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 مقدمه

 ...تواند شما را از باور دروغ ناامیدتر کندها، کشف حقیقت میوقتبعضی

 

That’s what seventeen year ــ ــ  old Sky realizes after she meets Dean 

Holder. A guy with a reputation that rivals her own and an uncanny ability to 

invoke feelings in her she’s never had before. He terrifies her and captivates 

her all in the span of just one encounter, and something about the way he 

makes her feel sparks buried memories from a past that she wishes could 

just stay buried. 

Sky struggles to keep him at a distance knowing he’s nothing but trouble, 

but Holder insists on learning everything about her. After finally caving to his 

unwavering pursuit, Sky soon finds that Holder isn’t at all who he’s been 

claiming to be. When the secrets he’s been keeping are finally revealed, 

every single facet of Sky’s life will change forever 
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 شب. 7:29، 2012وهشتم اکتبر سال شنبه، بیست

 

نفسم را حبس  آید،کنم. از ترس صداهایی که از گلویم بیرون میشوم و به تخت نگاه میبلند می

 ام.کرده

 کنم.گریه نمی

 کنم.گریه نمی

دهم. انگشتان ضعیفم لرزد. حرکتش میزنم. دستم میشوند. کنار تخت زانو میزانوهایم آرام غرق می

ی زمینهها را با همان ستارگان زردِ پیشدهم. آنخواهند روتختی را در مشت بگیرند، اما اجازه نمیمی

کند و ستارگان شروع به محو شدن قدر که اشک، دیدم را تار میشوم، آنیره میکنم. خآبی محکوم می

هایم زنم. شانهفشارم و پتو را چنگ میتر سرم را به تخت میبندم و محکمکنند. چشمانم را محکم میمی

دارم کشم. روتختی را برمیایستم و جیغ میلرزند. با جهشی میاز بغضی که سعی در پنهانش داشتم، می

چرخد و زنم و نگاهم میهایم را گره میمشت کنم.طرف اتاق پرتش میکنم و آنو از وسط پاره می

کنم که انعکاسش زنم و به آینه پرتاب میکه پرتاپش کنم. بالشت را چنگ می چرخد به دنبال چیزیمی

کند. اشک ه میانگیزی گریدهد؛ دختری که تازه شناختمش و با حالت رقتیک دختر را نشان می

کنیم. مشتم در آینه به مشتش کنم. حمله میکند. حمله میو این ضعفش مرا عصبی می ریزدمی

ی میز ست. لبهریزد. خونیهای براق روی فرش، فرو میبینم که بین یک میلیون تکهخورد و میمی

گردد، ه به پشت برمیمیز ک کنم.هاست اسیر شده، آزاد میگیرم و فریادی را که مدتآرایش را می

چرخم و به هرچیزی که کنم. میکنم. پخش میدرم. پرت میکنم. محتوایش را میکشوها را باز می

ها درآیند و کشم تا از میلهقدر میگیرم و آنی آبی را به چنگ میپردهزنم. چوبجلویم باشد، لگد می

دانم داخلش چیست. روم. نمینج اتاق میی کهای تلنبارشدهجعبه ها دور من سقوط کنند. سراغپرده

آید، به دیوار ام بیرون میفوت و سه اینچیکنم و با نهایت نیرویی که از بدن پنج ی رویی را بلند میجعبه

 کنم.پرتش می
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 ریزد.اشکم می

 ــ ازت متنفرم.

 کنم.گریه می

 ــ من از تو متنفرم، متنفرم، متنفرم!

ام های غلتان روی گونهکنم، شوری اشککنم. هروقت که دهانم را باز میهرچیز پیش رویم را پرتاب می

قدر محکم است که قدرت هایش آنکند. دستاز پشت مرا قفل می 1دفعه آغوش هولدرچشم. یکرا می

ها زنم و اینکنم. جیغ میطرف پرت میطرف و آنزنم. خودم را اینهیچ حرکتی ندارم. لگد می

آهستگی در گوشم میل به رها کردنم، بهست. بیاز روی فکر نیست. ناخودآگاهست که هاییواکنش

 گوید:می

 ــ آروم بگیر!

قط زنم، اما این فوپا میهایش بیشتر دستتوجه به حرفزنم. بیشنوم و خودم را به نشنیدن میمی

 زنم:میم است، داد اتر بگیرد. با بیشترین جانی که در ریهشود که مرا محکمباعث می

 ــ به من دست نزن!

 خورد!کو بم. تکان نمیزنم. مشت میبازوهایش را چنگ می 

 کنم.کنم... خواهش میکنم... خواهش میــ به من دست نزن... خواهش می

کنم، شود بین بازوهایش شل شوم. هرچه بیشتر گریه میپژواک خفیف صدایی در گوشم باعث می

لوی خواهد جشوم که نمیهای اشکی میکند. دارم تبدیل به غدهبودم میشوم و این دارد ناتر میضعیف

دهم. فشار ی برنده شدن را به او میعنصر، دارم اجازهباریدن باران را بگیرد. مثل یک موجود سست

نم. کتوانم نگاهش گرداند. نمیسمت خود برمیبه کند. مراهایم را لمس میشود و شانهبازوهایش کم می

زنم. فشارم و هق میدهم. پیراهنش را در مشت میاش تکیه میفرسا، به سینهاز این جنگ طاقتخسته 

شم شود و دهانش را به گوفشارد. دستش حمایت سرم میام را بر قلبش میزنم و او گونههق می

 رساند.می

 2ــ اِسکای!

                                                           
1. Holder                             ».کلیهی پانویسها توسط مترجم یا ویراستار نوشته شده است«   
2. Sky 
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 ست.صدایش محکم و صمیمی

 ــ تو باید از اینجا بری، همین حاال.
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 شب. 11:50، 2012پنجم آگوست، سال وشنبه، بیست

 

 ماه قبل... دو

ام، همه زیرکانه بوده است. خوشبختانه هوش با های هفده سالهخواهد فکر کنم تصمیمدلم می 

ام نسبت به های زیرکانهشود و این حداقل شانس زندگی من است که تصمیمها سنجیده میتصمیم

بار در ماه، برای سومین 1شتر بودند؛ هرچند اگر امشب باز اجازه دهم گریسوندردنخورم، بیهای بهتصمیم

شود. هرچند که زمان، مقدار احمقانه بودن تر میدردنخورم سنگینی انتخابات بهپا در اتاقم بگذارد، کفه

افتم دام می شود. بهکنم باید منتظر بمانم تا ببینم عاقبت چه میگیرد. پس فکر میها را اندازه میتصمیم

 ...یا

 د که همهی باشطور به نظر برسد، اما من ه*ر*ز*ه نیستم. البته اگر تعریف ه*ر*ز*ه جز چیزشاید این

 ین بحث،چند اهر ها جذابیتی ندارم هم فهمیدم.دانند. این مسئله را حتی منی که برای آناش میدرباره

 جای حرف دارد.

 ــ عجله کن!

کند. با ام روی این موضوع کم میهان گریسون پشت پنجره، از پافشاریطور واضحی حرکت آرام دبه

یک مادر عادی نیست؛ ولی هرکسی غیر  2کنم. هرچند که کارنبیشترین سرعتم قفل و پنجره را باز می

هم وقتی پسرها دزدکی کند، چه به برسد به او، آنشب تحمل نمیاز مادرم هم حضور گریسون را در نیمه

یایند. تصور مادرم اصالً سخت نیست. بدترین مادر دنیا خواهد شد. شاید کارن یک مادر عادی به اتاقم ب

 شود.گیرترین مادر دنیا میهم شبانه، سختنباشد، اما وقتِ دزدکی آمدن پسرها به اتاقم، آن

 کنم:زمزمه می

 ــ آروم باش!

                                                           
1. Grayson 
2 . Karen 
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ی سه فوتی شود. فاصلهوارد اتاقم میگذارد و ی پنجره میرا لبه کشد، پایشگریسون خودش را باال می

ماند که من یک درِ اختصاصی برای کند تا باال بیاد. مثل این میی اتاقم تا زمین به او کمک میپنجره

وآمد به جای آنکه از در استفاده کنیم، از پنجره برای رفتهمیشه به 1خودم داشته باشم. من و سیکس

ی اتاقم ارن به این کارمان عادت دارد و با اینکه من معموالً پنجرهکنیم. کهای همدیگر استفاده میخانه

اندازم. ی سیکس میگذارم، مشکلی ندارد. قبل از اینکه پرده را بیندازم، یواشکی نگاهی به پنجرهرا باز می

م کشد، برایی اتاقش باال میگذارد و او را از پنجرهمی 2زمان که دستش را روی بازوی جکسونسیکس هم

آورد و با صدای شود، سرش را از پنجره بیرون میدهد. جکسون تا وارد اتاق سیکس میدست تکان می

 گوید:آرام و واضحی به گریسون می

 بینمت.ــ یه ساعت دیگه، تو کامیون می

 اندازد. اش را میکند و پردهبعد پنجره را چفت می

مان بیرون آمد، شروع ی کناریی خانهز پنجرهچهار سال پیش بود. دوستی من و سیکس، از روزی که ا

چیز خیلی ساده تر شده است. همهمان هم عمیقهایمان کنار هم است، دوستیشده است و چون پنجره

 ی اتاقش باال رفتم و باهم بستنی را از فریزرمان بود. یک شب، یواشکی از پنجرهشروع شد. چهارده ساله

مان بود که شروع کردیم به بستنی خوردن و فیلم دیدن یواشکی با ساله کش رفتیم و فیلم دیدیم. پانزده

مان است، تا و حاال که هفده ساله ای برای دیدن پسرها بود؛پسرها و سال بعدش بستنی و فیلم، بهانه

زحمت بیرون آمدن را هم به  هایشان نشود،که پسرها به خانه برنگردند و دوباره بستنی جزو اولویتوقتی

های من، تر از عوض کردن طعم بستنیتر است؛ و راحتدهیم. سیکس که از همه راحتخودمان نمی

 . 3کند. طعم این ماهش را هم انگار انتخاب کرده. جکسون و من، راکی راودپسر عوض میدوست

م گریسون هم به پست ههستند و این باعث شده تا من و  های صمیمیگریسون و جکسون، دوست

 نگه ی منتیپ دارد، آن را برابخوریم؛ و چون جکسون، طعم یک ماه سیکس، یک دوست جذاب و خوش

ا است. ب بزرگ دارد. از حق نگذریم، گریسون واقعاً جذاب است. هیکلی که برای خودش ساخته، واقعاًمی

ه رها اینکآید. برای دختری ازشان برمیهای سیاه و نافذ که هر کاوبرهم و شلخته و چشمآن موهای درهم

 زمان با او در یک اتاق باشند هم خاص است. هم

                                                           
1. Six 
2. Jakson  

 . نوعی بستنی3 
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 شه، اگه اون حس رو منم تجربه نکنم.ــ خیلی بد می

بینم. نمایش دارد شروع ی یک اینچی خودم میگردم و گریسون را در فاصلهکنم و برمیپرده را رها می

 زند:ذارد و با لبخند جذابی لب میگام میشود. دستانش را روی گونهمی

 ــ سالم خوشگله.

بوسد. آورد، مرا میهایش را درمیکه کفشآید و درحالیدهد، سرش پایین میهیچ فرصتی به من نمی

انگیز براش در انجام دو کار، هم تحسینزمانیرویم. این همسمت تخت میبدون اینکه از من جدا بشود، به

 گذارد.شود. مرا آرام و به پشت روی تخت مینی میاست و هم باعث پریشا

 ــ در اتاقت قفله؟

 ــ بازم چک کن.

ست زند. این شرایطیی کوتاهی به لبانم میبوسه قبل از اینکه بلند شود تا قفل بودن در را چک کند،

دوباره  خواهد گزکی دستش بدهم تادلم نمی که سیزده سال است، من و کارن داریم و تمامی هم ندارد.

