 

 فقط چند لقمه خوردم تا بدنم آنقدر ها هم بهم نریزد.

 وارد استخر که شدم رؤیا را دیدم که داشت آماده می شد. نزدیکش رفتم که باالخره من را دید.

 سالم، خوبی؟ _

 دارم از استرس می میرم._

 استرس نداشته باش. برای خودمونه، این رکورد_

 ؟ فقط کافیه اسم رکوردگیری بیاد، دیگه شروع می کنه.به نظرت بدنم متوجه میشه_

 باالخره تموم می شه._

سته بودند تا به نوبت  ش سمتی رفتیم که تمام بچه ها ن شته هایمان را سری تکان دادم و همراه هم به  رکورد ر

سمتمان آمد. بچه های کوچک تر کنارهم  .بدهیم سامی به  ست ا سنایی که یکی دیگر از مربی ها بود با لی خانم 

نشسته بودند و صحبت می کردند، انگار رکورد برایشان معنایی نداشت. با خودم که تعارف نداشتم، حسودیم می 

 شد. صدای بلند خانم سنایی همهمه داخل استخر را از بین برد.
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 شتاد و پنج و هشتاد و شش، پنجاه متر سینه...بچه های ه_

شش تا مربی، و بعد هم اسم چند تا از بچه ها را بلند گفت و به سمت دیگر استخر رفت. سر شش الین استخر، 

 و مربی های بچه های کوچکتر، ایستادن. خانم یعقوبی مترونومش را آماده کرد. خانم یعقوبی،رضایی، سنایی

 ...آماده-

 در سکوت فرو رفت و چند اانیه بعد: تمام استخر

 حرکت._

شویق ها  صدای ت شویق کردند. پانزده متر آخر  شروع به ت شد و بچه های دیگر  سر گرفته  همهمه قبلی دوباره از 

سم را به خود جلب  ضربه ای بهم زد و حوا ستخر زد. رؤیا  ستش را به لبه ی ا شد تا اینکه نفر اول د شتر هم  بی

 کرد.

 دن، نه؟خوب شنا می کر_

 بی حواس گفتم:

 آره خیلی خوب شنا می کنن._

 خان یعقوبی با لبخند به سمتان آمد و بلند گفت:

 بچه های هشتاد و سه، هشتاد و چهار، صد متر قورباغه._

 ضربان قلبم به شدت اذیتم می کرد، استرس بی موردم عصابم را بهم ریخته بود. دوباره صدای خانم یعقوبی آمد.

 گیسو محمدی... رؤیا آزادی،_
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سمت الینی که یکی از  شدیم و به  سرعت با رؤیا بلند  سمم به  شنیدن ا شدم، بعد از  صحبتش ن منتظر ادامه ی 

من الین آخر بودم و رؤیا هم سبببمت چپم. عینک هایمان را زدیم لبه ی اسبببتخر  مربی ها نشبببانمان داد رفتیم.

 ایستادیم. دوباره صدای خانم یعقوبی آمد.

 کت.آماده... حر_

و اسببتارت زدم. یک قانون  نانوشببته بین من و بدنم بود، قبل از وارد شببدن به آب تا سببر حد مرگ اسببترس می 

شود و نمی  شه همین می  ستم که همی شدم همه چیز از بین می رفت. می دان شیدم و وقتی که وارد آب می  ک

ی وقتی بدنم آرام توانستم بهتر شنا کنم ولاگر با همان استرس شنا می کردم شاید می دانستم خوب است یا بد. 

  می شد واقعا آنقدر که باید موقعیت را جدی می گرفتم؟ 

افکارم کنار زدم و سعی کردم فقط به جلو رفتن فکر کنم، خانم یعقوبی را می دیدم که سر الین من ایستاده بود 

شاره می کرد تا با قدرت بیشتری ادامه بدهم. را بیشتر کردم و فشار دستم  ر آخر بود،چند مت و با دست هایش ا

 محکم تر پا زدم ادامه دادم تا اینکه باالخره با یک فشار بیشتر دستم به لبه ی استخر برخورد کرد. 

ستم،  نفس نفس می زدم، انگار قلبم قرار بود همین االن از دهانم بیرون بزند. سرم را زیر آب بردم و چشمانم را ب

را آرام شببنا کردم و بعد از آب بیرون آمدم. رؤیا را دیدم، هر دو تک خنده ایی کردیم و در حد ده متر از اسببتخر 

 سر جای قبلیمان برگشتیم و نشستیم.«. بیا بریم»زیر لب گفت 

 تو فهمیدی کی اول رسید؟_

 .ستایش بود فکر کنم بعدش من بعدشم تو_

چیزی فهمید. رکوردم خوب شده بود؟ بد شده ، نمیشد از صورتش سری تکان دادم و به خانم یعقوبی نگاه کردم

شده  شده بود، امیدوار بودم که  صال حال خودم خوب بود؟ فکر کنم رکوردم بهتر  ضی نبود؟ ا ضی بود؟ را بود؟ را

 باشد.
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بعد از چند دقیقه رؤیا بلند شببد تا این بار رکورد صببد متر سببینه را بدهد، با لبخند نگاهش کردم و حوله اش از 

ستش گرفتم.  ستخر دوبارد شنا کردن کرد و ا شروع به  سوت خانم یعقوبی  ه در همان جو پرهیجان قرار بعد از 

پانزده متر آخر که شد صدای همهمه باالتر رفت، رؤیا داشت اول می شد؟ با قدرت ادامه داد اما در نهایت گرفت. 

  یار نزدیک هم شنا می کردند. هیچ کداممان نفهمیدیم که چه کسی اول شده بود رؤیا، مریم یا ستایش، هرسه بس

شخص بود منتظر نتیجه  ستش دادم. طوری نگاهم می کرد که م شتم و د سمتم آمد حوله اش را بردا رؤیا که به 

 است. لبخندی زدم و گفتم:

 ها بیاد. ماها نتونستیم تشخیص بدیم باید رکوردریم و ستایش خیلی نزدیک هم بودین، تو و م_

 سری تکان داد و نشست.

 :نگاهش کردم و گفتم ی, سوالدیآ یباز دارد به سمت من م یعقوبیخانم  دمیربع د کیاز گذشتن حدودا  عدب

 شده؟ یزیچ_

 .رکورد صد متر پشت بده ایب_

 صد متر؟ مگه قرار نبود پنجاه متر رو شرکت کنم؟_

 .شهیم شتریکنن, شانست ب یانتخابش م یبرا مسابقه صد متر بهتره, تعداد کمتر _

ستم رو یبود و نم یمرب سر یحرفش, حرف یتوان زد و  ینگاه کردم, لبخند ایتکان دادم و به رؤ یبزنم پس فقط 

سترس, همان پ ریز ی)برو( ا شستن مداوم رخت ها, تا کِ یتکرار یها چشیلب گفت. دوباره ا ستند  یم یو  خوا

توانم چشببمانم را ببندم و  یم تشببانیروز از شببدت فعال کیکنم که  یفکر م نیبه ا شببهیهمراه من باشببند؟ هم

 .رمیبم
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گفت  یکه م یعقوبیخانم  ی. دوباره صببدادمیلرز یرا گذاشببتم, داخل آب رفتم و کم نکمیرا گاز گرفتم و ع لبم

 .و شروع کردم دمیحرکت را شن

ست التیخ یکن یم نیتمر یوقت ست ها نیاگر ا ییگو یبه خودت م .راحت ا شد د شم شتریرا ب میبار هم ن ، بک

شبببوم به منظور  یوارد آب م ی. اما وقتنیتمر یاما فقط برا یکنیکار را م نیکنم و ا یکار را م نیا یبعددفعه 

سابقه د ایدادن رکورد  ستانم  گریم شش د صتش را ندارم تا به ک س ایفر خواهم  یپا زدنم فکر کنم, فقط م تدر

 .بد ایخوب است  نیکه ا دمیوقت نفهم چیبروم تا برسم و ه

س نیبه باالتر میکردم درد پاها یم یسوم را که ط طول سخت دیحد خودش ر شتم و تنها ام یبه  آن بود  دمیبرگ

 ینیکوچک بنش یم لِ همان بچه ها یتوان یو بعد تمام, م گریو پنج متر د ستید, فقط بوش می که باالخره تمام

 .ینگاه کن هیو با لبخند با بق

شتم و فقط به ب درد ستانم پ شتریرا کنار گذا  ریآمدند و دوباره ز یباال م یگریپس از د یکیا زدن توجه کردم, د

 نکهیکردند تا ا یکه داشتند به سرعت آب را جا به جا م ییبا وجود درد طاقت فرسا میشدند, پاها یم دهیآب کش

 .ستادمیزدم و ا واریدستم را به د

 .بفهمم چه کرده ام هیتوانستم سرم را بچرخانم تا با نگاه کردن به بق ینم یکردم, حت یضعف م احساس

ستم ب یآب که م از سرم جدا کردم. م جیسرم گ میایب رونیخوا ستم و کالهم را محکم از  شمانم را ب  یرفت, چ

 گریکه پنجاه متر درد را تحمل کرده بودم د یبلند نشببوم اما من گریو د فتمیتوانسببتم از شببدت درد همان جا ب

رساندم و نشستم که از  ایخودم را به رؤ دکه بو یا یپس با هر سخت فتمیپنج متر راه رفتن ب یمسخره بود که برا

 :در هم رفته ام با سرعت گفت ی افهیق دنیبرگشت نگاهم کرد و با د ایچشمانم پر از اشک شد. رؤ هیدرد به اان

 ؟یضعف کرد ؟یخور یم یزیبگم؟ چ یعقوبیبه خانم  یخوایم ؟یشدیچ_

 :تکان دادم و گفتم یمنف یبه نشانه  یسر یآرام به
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 .پاهام_

 شده؟یپاهات چ_

 .کنهیدرد م یلیخ_

 .شهیصبر کن دردش کمتر م کمی, یرکورد پشت رو داد شیپ قهیهم دو دق یتحمل کن, هم قورباغه رفت کمی_

 .با گذشتن زمان دردش کمتر شود ایگفتم و منتظر نشستم تا به قول رؤ یبغض باشه ا با

... 