انگار. شک دارم دست از این مادر شوم؛ ولی انگارنههجده ساله میی دیگر شروع کند. چند هفته

بودن، بد باشد؛ اما کارهای اش هستم، بردارد. نه اینکه مادرِ خوبهاست زیر سایهبودن که مدتنمونه

ت تلویزیون و تلفن و وقگیری کرده است. ما هیچام را سختکارن زیادی ضدونقیض است. کل زندگی

ی تمام گناهان دنیاست. از طرفی، درموارد اینترنت نداشتیم، چون کارن اعتقاد دارد، تکنولوژی ریشه

روم. جایی که دور نباشد و از من دیگر، زیادی باگذشت است؛ مثالً من با سیکس هرجا که بخواهم، می

ت کسی مرا جای دوری نبرده است. انگار وقخبر داشته باشد. فقط یک ساعت خاموشی را کم دارم. هیچ

دهد. با زنم، اهمیتی نمیهایی که میفهمم. به حرفست، ولی من آن را نمینظامیام حکومتواقعاً زندگی

ربطی از دهانم بشنود، کاری ندارد. اینکه من اصالً آدم ناسزاگویی نبوده و نیستم؛ اما هروقت هم حرف بی

ام را همراه شام یا حتی با خودش بخورم. بیشتر برایم دهد نوشیدنیمی جالب است که به من اجازه هم

کند و یک دوست است تا مادر. با اینکه در پنج سالگی مرا به فرزندخواندگی گرفته، دوستانه رفتار می

زند. هرجوری که هست و نیست، مرا طوری بار آورده که درهرصورت، روراست باشم. حقیقت را حرف می

وقت حد وسطی ندارد؛ مثل یک ی مادربودنش باشد. گفته بودم، هیچترسم. شاید این هم ثمرهبگویم و ن

آزاداندیش متعصب یا متعصب آزاداندیش. درهرصورت، نفوذناپذیر است، شاید از سنگ هم بیشتر. برای 

 ای نداشت. تنها فصل مشترکهایم را تمام کردم. فایدهوپا زدنهمین هم من چند سال پیش، دست
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شد و او معلم خصوصی من ی دولتی بود. درس خواندن من در خانه خالصه میمان، مدرسهواقعی زندگی

زمانی که سیکس فکرش را به سرم  های ضخیم گناه بود. ازی دولتی هم از آن ریشهبود. فکر کنم مدرسه

ج را از مشتش بیرون یابی به کالکردم نرمش کنم تا کلید راهدامن کارن شدم. سعی میبهانداخت، دست

انگیز و ام ایجاد بشود؛ تغییری دلداند، شاید وقتی به مدرسه بروم، تغییری در زندگیبکشم. کسی چه می

های من و سیکس ادامه داشت تا باالخره کارن مشتش را باز کرد و من سال آخر جذاب. این کشمکش

د ماه تبعید خانگی هم تمام شود؛ ولی تا کردم که زودتر این چندل میدبیرستان به آرزویم رسیدم. دل

کردم. این افسوس بیشتر خورد که کاش مثل یک نوجوان، زندگی میابد یک قسمت از ذهنم افسوس می

وقت گفتم کاش این تغییر جذاب را رود. آنهم شد، چون روز اول مدرسه فهمیدم سیکس از کشور می

دهم چنگال را در دستم فرو کنم، ولی به . ترجیح میامدندهخواستم؛ اما چه کنم که لجباز و یکنمی

دهم تا حواسم از سیکس و نبودش پرت شود. کارن نگویم نظرم عوض شده است. سرم را تکان می

جایی خوشحال باشد، من نیستم. دست خودم هم نیست. قسمت خودخواه جابه هرچقدر هم که او از این

کند. باید بدون او از ردهای مدرسه رد شوم، ته دلم را خالی میدهد. از فکر اینکه مغزم زیادی جوالن می

توانم قبل از رفتنش، او را ببینم و قبول چرخد؛ پس فقط میوقت به میل من نمیقبول کنم روزگار هیچ

ای که هیچ کنند؛ در دنیای حقیقیهای دیگری هم زندگی میکنم در دنیا جز کارن و سیکس، آدم

دنیای حقیقی که با کتاب برایم جایگزین شد و االن هیچ گرهی از من را باز  شناختی از آن ندارم.

ها را برایم رمزگشایی کرده باشد. رمزهایی که هیچ تصوری از آن ندارم. مثل کند. تازه شاید ترسنمی

 نزدنی. با سیکس بودن همهای مدرسه و دختران مغرور و خودخواه مثالدستهروزهای اول دبیرستان، دارو

تواند ی من میدانند. خالصه اولین روز مدرسهکند، چون همه ما را جفت هم میدردی برایم دوا نمی

دامنی دارد و پسرهایی که قبالً با من انگیز باشد. ترکیبی از سیکس که مدال سیاه پاکنهایت هیجانبی

همه ندارد. من که این خورد. هرچند که برایم اهمیتیشان خیس نمیاند، اما نخود هم در دهانبوده

انگیزی بگذارم. حداقل تا خودم را به درودیوار نزدم که بیایم دوست پیدا کنم یا بر دیگران تأثیر شگفت

 توانم به موفقیت فکر کنم؛ امیدوارم.اعتبارم شیطنت نکند، میکه آن روی بیوقتی

ای در سر دارد. لحنش به نقشه زندگردد. لبخندش داد میسمتم برمیکند و بهگرسیون قفل را چک می

 اندازد.ام میوسوسه

 ی یه رقص کوچولو چیه؟ــ نظرت درباره
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کشاند. یاش را به رخم مهای چند سالهاش تمام زحمتتنهآورد. نیمبا یک حرکت، پیراهنش را درمی

تاقم اجذابیت، به  همهشود یک پسر بد، باایننوازد. قصدی دارد. مگر میهایی که چشمم را میوخمپیچ

دهد و یمتاب  داند. پیراهن رای زیبایی میبیاید و قصدی نداشته باشد؟! تازه اویی که خودش را الهه

دهد و زند. دستش گردنم را نوازش میگیرد. باز رویم خیمه میام میکند. خندهسمت من پرت میبه

 آید. پایین می

زند. من هم له نمین فهماند که برای ته خط رفتن با من لهیک ماه پیش که یواشکی به اتاقم آمد، به م

نامه نفرستاده بودم. پس طبیعتًا سریع مجذوب هم شدیم. درست است که او جزو گفتم که برایش دعوت

کند. حاال شناسم، ولی فکر کنم یک چیز خوبی دارد بین ما را خراب میست که میهمان معدود افرادی

ارزید، چون اگر چیز خوبی بین ما نیست؟ آن ادعای ته خط بودنش هم پشیزی نمیحتماً باید بگویم هیچ

خواهد فرصت نشاند. میی عمیقی بر گردنم میزد، االن دستش روی لباس من نبود. بوسهله نمیواقعاً له

حس کردن به من بدهد. فرصت حس گرفتن و حس دادن. حسی که مهم نیست چه باشد. برق ستارگان، 

کش شان را به من پیشها هم رقصچرخند. آنهای آویزان از سقف که میزند. ستارهمی چشمم را

های مشتاق گریسون، وجودم را کشف شش تا. لبوهای او، هفتادکنند. رقصی هماهنگ با حرکت لبمی

ر خواهم، کنادانم چرا وقتی نمیهیچ روحی. فقط نمیشوم. بیکند، ولی من مات رقص ستارگان میمی

ی پسرها با ی من با پسرها از روی احساس نبود. بهتر است بگویم رابطهوقت رابطهراستش هیچ کشم.نمی

ام مرا به بند گرفت که البته توزرد از اند. تنها یک بار احساس و عالقهطرفهها یکمن. متأسفانه اکثراً رابطه

ای داشت، شدیم. از بس اخالق ویژه جدابود. پسری که کمتر از یک ماه، از هم  1آب درآمد. اسمش مت

اش وقتی خورد. سوراخ بینیخودم او را به یک دختر بهتر تقدیم کردم. آب بطری را فقط با نی می

فرد بود که تنها بعد از سه هفته آشنایی قدر منحصربهشد. آنخواست مرا ببوسد، گشاد میمی

 «عاشقتم.»مان، گفت: غریبعجیب

 ای پسر!دهشکند. متی، تو دیگر تمام شته دست دراز کرده و گردن ما را ول نمیفکر کنم کسی از گذ

نشستیم و رفتار یخی من به پسرها را باال و پایین زدیم. میترها من و سیکس خیلی حرف میقبل

بازی جنسحس بودم که سیکس مرا به دار همقدر به پسرها بیمان را بگیرد. آنکردیم تا چیزی دستمی

ـ ببوسم تا واقعیت را بفهمد. بماند که تا کوتاهخت. بعد هم وقتی شانزده سالم بود، مجبور شدم او را ـآوی

                                                           
1. Mat  
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احساس نیستم. اتفاقاً دوستی خوب است، ولی راه نشد. خیلی هم بیام روبهچند ماه حال و اوضاع معده

ام. هر برنامه هم که نشده ام. نه عشق، درگیر هیچ حسیخود نشدهای از خود، بیحال در رابطهتابه

انگار، محکم سر جایش نشسته است. اینکه با این اوضاع چرا با پسرها چینند تا دلم بریزد، انگارنهمی

کنند. احساس مثالی به وجودم منتقل میحسی غیرقابلها کرختی و بیگردم هم دلیل دارد. آنمی

ام صالً به همین خاطر االن گریسون در جریان زندگیرود. اشود و به اغماء میرگم بسته میبهکنم رگمی

دهد که دوست دارم. فکر نکردن همیشه جذاب بوده و مغز من با پسرها هم افتاده است. حسی به من می

دهند و به دنیای های کنار تخت، آالرم خطر میشود. ستارهایستد و خاموش میدر همین حالت است. می

بازی ی آهنی لباسم بازیام جرئت گرفته و با دکمهیسون از خاموشیشوم. دستان گرواقعی پرت می

 زنم:کند. صدایش میمی

 ــ گریسون، نه.

 کند.کشد و سرش را کنار سرم پرت میشود. کنار میدهم. صورتش جمع میدستش را هُل می

 ــ مسخره نشو اسکای!

اندازم. ام کند. ابرو باال میواهد وسوسهخزند. میکشد. لبخند میبوید. به پهلو دراز میگردنم را می

 فهمد که این چیزها روی من اثری ندارد؟!خودش می

 کشه تا قبول کنی؟ــ چقدر طول می

شود. حس خورد. مورمورم میاش سر میی همیشگیسمت همان ملعبهلغزد، بهدستش روی شکمم می

 خواهم در دردسر بیفتم.شود. نمیخیز میکنم. نیمگیرم و نگاهش میخوبی ندارم. دستش را می

 ــ چی رو باید قبول کنم؟!

کند. انگار جزو معادالن دهد. نگاه نافذش جستجویم میگیرد و به دستش تکیه میاو هم خیز می

 الینحل جهان باشم.

 بودن رو از بَرم اسکای. بذار کارم رو تموم کنم. بسه دیگه. ــ این نقش دختر خوب

وقت جزو ی بقیه، من ه*ر*ز*ه نیستم. من هیچزند. برخالف عقیدهدر ذهنم می ایحرفش ضربه

کشیده است. دست خودم هایش را درهم های جهان نشده بودم. برای همین گریسون اخمشدهشناخته

ست که رمزنگاری را سریع و از اسرار حیاتی اینیست. هیچ کششی ندارم. شاید این کشش، همان عالقه

ست که خودم را به دست ای شبانه در ذهنم ثبت نخواهد شد. کافیوقت خاطره. انگار هیچکندکم می
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هایشان رنگ و بوی واقعیت شود مردم را کنترل کرد. شایعهوقت دیگر نمیرمزگشایی بسپارم. آن

وانم تطور ادامه دهم، میهاست. همینخواهم، مهر تأیید زدن به این شایعهگیرد. آخرین چیزی که میمی

رسد. هلش بار در این ده دقیقه، بوی تند الکل به مشامم میام را حفظ کنم. برای اولینپاکی هجده ساله

 استفاده کرده و باز به رویم خیمه زده بود.دهم. از موقعیت سوءمی

 ــ تو مستی.

 تر برود.زنم تا عقباش میبه سینه

 وقت اینجا مست نبینمت.ــ گفته بودم هیچ

ای برای بیرون رفتن دارم. با شوم تا لباسم را درست کنم. حداقل االن بهانهخیز میرود. باز نیمکنار می

شود. باز دستش شکمم را به بازی دستش دور کمرم حلقه می خورد.ام چین میاش، بینییادآوری مستی

 گیرد.می

 خوام.ــ معذرت می

 کنم.نگاهش می

 ت نکنم، باید فکر اومدن به اینجا رو از سرم بیرون کنم.خوامت که اگه تصاحبقدر مینــ او

 بوسد.مچم را آرام می

 ــ پس دیگه نیا.

آید. چطور زمان یک دهم. جکسون دارد از پنجره پایین میی پشت سرش میچشمم را به پنجره

شوم. به دنبال ـ سیکس میزمانِ امتحانِ طعم جدیددانم. متوجه نگاه ـای گذشت را نمیساعته، ده دقیقه

 آید.سمتم میشود و بهجکسون سرازیر می

 ــ گریسون هم مسته؟

 دهم.سری تکان می

 بارشه.ــ سومین

داند دیگر کسی اینجا به او خیاالنه، نمیگردم. به تخت تکیه داده است. خوشسمت گریسون برمیبه

 کنم.ش پرت میسمتگیرم و بهزنم. لباسش را میگوید. تخت را دور میخوشامد نمی

 هام دور شو!سرعت از جلوی چشمــ به
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هایش را گردد. بغ کرده، عین پسرکی چهارده ساله، کفشای از شوخی میکند. دنبال رگهنگاهم می

آید. صدایی به رود، سیکس باال میمحض آنکه گریسون از پنجره میکشم تا رد شود. بهپوشد. کنار میمی

 خورد.گوشم می

 *ی*ا!ــ ر*و*س*پ

 زنم.دهد تا بتواند این حرف را هضم کند. پوزخندی میشود. سرش را تکان میچشمان سیکس گرد می

 ش نرسیده، ما شدیم ر*و*س*پ*ی!ــ چه جالب، چون به خواسته

 اندازد.ام میکند. چشمکش به خندهبندد و خودش را روی تختم پرت میپنجره را می

 د.در شــ یکی دیگه هم از میدون به

طوری وقت شوم. اینکنم. پشت در پنهان میسرعت در را باز میشود. بهام با صدای در قطع میخنده

شود. نگاه وقت پنهان نمیاش هیچی مادریخرم. غریزهبیشتری برای آمادگی رویارویی با کارن می

 شود.چرخد و روی سیکس قفل مینگرانش در اتاق می

  لعنتی! 

 شود.زند و نگاهش از عصبانیت دارد منفجر می. دست به کمر میایستدرویم میروبه

 تونم قسم بخورم که صدای یه پسر رو اینجا شنیدم.ــ می

 ام را حفظ کنم.کنم خونسردیدهد. سعی میام آالرم خطر میروم. دستپاچگیسمت سیکس میبه

 ــ انگار ناامید شدی، چون...

ام او چیست. یک مثبت و منفی مطلق. در توانم نبوده است. قبالً که گفته هایشوقت، درک واکنشهیچ

 یک ضدونقیض خونسرد.

ری، یک شه، از وقتی هم که مدرسه رفتنت افتاد تو دور، داری زیرآبی میــ تو این ماه، هجده سالت می

 چیز رو تموم کنم بچه. حواست باشه.حرکت اضافه کافیه که همه

بیند. یک درصد هم دار میا آهم در سینه بماند. تا ابد هم او مرا یک دختر خندهکشم تنفس عمیقی می

شوم. قلبم ام. باید احساس گناه کنم؟ گیج میزند که من پنج دقیقه پیش در چه وضعی بودهحدس نمی

رن فهمد کاقدر تند نتپد. او که نمیخواهد در مشت بگیرمش تا آنگذارد. دلم میبنا به ناسازگاری می

 گوید:شنود. سیکس از پشت سر میصدایش را می
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ینجا امست  شه، باید بگم قبل از اومدنت، دوتا پسر جذاب و خوشگل وــ کارن، اگه خیالت راحت می

 شون کردیم بیرون.ما پرت بودن که

 کشد. این مسئلهونشان میکند. نگاهم برای سیکس خطشوم. این بار قلبم برعکس کار میخشک می

 خندد.هم برای مادر من. کارن میدار نیست؛ آنواقعی باشد، اصالً خنده وقتی

 کنم فردا چندتا پسر خوشگل و هوشیار به تورتون بخوره.ــ پس دعا می

 زند.و نمی ستادهکنم. او دیگر ایدیگر نگران آن نیستم که کارن صدای قلبم را بشنود. مشتم را باز می

 زند.سیکس چشمکی به من می

 کنم.جورش می سرهای هوشیار؟ جون!ــ پ

 رود.سمت در میدهد. بهکارن سری تکان می

 مونی؟ــ امشب می

 اندازد.خیال شانه باال میبی

ایه که اینجاییم و تا شیش ماه بعد، باید حسرتشو ی ما. باالخره این آخرین هفتهــ فکر کنم بریم خونه

 تو کامپیوتر دارم. 1داشته باشم. تازه کلی هم عکس چنینگ تیتیوم

 شود.بینم، باالخره آهم آزاد میکارن را که می

 ــ مامان، نه.

 کند.ی اشک در چشمانش، بغلم میروم، با حلقهسمتش میبه

 ــ نه. نه. نه.

ست. اشکند، گریه کند. تنها چیزی که مقاومتم را میگیرم، ولی دیر شده است. گریه میدستش را می

 انگیز است.خاطر وحشت از رنج آن اشک است؛ و این خیلی غمنیست. به خاطر احساساتی شدنبه

 ــ فقط یه بار دیگه.

شود. بیش از ده بار، در کند و محبتش فشرده میگیرد. بغلش میگوید و سیکس را هدف میاین را می

است.  ام که کارن حتی از من هم بیشتر ناراحتیقین رسیدهطول روز، سیکس را بغل کرده است و به

پذیرد و از باالی رود. سیکس هم یازدهمین آغوش کارن را میباالخره تا چند روز دیگر، سیکس می

                                                           
  channing tatum .1؛ بازیگر آمریکایی
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کنم تا کارن برود. کارن هم اشکش را سختی از هم جدایشان میکند. بهام میهای او، چشمکی روانهشانه

 اندازد.گیرد و آخرین نگاه را به سیکس میمی

 پسر ایتالیایی جذاب دوست بشی.ــ امیدوارم اونجا با یه 

 کند.سیکس مغرور نگاهش می

 ــ بهتر اینه که بیشتر از یه دونه باشه.

 کنم.پرم و نیشگونی مهمان سیکس میسرعت روی تخت میشود، بهدر که پشت کارن بسته می

 دار نبود. فکر کردم واقعاً گیر افتادم.شعوری! اصالً هم خندهــ خیلی بی

 شوم.گیرد. بلند میم را میخندد و دستمی

 رود گرفتم.ــ پاشو بیا که برات راکی

 دوم.گذارم حرفش تمام شود؛ مینمی
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 صبح. 7:15، 2012وهفتم آگوست، سال دوشنبه، بیست

 

ز، ام. هر رواندههمه بحث، خواب مجای اینام که امروز هم بدوم یا نه؛ که در آخر بهبا خودم بحث کرده

ی اندازهه، بهل مدرسدوم؛ ولی انگار امروز فعالیت زیادی نداشته باشم، بهتر است. روز اوها، مییکشنبهجز 

به آن  درسه،آور است که حاال نخواهم دویدن را هم به آن اضافه کنم. بهتر است بعد از مخودش عذاب

توانم یراحتی مندارم. به کسی نیازفکر کنم. خوشبختانه، یک سال است ماشین دارم و جز خودم به هیچ

، ن استموپنج دقیقه زودتر؛ چون سومین ماشین در پارکینگ برای سروقت به مدرسه برسم. حتی چهل

 ت ورزشیام. امکانافکری کردهتوانم امید داشته باشم جای پارکی گیر بیاورم. برای زمان اضافی هم می

کانش دانم معضو تیم دوومیدانی بشوم، باید بکنار پارکینگ، بهترین گزینه است. حداقل برای آنکه 

گنجد. به میتوانم نیم ساعت در ماشین بنشینم و زمان را بشمرم. این کار در من نکجاست. تازه نمی

و اخالف مکنم و از سمت دود. راهم را کج میبینم که دارد میرسم، پسری میزمین دوومیدانی که می

توانم یمکنم. از این ارتفاع نم و موقعیت جدید را بررسی مینشیدهم. روی یک صندلی میادامه می

ای از ی دستیکردم، نیست. سیکس برایم نقشهای که فکر میمدرسه را کامالً ببینم. به آن وحشتناکی

اعث بوجدانش مدرسه آماده کرده بود و حتی چند نکته هم زیر هر بخش نوشته بود. مطمئن بودم عذاب

 ام ترک کرده بود. ی زندگیاالخره او مرا در اولین تجربهاین کار شده است. ب

چرخد. یمدرسه کنم. نگاهم بین نقشه و مبار نگاهش میکشم و برای اولینام بیرون مینقشه را از کوله

ست دن لیها در ساختمان راست و ناهارخوری سمت چپ است. شروع به خوانآید. کالسبه نظر آسان می

 کنم.یش میهای بلندباالنصیحت

 عنوان.هیچوقت. بهشویی کنار آزمایشگاه استفاده نکن. هیچ* از دست

 یست.ن* کیفت رو ضربدری رو یک شونه بنداز و روی دوتا بازوها ننداز. اصالً حالت مطمئنی 

 * تاریخ انقضای شیر رو چک کن.
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 دوست شو. تعمیرکاره و هواتو داره. 1* با استیو وارد

ری، جدی بونجا ا. درهرصورتی از اونجا دوری کن؛ ولی وقتی هوا بد شد و مجبور شدی تریا* و اما کافه

 کشن.باش. آرامش داشته باش. اونا ترس رو بو می

بودی، آخرین صندلی بشین و تا آخر هم به چشماش نگاه نکن.  2* اگه درس ریاضی رو با آقای دِکلِر

 بگیر. 3ی ایم؟ یا اولین صندلی بشین و نمرهگفهمی که چی میاون عاشق دخترای دبیرستانیه. می

 «کشن.یمترس رو بو »ی لیست بلندباالیش هنوز ادامه دارد، اما برای من بس است. ذهنم در گفته

بگویم  وگیرم خواهد، این است: تلفن؛ تا با سیکس تماس بمتوقف شده است. االن تنها چیزی که دلم می

کنم. رکز میی زمین تمگردانم. روی تنها دوندهنقشه را به کیفم برمیها بفهمند. چرا من باید بترسم و آن

بدهم  آموزها قرارشی دانشدانم باید در دستهدهد. نمیپشت به من ایستاده و حرکات کششی انجام می

ا هیکل بودنش ردید، ادعای خوشیا دبیرها. درهرصورت، اگر گریسون اینجا بود و او را بدون پیراهن می

از گیت  کند. خیالم باآید؛ ولی نگاهم نمیسمت صندلی من میشود و انگار بهگرفت. پسر بلند میپس می

ع دارد و سریشرتی برمیرود. از صندلی جلو تیسمت ماشینی میبینم که بهشود. میردشدنش راحت می

ام ولهکبه  دای من!ای ندارد. آه، خکند که دیگر جای خالیپوشد. بعد در حالی پارکینگ را ترک میمی

ا تند کشد، پسمت جهمنی که انتظارم را میشوم و بهاندازم. جدی میزنم و روی دو بازویم میچنگی می

هایی م چیزتواند در تمای دولتی میتواند باشد. مدرسهکنم. من گفتم جهنم؟! حداقل شبیهش که میمی

 ترسم، خالصه شود. که ازشان می

شویی کنار آزمایشگاه استفاده کنم. جان سالم د. هرچند که مجبور شدم از دستها خیلی بد نبودنکالس

ام تبدیل وقت فراموش نخواهم کرد. شاید حتی به یک ترس در زندگیبه در بردم، اما عواقبش را هیچ

گفت آن مکان، محل قرار است، کافی بود. همه توضیح و توصیف، همین که میشود. سیکس جای آن

و  «ه*ر*ز*ه»ی رفتم. االن زنگ چهارم است و من تقریباً چند بار کلمهخطش را میخودم تا ته 

ها هایی هم درباره کوه اسکناسسری صحبترا از هر دختری که رد شد، شنیدم. یک «ر*و*س*پ*ی»

ی خوشامدگویی به من ها نشانهکردند که انگار یک نوشته هم به همراه دارد. صددرصد اینام میدر قفسه

                                                           
1. Stive ward 
2.Dekler 
3 .A  
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قفسه »ام به امضای مدیر است و پر از غلط امالیی. پس کار مدیر نیست. نوشته: ی در قفسهیست. نوشتهن

 «گیره. ر*و*س*پ*ی!به امثال تو تعلق نمی

آور دو ترم بعد را هم ببینم. ی شرمتوانم آیندهشوم. میرنگی، به کف دستم خیره میبا لبخند کم

زند، اما االن کامالً ها فقط در کتاب سر میکردم این رفتار از آدمیخودکرده را تدبیر نیست. جداً فکر م

ها اگر به بزرگی فکر من باشد، اشکالی ندارد؛ اما اگر باشد. کدام بازیام. این مسخرهزنده با آن مواجه شده

. های پولدارخب یک آدم پولدار. اوم. نه. آدم کند؟!همه پول برای تمسخر من خرج میعقلی اینبی

اند، منتظر واکنش من هستند، اصالً سخت نیست. ی دخترهایی که پشتم ایستادهتشخیص اینکه دسته

سمت کنان وسایلم را پرت کنم و بهشناسند. توقع دارند گریهخندند، انگار اصالً مرا نمیبلندبلند می

 ها شود.تواند باعث ناامیدی آنتنها، سدِ خشن من، می شویی بروم.دست

 وقت.کنم؛ هیچگریه نمیــ من 

 ام و امکان ندارد باز به آنجا برگردم.شویی بودهــ من دست

 ــ من عاشق پول هستم. مگر کسی هست که از آن فرار کند؟!

ویک دالر زیر پایم افتاده است. ده تا دارم. حداقل بیستها را برمیگذارم و پولکیفم را جلوی قفسه می

دارم خواهم، برمیهایی که میدهم. کتابکنم و همه را به کیفم هدیه میمیهم در قفسه مانده. نامردی ن

 زنم.افتد، لبخند میبندم. کیفم که به دوش میو قفسه را می

 نهایت سپاسگزارم.ــ به پدراتون بگید ازشون بی

 بخشد.ها به لبخندم عمق میغرهشده است. چشم شان قطعشوم. خندهاز کنار دخترها رد می

*** 

 

ام. به آنکه سرنوشت، انتقامش را از من بارد، چشم دوختهزمان ناهار است و من به رگبار بارانی که می

کنم. گرفته است، شکی نیست. این هوای ناآرام که تازه شروع شده، کار خودش است. به خودم تلقین می

 «تونم.من می»

بینم شوم، میکشد. از سالن که رد میرم را میکنم گوگرد و آتش انتظاکنم. فکر میدر کافه را باز می

خوبی جای گوگرد و آیند، بهرو شوم. صداهایی که از هر طرف میکه قرار نیست با گوگرد و آتش روبه

ی جذابی نیست، ولی همچنان همه در کند بلندتر حرف بزند. مسابقهگیرند. هرکس سعی میآتش را می
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این مسابقه به مدرسه هم کشیده خواهد شد. در آنجا هم هرکس  تکاپو هستند. هرچه بلندتر، بهتر.

نفسی هم نداشته باشم، افتم. حاال اگر اعتمادبهنفس به راه میخواهد از من باالتر باشد. با اعتمادبهمی

ی ها، دارودستهکند. بچهها را جذب مینفس ظاهری توجه خیلیتوانم بکنم. این اعتمادبهتظاهر که می

ام هر کنم. فاصلهای از راه را با خیال راحت طی میها و حتی گریسون. تا نیمهشدهو دورانداختهدخترها 

 کشد.سمت خودش میگیرد و بهشود که ناگهان کسی بازویم را میلحظه با صف غذاخوری کمتر می

 ــ منتظرت بودم.

بکشم و  توانم کنارنم ببینم. میتوااش را نمیبرد. چهرهسمت دیگری از کافه میمرا از بین میزها به

ی دنیا را هم منی که عمری معاشقهست که هیجان را دور بیندازد. آندستم را رها کنم، ولی چه کسی

هرش کنم. ظاکشد. مقاومت نمیشود و مرا میکند. دستم در دستش قفل میام. بازویم را رها میزدهپس

آن  های صورتی جیغ تن کرده است. اتفاقاً رنگشرت پشمی ضخیمی با سایهزیادی عجیب است. تی

، ها با کفشش سِت است. شلواری سیاه پوشیده که زیادی تنگ است. اگر االن دختر بودسایه

وهایش الی ماش را ماشین کرده و باایشد. دور موهای قهوهبندی ظریفش از آن شلوار دیده میاستخوان

گه نم را ایستیم و او بیشتر از این دسترفته است. میهایش مرا هدف گبلندتر است. بد نیست. چشم

 گیرد.دارد. لب پسرک انحنا مینمی

 تویی! 1ی بَبِلونــ پس این بدکاره

م هنشیند و مرا زد. روی صندلی میاش، فالش میآمیز و صمیمیگفت، با آن لحن محبتکلماتی که می

 دهد.طرفم سُر میاش را بهست. یکیکند. دو سینی غذا جلویش است و سمت من خالیدعوت می

 ــ بشین. ما حرف برای گفتن زیاد داریم.