خراب  یلیبهتر نشده باشد و خ میکردم که اگر رکورد ها یفکر م نیبه ا دمیپوش یرا م میطور که لباس ها همان

 .شود یکرده باشم چه م

که آماده شده و منتظر من است. به سرعت کاله  دمیرا د ایاما استرسش را داشتم. رؤ دیرس یبه ذهنم نم یزیچ

 .میآبم و بعد هم کوله ام را برداشتم و گفتم بر ی, بطردمیسرم کش یام را رو یبافتن

 دنمانیهم با د ایامروز داشت مادر ها نشسته بودند و مادر من و رؤ که استخرِ یاز استخر, در محوطه سبز رونیب

 :گفت ایان آمدند و مادر رؤبلند شدند. هر دو با لبخند به سمتم

 .نیخوب بود یلیگفت خ یعقوبیخانم  _

صبببرفا به خاطر ناراحت  ایبود  یبود که آن فعل جمع واقع نیو آن هم ا دیچرخ یدر ذهنم م زیچ کیفقط  و

 نکردن من؟
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«فصل دوم»  

 ،خسته تر استنم بعد از خواب بدنم ک یاحساس م شهی, همدمیکش ییا ازهیبه بدن خسته ام دادم و خم یکشش

  ند.ام داده ا یگوش مال یخواب بودم چند نفر درست و حساب یانگار وقت

هم از در  نکمیو ع بود تا خشببک شببود, کاله واریدر کمد د یرو شببهیبه اتاقم انداختم, حوله ام م ل هم ینگاه

از اتاق به  یام هم گوشببه ا یبدنسبباز یکمتر شببود. لباس ها شببانیبودند که تا حد ممکن قطرات آب رو زانیآو

 یبا غول بزرگتر دیخب فعال با یهم دارم ول یرفته بود که امروز بدنساز ادمیدر کنار هم نشسته بودند. اوه  یآرام

 !کردم و آن هم مدرسه بود یدست و پنجه نرم م

سرو طبق ستم. هوا امروز ا هیسرم را به پنجره تک سیمعمول تمام مدت در   یبود, دلم م یبردادم و چشمانم را ب

 .گرفت یمعنا م شیابر یمن با هوا یبرا زیی, پااطیح میرفت یها را م حیخواست همه زنگ تفر

ستم.  دمیدراز کش مکتمین یکه وارد کالس شدم رو نیهم گذشته بود,  یریهفته از رکورد گ کیو چشمانم را ب

هم  هیاان کی نیبهم گفت هم یعقوبیکم کرده بودم. خانم  هیاان کیو من در هر رشبببته  میبود دهیرکورد ها را د

 .دل خوش کردنِ من یبرا ایاست  یدانستم واقع یبود که نم ییهم باز از همان حرفا نیاما ا است خوب

شت، بچه ها آمدند یساعت همه  میاز ن بعد سوار اتوبوس قد میزنگ اول ورزش دا شد یمیپس  سه  و در  میمدر

 نکهی. بعد از ادیایورزش ب یتا مرب میو نشببسببت میرا عوض کرد مانیها لباس .میدیبه سببالن رسبب قهیعرض دو دق

 .میکرد بلند داد زد که حواسمان را به او بده ابیغو حضور 

 تونیاسام دیهر کدوم از رشته ها شروع شده و با یمسابقات منطقه برا دیدیهمونطور که داخل کانال مدرسه د _

 .خواد شرکت کنه بگه تا اسمش رو وارد کنم یمکه  یخونم رو هر کس یکه م یی, هر رشته انیرو بد
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 نکهیگفتند. تا ا یخواستند شرکت کنند اسمشان را م یهر کدام از بچه ها که مو خواند  ینوبت رشته ها را م به

 گفت:

 اد؟یخواد ب یم یرشته شنا ک یبرا _

 .منتظر بودند تا اسم من را بشنوند شهیهم گریمن بود, د یکالس رو یکردم نگاه همه  یم احساس

همین طور بیخیال بنشببیم کنار دیوار ورزشببگاه و به بقیه که  دلم می خواسببتو اسببمم را نگفتم، اما نخواسببتم 

شرکت کنم سابقات  ست در م شان را باال می برند نگاه کنم، دیگر دلم نمی خوا ست ساس می کردم همان  ،د اح

سش را تحمل کرده بودم کا ستر سالی که ا سمم را نمی دادم، به بقیه چند شرکت نمی کردم و ا فی بود، ولی اگر 

صیر  شنا کنم؟ تق شکلی  شتم می گفتم دیگر نمی خواهم این  باید چه می گفتم؟ به طور کامال ناگهانی بر می گ

ساب سئله این بود خودم هم بود انگار تا یکی از آن مدال های م شدم ولی م شوری را نمی گرفتم آرام نمی  قات ک

سیدن به آن سترس ها را ده باید که برای ر تحمل می کردم ، آن هم برای چیزی که معلوم نبود  برابر تمام این ا

 می شود یا نه.

ستم می وقتی داشتیم ورزشگاه را ترک می کردیم، مسئول ورزشمان که من را می شناخت آمد به سمتم، می دان

 د.خواهد چه بگوی

 و ندادی چرا؟ر گیسو؟ اسمت_

 راستش نمی خوام شرکت کنم دیگه... _

 نگذاشت حرفم تمام شود با بهت گفت:

 چی؟ چرا؟ _

 زانوم شرایط خوبی نداره منم احساس می کنم از استرس خسته شدم دیگه. _
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شرفت م _ سالم پی شرفت کردی، مطمئنم ام سال پی شنا کن. تو هر  سترس چی؟ فقط بیا  نتیجش مهم ی کنی، ا

 نیست.

چقدر راحت می گفتند استرس چی؟ آخر مگه شما احساسات من را تجربه کردین؟ مگر می دانید این چند سال 

 چه ها دیدم و تحمل کردم؟

 امسال هم بیا که بعدا حسرت نخوری، و اگه اون چیزی که می خواستی نشد، دیگه نیا. _

 وجودم می خواست قبول کند و بخشی دیگر نه، با حالت نا مطمئنی نگاهش کردم که گفت:بخشی از 

 پس اسمتو می نویسم، می ترکونی. _

چرا نمی توانستم تصمیم بگیرم؟ چرا پای تصمیماتم نمی ایستادم؟ چرا هیچ  و لعنت به نداشتن قدرت نه گفتن.

 م؟ وقت زبانم را حرکت ندادم تا بگویم واقعا چه می خواه

شیدم. فکر می کردم خوابم می برد ولی انگار  ست لباس هایم را در آوردم و دراز ک شتم یک را سه که برگ از مدر

جنگی که در ذهنم بود نمی خواسببت راحتم بگذارد. کتابی که تازه خریده بودم را باز کردم و شببروع به خواندن 

صبدای مادرم چشبمانم را باز کردم هوا رو به  و کمک کرد چون وقتی باکردم تا شباید کمک کند که خوابم ببرد 

 تاریک شدن می رفت.

وارد اسببتخر که شببدم م ل همیشببه با چشببمانم دنبال رؤیا گشببتم اما نبود و فقط باالی الینمان منتظر ماندم تا 

م تمرین شروع شود. بعد از گوش دادن کامل به برنامه گرم کردنمان شروع به شنا کردن کردم. از همان اول زانوی

شببروع کرد به اذیت کردن اما سببعی کردم توجهی نکنم و بگذارم ببینم به مرور چه می شببود. بعد از پنج دقیقه 

همانطور که شنا می کردم وقتی به دیواره رسیدم و سرم را باال آوردم رؤیا را دیدم که دارد کاله و عینکش را روی 

سالمی کردم، سرش را باال آورد و  او هم در حالی که وارد جنگی سرش می گذارد،  شده بود  سالمی با کالهش 
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می ایسببتادم خانم دیگر همانطور کنار دیواره اسببتخر کرد و بعد جفتمان به وضببعیت کالهش خندیدیم، اگر یکم 

 یعقوبی می آمد پس برگشتم و به شنا کردنم ادامه دادم. 

سی به پایم می زند و هرزگاهی هم پا شنا می کردم حس کردم ک ستادم و همانطور که  یم را می گیرد، ناگهان ای

 ن نگاه متعلق به ستایش بود.کیست، طبیعتا آ ون آوردم تا ببینمسرم را از آب بیر

 نمی بینی هی دارم می زنم پاهات و بازم کنار نمیری؟ _

 برم تو دیوار یا بخورم به بقیه؟ _

 تند تر برو. _

 برای گرم کردنم باید تند برم؟ _

ست خیلی راحت حال و هوایم را عوض کند.  سرش و فحشی که زیر لب داد توان حرفش را زد و رفت، منم پشت 

 اول تمرین. از راه افتادم. احساس خستگی می کردم آن هم

باالخره گرم کردنمان تمام شبببد و باال آمدیم تا تمرین های سبببرعتی را انجام بدهیم. نفرات هر الینی به ترتیب 

ه نوبت شروع به شنا کردن می که داشتند پشت سرهم می ایستادند و  بعد با سوت خانم یعقوبی بمقدار سرعتی 

یش، رؤیا، ، پانزده متر با تمام قدرت و ده متر آخر را آرام و دوباره برگشببتن با همین ترتیب. معموال سببتاکردندن

 . اول می ایستادن و بعد من و بقیه یاسمن و دو سه نفر دیگر

ام شد کمی ایستادیم برای استراحت، نفس نفس می زدم و چشمانم را بسته بودم که با شنیدن ه تماولین دور ک

صببدای خنده از الین خودمان کنجکاو شببدم و چشببمانم را باز کردم، سببتایش داشببت با یاسببمن حرف می زد و 

ضیه گرم کردن با شت در مورد ق صحبت  هرزگاهی به من نگاه می کردند و می خندیدند فهمیدم که دا سمن  یا

فحش  می کرد. نیشخندی زدم و سرم را پایین انداختم کاش می فهمیدم کجای آن قضیه برایشان خنده دار بود،

 فکر می کرد من نشنیدم؟  زیر لبی دادن به من؟ یا نکند
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تکانی دادم.  یسوال ، سرم را باال آوردم وصدای رؤیا را شنیدم که صدایم می کرد همانطور درگیر فکر کردن بودم

با چشم و ابرو پرسید خوبی؟ لبخند زدم و سری تکان دادم. خانم یعقوبی سوت را زد و دوباره شروع به شنا کردن 

م، می خواسبببتم به رؤیا چه از این حرف ها می شبببنیدم یا همچون حرکاتی را می دیدکه کردیم، بار اولی نبود 

 بگویم م ال؟ چیزی تغییر نمی کرد.