ظر یی که منتمانم؛ و به اوام. برای چند دقیقه، به موقعیت ایجاد شده، خیره مینشینم. ساکن ماندهنمی

م، وش کندانم این پسرک کیست. تازه اینکه چگونه مرا خطاب کرد را هم فراماست من بنشینم. نمی

افتد، یی کنارش مکند. ولی... برای من ناهار خریده است؟ چشمم که به کولهمکی به شناسایی او نمیک

 کند.ام کم نمیباز از خیرگی

 ــ به خوندن عالقه داری؟

                                                           
Babylon 1. 
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ک کتاب بود. چیزی که من ست که از کیفش بیرون زده. یک کتاب متنی نبود. واقعاً یام به کتابیاشاره

با وجود اینترنت، نابود شده است؛ اما این کتاب، حقیقتی محض است. کتاب را از کیفش  کردمفکر می

 گیرم.کشم و کنارش جا میبیرون می

 تخیلی.ـخونی؟ خواهشاً نگو علمیــ چه ژانری می

خواهد. انگاری چه جنگی را برده است. به جهنم. دهد. شاد شده و شیطنت میاش تکیه میبه صندلی

 ام دیگر.ی صندلی نشستهمن که رو

 ــ چه ژانری باشه، خوبه؟

گوید جز فهمم عاشقانه است یا نه؛ ولی نگاه او میزنم. نمیدانم. چند ورقی میپرسد که نمیسؤالی می

 تواند باشد.این نمی

 ...ــ این

 زنم.ورقی دیگر می

 ــ کتاب خوبیه؟

 ــ آره. برای تو. من توی کالس کامپیوتر تمومش کردم.

رسم. کنم و به سینی غذایم میام سرازیر میزند. کتاب را به کولهشمانش از پیروزی هنوز برق میچ

 اندازم.های مرغ در ساالد را گیر میشود، تکهچک کردن تاریخ شیر که تمام می

 خوار باشه، تکلیف چیه؟!ــ اگه یکی گیاه

 گوید:زیرکانه می

 خوره.ــ خب مرغ رو نمی

 برم.سمت دهانم میزنم و بهچنگالم میای مرغ به تکه

 خوار نیستم.شانسم، چون گیاهــ خب، پس خیلی خوش

 خورد.زند و غذایش را میلبخند می

 ــ چی ما رو پیش هم گذاشته؟

دورش ام. دستش را دورتادست من نبود. کنجکاوی باعث شده بود بخواهم بدانم چرا من انتخابش بوده

 دهد.شان میچرخاند و اطراف را نمی

 فکرا، ر*و*س*پ*ی*ه*ا.گرا، کوتهــ احمقا، حیله
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 بیند، اخمرنگ است. نگاه مرا که میهایش سیاهفهمم تمام ناخنآورد، میدستش را که پایین می

 کند.می

، اهیم کنیم همرده. البته شاید اگه تو سفرخاطر حال این روزا، انتخابمه. بهتر نشونم میــ سیاه به

 عوض کنم؛ مثالً زرد.رنگش رو 

 دهم.سرم را تکان می

 تره.ــ از زرد متنفرم. با سیاه بمون. با قلبت مچ

 دانم.یای که هنوز اسمش را نمشود. دوستش دارم؛ بچهام میی این بچه باعث خندهخندد. خندهمی

 ــ اسمت چیه؟

 گوید:می

ی گرفتن مدرسه و اتحاد رو بهت لو بدم، و تو هم اسکای. البته امیدوارم قبل اینکه نقشه 1ــ بِرِکین

 شناخته باشَمِت.

دونم از ت نگفتی. نمیــ من اسکایم؛ و تو هم واقعاً الزم نیست نگران باشی، چون چیزی که از نقشه

زو جشناسم و تو یمهای اینجا رو که دوستام هستن، شناسی. من نهایتاً چهار یا پنج تا از بچهکجا منو می

 نیستی. پس قضیه چیه؟کدوم هیچ

هایش ماند. شانهشانسی زیادش در حد یک برق باقی میزند و از خوشای نگاهش از ترحم برق میلحظه

 اندازد.را باال می

ت شه که بهته بانقصم ایراد نگرفتی، فکر نکنم خطری داشواردم و چون تو از تیپ کامل و بیــ من تازه

 ...من یک ...بگم

 گوید:کند و رمزوار می. دستش را دور دهانش حلقه میشودبه جلو خم می

 .2ــ من مورمونم

 خندم.بلند می

 بازی.جنسخوای بگی همــ حاال فکر کردم حتماً می

 دهد.دستش را آرام تکان می

                                                           
1.Berkin  
2. Mormon  
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 ــ اونم هست.

 کشد.نشیند و خودش را جلو میاش میدستش زیر چانه

ها و قفسه واردی؛ بعدش هم که سر جریان پولزدی تازهیــ ولی دور از شوخی، امروز که دیدمت، داد م

که دیدم واکنشی نشون ندادی، فهمیدم من و تو واسه هم ساخته شدیم. یه تیم خوب که بشه از 

گی؟ حاضری بهترین دوست من توی این خودکشی دوتا نوجوون جلوگیری کنه. خب، حاال چی می

 سروته باشی؟دنیای بی

 ه او بخندم؟خندم. چرا نباید بمی

 شه.هامون خیلی زیاد میی کتاب باشی، فصل مشترکــ حتماً. اگه تو هم مثل من خوره
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 بعدازظهر 3:55، 2012وهفتم آگوست، سال دوشنبه، بیست

 

نظرات مشترک و حاال برکین بهترین دوست من است. واقعاً هم مورمون است و شوخی ندارد. نقطه

اش کند. با اینکه فرزند واقعی خانوادهمان اضافه میافزایشش به جذابیت بین زیادی با همدیگر داریم که

ها دارد. دو برادر ناتنی دارد که برعکس خودش، قطبی در روابط با جنس ای با آنی دوستانهنیست، رابطه

تر شوند و شان نیست، مصمماش بر اینکه برکین بچهمخالف هستند. همین باعث شده که خانواده

یدوارَند این ضعف تا پایان دبیرستان تمام شود. هرچند که خود برکین اعتقاد دارد تمایالتش دارد ام

ی مشهوری بشود؛ اما نه استعداد هم این است که ستاره، آن1شود. رؤیایی دارد در بروود ویبیشتر می

گفته بودم که  خواندن دارد و نه بازیگری، پس همان بهتر که تصمیم گرفته درسش را بخواند. بهش

هم هر های ادبی که بنشینم و بنویسم و بستنی بخورم؛ آنطور همایش و بحثعاشق یوگا هستم. همان

ست؛ و فکر کنم روز. پرسید چه ژانری دوست دارم بنویسم، من هم گفتم همین که خوب بنویسم، کافی

روم، سمت خانه میدارم به مان به هم گرهی کور خورد و پیچید. االن هم کههمین جا بود که سرنوشت

چرخد. اینکه اول امروز را با تمام بد و خوبش برای سیکس تعریف کنم یا قبل هایی در سرم میگزینه

برد. فروشی بزنم. کافئین یکسان بدنم باید تأمین شود دیگر؛ و قهوه میی قهوهآنکه بدوم، سری به مغازه

شد. حداقل کمک من به خانواده، خرید همین سمت سیکس کشیده میهرچند که احساسم داشت به

ست. با تشکر از کارن که ی ما، بدون هر طعم و مزه و شکریست. هرچیزی در خانهتنقالت و خوراکی

تایی نوشابه و یک تر هستم. یک پک ششها را بخرم، راحتخواری را هدف گرفته، خودم خوراکیگیاه

داند. از بس دارم. در اتاقم یک مکان مخفی دارم که کارن نمیرا اول از همه برمی 2ی بزرگ اسنیکرزجعبه

زدم و کردند، من شکالت گاز میکشیدند و پنهان میجوونا میعالی هستم، وقتی دختران همسنم ماری

                                                           
  Broad way 1؛ نام خیابانی در نیویورک، محل تئاتر و تفریح. 

 . نوعی شکالت2 
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شناسم. زنگ دوم در کالس انگلیسی بود. اسمش شاینا بود و االن دار را میکردم. دختر صندوقجمع می

سنجاق شده است. شاینا یا شایال، هرچیزی را که آرزو دارم، در خود خالصه کرده  اششایال به سینه

کند. شاید یک روزی که تر میاست. قد بلند، موهایی مثل خورشید که اندام زیبایش را درخشان

سه کیلو شدم، موهایلم را هایالیت کنم. االن هم بد نیست. تقریباً تا کمرم است؛ ولی در رطوبت وپنجاه

 پرسد:تر بیاید. شایال یا شاینا مینوب باید آن را بکشم تا پایینج

 ــ تو کالس علوم نیستی؟

 کنم.صحبتش را اصالح می

 ــ زبان.

 گیرد.سریع جبهه می

 ــ من هم به انگلیسی گفتم که، تو توی کالس علوم من هستی؟

 خواهم موبلندی مثل او باشم.گیرم. نمیآه، چه جهنمی! حرفم را پس می

 ــ منظورم اینه که تو، توی کالس انگلیسی من هستی؟

تاپ اش را گرفته است. آرام از لپگوید. تازه سوتیمی «اوه»شود. شوکه شده و ای خشک میلحظه

 کند:آورم. امیدوارم زودتر کارش تمام شود. زمزمه میام را درمیخواند. کارت بانکیفیشم را می

 ــ اوه... خدای من!

 ماند.نگاهش در جایی خیره می

 ــ ببین کی اینجاست!

زند. چه با حسرت شوم که چشمش برای کسی که پشت من در صف صندوق است، برق میمتوجه می

همه زیبایی، برای کسی که پشت سر من است، دارد جان لحظه گفت، وای. این دختر بااینهم یک

بارد. شاینا با جذابیت به کسی که هنوز پشت می ست؟ از سروصورتش هیجاندهد؟! مگر او چه کسیمی

 زند.کند و لبخند میمن است، نگاه می

 ــ سالم هولدر!

کردم این حرکت را در غیر کارتون وقت تصور نمیزند. من هیچاش تندتند مژه میایهای گربهبا چشم

هایش را کنم. چشمر و رو میببینم. با نگاهی کلی، هولدر را که باعث ریختن نقاب شاینا/شایال شده، زی

 دهد.عالقگی سری تکان میچرخاند و با بیمی
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 ــ سالم...

 زند.اش را دید میزیرچشمی سنجاق سینه

 ــ شایال!

اش گرفت؟! یکی از زیباترین دختران مدرسه به او چراغ گردد. نادیدهدار مقابلش برمیسمت صندوقو به

کند که انگار شاینا/شایال مزاحم است. اصاًل ! تازه طوری رفتار میکند؟دهد و او توجهی نمیسبز نشان می

 کشد:ام، یکی نیست. پوفی میکدام از پسرهایی که دیدهاو آدمیزاد است؟! این رفتار با رفتار هیچ

 ــ اسمم شایناست.

 کشم. هولدرگردم و کارت میسمت شاینا برمیگذارم. بهپای ندانستن اسمش میعصبانیتش را به

 گوید:می

 ــ ببخشید...

 کند.مکثی می

 ــ اما تو روی سنجاق لباست، شایال نوشتی، درسته؟

 شود.اش جمع میکند. چهرهشاینا سریع سنجاق را نگاه می

 ــ اوه!

 پرسد:کنم. از هولدر میطور فکر نمیبا اینکه انگار ناراحت است، اما من این

 ــ کی برگشتی؟

بینم و فکر ی پر لیوان را میدارم. نیمهگذارد. کارتم را برمیدیدش کنار میی کامالً من را از محدوده

گوید. چون ی خالی لیوان، راست میرسد؛ اما انگار نیمهی دیگر به کار من هم میکنم تا چند دقیقهمی

جواب  شان است. مشتری هم که اصالً ندارد. کوتاهریزی با هولدر برای جشن عروسیشاینا در حال برنامه

 دهد:می

 ی پیش.ــ هفته

 دهد:شاینا ادامه می

 دن که برگردی؟ــ پس؛ یعنی اجازه می

 شنوم.صدای آهش را می

 ــ مهم نیست.
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 گوید:تر میآهسته

 خوام برگردم.ــ نمی

 دهد.کند. تقالیش دیگر گرما ندارد. توجهش را به من میاین حرف آخر، شاینا را سرد می

 این باهوشی، مدرسه نیاد.ــ حیف که یکی به 

اش استفاده حواسیکند، از بیکه شروع به وارد کردن ارقام در برنامه میزند. وقتیآشکارا طعنه می

حالت و قدبلند، باید ناراحت اندازم. پسری که با آن موی طالیی خوشعقب می نگاهی بهکنم و نیممی

نشیند، متوجه سه محض اینکه نگاهش روی صورتم میخندد. بهدار میی صندوقباشد، ولی دارد به گفته

 شوم:چیز می

 نظیرش پنهان شده است.ای که پشت لبخند بیالعادههای سفید فوق* دندان

 زند.خندد، چشمک میهای گونه و کنار لبش که وقتی می* چال

 خورم که چیزی در دلم تکان خورده است.* من قسم می

 یا دلهره دارم.

 ام را به ارتعاش انداخته است.معدهیا ویروسی 

است که برای توانم بگویم چه چیزی در او متفاوت هرچیزی که هست، این یک حس غریب است. نمی

کس نتوانسته توانم بگویم قبالً هیچسرعت، جسم و روحم را تکان داده است. فقط به جرئت میبار، بهاولین

استایل. هولدر ترکیبی از ای یا یک ورزشکار خوشبایی اسطورهاین کار را بکند. او زیباست؛ نه مثل یک زی

شرت با شلوار جین تن کرده است. موهایش نقص است و نه آرمانی. یک تیهاست. نه بیهر دوی آن

قدری بلند است وقفه ندارد و مثل من باید رسیدگی شود. موهای جلوی صورتش بهشدن بینشانی از شانه

سمت دیگری ست آن را کمی کنار بزند. لعنتی! خیلی عادی نگاهم را بهیکه برای گرفتن مچم کاف

لحظه چیز مان در یکی چشمیکشانم؛ اما نگاه او وقتی مرا دید، فرق داشت. بهتر است بگویم رابطهمی

شود. کنجکاوی به رنگ و دستش مشت میعجیبی در خود داشت. مثل همان حال غریب. لبخندش کم

توانم انگشت ست یا... انزجار؟! نمیدهد. از روی ناباوریشود و سرش را تکان میچشمانش سرازیر می

کنم، ی بهتری نیستند. وقتی دوباره نگاهش میها بگذارم. هر دو هم از دیگری گزینهروی یکی از آن

کشم. سمت انکار است. نفس عمیقی می ِام غیرقابلفهمم چشمانش روی من قفل شده است. نگرانیمی

گردم؛ یا شاینا یا حاال هرچیزی! مهم است؟! من نیاز دارم خونسرد باشم. این آدم مرا در یال برمیشا
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همه استرس برای منی که هنوز کافئین نخوردم، خوب نیست. کند. اینکُشد و زنده میشانزده ثانیه می

خریدم را چنگ  عالقگی نسبت به شاینا/شایال باشد. رسیددهم نگاهش به من با همان بیترجیح می

 دهم.زنم و در جیبم سُر میمی

 ــ سالم.

های خرید ام یا نه. کیسهدانم من هدف گرفته شدهآورد. نمیدار و عمیقش، نفسم را بند میصدای خش

 کنم من قبل از پرداخت او، به ماشین برسم.دارم و دعا میرا برمی

 زنه.ــ داره با تو حرف می

روم. نفس عمیقم با سمت در خروجی میدهم، فقط با آخرین توانم بهیگوید. اهمیتی نمشاینا می

ام؟! پسری به آن کنم تا خریدها را بگذارم. من چه شدهشود. در عقب را باز میرسیدن به ماشین، آزاد می

کنم، اتفاقًا کنم؟! من احساس ناراحتی کنار پسرها نمیکند و من فرار میزیبایی، توجهم را جلب می

بار برایم جاذبه و کشش داشت، فرار کردم. شود. از تنها چیزی که برای اولیننفسم بیشتر هم میادبهاعتم

آوری در نگاهش به من بود. یک چیزی که... کشد. ولی آن نگاه... یک چیز خاص و دلهرهسیکس مرا می

گونه را ی نوازشهاداد. من قابلیت پذیرش این واکنشکرد و از طرفی حس خوبی به من میمعذبم می

 ندارم. مخصوصاً بیشتر از یک بار در روز.

 ــ سالم.

ام تنها دلهره، بلکه روی ویروس معده نتوانستهروی من است. نههیچ شکی روبهزنم. صدای او بییخ می

کنم و آرام ام را حفظ میدانم. خونسردیکند و دلیلش را نمیفکر کنم. صدایش تا اعماق وجودم نفوذ می

ها در دست راستش ام. کیسهی االن مطمئن نبودهاندازهوقت بهفهمم که هیچای میگردم. در ثانیهیبرم

کشد. تنها آرزویی که دارم، این است که باز هوا بارانی شود و او است و دست دیگرش را پشت گردنش می

ش را در فروشگاه با دهد. نگاه منزجربه این محکمی جلویم نایستد. نگاهش مردمک چشمم را بازی می

 یک لبخند کوچک عوض کرده است.

وتاب ربطی به ویروس معده همه پیچیابم. اینبینم، عمق فاجعه را میتازه وقتی از این فاصله او را می

چیز تقصیر خود اوست. دقیقاً توانم امیدوار شوم. بله، درست است. همهندارد. حتی به دلهره هم نمی

من ایستاده است و قصد ندارد تکانی بخورد. شاید کار خودش نباشد، اما  رویهمین شخصی که روبه

اش. بازوهای ستبری که ش و این چال روی گونهاهای آبیصددرصد کار آن آشفتگی موهایش است. چشم
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کنم. اسکای! چه اتفاقی برایت افتاده است؟! لمس کنی؟! او شان حفظ میدارم خودم را برای لمس نکردن

اندازد و ی مشترکی با او مرا از پای میشود. هر نقطهخواهم؛ ولی... نمیرا حفظ کن دختر! می را؟! خودت

هایم ای سلولدهد. اگر بخواهد مدل گریسون به من لبخند بزند، حتی ثانیهام دستور ایست میبه ریه

کوبد. نگاهم را می هایش میخکند. چشمهایم اندامش را باال و پایین میکند. چشمبرای ریزش صبر نمی

 کند.کند. دستش را دراز میجا میبهها را جادارد و کیسهدستش را از پشت گردنش برمی

 ــ من هولدرم.

قدر از این اتفاق عجیبی که در حال رخ دادن است، روم. آناش عقب میبدون نگاه به دست درهوامانده

کند. اگر آن نگاهش ساده هم اعتمادم را جلب نمیگیرم. این معرفی معصومانه و ماتم که تحویلش نمی

 کنم.نقصش کنار بیایم. با تردید نگاهش میبی یتوانستم با جاذبهدر فروشگاه نبود، بهتر می

 خوای؟ــ چیزی می

دهد؛ تنها پرتگاهی که دوست دارم از آن سقوط کنم. ام را نشان میی کوتاهش، چال موردِعالقهخنده

 هد.دسرش را تکان می

 ــ آره.

خورد. دورتادور پارکینگ را رصد داد، نمیکنم. به آن شخصیتی که نشان میاش را باور نمیدستپاچگی

َاند. انگار بینیپیشهایش غیرقابلکنم. آهی را که قبل از دیدنم کشیده بود، فهمیده بودم. واکنشمی

ها را روخوانی خودش دارد. اکثر آدمکند. تعصب و گریز زیادی در هردفعه خودش را ظاهر و پنهان می

 ست. ای... خب، او هم دچار اختاللِ شخصیتیکنم؛ اما هولدر... طی یک شناخت دو دقیقهمی

 تونم بپرسم اسمت چیه؟ــ شاید باورت نشه، ولی نگاهت آشناست. می

ولدر از آن نشیند. هاش میدهد و نومیدی در چهرهسرعت تغییر واکنش میبا زدن لبخند جذابی، به

طور آورند و بهست که در هرجا و هرمکان، هرچیزی را بخواهند، به دست میدسته پسرهایی

رود. ها باال میست که زیاد از پنجرهوری خودشان هم از این موضوع خبر دارند. جزو پسرهاییآشیطنت

 آورد. یمهایی که با یک لبخند براق و آن چال عمیق، دخترها را به زانو درجزو همان

 گویم:کنم و دروغی به تاریکی شب میروم. در ماشین را باز میناراحت و سرخورده عقب می

 پسر دارم.ــ من دوست
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شود. اوست که باالی در را چنگ زده و خواهم در را ببندم، ولی نمیشوم. میسرعت سوار میبه

 لرزد. هایم میکشد. دستمرا به بند می حسی از عمق چشمانش،گذارد آن را ببندم. نومیدی و بینمی

 خوام.ــ اسمت تمام چیزیه که می

دانم. اصالً اسم من خواهد، نمیخورم. نه حرفی دارم و نه توانی. اینکه اسمم را برای چه میتکان نمی

یکا ای خارج از امرام، لحظهلحظات زندگی یاندازهچیز باشد. من بهچیزی ندارد که بخواهد برایش همه

 جایی هم عضو نیستم و مطمئنم قبالً مرا ندیده است. ام. در هیچنبوده

 روم. ای میغرهدستانش همچنان در را به چنگ گرفته است. چشم

 گی؟!فهمی داری چی میــ می

کوبی روی ساعدش، توجهم را شود. خالهایی که در را باز نگه داشته، پرتاب میی چشمانم به دستنیزه

رود و روی ساعدش آید. کسی که مدرسه نمیبار از کسی خوشم میند. جالب است؛ برای اولینکجلب می

 را تتو کرده است. « نومید»

ای ندارد. یک سانت هم از کشم. فایدهتر میافتد. در را محکمشوم. وجودم به جوشش میتر میعصبی

 خورد. جایش تکان نمی

 کنم!ــ اسمت... خواهش می

حال آورد که تابهآورد. حسی را در من به وجود مییدی چشمانش که مرا از پای درمیامان از نوم

 کنم.ام. مکث مینداشته

 ــ اسکای.

کند. ماشین را گیرم، گیجم میبرد؛ اما آرامشی که من از او میغمی سریع، به چشمانش هجوم می

 کنم. روشن می

 ــ اسکای!

 پرسد:شود و محکم میباورش نشده که خم می کند. انگارنامم را چند بار زمزمه می

 ــ مطمئنی؟

کند من هم مثل او هستم که اسمم را مطمئن؟! نکند مرا با شاینا/شایال اشتباه گرفته باشد! یا فکر می

 دهم.آورم و جلوی چشمش تکان میام را درمیحوصله کارتِ شناساییندانم. بی

 دونم.خورم که اسمم رو میــ قسم می
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کشد؟ فقط اش چند ثانیه طول میکشد. نگاه خیرهبرم که سریع از بین انگشتانم میرا عقب می کارت

 خواست؟ اسمم را می

 دهد. زند و پسم میای به کارت میضربه

 ــ متأسفم. من اشتباه کردم. 

ت. نفوذ انگار اشتباه کرده اسغیرقابل یرود. صورتش منقبض شده است. این چهرهگردد و میبرمی

هایش را گردانم. صدای فشار دندانگردد. هنوز دو قدم دور نشده که کارت را به کیفم برمیبرمی

گیری ابتدا و ترین بخش صورتش است. تعجبم هنوز تمام نشده است. نه به جبههشنوم. فکش منقبضمی

اش کنندها لبخند وسوسهخواهم در را ببندم و همچنان منتظرم تا باز در را بنه به این رهایی آخر کار. می

شود. اگر برای آشنایی با من نیامده بود، ماند. چند قدم دور میبگیرد؛ اما این فقط در حد انتظار باقی می

 سمت من کشانده بود؟!های آبی جذاب را بهپس چه چیزی آن چشم

تمام لحظاتی  فهمم.زند که نمیکشد. زیر لب حرفی میدهد و آن را میدستش را بین موهایش سر می

بینم که روی کاپوت ی آخر مشتش را میکند. لحظهشوم، نگاهم میکه دارم از پارکینگ خارج می

ام. نومیدی را دیدم که ثبات گیرد؛ اما انگار درست حدس زدهآید. دستم درد میماشینی فرود می

 شخصیتی ندارد.
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ریزم. آرام از دارم و در جیبم میگاهم مقداری شکالت برمیکنم. از مخفیجا میموادغذایی را جابه

کنم. ساعت کنم و خودم را داخل اتاق پرت میی سیکس را باز میخورم. پنجرهپنجره به پایین سر می

زنم. در نارش زانو میروم و کطرف تختش میازظهر است و او خواب است. پس نرم بهفقط چهار بعد

توانم، دهانم بندی زده و موهای مرطوبش به گونه چسبیده است. تا جایی که میخوابی عمیق است. چشم

 زنم:کنم و داد میرا به گوشش نزدیک می

 ــ سیکس، بیدار شو!

 روم وعقب میرود. خب فرصت برای بلندشدن ندارم. عقبپرد و آرنجش در چشمم فرو میسرعت میبه

بیند که زند. چشم سالمم سیکس را میمالم. نبض میافتم. با دست، چشم دردناکم را میروی زمین می

 رود.ای میغرهفشارد. چشمروی تخت نشسته و سرش را می

 ای!ــ تو یه عوضی

 کنم:رود. ناله میشویی میسمت دستزند و بهملحفه را کنار می

 ــ چشمم رو کبود کردی.

 گوید:از الی در می

 ــ حقت بود.

 آید.شویی بیرون میبعد از چند دقیقه، از دست

 پیچ بودم.ــ بهتره حرفات ارزش بیدار کردنم رو داشته باشه، چون تموم شب بقچه

ها هم اخالق ها اصالً اخالق خوبی ندارد. خب عصرها هم اخالق خوبی ندارد. راستش شبسیکس صبح

خوبی ندارد. بداخالقی در ذاتش است. بهترین اخالق او شاید فقط زمان خواب است. انگار به همین خاطر 

اوصاف، دوستی ما پایدار است. صداقت، رک و اینخواهد مرا بَِدرد. باام، میاز اینکه بیدارش کرده
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ه است. خصوصاً رک بودنش، چون از اش و رگ طنازش، پیوند ما را تا به امروز محکم نگه داشتراستی

ی واژگان سیکس جای کنم در دایرهای که فکر میشدت مرگ، متنفرم؛ و اما کلمهدار، بهدختران نقاب

های غیرعادی و عجیب است. دخترک ست. سیکس دختری با چشمانی سیاه از ویژگیندارد، سرحالی

کند و وقت تظاهر نمیکنم. او هیچود دور میها را از خسرعت آنی خواب! و تظاهر؟ بههمیشه آماده

گنجد. او فقط سیکس است، جز اسمش. همین. زمانی که چهارده یک از صفاتش نمیجعلی بودن در هیچ

خواستند از مین به تگزاس بروند که سیکس مخالفت ساله بود، پدر و مادرش قصد مهاجرت داشتند. می

بازی روی خود گذاشت، وگرنه نام و نامش. این اسم را با لجشود تعویض ی اعتراضش میکند و نشانهمی

اش همچنان سِوِن است. از سِوِن به سیکس تنزلِ مقام پیدا کرد، ولی خانواده 1اش سِوِن ماریهرگ حقیقی

ی خودم سرش داغ است. اندازهکرد، چون بهمان را قوی میکنند. این کارش هم باز پیوند بینصدایش می

 شوم.میکمی نزدیکش 

 ها افتاده.ــ فکر کنم خوشحال بشی وقتی بفهمی چرا بیدارت کردم، امروز خیلی اتفاق

ا کشد و بزند. پتو را روی سرش میای میاندازد. به بالشتش ضربهسیکس خودش را در کنار من می

 شود.غلت زدن از من دور می

 تلفن گرفته؟کارن سیم ...ــ بذار حدس بزنم

 گذارم.شوم. سرم را روی بالشت میورم و نزدیکش میخمن هم غلتی می

 ــ یه حدس دیگه هم بزن.