شتم احساس می کردم می توانم همین االن بیفتم با خودم گفتم شام بخورم به خانه که برگ شتم سردرد بدی دا

شوم اما ت شام مامانم غییری نکرد و مامان بابا و امیدبهتر می  شان  من را هم فهمیدند، بعد از  برد تا در اتاق خود

م تر شود، مامانم شروع کرده بود بخوابم. دراز که کشیدم دردم شدت گرفت اما سعی کردم صبر کنم تا شاید آرا

 به ماساژ دادن سرم که ناگهان گفت:

 وای سرت داره نبض می زنه. _

 دوباره مامانم پرسید:سری به نشانه تایید تکان دادم. نمی توانستم دست از فکر کردن بردارم تا اینکه 

 چیزی شده تو استخر؟ _

 :می گفتم؟ نمی گفتم؟ چه عکس العمی نشان می داد؟ گفتم

سرِ _ سادم تا بینم چی میگه، ستایش می زد به پاگرم کردن  امروز  گفت تندتر برو و از این حرف ها هام منم وای

منم گفت برای گرم کردنم باید تند برم؟ اونم برگشت زیر لب یک چیزی گفت و رفت بعدش هم با یاسمن حرف 

 می زدن و بهم می خندیدن.

 از کجا میدونی به تو می خندیدن؟ _

 مامان طرف داره به من نگاه می کنه و می خنده، یک مترم فاصله نداریم کر نیستم که. _

 خه دخترای خوبین، با خانم یعقوبی حرف می زنم.آ _
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می خواد خودشو خوب نشون بده، فقط هرکی که میبینتت سالم می کنه به این معنی نیست که دختر خوبیه  _

 به خانم یعقوبیم چیزی نگو.

 نمان رد و بدل نشد. دیگر حرفی بی

ستایش حاال انقدر ها هم اذیت  ضیه  شده بود، ق سرم بهتر  شدم  شش و نیم بیدار  ساعت  شه  صبح که م ل همی

کننده به چشببم نمی آمد چون عادت کرده بودم و این را به هیچ وجه دوسببت نداشببتم. هماطور که مسببواک می 

و انجام دادم که چشببم دیدنم را ندارد یا شببدم بحث زدم با خودم به این فکر می کردم که چه کار بدی در حق ا

 جذاب بین دوستانش، کمی آب در دهانم چرخاندم و دوباره شروع کردم به مسواک زدن.

اینطور نبود که من خودم را رقیب واقعی او بدانم، درسبببته که واقعا در رشبببته قورباغه رقیب بودیم اما من قبول 

شتم که تجربه اش از من بیشتر است  شتم دا ستم با رقیب دیدن او خودم را قوی کنم، آبی که دا و صرفا می خوا

 در دهانم می چرخاندم را نگه داشتم، داشتم پیشرفت می کردم؟ آب را بیرون ریختم و بیرون آمدم. فکر کنم آره.

سببرهم اوایل اینطور نبود، با همه صببحبت می کرد و می خندید اما بعد از چندتا مسببابقه و رتبه های اول پشببت 

انگار ناگهانی گروهی از فرشتگان او را روی ابر ها برده بودند و گفته بودند تو بنده ی شایسته ایی! او هم قضیه را 

جدی گرفته بود، طوری به بقیه نگاه می کرد انگار هیچ کس بهتر از او نیست البته دوستانش هم همینطور بودند. 

سر کردم و بعد از ادکلن زدن برا شتم یک بار ازش مقنعه ام را  ست دا صبحانه از اتاق بیرون رفتم، دو ی خوردن 

شته باشیبپرسم اگر  ستخر را ندا شان بدهی؟ مگر چند نفر می دانند فالنی سال ا ، آن موقع چه چیزی داری تا ن

صد نفر؟ آخر مگه زندگی در جامعه فقط  ست نفر؟ پان صد نفر؟ دوی ست؟  شته را گرفته ا فالن مدال طالی فالن ر

 کار داشتن با آن افراد بود؟ سر و 
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روز به روز  تحویلش گرفتند یمقداری از چای نوشیدم، شاید تقصیر استخر بود، شاید نه، حتما. آخر انقدر همه کل

شد و  شد و فکربدتر  ست داد، مغرور  ست، تمام دنیا در مقابل او  کرد حس آدم معروف بودن به او د دیگر تمام ا

 تسلیم است.

چایم را تمام کردم و بلند شدم تا کفش هایم را بپوشم، با خودم تعارف نداشتم مقداری حسودیم می شد، دوست 

داشببتم مقام های خوب به دسببت بیاورم تا خودم را اابت کنم. از پله ها که پایین رفتم دیدم سببرویس آمده در 

سته بودم آن مقام هایی ستم. تا االن نتوان ش شین را باز کردم و ن ست  ما ستند به د که دیگران آن را عالی می دان

بیاورم اما حداقل وقتی الینمان کنار بچه های کوچک تر بود  به جای آنکه غر بزنم و به آنها با انزجار نگاه کنم، 

شان می دادم تا مجبور  ستند، لبخند می زدم و ترفندش را یاد شان ازم کمک می خوا شتن کاله وقتی برای گذا

سراغ شوند بروند  شان گرفتن مدال قالبی بود و  ن شه به بقیه چشم غره ام ال آنهایی که تمام موفقیت زندگی همی

 می رفتند.

ست و موفق تر هم خواهد ، دروغ شد همه برای گرفتن مدال های طال به او تبریک می گفتند، می گفتند موفق ا

ستم! آخر مگر تواناییِ کمک ستم، می خوا سین بقیه را نمی خوا ست بگویم تح ست  ا کردن، لبخند زدن و به د

صال چرا باید انقدر  ست؟ ا شان متفاوت ا آوردن دل بچه های کوچک تر موفقیت نبود؟ چرا حساس می کنم دنیای

درگیر این قضیه باشم؟ دوست نداشتم درگیرش باشم اما بعضی اوقات دست خودم نبود پس فقط همه ی افکارم 

تکیه دادم. شاید داشتن تحسین آن مدل از آدم ها آنقدر هم شین به شیشه ی سرد ما را را کنار زدم و بعد سرم

 جذاب و دوست داشتنی نبود.
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«فصل سوم»  

نسازی سبک تر شده بود بد ، هم تمرین هایزودتر از آنچه فکرش را می کردم به روز مسابقه نزدیک می شدیم 

تمام بدنم، از  استخر، سعیم را می کردم تا دیدم را م بت نگه دارم و ذهنم متمرکز باشد اما استرسی که در و هم

شت،  سر تا نوک پا وجود دا ستم خوب بخوابم یا خوب غذا بخورم و از همه این فرق  حالم را بد می کرد، نمی توان

 ها متنفر بودم. 

شمانم شروع به باریدن کردن. دلتنگ بودم، دلتنگ زمانی که از همانطور که دستانم را داخل آب می رقصاندم چ

شتم تا زودتر قورباغه را یاد  صبحم خوابم نمی برد، زمانی که تمام توانم رو می ذا شنای فردا  شوق برای کالس 

ن بگیرم تا مربیم پروانه را هم یادم بدهد، زمانی که با عشببق به حرکات دسببتانم در آب نگاه می کردم و تا آخری

بگوید وقت رفتن اسبببت و با م بیاید و ور نگه می داشبببتم تا وقتی که مادرلحظات ممکن خودم را در آب غوطه 

 ناراحتی استخر را ترک می کردم.

ساس  شمانم را اذیت می کنند، اح ستند که چ شک هایم ه ست یا ا شده ا ستخر وارد عینکم  ستم آب ا نمی دان

س شد و از ا شتم. وقتی تمرین تمام  شد عینکم را خوبی ندا صورتم تخر بیرون آمدیم تا جایی که می  نگه روی 

ستم چشمان شتم، می دان ست اما وقتی رؤیا  مدا سرخ ا سرم و گفت: قطعا  «  و بر نمی داری؟ر چرا عینکت»زد به 

 مجبور شدم عینکم را بردارم.

 گریه کردی؟ _

 عادی باشد. همانطور که کالهش را در می آورد تا دوش بگیرد پرسید. سعی کردم لحنم

 نه عینکم این آخری اذیت می کرد، چشمام سرخ شد. _

 مطمئنی؟ _
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 .اوهوم_

 .باشه، دوش بگیر بریم_

می دانست اگر بخواهم صحبت می کنم و اگر نه، بحث  ،از اینکه رؤیا هیچ وقت پا پیچم نمی شد خوشم می آمد

تمام شده است. او هم همانطور بود و در این چند سال به خوبی توانسته بودیم یکدیگر را بشناسیم و دوستیمان 

گردیم و من از یکدیگر بر می آمد اما در آخر می دانسببتیم که بهالبته دلخوری هم به وجود  پیش ببریم. را با لذت

شتناکی او  سات هر دویمان به طور وح سا بابت بودنش ممنون بودم، گرچه که هیچ وقت به زبان نیاوردم، بیان اح

 بد بود.

 م م ل همیشه پرسید:وقتی داخل ماشین نشستم مادر

 تمرین چه خبر؟ _

 بد نبود. _

 خوبه. زانوت چطوره؟ _

 اذیت میکنه، زیاد. _

 بعد مسابقات حتما میریم دکتر. _

شه و  _ ستم.با شرکت کنم، خ سابقه ای  سابقه رو هم نمی  من دیگه واقعا دلم نمی خواد تو هیچ م حتی این م

 خوام.