تونم میخوای ازدواج کنی و من نای، االن میــ امروز تو مدرسه با یکی آشنا شدی، ازش حامله

 رم.ش میدوشت باشم. چرا؟! چون دارم از این سر لعنتی دنیا به یه سر لعنتی دیگهساق

 زنم.میاش با دست به شانه

 ــ نزدیک شدی، ولی نه.

 پرسد:با کالفگی می

 ــ پس چی؟!

 کشم.خوابم و آه میبه کمر می
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ــ امروز یکی از پسرهای مدرسه رو تو فروشگاه دیدم، وای سیکس، لعنت بهش. خیلی جذاب بود. با 

 تمام ترسناک بودنش، جذاب بود.

گیرد و دردناکم را نادیده می ی. سیکس نالهکندگردد و باز با آرنجش چشمم را کور میسرعت برمیبه

 زند:جیغ می

 ــ چی؟!

 گوید:زند. با جیغی دوباره مینشیند. دستم را از صورتم کنار میروی تخت می

 ــ جدی؟!

 گوید:بلند می

 گی؟!ــ جدی می

 کنم درد چشمم را که نبض تندی دارد، فراموش کنم.دهم، فقط سعی میواکنشی نشان نمی

نقص منه. وقتی چشمم به چشمش افتاد، فهمیدم. دونم اون همون آدم بیی سیکس، من میــ وا

 وای... ...روی من بود. اوندرست روبه

 ــ باهاش حرف زدی؟ شماره گرفتی؟ بهت پیشنهاد داد؟

ج گونه ندیده بودم. سرم دارد گیحال او را اینکند، چون تابهانگار سرزنده بودن دارد در سیکس نمود می

 دهم تا دردش کمتر شود.آید. چشمم را فشار میرود و اصالً از این حال خوشم نمیمی

 ــ سیکس! بسه، آروم باش.

 کند.با اخم نگاهم می

اومد. اگه به دخترا حسی کس خوشت نمیــ اسکای، من چهار ساله نگران توام. نگران تویی که از هیچ

بدقواره. به پیرمردهای زشت با صورت چروکیده هم راضی داشتی، نگران نبودم. حتی به پسرای دراز و 

 کشیدم.کنی، زجر میداشتن رو تجربه نمیوقت لذت دوستکردم که تو هیچبودم؛ اما وقتی فکر می

 اندازد.خودش را روی تخت می

 دونی که چه حالیه!تونم داشته باشم. نمیــ بهترین حسیه که می

 خندم.دهم و میسرم را تکان می

داشتن یک مرد؟ تو خیلی مسئله رو مهم کردی. من هنوز ـ سیکس، چیه؟ این خوبه؟ لذت دوستـ

 نظرمه.پرخوری نقطه
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 خورم.دارم و چندتایی میاز جیبم شکالت برمی

 ــ جزئیات رو بگو.

 دهم.کشم و به تاج تخت تکیه میخودم را باال می

تونستم شد. میبریدن بند این نگاه سخت می کردم،دونم چطور توصیفش کنم. وقتی نگاهش میــ نمی

این بند رو تا یک روز هم نگه دارم و خسته نشم. از یک طرف وقتی اون منو نگاه کرد، حالم زیر و رو 

شد. نگاهش طوری بود که انگار از دیدزدنم عصبی شده. بعدش که منو دنبال کرد تا دم ماشین و می

ش باال کردم. فکرم برای لمس چال گونهم من فقط عصبیش میاسمم رو پرسید، بازم عصبی شد. فکر کن

 شد.و پایین می

 پرسد:با شک می

 تا دم ماشین؟! ــ دنبالت اومد؟!

کنم تا همان جایی که دستش را روی کاپوت ماشین کوبید. بعد ی ماجرا را با جزئیات تعریف میبقیه

 شود.صحبتم، چشمانش گشاد می

 ــ یا خدا، چقدر عجیبه!

 دهد.کنار من به تاج تکیه می

حسیت خوب ت رو بگیره؟ منظورم اینه که تو با تمام بیسعی نکرد شماره ــ مطمئنی باهات تیک نزد؟

بینی کنی، اما این شدت شیفتگی توی یک برخورد، تونی پسرها رو بخونی و پیشکنی. مینقش بازی می

 نی؟کجوری فکر نمیمنطق و استداللت رو ضعیف کرده، این

ام او را از های منفیاندازم. شاید راست بگوید. شاید او را اشتباه خوانده باشم و با واکنششانه باال می

 پیشنهاد دادن منصرف کرده باشم.

تحصیل کرده، عجیبه، عصبیه و... اون... سرعت زمان گذشت. اون ترکــ شاید، اما هرچیزی که بود، به

خوام اون نیمه، هولدر باشه یا حتی کسی م چیه، اما نمیشدهی گمنیمهدونم خب اون... نومیده. من نمی

 مثل اون.

 گوید:کند و میدهد. سرش را نزدیک میهایم را فشار میگیرد و لپسیکس فوراً با دست فکم را می

 ــ تو گفتی هولدر؟!
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هایم را تکان دهم. سر توانم لباند. از شدت فشار دستش نمیابروهایش باز همدیگر را در آغوش گرفته

 دهم.تکان می

 زنی؟های آبی بانفوذ؟ یه آدم عصبی تو باشگاه مشتای آشفته؟ چشمموهای قهوه هولدر؟ــ دین

 اندازم.شانه باال می

 ــ بال همن ادش هوشم ماد.

 گویم:دارد و دوباره حرفم را میپرند. دستش را برمیهایم بیرون میکلمات نامفهوم از لب

 ی همین ازش خوشم میاد.ــ برا

 دهم.هایم را ماساژ میبا دست لپ

 شناسیش؟ــ تو می

 دهد.شود و دستش را در هوا تکان میبلند می

 هولدر لعنتی بشی؟!همه پسر جذاب، چرا باید جذب دینــ چرا اسکای؟! بین این

هولدر اسم دین حالکند. صددرصد سیکس با او دوست نبوده است، چون تابهپریشان شدنش گیجم می

خیلی بد خیلی ...خیلی بد ...است حال خوبش به حس بد ام. پس چرا این لعنتی باعث شدهرا نشنیده

 برسد؟!

 خوای بگی؟!ــ منظورت چیه سیکس؟! چی می

 پوشد.کشد و میرود. شلوار جینی بیرون میسمت کمد میشود و بهاز تخت بلند می

بعد شروع مدرسه، فرستادنش کانون اصالح تربیت. خیلی ــ اسکای، اون یه احمقه. پارسال 

 پسرجماعت نیست.دونم اون از جنس دوستشناسمش، اما مینمی

توانستم بگویم من با کنم که کاش میکند. آرزو میدهد، غافلگیرم نمیی هولدر میاطالعاتی که درباره

 شوم.ها نومید نمیاین حرف

 ی؟!پسرشناس شدــ ازکی تا حاال دوست

 کند.اش نگه داشته باشد. نگاهم میکنم سیکس پسری را بیشتر از یک شب در زندگیمن فکر نمی

 گی.ــ تو درست می

 آید.رود و مسواک در دهان بیرون میسمت روشویی میبه

 ــ چرا حاال کانون فرستادنش؟
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 آورد.رون میخواهم. سیکس مسواک را از دهانش بیسؤالم را پرسیدم، اما دلم جوابش را نمی

ها رو که مورد اخالقی داشتن، کتک زده. من مطمئنم سری بچهانگیز. یکخاطر یک جُرم نفرتــ به

 بارش بود.دفعه سومیناین

پیچد و این بار خبری ام باز میانگیز؟ واقعاً؟! معدهگردد. جرم نفرتبرای شستن دهانش به روشویی برمی

 بندد.حس خوب نیست. سیکس موهایش را باالی سرش می از آن

 ــ خیلی بده.

 کند.جواهراتش را زیر و رو می

تونی این رو تجربه کنی، یعنی زنه و تو دیگه نمیبار واسه یکی تند میدونی وقتی قلب برای اولینــ می

 چی؟

 کند.ام میی من، برانگیختهانتخاب کلماتش درباره

 ون نزد سیکس.ــ من قلبم برای ا

 دهد.دستش را تکان می

 ــ اینکه قلبت براش زده یا مجذوبش شدی، هر دو یکیه.

 اندازد.ها را روی پایش و یکی دیگر را در گوشش مینشیند. یکی از گوشوارهروی تخت می

 ــ پس باید خدا رو شکر کنیم که خیلی غرقش نشدی.

 کند.و کج میگیرد ام را میشود. چانهسیکس روی صورتم خم می

 ــ چه بالی وحشتناکی سر چشمت اومده؟

 شوم.خندم و برای پیشگیری از خطرات بعدی، دور میمی

 ــ تو کردی.

 روم.سمت پنجره میبه

 روم بدوم. میای؟ــ نیاز دارم ذهنم رو خالی کنم. می

 دهد.اش را چین میبینی

 ــ آره... نه. برو. خوش باش.

 گوید:گذارم، میپنجره می طرفوقتی یک پایم را آن
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چی رو بدونم... و اینکه یه کادو برات دارم. امشب ت، همهخوام بعداً درمورد روز اول مدرسهــ من می

 میام اون سمت.
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 بعدازظهر. 5:25، 2012وهفتم آگوست، سال دوشنبه، بیست

شود عمیق دم بگیرم. بدنم هم نمینفسم را بند آورده است. دیگر  1ی طوالنی اسپنسوزد. جادهام میریه

قدم هایم مرا به یکتک یاختهدهد که من چقدر عاشق دویدن هستم. تکخسته شده است. این نشان می

دهم، نه زنم و حواسم را فقط به پاهایم میشان نمیکنند. پس دست رد به سینهجلوتر دعوت می

 چیز دیگری.هیچ

 چیز فکر نکن.قدم بعدی؛ به هیچ

 دن خاتمهه دویبام. هر بار بعد از رد کردن چند بلوک، قدر طوالنی تجربه نکردهحال دویدن را آنتابه

دهم. هنوز مه میکند. با دست دادن به خستگی آشنای بدنم، باز راه را ادادفعه فرق میدادم، اما اینمی

دهد. الرم میآام دارد ر خستگیام. برای رسیدن به تهی شدن، باید بیشتر بدوم؛ اما دیگذهنم را باز نکرده

ست خم دوق پایستم و سمت صنای میکشد. جلوی در خونهبطری خالی و راه زیادم تا خانه، ترمزم را می

ام شانیوی پیرخورم. با بازو، عرق هایم میشوم. چهار قطره آب داخل بطری را قبل از کویری شدن لبمی

میم نکه تصام را خالی کرده است. خودم را برای ایبطریکنم. گرمای تگزاس به این زودی را پاک می

جای دهم بهآبی، ترجیح میکنم. من از گرما بیزارم. نگران از بیصبح بدوم، سرزنش میوقتگرفتم این

دهم،  ر قراراینکه جسمم را تحت فشا کنمزدن، راه برگشت به خانه را طی کنم. فکر نمیدویدن با قدم

دارم، برمی ست. وقتی اولین قدم رانده باشد. همین حاال هم از دویدن من عصبیکنبرای کارن خوشحال

 شنوم.صدایی از پشت سر می

 ــ هی، تو!

د و ه لب دارببینم. لبخند رویم میگردم و هولدر را روبهتواند بزند. آرام برمیتر، نمیقلبم از این تند

زنم. یو هم در حال دویدن بوده است. پلک مزنند. موهایش خیس است و انگار اهایش چشمک میچال

گوید: یمبدنم  ؛«جیغ بزن و فرار کن.»گوید: فقط امیدوارم این یک سراب از اوج خستگی باشد. ذهنم می

 «دستت را دور بازوی مرطوب و براقش حلقه کن.»

                                                           
1  



 
39 

 کار لعنتی!ای بدن خیانت

فهمد این گرفتن نفسم از دیدن میزنم و او ننفس میام این است که هنوز نفستنها شانس لحظه

 دهم.ی اوست. با همان نفس باال و پایین، جوابش را میدوباره

 ــ سالم.

ها، جای این درگیریدهد. بهکنم نگاهم از صورتش نوسان نکند، اما رطوبت گلویش نوسانم میسعی می

رزشی جلویم قد علم کرده اندازم. بهتر است فراموش کنم که او با شلوارک و کفش وسرم را پایین می

خشم. فکر کنم این دلیل واقعاً ام، ببشود تا هرچیز بدی که از او شنیدهاست. شوارک آویزانش دلیلی می

 گذارد.ی پست میکافی باشد. دستش را روی جعبه

 دویدی؟ــ می

 دهم.سر تکان می

 ها... گرمای ظهر رو فراموش کرده بودم.ــ معموالً صبح

ای! کنم نوسان نگاهم را کنترل کنم. چه طعنهکنم. همچنان سعی میبان چشمم میدستم را سایه

فهمم او فقط آبش را به من تعارف کرده است. کشم و نمیکند. سریع عقب میدستش را دراز می

بیند. بطری ام را اطرافش میقراریکند. فهمیده است. این بیهایش را برای نخندیدن جمع میلب

 زند.گیرد. مالیمت خاصی در صدایش موج میسمتم می پرش رانیمه

 ست.ت خیلی خستهــ آب بخور، چهره

اش بد همه دربارهست؛ چه برسد به کسی که اینگیرم و این خیلی عادیمعموالً از افراد غریبه آب نمی

خورم. می زنم و سه قلپام. یک تشنگی لعنتی. بطری را از دستش چنگ میشنیده باشم؛ اما االن تشنه

 گردانم.توانم آن را خالی کنم. بطری را بهش برمیمیرم، اما نمیدارم برای تمام کردن بطری می

 ــ مرسی...