 ؟ یک ماه از اون روزی که برام تعریف کردی چیکار کرد میگذره.چیشده؟ ستایش بازم کاری کرده _

 ار همیشگی اوناست و من عادت کردم و این حرفم به اونا مربوط نیست.ک _

 ری با خانم یعقوبی حرف بزنم؟چرا نمی ذا _
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مامان من می دونم باهاش حرف زدی و منم باهاش صبحبت کردم واقعا قرار نیسبت تغییر کنن، از اولشبم این  _

 کار اشتباه بود واقعا نمیشه آدما رو تغییر داد و االنم خودم دارم سعی می کنم رو خودم کار کنم تا اهمیتی ندم.

 باشه. _

اذیت ش فکر می کردند مالک استخر هستند. آن کار های اذیت کننده کرده بود و با گروه آره، ستایش باز هم از

 نداشتم. که دوباره م ل همیشه حرص بخورم رابودم اما واقعا توانایی این

اگه ادامه دار بود واقعا الزم نیسببت جایی تمرین کنی که اونا هم هسببتن، می تونی خصببوصببی با خانم یعقوبی  _

 باشی.

 نمی تونم در مورد این موضوع تصمیم بگیرم.االن  _

 هروقت خواستی بگو. ،می دونم _

سابقات،  یو من م ست را بگیرم، جدا تمرین کردن، نرفتن به م صمیم در ستم هیچ وقت دیگر هم نمی توانم ت دان

س سته بودم و کالفه از ا ستم، خ سته های واقعی ام بودند؟ نمی دان سی که یک لحظه هواقعا اینها خوا ترکم  متر

 نمی کرد. 

شدم، پرده  صمیم گرفتم به هیچ چیز منفی ای فکر نکنم پس از روی تخت بلند  شمانم را باز کردم ت صبح که چ

ی اتاقم را جمع کردم تا به نور اول صبح اجازه ی روشن کردن اتاقم را بدهم، دست و صورتم را شستم و از جایی 

سازی هم د ستم تمرین بدن شنبه بود می دان عینک و کالهم را  پس لباس هایم را جمع کردم، حوله،اریم که پنج

 هم داخل کیف گذاشتم و از اتاق بیرون زدم. 

مرحله بعدی خوردن صبببحانه بود اما از جایی ک این چند روز به خاطر اسببترس دلپیچه های بدی داشببتم نمی 

شود باید چند لقمه ایی می خوردم پس  ستم ادامه ی روزم خراب ن ستم خوب غذا بخورم اما خب اگر می خوا توان
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شیدم تا کمی سره نو شتم، کم  این کار را کردم، بدون فکر کردن و بعد هم چای را یک  از حس خفگی ای که دا

 شود.

 بابا و امید هم آمدند و مامان برایشان چای ریخت، بابا همانطور که لقمه ای درست می کرد، پرسید:

 چیزی نخوردی؟ _

 چرا چندتا لقمه و چایی خوردم._

 سری تکان داد و ادامه داد:

 چیزی نمونده به مسابقه سعی کن انرژی ذخیره کنی. _

 پرسید:امید ناگهانی 

 مسابقه چند شنبه است؟ _

 یکشنبه. _

سر تکان  سترس نلبخندی زد و  سی بگوید نگران نباش، ا ست ک شته باش، میگذرد. دداد. ته قلبم دلم می خوا ا

سرت باقی می ماندند،  شنوم اما انگار باید در حد ح ستم ب صال به خاطر همین بود خیلی چیز ها بود که می خوا ا

ی رفتم، به این فکر می کردم که توجه کردن به حرف دیگران از کی شروع شد، از کی که ناگهان در خودم فرو م

 فکر کردم باید دیگران بگویند آرام باشم تا آرام بشوم، چرا هیچ وقت نتوانستم خودم حال خودم را خوب کنم؟

رد، زمانی که به و تمام روز درگیرش بودم، زمانی که معلم ریاضبببی گفت برگه روی میز بگذاریم تا امتحان بگی

پاسخ سواالت فکر می کردم، با بچه ها صحبت می کردم و می خندیدم، تمام روز. تا شب وقتی که رفتم استخر، 

 پریدم داخل آب و همه چیز محو شد.



 

24 
 

تمام سعیم را می کردم تا به کسی کاری نداشته باشم، به ستایش نگاه نمی کردم، هروقت استراحت داشتیم سرم 

اینکه بتوانم فقط برای  یبرا بود چون رؤیا هم خیلی دور تر از من بردم تا صدای کسی را نشنوم را داخل آب می

هم صحبتش شوم پس هر دو فقط کار خودمان را انجام می دادیم تا وقتی که چشمم به خانم رضایی  ،چند اانیه

 افتاد که داشت با ستایش و بچه های اول الین صحبت می کرد و می خندیدند.

صلی ترین اما کاری نی به او وقت بود که دیگر حس خوب خیلی شد گفت ا شتم، یکی دیگر از مربی ها بود می  دا

سابقات  شیده بود را فراموش کنم، وقتی که در م شد تمام زحماتی که برایم ک که در حق من کرده بود باعث می 

نطقه رکورد نفراتش را برای داوران استانی دسته ام را عوض کرد. دسته موضوع مهمی در مسابقات شنا بود، هر م

سابقه می  شش تا م شش تا  شدند و به نوبت و  سته بندی می  شناگران د ستاد و طبق رکورد ها  ستانی می فر ا

شنا می کنند قوی  سلما وقتی بدانی افرادی که کنارت  سته برتر بود، جمعی از بهترین ها. م سته آخر د دادند، د

 تت ناگهان گل می کند و تجربه این را برای من اابت کرده بود.هستند بیشتر تالش می کنی، حس رقاب

دو سببال پیش من باید در دسببته برتر قرار می گرفتم و گرفته بودم اما لحظه آخر وقتی در اتاق انتظار با بچه ها 

ر شد و یکی دیگر از بچه ها که اتفاقا هم تیمی من بود به جای من در دسته برت سته بودیم دسته ی من عوضشن

ستکاری هایی بکنند.  صلی بود، همان هایی که می توانند همچین د سال از داوران ا ضایی آن  شنا کرد و خانم ر

 می توانستم بهتر باشم.که روحیه ام خراب شد و نا امید شدم، خودم را توجیح نمی کردم اما می دانستم 

شاگران سمت جایگاه تما سابقه آمدم باال و به  شدن م سته بودند رفتم، مادرم با  وقتی بعد از تمام  ش که مادران ن

وقتی که یست فقط به روی خود نمی آوردیم اما لبخندی زورکی به سمتم آمد و جفتمان می دانستیم مشکل چ

ش شیدر ما صبانیت از تمام م و من خودم را به خواب زدم، مادرم به پدرم زنگ زد و ستین ن سابقه  با ع اتفاقات م

که آخرش فکر کنند من  ،گفت، می گفت آخر یعنی چه، بچه ی من هر شب در استخر نبود که آخرش این شود

 احمقم.

 .ندآن روز افتاد اصال دوست داشتنی نبوداز و اتفاقاتی که بعد 
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ست صبانی بود، می گفت باید تیمم را عوض کنم، نمی دان و یک ول کردم م باید چه کار کنم پس قبپدرم خیلی ع

جلسببه رفتم سببر تمرین یک تیم دیگر. خانم یعقوبی هر روز زنگ می زد و می گفت چرا گیسببو تمرین نمی آید، 

 تیمش را عوض نکنید یک وقت و از این حرف ها.

سایلم را پرت کردم و گفتم هیچ جا نمی آیم. و  سر تمرین آن تیم، و من هم روزی که قرار بود برای بار دوم بروم 

سر تمرین تیم خودمان اما پدرم گفت دیگر قربعد ا شتم  ضا ارز مدتی دوباره برگ ساالنه ام را برای تیم ام داد های 

شد دلم را می  شته با ستخرم ندا ساس اینکه دیگر پدرم کاری به کارهای ا شب بدی بود. اح شب،  نمی کند. آن 

 یز را کنار بگذاریم.شکست، من هم که عوض کردن تیم برایم سخت بود پس فقط سعی کردیم همه چ

 با صدای خانم یعقوبی به خودم آمدم.

 تو دیگه تمرینت تمومه. ببینم فردا چیکار می کنی. .بیا باال_ 

 د و رفت، رؤیا که کنارم بود گفت:لبخندی ز

 اوه مسابقات منطقتون فرداست؟_ 

 آره. _

 موفق باشی. _

 امیدوارم. _

 کردیم.ایی به پشتم زد و خداحافظی با لبخند ضربه 

ست. اگر خانم  سی به دنبال منافع خودش ا ستیم به مربی ها فکر می کردم، به اینکه هر ک ش شین که ن داخل ما

شم یا نه این را  .یعقوبی می گوید ببینم چه کار می کنی یعنی می خواهد ببیند می توانم برایش نماینده خوبی با
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بشوم، می گوید تا تظاهر کند، که اهمیت می دهد نمی گوید چون می خواهد من برای پیشرفت خودم خوشحال 

 .خواسته ها و منافع خودش نشسته بودنداما باالی تمام اینها اینطور هم بود  ،خواهد موفق باشیم که می

سته ی من را عوض کرد یعنی دیگر من را برای مقام آوردن قوی نمی  ضایی د ستانی خانم ر سابقه ا اگر در آن م

خوب باشی، به جایش به سراغ بقیه رفت، سراغ در گوشم نمی گفت تو میتونی خیلی  دانست، دیگر م ل همیشه

 آنهایی که برایش سود داشتند، آنهایی که کمک می کردند تا به منافع خودش برسد.