 کنم.رو پشت سرم را نگاه میکنم و پیادهبا دست دهانم را پاک می

 ونیم راهه. بهتره برگردم.ــ یک مایل

 کند.ام نفوذ میچشمانش تا معده

 نیم مایل.ــ بهتره بگیم دو 
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 ا رهای آن را پاک کند. چشمانش مرخورد، بدون آنکه لبهبرد و از بطری آب میسرش را عقب می

ن هم مام. حاال خورد که من خوردهجایی آب میدارد و این بار از همان کند. دوباره لبش را برمینمی

 دهم.می شدت تکان. سرم را بهما االن همدیگر را بوسیدیم ...توانم چشمانش را رها کنم. در واقعنمی

 ــ ها؟!

 خورد، ببینم.اش سر میتوانم عرقی را که دارد از سینهفهمم که او چیزی گفته است یا نه. فقط مینمی

کنی. از اونجا تا اینجا هم دو زندگی می 1گم بیشتر از دو نیم مایل راهه. تو توی خیابون کورنوــ می

 شه پنج مایلتش میمایل راهه و سر جمع رفت و برگش

 کنم.دهد. با شک نگاهش میحرفش بوی تعجب می

 کنم؟!دونی من کدوم خیابون زندگی میــ تو می

 ــ آره.

 دهد:کشد و ادامه میام. آهی میفهمد که قانع نشدهکنم. میهمین. منتظر نگاهش می

کورنو. پنج فوت و سه اینچ.  1455ی ونه سپتامبر. کوچه. متولد بیست2ــ اسکای دِوایز الیدِن

 ی خون.اهداکننده

گیرد و جلوی ی نزدیک میباف ذهنم دست یک قاتل را در آیندهروم. بخش خیالقدم عقب مییک

 رفکر کنم بهت اش را خوب ببینم یا نه.توانم چهرهدانم اگر دورتر بروم، باز میکند. نمیچشمم پرت می

یح ست که توضای از وحشت و ناباوریام شالودهشرح دهم. چهره نگارباشد اجزای صورتش را به چهره

 دهد:می

 ــ کارت شناساییت، تو فروشگاه نشونم دادی.

 کند.حرفش مرا قانع نمی

 ــ دو دقیقه دیدیش.

 اندازد.شانه باال می

 ی خوبی دارم.ــ من حافظه

 شود.ام جمع میچهره

                                                           
1  
2  
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 ــ منو تعقیب کردی.

 خندد.بلند می

 ی من وایسادی.؟! من؟! تو االن جلوی در خونهــ تعقیب

تر هم وجود دارد؟! صاف ی او؟! شانس از این جهنمیکند. خانهاش به خانه اشاره میاز باالی شانه

 کند.ی پست اشاره میایستد و به جعبهمی

 ــ هولدرز.

 ظهر آفتابی تگزاس، هایم را حس کنم، ولی مهم نیست. بعد دویدن در اینتوانم هجوم خون به گونهمی

گذارد. اش نگاه نکنم، اما کنجکاوی نمیکنم به خانهست. سعی میبرافروختگی و قرمزی بدنم عادی

مان است؛ و مثالً ماشینی تعادل با درآمد متوسط همسایهای که در ست. خانهبرقیوزرقی ساده و بیخانه

هایش با خودش است یا نه. از صحبتاش پارک است. دوست دارم بدانم برای که جلوی در خانه

کند؛ اما چرا اش زندگی میپس حتماً با خانواده ی فروشگاه مشخص بود که همسن من است،فروشنده

هم کسی که ام؟ چطور نتوانستم وجود یک پسر را در سه مایلی خودم حس کنم؟! آنمن قبالً او را ندیده

 کنم.آورد. گلویم را صاف میچرخش درمیمرا در دنیای نومیدی و نورهای لطیف و گرم به 

 مرسی بابت آب. ــ خب،

عقب گام  دهم و بهخواهم، رهایی از این موقعیت است. پس سریع دست تکان میتنها چیزی که می

 شنوم.دارم. از پشت سر، صدایش را میبرمی

 لحظه وایسا.ــ یه

رود، زمان که پشت به خورشید راه میمزند. هدهم که از من جلو میایستم. راهم را ادامه مینمی

 گوید:می

 ــ بذار بطریت رو پر کنم.

 کند.آرام شکمم را نوازش می گیرد.بطری را از دست چپم می

 گردم.ــ االن برمی

ثباتی شخصیتش مثل آمیز االنش با آن بیام. کار محبتدود. گیج شدهاش میسمت خانهگردد و بهبرمی

 ست. رباهمان دو قطب آهن



 
42 

. متعجبم که 3؛ حتی چیزی شبیه هاید2است یا جیکل 1یافته مثل هالکاحتماالً او یک موجود جهش

ست که من آن روز در فروشگاه دیدم، ولی از دین روی خوبش است و هولدر روی ترسناکش. هولدر کسی

ی ه برگشت و خانهآید. حال خوبی از منتظر ماندن ندارم. چند لحظه یک بار، به رادِین بیشتر خوشم می

ترین های امروزم، سنگینروم. مطمئناً تمام تصمیمی او میسمت خانهاندازم. در آخر هم بهاو نگاهی می

ها پنهان شوم تا او با ام است. بهتره بمونم؟ بهتره بدوم؟ بهتره پشت بوتهی زندگیهای احمقانهتصمیم

کند و با بطری دویدن داشته باشم، در خانه را باز میش نیامده است؟! قبل از اینکه شانس ادستبند آهنی

توانم او را ببینم؛ اما این اصالً تر میام و راحتآید. حاال من به خورشید پشت کردهپر از آب بیرون می

له زدن شدت از این لهبرای منی که منتظر خیره شدن به دین هستم، خوشایند نیست. آخ که من به

کس دانند او پسر درستی نیست، اما بدنم حرف هیچهایم میتک یاخته. متنفرم. تکمتنفرم. این اشتیاق..

خورم. هرچند که گرمای سرعت، کمی از آب را میدهد و بهکند. بطری را به دستم میرا گوش نمی

 ام.انگیز است، اما با وجود دین، انگار در خود جهنم ایستادهتگزاس نفرت

 فروشگاه...توی  ...دونی؟ــ خب... می

 خردکن است.مکثش اعصاب

 ــ اگه اذیتت کردم، ببخشید.

 دهم.هوا هم جوابش را میام دست التماس دارند، اما من بیریه

 ــ تو منو اذیت نکردی.

 « وپات انداختی!تو منو به دست»کنم: و در دل اضافه می 

سی مرا کدارم نمرا بخواند. امروز فهمیدم دوست  خواهدکند. میهولدر چند ثانیه موشکافانه نگاهم می

 بخواند. دوست دارم فرار کنم.

 ای اشتباه گرفتمت.ــ سعی نکردم نظرت رو جلب کنم. فقط با کس دیگه

 زنم.زور لبخند میبه

 ــ خوبه.

 کند. اما چرا؟! من که باید خوشحال باشم.اینکه نظر مرا نخواسته است، نومیدم می

                                                           
1. Halk  
2  
3  
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 وام نظرت رو جلب کنم...ــ نه اینکه نخ

 زند.نیشخندی می

 خواستم.لحظه اینو نمیــ فقط اون

 نشیند.کنم، باز لبخند به لبانم میای که میاوه... خدایا! واقعاً ممنونم. با تمام سعی

 خوای باهم بدوییم؟ــ می

 کند. رو اشاره میبه پیاده

 چرخد.زبانم می« لطفاً! آره.»دهد: دلم جواب می

 نه. ممنون.ــ 

 ...خواستم بیام، چون هر روز این مسیر رو دو بارــ خب من می

 دهد.شود و سرم را باال میام بین دستش اسیر میآید. چانهکند و قدمی جلو میاش را قطع میجمله

 ــ کی این کار رو کرده؟

 کشد.هایش را در آغوش میباز همان سختی در نگاهش، اخم

 ری نبود.جوــ قبالً چشمت این

 کنم.کشم و با خنده ردش میسرم را عقب می

 وقت چُرت یه دختر دبیرستانی رو نپرون!ــ یه تصادف بود. هیچ

 کند.کند. با همان نگاه سختش نگاهم میآید و زیر چشمم را نوازش میتر میخندد. نزدیکنمی

 درسته؟ گی،ــ اگه کسی این بال رو سرت درآورده باشه، تو می

ام کند. دستش روی چانهتوانم. او دارد صورتم را لمس میهم جوابش را بدهم و بگویم نه؛ اما نمیخوامی

 ریزد،گیرد. نفسم باز در نوسان است. قدرت اشتیاقی که از وجودش مینشسته و قدرت تفکر را از من می

تر که نگاهش سخت دهمرباید. نامطمئن سری تکان میهایم و توان را از زانوهایم مینفس را از شش

 کند.شود. رهایم میمی

 دوم.ــ باهات می

خواهم با دویم. میگیرد و ما در سکوت کنار هم میگرداند. کنار من قرار میگیرد و برمیهایم را میشانه

تتو چیست؟...  تحصیل کرده است؟ آناو حرف بزنم. بپرسم یک سال در کانون تربیت چه کرده؟ چرا ترک

ها، در ی اینجای همهگذارد سؤالی کنم. بهزدن که نمینفسترسم. حتی با این نفساما از جوابش می
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دانم چگونه باید این راه را شود. نمیتر میهایمان آهستهدویم. نزدیک خانه گامسکوت کامل تا خانه می

شوند، ندارم. زمانی که دو دونده از هم جدا می ای برایام. پس ایدهحال با کسی ندویدهتمام کنم. تابه

 دهم.گردم و دست کوتاهی برایش تکان میبرمی

 ــ فکر کنم بعداً همدیگر رو ببینیم.

 کند.نگاهم می

 ــ حتماً.

رسم، این کلمه در سرم چرخ گردم. حتماً؟! تا وقتی به در خانه میزنم و برمیلبخند نامتعادلی می

داند من تلفن ای که ندارم، نکرد؛ اما او که نمیبود؟! تالشی برای گرفتن شمارهمنظورش چه  خورد.می

 مان امید داشت.انگار به دیدار دوباره« حتمًا.»خواهم با او بدوم. تنها گفت: بازهم می ندارم. حتی نپرسید

 ــ اسکای، صبر کن.

کاش تمام کلمات دنیا، اسکای  کنمگیرد. چنان که آرزو میصدایش مثل بافتی ابریشمی مرا در برمی

 هایش است.کنم. انگار دعایم به اجابت رسیده که آن لبخند جذاب لعنتی روی لببود. نگاهش می

 کنی؟ــ یه لطفی می

 دهم.زنی، من همه کار برایت انجام میحتماً. تا وقتی آن لبخند جذاب لعنتی را می

 ــ آره.

کنم که چرا تعارف نکردم تا گیرم و احساس گناه میستش میگیرد. آن را از دسمتم میاش را بهبطری

شوم، کارن روم. وقتی من وارد آشپزخانه میسمت خانه میدهم و بهاش را آب کنم. سری تکان میبطری

ام به کنم. دیگر ریهای هوا تقال میشود، برای ذرهکند. در که بسته میشویی را پر میدارد ماشین ظرف

 است. التماس افتاده

 ری. بیا بشین.ــ خدای من! اسکای! داری از حال می

گویم که بطری را آب های منقطعم میبرد. بین نفسگیرد و مرا در مبل فرو میبطری را از دستم می

 روم.زنم و بیرون میگردد، آن را از دستش چنگ میکند. وقتی بطری به دست برمی

 ــ ممنون.

هایی که با فهمم این نفسکند... و ما دوباره همدیگر را بوسیدیم. نمییی بطری را لمس مهایش لبهلب

اند. هولدر در اند، از پنج مایل دویدن است یا وجود هولدر. هر دو نفسم را بند آوردهمن خداحافظی کرده
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ی یک پایین لباسم، اندازه هایش روی برهنگیچرخد. چشمهایش روی بدنم میبندد و چشمبطری را می

 ماند.پش طوالنی میت

 کنی؟ ــ تمرین دو می

 پوشاند.ام، شکمم را میشدهدستان چفت

 ــ نه... اما فکر کنم امتحان کنم؛ احتماالً.

 ــ حتماً. حتماً باید بری. پنج مایل دویدی و هنوز نفس کم نیاوردی.

 کند.مکث می

 ــ سال آخری؟

کنم. هوا هم خساست نشوم، چه جنگی میفرش پخش داند که دارم برای اینکه روی سنگاو نمی

قدر تشویق کرده بود که هرچیز دیگر را ام؛ اما یک چیزی مرا آنقدر طوالنی ندویدهحال آنکند. تابهمی

 کند.اهمیت کرد. الحق هم که درست کار میبرایم بی

 خوای بگی نفهمیدی که سال آخرم؟! تواناییت زیر سؤال رفت.ــ می

 دهم.شود، پنج امتیاز مثبت به خودم مینمایان می هایش کهچال گونه

 بوک هم خبری ازت نبود.ــ خب، تو تعقیب کردنت رو سخت کردی. حتی تو فیس

بوک دنبالم گشته است. نهایتاً دو ساعت از وقتی من را دیده گذشته است. اینکه اعتراف کرد که در فیس

آمیز بوک دنبالم گشته، کمی اغراقه است و در فیساو بالفاصله بعد از دیدن من، مستقیم به خانه رفت

خواهد مشتی به احساسات دخترکشش بزنم که نشیند و دلم میاست. لبخندی غیرارادی روی لبم می

 دهم:تفاوت و معمولی مرا جذب خودش کند. توضیح میتوانسته وجود بی

 بوکم و نه اینترنت دارم.ــ من نه تو فیس

 زند.هایم را باور نکرده باشد. موهایش را از پیشانی کنار میانگار حرف گیرد.مینگاهش را از من 

 تونی اینترنت بگیری؟ــ گوشی چطور؟ از گوشیت نمی

 ــ مادر من طرفدار تکنولوژی مدرن نیست؛ نه گوشی، نه تلویزیون... هیچی.