دلم می خواست کسی باشد که واقعا اهمیت بدهد، به جای اینکه بگوید برو و اول شو بگوید سعی کن خودت را 

دم اولویت تمام آدم ها ی، سببعی کن چیزی باشببی که می خواهی باشببی. من از همان موقع فهمراضببی نگه داری

شد خانواده شاید می  ضرا از این همه جدا کرد.  خودشان هستند البته  ضر م یبع ها را  زیچ یلیشوند خ یها حا

شانیو به اطراف رندیدر نظر نگ س ان  نیکه به ا دمیرا ند یوقت کس چیبرسانند تا خودشان را اابت کنند اما ه بیآ

ضوع پ ش یاگر انرژ ،یبده یواقع تیاهم انتیببرد که اگر تو به اطراف یمو شان با  یم نیباهم بهتر یهمگ ،یم بت

 .دیشو

من فکر می کردم واقعا اهمیت می دهند اما تازه برایم روشن شده بود که اینطور نیست. احساس می کردم قلبم 

ساد شود از اینکه  شرده می  سرزنش می ف شان  ه بودم، باور می کردم، گول می خوردم. خودم را برای باور کردن

ستم  شانم می دادند و من هم فکر می کردم چقدر دو ساختگی ن صیتی  شخ کردم برای باور کردن آدم هایی که 

می دردناک به نظر دیگران کمرنگ شببدند و این دارند اما همان ها کم کم دور شببدند، آدم های جدید آمدند و 

 .رسید

بود مقداری از  اینکه شببب قبل از مسببابقه به این چیز ها فکر کنم قطعا ایده ی خوبی نبود اما حداقل توانسببته

شی در جودم حتی به مقدار  شدن آن حس دلپیچه و آمدن آرام سم را کم کند و این چیز خوبی بود، کمتر  ستر ا

فوق العاده بود. می خواستم فردا بهترین خودم باشم نه برای اینکه به خانم رضایی بگویم  ،و با وجود عصبانیت کم
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خودم به خودم اابت کنم که حرف هایشببان اهمیتی ندارد، که  هنوز هم قوی هسببتم و می توانم بلکه برای اینکه

 باالخره خوابم برد. ،سترسمی توانم رضایت وجود خودم را جلب کنم. بعد از کمی غلت زدن در تخت و مبارزه با ا

صبببح که چشببمانم را باز کردم به این فکر کردم که چه می شببد اگر پتو را روی سببرم می کشببیدم و باز هم می 

خوابیدم، برای ساعت ها و بدون هیچ استرسی برای مسابقه و یا چیز هایی شبیه آن. اما خب مادرم آمد و من هم 

ای را می نوشیدم به این فکر می کردم که اگر از مقام های اول تا اشتم چوقتی د از جایم بلند شدم تا آماده شوم.

 احتماال خانواده امسوم نشوم چه می شود، بعد اولین چیزهایی که در ذهنم شکل گرفت این ها بود: اول از همه، 

شدند، به خیلی از مهما سیدیم چون من تا نهنناراحت می  ستخر بودم، مادرم یا  ی ها دیر می ر شب ا و نیم یا ده 

تازه بعضی اوقات  ،پدرم حتی پنجشنبه ها و جمعه ها هم ساعت هفت صبح بیدار می شدند تا من را ببرند تمرین

شه. دیگر  ضان و به طور کل همی ستان، عید، ماه رم ستان، زم مادرم تمام مدت آن بیرون منتظر می ماند، در تاب

 دخترش یک جایگاه خوبی به دست بیاورد.تمام اینها آدم انتظار دارد بعد از 

دوم خانم یعقوبی بود، احتماال می آمد می گفت باید هفت روز هفته را بیایی، خوابت بد بوده، خوب غذا بخور، 

شده ام نمی دانم چرا من هم عذاب وجدان می  ،چند روزی هم جوری نگاهم می کرد انگار جرمی چیزی مرتکب 

خرش هم هیچی نشد، البته، واقعا د ببین چقدر برایش زحمت کشیدم و آگرفتم، فکر می کردم با خودش می گوی

 زحمت می کشید؟ فکر نکنم.

دوره ی گیسو  گفتند دیگر نگرانی در مورد حرف هایی بود که پشتم می زدند، احتماال می ،به هر حال مورد سوم

 دند البته فرقی هم نمی کرد.دم حسابم نمی کرشده بعد دیگر آ تمام

آن  هیچ کجای آن لیست سه بخشی نبودم، تمامش بقیه بودند. که کمی بیشتر فکر کردم، فهمیدم خودم بعد ها

سوم شود، چقدر ناراحت می را  موقع به این فکر نمی کردم که اگر مقام اول تا  سو چه حالی می  نیاورم خود گی

ها شببود و چقدر احسبباس خسببتگی در وجودش باقی می ماند، گیسببو هیچ کجای آن لیسببت نبود چون از مدت 



 

28 
 

پیش فراموش کرده بود خودش از تمام آن سببه چیز مهم تر اسببت، فراموش کرده بود خودش مهم ترین اسببت، 

 دیگران و حرف هایی که پشت سرش می زدند. فراموش کرده بود.مهم تر از انتظارات بقیه، تفکرات 

اما خب آن موقع همان سه چیز در سرم می چرخید حتی با وجود اینکه به خودم گفته بودم می خواهم خودم را 

سته بودیم مادر برای خودم اابت کنم. ش شین که ن سعی می کرد با حرفایش بهم انرژی بدهد منداخل ما هم  م 

شیدم ولیمدام نفس عم شگی هم یق می ک شدید همی سترس  سراغم پس تقریبا تالش  دوباره آن ا آمده بود به 

 هایم بی فایده بودند. 

بعد از سببالم کردن به آنهایی که از قبل می شببناختم، چه هم تیمی و چه از تیم های دیگر، داخل آب رفتیم تا 

ب اسببترسببم کمتر شببده بود و نجام دادم. داخل آقوبی گفته بود اگرم کنیم و من هم تمرین هایی را که خانم یع

حوله هایمان کنار  با بهترشببده بودم انگار کامال با شببرایط سببازگاری می کردم. بعد از گرم کردن بیرون آمدیم و

 استخر نشستیم تا نوبتمان شود احتماال سه چهار ساعتی طول می کشید.

فریاد زد که نوبت رشته ی صد متر قورباغست و من بعد از مدتی خانم اسدی که سرپرست منطقه مان بود بلند 

هم سریع بلند شدم، نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم، الین هایمان مشخص شد و ایستادیم باالی استخر. 

 ردم و منتظر صدای سوت حرکت ماندم و بعد از چند اانیه شنیدمش و داخل آب پریدم.کاله و عینکم را محکم ک

س ستفاده کنی تا عقب نمانی پس من هم با معموال قانونش این ا ست و پنج متر اول از تمام قدرتت ا ت که در بی

کشببیدم و پاهایم را محکم به عقب حرکت می دادم و دوباره می بسببتمشببان. قانون  می تمام وجود دسببت هایم

شنا کنی نه به این معنی که عقب سوم کمی مالیم تر  ست و پنج متر دوم و  ست که در بی بمانی اما  بعدی این ا

ستر ست احت کوتاهی به خودت بدهی و بعدخب می توانی ا جایی که باید بیشترین زور  ،بیست و پنج متر آخر ا

سریع حرکت بدهرا بزنی، پاهایت را محکم تر ب ستهایت را قوی اما  شی، د شترین درد را تحمل ک ی، جایی که بی

 رسی اما نمی توانی.می کنی و چشم هایت پر از اشک می شود، جایی که می خواهی ب
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تو همان موقعیت بودم اما یادم آمد که قرار اسبببت خودم را اابت کنم پس درد زانو و بی حسبببی پاهایم را کنار 

گذاشتم و فقط تالش کردم برسم، اینکه با اشک دست و پا بزنی تا برسی، هم زیباست و هم ناراحت کننده. حس 

 عجیبی به آدم دست می دهد.

ست شل تر به لبهرا که به دیو مد ستم را  شد، احساس می کردم اگر یکم د ستخر بگیرم  ی اره کوباندم بدنم رها  ا

شوم. بعد از چند اانیه با می روم ته آب ست که منفجر  ساس می کردم االن ا ضربان قلبم آنقدر تند بود که اح  ،

 وجود ضعف در پاهایم، خودم را استخر بیرون کشیدم.

دوم یا سوم شده بودم آن هم فقط در الین خودمان، یکی از آن هایی که مدت ها باهم رقیب بودیم اول شده بود. 

ما خیلی از من عقب تر بود،  اولین بار که یکدیگر را دیدیم مادرش باالی اسبببتخر فریاد می زد تا زودتر برود ا

جای اسم من چیست و ناگهانی از کجا آمدم و  مادرش آدم عجیبی بود آن روز تمام استخر را می گشت تا ببیند

 .دخترش جایگاهش را پس گرفته که خیلی خوشحال بود دخترش را گرفتم، احتماال دیگر

حالم خوب بود اگر از ضعفم چشم پوشی می کردیم، ناراحت بودم ولی یک قطره اشک هم نریختم در اصل بغضم 

م گفته بودم فقط میام تا آمده باشبببم اگر ای دیگر. به مادروردن آب و چیز هرا مدام پایین فرسبببتادم به هوای خ

برای استانی انتخاب شوم نمی روم او هم گفته بود باشد حاال. اما واقعا این را می خواستم، می خواستم از شر هر 

 چه مسابقه است رها شوم.

عا دیگر نمی توانم. هیچ کدام پنجاه متر قورباغه و صدمتر کرال پشت را هم رفتم فهمیدم واق مخصوصا بعد از آنکه

ستم. آن روز، مهم بود تمام چیز ها را پس زدم  سدی گفت برای پنج نفر منطقه من هم ه شدم اما خانم ا را اول ن

هیچ کس به این  .. همه عصببببانی شبببدندو حرف دلم را گفتم، گفتم نمی خواهم، کس دیگری را جای من ببرید

می دانستند دیگر فقط خسته ن ،فکر می کردند خوشی زیر دلم را زده ،نگاه کرد که با چه بغضی آن حرف را زدم

از باز هم به فکر خودشبببان بودند. خانم اسبببدی به فکر این بود که تیمش امتی .نمی توانم ادامه دهم شبببده ام و

 کرد من تمام زحماتش را فراموش کرده ام.احتماال فکر می  هم مبیشتری در استانی بگیرد، مادر
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سئول ورزش و گفته ولی من نمی  ستاده بودم جلوی م شوم، اگر آن روز محکم ای سلیم دیگران  ستم باز هم ت خوا

نمی خواهم بیایم، هیچ کدام از این ها اتفاق نمی افتاد اما این کار را نکرده بودم می خواسبببتم یک بار  و بودم

، چیزی که باعث نشود از شدت بگویم نه، کاری را بکنم که دلم می خواهد، چیزی که برای خوشحالی خودم باشد

استرس نتوانم بخوابم یا چیزی بخورم، هیچ کس نفهمید که من فقط خسته بودم و دیگر می خواستم آن اهمیت 

ینم و هیچ کس نمی فهمید چون م ل همیشببه، بدادن های بیجا به دیگران را تمام کنم، می خواسببتم خودم را ب

 بود.م ل قانون های همیشگی، هرکس به فکر خودش 

آن روز خانم اسبببدی گفت باشبببد، از آن باشبببد هایی که انگار جدیم نگرفته بود. من هم چیزی نگفتم فقط می 

 خواستم برگردم خانه و بخوابم.

صبانی بود، پدرم صبانی بودمادرمم ع سکوت کرده بودم ع کافی بود  و من به هیچ کدام توجه نکردم چون ، امید 

یچ کدامشبببان را فراموش نمی کنم، آن روز ها که می خواسبببتم کسبببی در اهمیت دادن به دیگران. نگاه های ه

، همه جوری نگاهم می کردند انگار بکنی تو کاری را کردی که می خواستی ،آغوشم بکشد و بگوید اشکالی ندارد

 مجرمی چیزی هستم.

صحبت کرد و من هم گفتم شروع به  ضیم کند، اول آرام  سدی زنگ زد تا را سال  چند روز بعد خانم ا بعد چند 

س نمی آمدی مگر من پ »:بعد کم کم از کوره در رفت و گفت .دیگر نمی خواهم مسبببابقه بدهم و کافی اسبببت

تو یک دختر بی  »:و یک جمله تا همیشبببه در ذهن من ماند موقعی که با تندی گفت« مسبببخره تو هسبببتم.

 فقط اشک می ریختم. .دیگر چیزی از حرفایش نفهمیدم «.مسئولیتی

اتاق و گوشببی تلفن را برد، بی توجه به اشببک هایم در را بسببت و رفت و من روی فرش اتاقم  مد داخلم آمادر

 ت ها گریه کردم. پس اینطور بود؟ در دید همگیشان دختری بی مسئولیت بودم.عافتادم و سا
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د، بی منی که وریفه خودم می دانسببتم تا خوب تمرین کنم که جایگاه خوب بیاورم تا جبران زحماتشببان شببو 

منی که ، منی که سال ها برای همان منطقه ی خانم اسدی مدال گرفته بودم، بی مسئولیت بودملیت بودم، مسئو

 ت گذاشته بودم، بی مسئولیت بودم. البد بودم دیگر.همیشه دیگران را در اولوی

 رویم نگاه هایشانحالم آنچنان تعریفی نداشت، همیشه با بغض بودم، نمی توانستم خوب صحبت کنم چون هنوز 

 هیچ کس من را در آغوش نگرفت. شد همان جا بغضم شکسته شود. و بلهسنگینی می کرد و باعث می 

 اخم هایش در هم بود، یک روز سر صبحانه آنقدر سرم را پایین گرفتم که عصبانی شد و داد زد: درمما

می خواسببتی بکنی نکردی؟ چرا که سببرت رو باال بگیر، یعنی چی که همیشببه این شببکلیی، مگه کاری رو  _

 اینجوریی؟

 و من سکوت کردم. 

ست یا می خواهد همان  ست آدم نمی داند طرف نگرانش ا سند چرا اینجوری ا سی می پر وقتی با این حالت از ک

جا یکی بخواباند زیر گوشببش به خاطر همین معموال نمی شببود با همچین آدم هایی حرف زد، احسبباس راحتی 

ودت را بریزی بیرون و بگویی بیا به خاطر این هاست. همه به یک نحوی نشانم می دادند که نمی کنی تا تمام وج

شان شته اند، با حرف های ستند یا از من انتظار ندا صبانی ه شان. و بلع شان، رفتارهای سی من را در ، نگاه های ه ک

 آغوش نگرفت.

شه آهنگ  شه در خودم فرو رفته بودم، همی شتر از همی شم دبی شد ر گو سی حرف پخش می  نمی و آنچنان با ک

شسته داخلم زدم. دوباره یک روز که با مادر شین ن شدن در پارکینگ بودیمو  ما سته  ، زود هندزفریم را منتظر ب

 می دانستم ممکن است کمی گریه ام بگیرد عقب نشسته بودم. در آوردم و داخل گوشم گذاشتم، چون

 م با تندی گفت:چند اانیه بعد مادر

 ا عقب نشستی؟ یعنی چی؟ اصال خسته نشدی انقدر آهنگ گوش دادی؟چر _
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 بی حال جواب دادم:

 خسته نشدم. ،همینجوری و نه _

بان آن روز هم جزو روزهای مهم بد بود، چون چند اانیه بعد دوباره حرفی را شنیدم که فکر نمی کردم روزی از ز

شنوم، حرفی که بدون  سی ب شد و همچین ک شاید اگر در موقعیت روحی دیگری بودم می گفتم شوخی گفته 

 م با صدای بلند گفت:ایم را بیشتر کرد، موقعی که مادردرد هاشکال ندارد اما آن موقع فقط 

 دیوونه شدی! _

در زندگی هستند که شکستن قلبت را حس می کنی، همان موقع می فهمی قرار نیست آن موقعیت، زمان هایی 

 وش کنی.آن حرف و آن شخص را فرام

 .تا قلبم بیشتر از قبل بشکند نیازی به حرف های تند و اذیت کننده نداشتمشاید هم واقعا دیوانه شده بودم چون 

 آرام درونش که داشببتم آغوشببی به نیاز ،را جمع کند ی وجودم چیزی را می خواسببتم که تکه های پخش شببده

ه حتی باز هم و بل چیزهایی که خودشببان را آرام می کرد، کردند های خودشببان رااما همه دقیقا همان کار شببوم،

 کسی من را در آغوش نگرفت.
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«فصل چهارم»  

 خب بعدش چی شد؟_

بهم گفت اگر ادامه بدم تو همین سن تبدیل به آرتروز میشه، گفت باید  .بعدش درد زانوم بیشتر شد، رفتم دکتر-

 ل پشت و سینه اون هم آروم.اشنای حرفه ایی رو بذارم کنار تا یه مدت، فقط کر

 چه حسی داشتی اون لحظه که این حرف ها رو شنیدی؟_

 ناراحت بودم، گریم گرفت._

 مگه خودتم نمی خواستی شنای حرفه ایی رو بذاری کنار؟_

شنا می کردم اومد جلوی چشم _ سال هایی که  صورش سخت بوده چرا ولی... اون لحظه تمام  حس بدی  .ام، ت

 می کردم دیگه کال همه چی تموم شدست. فکر ،گرفته بودم

 اشک هایی که مدتی بود شروع به ریختن کرده بودند را با انگشتم پس زدم و منتظر حرف زدن مشاور ماندم.

 مگه تو اون سال ها چی تجربه کردی؟_

ستخر خیلی چیزها، کلی مسابقه، کلی استرس، حرف شنیدن از بقیه، نمی گم خوبی نداشت اما هر وقت که به ا_

فکر می کنم فط این چیزها میاد تو ذهنم، اتاق انتظاری که با استرس روی صندلی هاش می نشستم، گریه هایی 

 چیز هایی شبیه این. .که به خاطر اینکه به چیزی که می خواستم نرسیده بودم، می کردم

 چی می خواستی؟_

 می خواستم اول باشم، بهترین باشم._

 کردی؟چقدر برای رسیدن بهش تالش _
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 تا جایی که می تونستم._

ایی که تمرین می کردی برای اینکه اول بشبببی، از اینکه شبببنا می ه لذتی می بردی؟ منظورم در مورد وقت _

 کردی تو اون لحظه لذت می بردی، یا فکرت جای دیگه ایی بود؟

سابقم رو دادم لذتی نمی بردم. اول  سکوت کردم. هیچ وقت بعد از اینکه اولین م شتمو من  شب با  ،هیجان دا هر 

شدم، بعد از اینکه فهمیدم مربی خود آدم چه  شنا  سر تمرین ولی بعد از اینکه با آدمای اطرافم آ شق می رفتم  ع

 د، دیگر هر شب انگار با زور می رفتم تا شنا کنم.آی کار هایی از دستش بر می

ارم گذشته است اما من فقط یک بار آن یک سال از وقتی که دکتر گفت شنای حرفه ایی را برای مدتی کنار بگذ

درد می گرفت،  چهره ی  ب می بردمهم با رؤیا رفتم استخر. نمی توانستم، دست خودم نبود، وقتی سرم را زیر آ

، فکرم می رفت جایی در آن اتاق انتظار می آمد پشببت چشببم هایمایی که روزی حرفی بهم زده بودند تمام آن ه

 دش.سفید با صندلی های آبی و زر

بعد از قضیه ی دکتر، یک روز مادرم آمد گفت برایم وقت مشاوره گرفته است اول گارد گرفتم با عصبانبت گفتم 

ستم به  شتم که نمی توان شتم، گله هایی دا سه خودم چرایش را می فهمیدم، حرف هایی دا چرا اما بعد از هر جل

ست یا مادرم بگویم.  شیندو سی بن شتم ک کنارم، به حرف هایم گوش کند و بعد هم وقتی د دلم پر بود و نیاز دا

 گریه می کنم دلداریم بدهد.

ساعت ها تحمل می کردم، منی که چند  شب بود و من چه غمی را در آن  شت  ساعت ه شتیم  به خانه که برگ

شته  سال بود که فقط یک بار پایم را در آب گذا شنا می کردم حاال یک  ستخر  ساعت ها در ا شب این  سال هر 

شروع به خواندنش کرده بودم را باز کردم. بعد از چند دقیقه بودم.  شود کتابی که به تازگی  برای اینکه فکرم دور 

به قسببمت جالبی رسببیدم که باعث شببد لبخندی کوچک بزنم، آقای مارک منسببن، نویسببنده ی کتاب رهایی از 

 دغدغه ها در قسمتی از کتابش نوشته بود:
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اما معلوم شد که نمی خواستم. پایان داستان. من  دم چیزی را می خواهمحقیقت این است که من فکر می کر »

شق  شق جنگ نبودم بلکه فقط عا ستم، نه فرآیند را. عا شمکش را. نتیجه را می خوا ستم، نه ک پاداش را می خوا

 «پیروزی بودم. و زندگی این طور پیش نمی رود. 

خواستم برسم اما هیچ وقت نگاه کردم تا ببینم شاید  واقعیتی بود که من پذیرفته بودمش، در تمام مدت فقط می

چیزی در میان این راه باشد که ارزشش بیشتر باشد. و راست بود، این طور زندگیم پیش نمی رفت و نرفته بود. 

زارعی، مشبباورم، معتقد بود باید اگر غمی از اسببتخر برایم باقی مانده اسببت حرف بزنم و گریه کنم تا با اما خانم 

 سبک از اشتباهاتم نتیجه بگیرم این شد که نشستم برایش همه چیز را تعریف کردم و اشک ریختم.قلبی 

و حاال به اینجا رسیده بودم جایی که می شد راحت تر صحبت کنم و اشتباهاتم را بپذیرم، جایی که آرام تر شده 

م ل همان شبببب وقتی که می بودم و فهمیده بودم که من فقط خودم را دارم و خودم. اما خب بعضبببی اوقات، 

خواسببتم بروم بخوابم، جلوی آیینه می ایسببتم و نمی توانم با نگاه کردن به خودم جلوی گریه ام را بگیرم. حس 

می کنم کسی دارد قلبم را محکم فشار می دهد، انگار الیه ای از غم هنوز هم رویش نشسته است و بعضی شب 

هد. انگار که هرچقدر هم گریه کنم قرار نیسبببت قلبم را ترک کند و ها تا درون قلبم فرو می رود و عذابش می د

  این را پذیرفته ام.

 هفته ی بعد که دوباره روبه روی خانم زارعی نشسته بودم نمی دانستم چه بگویم، تا اینکه خودش به حرف آمد:

 خب چه خبر؟ این هفته چطور بود؟_

 جدیدم رو تموم کردم، فیلم دیدم و آره همین. هر روز رفتم مدرسه، درس خوندم، چند فصل از کتاب_

 به استخر فکر کردی؟_

 باالخره قطره ایی اشک از چشمم چکید:

 هر شب._
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 هنوزم نمی خوای بری استخر؟_

 .می خوام ولی نمی تونم_

 چرا نمی تونی؟ مگه آب چی داره؟ مگه دوستش نداری؟_

ایی میفتم که به هر روشی بهم صدمه رسوندن، متنفرم ه دارم، ولی متنفرم از اینکه با فکر کردن بهش یاد آدم_

 دوست ندارم اینجوری باشم. ،ایی که کشیدم میفتمه از اینکه یاد استرس

 چیشد که با اون آدم ها ارتباط گرفتی؟ _

 وارد یک تیم شدم و خب آدم باالخره چه بخواد چه نخواد درگیر بقیه میشه._

 نه استخر؟ شرایط باع ش شده. و پس موافقی با اینکه نه تقصیر تو بوده_

 آره درسته._

 حاال چرا استرس کشیدی؟_

 چون می رفتم مسابقه، می خواستم مقام بیارم._

 بیا برگردیم به چند سال پیش، وقتی داشتی شنا یاد می گرفتی، چه حسی داشتی؟ به آب، به شنا._

 خیلی استخر رو دوست داشتم..._

بلند گریه کردم، او هم با حوصله منتظر ماند تا من دوباره حرفم را ادامه دهم، با  نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و 

 صدایی گرفته و بغض دار ادامه دادم:

شب قبلش از ذوق اینکه قراره مربیم فردا چی بهم یاد بده خوابم نمیبرد، وقتیم _ ستخر،  روز های فرد می رفتم ا

 توی آب می موندم.می رفتم استخر تا آخرین لحظه ای که ممکن بود 
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 بعد چیشد؟ _

بعد یک روز مامانم که دید من شنارو دوست دارم گفت می تونم حرفه ای تر ادامه بدم به خاطر همین وارد اون _

 ا.هتیم شدم و بقیه چیز

شنوم _ ستم این هارو ب شون کنی خب، خوا شق آب بودی، اوایل  رو که بهت یک چیزیو خودتم تکرار بگم، تو عا

دسببت هاتو توی بی ازش می گرفتی هم اون با آغوش باز ازت اسببتقبال می کرد، بعد از مدتی تو هم تو حس خو

ستی بهت مدال بده، فراموش کرده بودی اوایل  ستی، ازش می خوا آب حرکت می دادی چون ازش مقام می خوا

ه بود وسببط. در خودت بودی و آب، فراموش کردی اوایل فقط از اون آرامش می گرفتی حاال بحث انتظارات اومد

مقابل اسبببتخر چیکار کرد؟ گفت از من فقط مقام می خوای؟ خودم رو فراموش کردی؟ منم تو رو از خودم دور 

 می کنم، تا حاال هیچ وقت به درد زانو هات به این دید نگاه کردی که مجازات آب بوده؟

گفتم مگر بچه ایی چیزی هستم که جفتمان خندیدیم و سرم را تکان دادم، اول از دستش عصبانی بودم با خودم 

شاید تخیلاینطور برایم حرف می زند، ول ست بود. من از ی حرف هایش با این که  سید باز هم در ی به نظر می ر

  آب چیزی باالتر از آرامش خودش خواستم، او هم من را از خود راند.

ی تالش کنم تا دوباره همان رابطه ی به خانه که برگشتم حس بهتری داشتم، انگار می دانستم حاال می توانم کم

شتم و اتاقم را بعد از مدت ها گردگیری کردم، تمام کارهای  خوب میان خودم و آب را م ل قبل کنم. آهنگی گذا

 مدرسه ام را انجام دادم و با خانواده به تماشای فیلم نشستیم.

به هر نحوی که شببده وانمود کنیم  بود همگی سببعی کرده بودیمافتاده همه ی آن اتفاقات از یک سببال پیش که 

من سکوت کرده بودم و حرف هایم را همه چیز تمام شده است، و هر کس به روش خودش این کار را انجام داد. 

هر وقت که تمام حس گناهشببان را در خودشببان نگه داشببته بودند، هم مادر و پدرم برای خانم زارعی می گفتم، 

م می گفت نه من مقصببرم که وقتی خود گیسببو قصببر بودم بعد پدربح ش پیش می آمد مادرم می گفت من م
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متوجه نبود باید روی عوض کردم تیمش پافشبباری می کردم، امید هم کال عصببابش می ریخت بهم و اینطور می 

ه اسببتخر ختم می شببد دوری می شببد که همگی سببکوت می کردند و تا حد امکان از بحث هایی که انتهایش ب

 کردیم.

واسببت بروم اسببتخر، ببینم سببتایش و دوسببتانش هنوز هم به بقیه سببر باال نگاه می کنند یا نه، یک لحظه دلم خ

آدم های جدید را برای منافعش انتخاب کرده یا نه. همه ی این خانم یعقوبی چکار می کند، خانم رضببایی ببینم 

 ها را می توانستم فقط با یک بار دیگر رفتن به استخر بفهمم.

شد که فردایش  سر آب که خانم با یعقوبی با دیدنم به این  سر تمرین. با همان لباس هایم رفتم  با مادرم رفتیم 

 سمتم آمد و بغلم کرد.

 از این طرف ها؟_

 گفتم بیام یک دور ببینمتون._

 استخر رو عجیب گذاشتی کنار، زانوهات بهتر شد دوباره می آیی دیگه؟_

 گفتم نه، می خواست بیشتر اصرار کند پس گفتم:قرار نبود دوباره برگردم ولی قطعا اگر می 

 آره حاال ببینم چی میشه._

هر طرف را هم که نگاه کردم خواهر  ضببربه ای به دسببتم زد و رفت تمرین بچه ها را بگوید، رؤیا امروز نیامده بود

ستایش گره خورد. خانم یعقوبی را ندیدم، بهتر.  شی با همان نگاهنگاهم با نگاه  شگی  بدون هیچ واکن عجیب همی

دیگر مهم نبود چطور نگاهم کند یا حتی برود پشببت  .اش سببرش را برگرداند و رفت. من فراموشببش کرده بودم

بعضی ها فقط همین کار ها را بلدند، نباید حرص آن هایی  ل پدرمسرم با همه بهم بخندد. دیگر مهم نبود. به قو

  را خورد که در سطح آدم نیستند.
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و بچه ها حرکت کردند. زیبایی قطرات آب وقتی با حرکات دسبببت و پاهایت، به باال می  خانم یعقوبی سبببوت زد

روند با هیچ چیز قابل مقایسه نیست و االن داشتم همزمان مقدار زیادی از آن ها را می دیدم. انگار می آمدند در 

ستم م یهوا نما شدند. بغضم گرفت. می خوا شتم ششان را اجرا می کردند و دوباره غیب می  ل وقتی هایی که دا

 شنا یاد می گرفتم دوباره با ذوق در آب شنا کنم.

و با  حافظی کردم، لباس هایم را پوشیدمقبل از اینکه بغضم تبدیل به گریه شود خیلی سریع با خانم یعقوبی خدا

 داخل ماشین که نشستیم مادرم گفت: .مادرم از استخر بیرون رفتیم

 گفت جلسه بعد منم باهات بیام داخل اتاق. چیزی شده؟ خانم زارعی_

 نه من خودمم نمی دونم چرا بهت گفته._

 باشه._

 و دیگر حرفی بینمان رد و بدل نشد.

چه کاری با مادرم دارد تا اینکه باالخره بعد از یک هفته دوباره زارعی تمام هفته به این فکر می کردم که خانم 

ستم. ب ش ستم رو مبل کرمی اتاقش ن سید که من تمام این مدت نمی خوا شگیش چیزی را پر سواالت همی عد از 

 یادش بیفتم.

 وقتشه در مورد مسابقه اصفهان حرف بزنیم؟_

 من... نمیدونم، نمیدونم واقعا._

بینیم بیا یک بار برای همیشببه پرونده ی این اصببفهانی که هر وقت اسببمش میاد گریت می گیره رو ببندیم، ب_

 بد کرد که فقط با یک اشاره کوچیک بهش م ل االن میزنی زیر گریه. انقدر حالتو چیشد، چیشد که
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صفهان کشیدم  سابقه ا شتم گریه می کردم، دردی که تمام مدت کشیده بودم یک طرف، دردی که توی م آره دا

 یک طرف. آن روز هم جزو روزهای مهمی بود که هیچ وقت فراموشش نمی کنم.

 برام تعریف کن._

 ی تالشم را کردم تا محکم توضیح بدهم. و من همه

مسببابقه ی اصببفهان، یک مسببابقه ی باشببگاهی بود، چند روزی اونجا بودیم و هر روز رشببته های مختلف رو  _

شتم. رو شت دا سابقه ی پنجاه متر کرال پ سابقه می دادیم، مادر هام اومده بودن. یک روز من م سوت زدن م ند 

ن بخوری وگرنه خطا میشه و به طور کل از ومیزنن، بعد از سوت دوم نباید تککه سه بار سوت مسابقات اینجوریه 

اون رشته حذف میشی، جلوی اسمت می نویسن خطا. من هیچ وقت خطا نکرده بودم تا اون روز، بعد سوت دوم 

 تکون خوردم و خطا شد.

شته نگاهم می کرده و نمی  وقتی از آب اومدم بیرون می دونستم چیشده، می دونستم امتیاز تیم رفته، مامانم دا

تمام مدت که داشبتم از راه پله ها باال می رفتم تا به جایگاه تماشباچی ها برسبم  .تونسبتم جلوی گریم رو بگیرم

شکال نداره  شه بیاد دورم حوله بندازه و بگه ا ستم مامانم م ل همی بلند جلوی  ،ولی وقتی رفتم باالفقط می خوا

سرم داد زد، برای اولین بار. گفت این چه وضعش بود دیگه، گریه می کنی؟ یعنی شون ها همه ی بچه ها و مامان

چی؟ خطا کردی. و من همونجا گوشه ی دیوار سر خوردم و سرم رو پایین گرفتم و گریه کردم. دیگه یادم نیست 

 چی گفت، من فقط می خواستم بغلم کنه همین.

حس کنم کسی همین االن قلبم را در آورده و دارد فشارش  باعث می شد د کهوب و بلند بلند گریه کردم. آن روز

می دهد، آن روز بدترین روز بود، بدتر از روز هایی که استرس می کشیدم، بدتر از روز هایی که نیشه و کنایه می 

 شنیدم، بدتر از روزی که بهم گفتند بی مسئولیت یا دیوانه. آن روز بدترین بود.

 اشاره کرد که بنشیند و گفت:زارعی ن فهمیدم مادرم آمده داخل اتاق. خانم ه ناگهاکمتوجه اطرافم نبودم 



 

41 
 

ستان رو از طرف _ شه، می خوام امروز دا صفهان حرف می زنیم خیلی اذیت می سابقه ا سو هروقت در مورد م گی

 شماهم بشنویم.

 مادرم همانطور که با نگرانی نگاهم می کرد گفت:

 اون روز که گیسو خطا کرد؟_

 دادم و ادامه داد:سر تکان 

 چرا؟ چیزی شده؟_

 به جای من جواب داد:زارعی خانم 

 گیسو فقط می خواسته شما م ل همیشه بغلش کنین ولی سرش داد کشیدید جلوی همه._

 و من بلند تر گریه کردم که مادرم با عجله گفت:

شیدم، ا_ سرش داد نک سو میدونه من هیچ وقت به خاطر مقام و مدال  شه بودم ه زون روبه خدا گی م م ل همی

ی اومد بهم گفت اومد باال دعواش کن، لوسش نکنی یک وقت، حسابی عصبانیم کرد و منم وقتی رضای خانم ولی

 .عصبانی شدمگیسو اومد باال اونجوری 

شدن گریه ام را بگ شدید تر  ستم جلوی   ستاده بودیرمنمی توان  ، آن زن، آن زن لعنتی وقتی با مظلومیت تمام ای

بزند؟ کی می خواسببت بس  آن حرف ها را مادرم تا کاری کرده بود د از قبلشیوار و اشببک هایم را می دیکنار د

ستم،  کند؟ چطور صر می دان شیدم و مادرم را مق سال ها با یادآوری آن روز عذاب می ک سته بود. تمام این  توان

 حاال معلوم شده بود باز هم زیر سر آن زن بوده است؟

 ناراحتی بغلم کرد و گفت: مادرم با
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من نمی دونسبببتم انقدر اذیتش کرده، هیچ وقت هیچی نگفته بود. من چرا به حرفش گوش دادم خدا لعنتش _

 کنه.

خودش را مقصببر می دانسببت، م ل همیشببه... ولی باالخره من را بغل کرده بود، فهمیده بودم تمام عصبببانیت آن 

 می بخشیدم به خاطر اینکه مادرم را مقصر می دانستم.ن روزش زیر سر کس دیگری بوده است و خودم را

 دردم را گفته بودم، واقعیت را فهمیده بودم و مادرم بغلم کرده بود.

و این چه تفاوت  ، در قلبم خوشببحالی کوچکی بال و پر گرفته بودی ریختماز مدت ها با وجود اینکه اشببک م بعد

 زیبایی بود.
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«فصل پنجم»  

ل های روزانه و از این جور چیزها. بود که دیگر با خانم زارعی حرف های عادی می زدیم، م ل درد و دچند ماهی 

شتری در موردش  ستخر می کردیم اما دیگر با آرامش بی حرف می زدم و خبری از گریه نبود. هرزگاهی یادی از ا

احساس می کردم هنوز نمی توانم  همه سعی می کردند به یک شکلی دوباره من را به سمت استخر برگردانند اما

 به خاطر همین هم مدام برایشان بهانه می آوردم و دیگر خودشان فهمیده بودند که تا خودم نخواهم، نمی شود.

د که انگار کتاب برای تو را به آدم می دارهایی از دغدغه ها شده بود یار همیشگی ام، آن احساسی این چند وقت 

 گرش که به تازگی خوانده بودم مربوط به انتخاب کردن بود. نوشته بود:نوشته شده است. یک قسمت دی

گاهی تفاوت دردناک بودن یا انرژی بخش بودن یک مشببکل در این اسببت که آیا آن را انتخاب کرده ایم یا نه، » 

سئولش می دانیم یا نه. ساس بدبختی می کنید، به احتمال زیاد د خودمان را م شرایط فعلی تان اح لیلش اگر در 

این اسببت که فکر می کنید برخی جنبه هایش از کنترل شببما خارت اسببت. گویی مشببکلی وجود دارد که شببما 

 ی بر شما عارض شده و حاصل انتخابتان نبوده است.ل کردنش را ندارید؛ مشکلی که به نحوتوانایی ح

نیم. هنگامی که هنگامی که احسببباس کنیم مشبببکالتمان را خودمان انتخاب کرده ایم، احسببباس قدرت می ک

 «احساس کنیم مشکالتمان  بر خالف میلمان به ما اجبار شده اند، احساس قربانی بودن و بدبختی می کنیم.

ساس قربانی بودن می کردم تا و شتباهی کردم و و من اح ستم حقتی که فهمیدم اگر ا رفم را بزنم اگر جایی نتوان

 یا از خودم دفاع کنم، انتخاب خودم بوده است.

سته ام را  ضایی د ستایش به رفتار های زننده اش ادامه دهد، وقتی خانم ر سکوت کردن اجازه دادم  من خودم با 

عوض کرد من می دانستم که دیگر آن تیم برایم م ل همیشه نمی شود اما خودم خواستم که بمانم. خانم زارعی 

ب هایت را بپذیری و بعد بگویی من می گفت وقتی قوی هستی که مشکالتت را تحلیل کنی، شکست ها و انتخا
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جز یک به االن همه ی این ها حل شده بود در آینده از آن استفاده می کنم.  یک تجربه خوب کسب کرده ام که

آشتی کردن من و آب بود. باالخره که چه؟ من باید به استخر بر می گشتم. مگر می شد زندگی ام مورد و آن هم 

 بدون شنا کردن بگذرد؟ 

ستخری که وقتی در تیم بودم رکورد در نها ستخر برویم، رفتیم به همان ا ستم باهم به ا یت یک روز از مادرم خوا

از  زاد اسببتخر بود و خلوت. باالی آب ایسببتادم، عینکم را زدم و این بار بعدری ها در آن برگزار می شببد. تایم آگی

 .قلبی آرام داخل آب پریدمبا مدت ها 

سال ها دوباره به ستم  بعد از  شیده وحرکات د شنا کردن نگاه کردم، ک ستم رریف اما با قدرت.  هنگام  می خوا

همه چیز مالیم  تمام بدنم م ل آن اوایل با تمام وجود آب را حس کند. پاهایم را آرام حرکت می دادم تا به خوبی

دسبببت و پاهایم را محکم پیش برود، عجله ایی در کنار نبود، دیگر قرار نبود برای اینکه زودتر به پایان برسبببم 

شته باشد،و هیچ لذتی از شنا کردنم نبرمحرکت بدهم  دیگر مهم نبود  ، دیگر کسی نبود که از من انتظار مقام دا

این بار می دانسبببتم که خودم مهم ترین بخش زندگیم هسبببتم، می  دیگران چه می گویند و چه می خواهند.

ست.  شنا می کنم مهم ترین چیز ا سیری که در آن  ستم که لذت بردن از م صدان د و من اینکه آب کنار بدنم برق

 من آبی بودم.به جایی که به آن تعلق داشتم برگشته بودم.  ،نه فقط با بدنم، بلکه با قلبمم لبخند بزنم یعنی ه

 

 پایان
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