 خندد.بلند می

 شی؟گی؟! پس با چی سرگرم میــ لعنتی... جدی می

 اندازم.گردد و شانه باال میدم برمیلبخن
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 دوم.ــ من می

نشیند. تا حاال فقط دو بار تصمیم گرفتم بیرون از کند. چشمش روی شکمم میهولدر دوباره آنالیزم می

 خانه لباس ورزشی بپوشم.

دونی یه آدم خاص کی برای دویدن صبحگاهی میاد بیرون که اتفاقی نیست. ــ خب اینکه تو می

 درسته؟!

بینم، بینم. تنها چیزی که در چشمانش میکند و من پسری که سیکس گفت را نمیخیره نگاهم می

 عصبی.یک مرد است، با کمی بخشش در معاشقه با دختران و نیمه

 دونم.قدر زود بیای بیرون رو من نمیــ اینکه تو خواستی اون

کشم و با تمام کند. نفس عمیقی مییشود، دیدم را تار مطرز نگاهش که با گرمای تگزاس ترکیب می

 کند.شود و چشمانش را باریک میمانم. کمی خم میخستگی و دستپاچگی منتظر می

 دونی من چقدر از این زود اومدن، قصد بدی دارم.ــ تو نمی

روم. نه... من به معنای واقعی کلمه، زنند، من از هوش میهای امیدم چشمک میبا لبخندی که زیر چال

فهمم که اصالً سقوط خوبی نبوده ام، میکنم و با توجه به درد کتفم و سنگ و گل روی چانهمی غش

ها نبوده ام. پس اصالً شبیه کتاباست. قبل از اینکه هولدر شانسی برای گرفتنم داشته باشد، غش کرده

 است!

*** 

 

اینجا آورده است. کارن با لیوانی  خوابم. احتماالً او مرا بعدازآن سقوط وحشتناک،به کمر روی کاناپه می

 بیند.ی عمرم را میآورترین صحنهآب باالی سرم است. هولدر هم پشت سرش ایستاده و خجالت

 ذره آب بخور.ــ اسکای، یه

بندم و خورم. چشمانم را میکند. کمی آب میگذارد و کمی بلندم میکارن دستش را پشت گردنم می

 دوست دارم باز غش کنم.

 ه پارچه خیس باید برات بیارم.ــ ی
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 رود؛ امابند و کشود. امیدوار بودم با رفتن کارن، هولدر هم از مسئولیتش شانه خالی هایم باز میچشم

 وهایممزند. دستش روی تر هم آمده است. کنارم زانو میزهی خیال باطل! چون حاال هولدر نزدیک

 زند.کنار میکردم، بینی مینشیند و گل و سنگی را که پیشمی

 ــ تو مطمئنی حالت خوبه؟ سقوط خیلی بدی داشتی.

ام تکیه ی کناریهکند و به کاناپام را پاک میریزد. چانهگوید، نگرانی از سروصورتش میوقتی این را می

 دهد.می

 ــ اوه، خدای من!

 پوشانم.صورتم را با دستم می

 آوره.ــ واقعاً متأسفم. این اتفاق خیلی خجالت

 گوید:رود، میزند. دستم که از صورتم کنار میهولدر مچم را چنگ می

 ــ هیسسس!

 دهد.نگرانی چشمانش جایش را به بازیگوشی می

 ــ تازه داره از این جریانا خوشم میاد.

 گردد..کارن به نشیمن برمی

 تهوع داری؟خوای؟ حالتی خیست رو آوردم عزیزم. برای درد چیزی میــ پارچه

 گردد.دهد و به آشپزخانه برمیجای من، دست هولدر میرا به پارچه

 داشته باشیم. 2یا بورداک 1ــ بذار ببینم شاید اینجا کالِندوال

های رمزدن ک خوردن این جوشانده و کشیدم، حاالعالی شد. تا حاال که اصالً جلوی هولدر خجالت نمی

 شود!اش هم باعث خجالتم نمیخانگی

 ن. چیزیم نیست.ــ من خوبم ماما

 کشد.هایم میهولدر دستمال را به گونه

 شه.ــ شاید االن درد نداشته باشی، ولی بعداً شروع می

                                                           
  1. نوعی پماد

 . نوعی دمنوش2 
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ر دام هایم را دکند و باز چشمقدری آرام است که به گوش کارن نرسد. صورتم را بررسی میصدایش به

 اندازد.می

 ــ حتماً باید یه چیزی بخوری.

دهم. آب یمدایش از کارن چند صد برابر بیشتر است؛ اما باز سرم را تکان دانم چرا جذابیت صنمی

دن ع خوابیین وضفشارم تا بلند شوم. اهایم را به هم میرود. رانزمان پایین میدهانم با نفس عمیقم هم

ا ن بکند. کاریگیرد و بلندم مبیند، آرنجم را میکند. تالشم را که میو خم شدن او روی من، ضعیفم می

یری شان جلوگوردنآشود از باال اند و فقط با آبمیوه میگردد. داروهای او خیلی تلخپرتقال برمیلیوان آب

 گردد.نه برتر به آشپزخاخواهم او سریعکشم. فقط میگیرم و سریع سَر میکرد. لیوان را از دستش می

 ــ متأسفم!

 کند.سمت هولدر دراز میدستش را به

 هستم. 1ویســ من کارن دی

 دهد.شود و با کارن دست میهولدر بلند می

 زنن.هولدر. دوستام هولدر صدام میــ دین

 دادن در صف بروم.خواهد من هم برای دستکنم. دلم میشان حسودی میدادناز دست

 شناسید؟ــ اسکای، شما همدیگر رو می

 فهمم.را فقط من میگیرد و لبخندش کنیم. لبش انحنا میزمان به هم نگاه میهم

 نه. ...ــ دقیقاً

 کند.به کارن نگاه می

 ــ فکر کنم فقط تو یه زمان و مکان خوب به هم برخوردیم.

 دونم چرا غش کرده... تا حاال سابقه نداشت.ــ خب، ممنونم بابت کمکی که کردی. نمی

 کند.سمت من خم میسرش را به

 ــ ناهار چی خوردی؟

 ذره مرغ.ــ یه

 کنم.خوردن اسنیکرزهایم را مخفی می

                                                           
1. Dyvis  
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 ــ کافه غذاهاش افتضاحه.

 دهد.چرخد و دستش را در هوا تکان میمردمک چشمانش می

 ــ چرا بدون خوردن ناهار، رفتی دوییدی؟!

 اندازم.شانه باال می

 رم برای دو.دونم. آخه معموالً عصرا میــ نمی

 گردد.با آه سنگینی به آشپزخانه باز می

فقط به  اومد؟ توخوام دیگه بیشتر از این بدوی اسکای. اگه تنها بودی، چه بالیی سرت مین نمیــ م

 فکر دویدنی.

 شود که جلوی دویدنم را هم بگیرد.کند. نمیاو مرا مسخره می

 ــ گوش کن!

 گردد.سمت کارن برمیآید. بهبیند و به حرف میام را میپریدگیهولدر رنگ

 دوم.کنم و هر روز عصر تا اینجا میزندگی می 1خیابون ریکرــ من باالی 

 فهمم.گوید. میدروغ می

زمین  دم توها رو مثالً. من خوی آینده، صبحتونی باهم بدویم. هفتهشه، میــ اگه خیالت راحت می

راش ب شیم که اتفاقیجوری مطمئن میدوم، ایندوم، ولی اونجا خیلی بزرگ نیست. باهاش میمدرسه می

 افته.نمی

کارن  ستند.قدر این عضالت ناب، آشنا هشوند. پس بگو چرا آنهای ذهنم روشن و خاموش میاوه! چراغ

رت در نفداند از اینکه تنها بدوم، چقست. خودش هم میگوید که راضیرود. نگاهش میپیش هولدر می

 دارم.

 ــ اگه اسکای موافقه، منم راضیم.

 فقط شریک دوی جدید، باید بدون لباس باشد! بله. بله. بله. حتماً.

 ــ خوبه.

ی گیرد و روا میرکنم باز رنگم پریده که هولدر بازویم رود. فکر میشوم، سرم گیج میاز جا که بلند می

 نشاند.کاناپه می

                                                           
1.Riker  
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 ــ مواظب باش!

 گوید:به کارن می

 تونه بهترش کنه.ــ بیسکویت بدون شکر داری؟ می

 لرزم.دهد. میام را نوازش میرود. انگشت هولدر گونهبیسکویت میکارن به دنبال 

 ــ مطمئنی خوبی؟

اش فهمد و این فهمیدن، شیطنت را به چهرهکنم لرزش بازوهایم را از بین ببرم؛ ولی میسعی می

 کند:کند. زمزمه میاندازد و به من خیره نگاه میپاشد. سرسری به کارن نگاهی میمی

 کردنت بیام؟عقیبــ کی برای ت

 گیرم.دمی می

 ونیم خوبه؟ــ شیش

 ــ خوبه.

 ــ هولدر، تو مجبور به هیچ کاری نیستی.

ماندن به زند، من جز ماتماند و وقتی حرف میی صورتم میهای آبی افسونگرش، خیرهچشم

 توانم بکنم.هایش، کاری نمیافسونگری

 خوام.دونم اسکای، اما خودم میــ می

 چسبد.هایش به گوشم میآورد. لبایین میسرش را پ

 خوام با تو بدوم.ــ من می

 گردد.مان برمیکند. کارن با بیسکویت پیشکشد. نگاهش ذوبم میعقب می

 ــ بیا بخور.

 کند.شود و از کارن خداحافظی میهولدر بلند می

 بینمت؟ــ مواظب خودت باش. فردا می

کنم. پس این ماند. خودم را گم میی خروجش، به در میحظهدهم. نگاهم تا آخرین لسری تکان می

شدت گفت؟ متنفرم. از این رؤیای خوب و عجیب، بهای که سیکس میهمان عشق است؟ همان جاذبه

 متنفرم.

 ــ خیلی خوب بود.
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 نشیند.می

 شناختیش؟تیب. تو میــ و خوش

 اندازم.شانه باال می

 ــ آره.

کنم. وقتی بفهمد کسی که قرار است با من بدود، چقدر هایم را ختم میهو به همین آره، تمام دانست

ی شود. پس همین خاموشی موقت دربارهتنها ناراحت، بلکه عصبی هم میکننده است، نهنومید

 هولدر، برای هر دویمان بهتر است.دین
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 شب. 7:10، 2012وهفتم آگوست، سال دوشنبه، بیست

 

 صورتت اومده؟ــ چه بالیی سر 

اش ثابت شده رود؛ شخصیتی که برای کارن در زندگیکند و به آشپزخانه میام را رها میجک چانه

خورد. امشب هم شب خداحافظی با سیکس است و او به ما افتخار است. چند شب در هفته با ما شام می

شود. جواب رایش تنگ میسرش بگذارد، اما بازهم دلش بحضورش را داده. با اینکه دوست دارد سربه

 دهم:می

 ــ یه اردنگی امروز به کف خیابون زدم.

 خندد.می

 های بدبخت خیابون اومده!فرشــ پس باید دید چه بالیی سر سنگ

کند. من هم با جدیدترین معجون گیاهی کارن، سرگرم دارد و در نوتال را باز مینانی برمیسیکس تکه

درآوردی خودمان و سیکس بعد چهار سال هنوز هم . همان مَنستهستم. آشپزی سیکس سبک جدیدی

کند، درآوردهایش نمیهایی که خانه باشم، مجبور به خوردن مَنعادت نکرده است. البته کارن جز وقت

خورد. چیپس و چه میبه و چهخورم. سیکس هم نوتال با بهچون من معموالً هرچیزی که بخواهم، می

 یغذا هم نیست. جک و کارن هم دارند دربارهکه پیشای اصلی، درصورتیشود غذنوتال برایش می

 وقت الک دفاعی کارن نسبت به تکنولوژی کنار نرود.کنند. فکر کنم هیچوآمد جک بحث میرفت

 ــ کی میای اینجا؟

 شود.صورتش جمع می

 ــ هروقت مامانت تلویزیون نصب کرد.

شان خوب است که تکنولوژی را فدای آن قدر برایودن آنآید. این باهم بحرف دیگری به میان نمی

 کند.نکنند. کارن سر حرف را باز می

 ــ امروز اسکای غش کرد و یه پسر جذاب آوردش خونه.
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 گیرد.ام میخنده

 ــ پسر... مامان. خواهشاً فقط بگو پسر.

هر ه بعدازظام و نتعریف کرده افتد نه ماجرای امروز را کاملاندازد. یادم مینگاهی به من میسیکس نیم

عریف چیز را تهمه را. امروز روز پراتفاقی بود. وقتی فردا قرار است سیکس از اینجا برود، من کی برایش

م خیلی ه او کند. امیدوارم برِکین کمی جایش را بگیرد. حتماًام میزدهکنم؟! همین فکر نبودن، وحشت

 کند.است واقعاً این کار را نکند. جک نگاهم می دوست دارد جای سیکس را بگیرد؛ اما بهتر

 ــ خوبی؟ سقوط خوبی بوده که زده چشمتو داغون کرده.

 های دور چشمم را فراموش کرده بودم.زنم. سیاهآورم و نیشخندی میسرم را باال می

 خاطر آرنج سیکسه که دوباره کوبیده شد تو چشمم.ــ نه، به

کی هم گر کتاها سیکس را دوست دارند و ؟ اما انگار بیشتر از اینتوقع دارم حداقل یکی بپرسد چرا

 ام، حقم بوده است.خورده

 پرسد:جک می

 ی.تو مثل روزهای هفته صدا بزنشی؟ مثالً فکر کن بچهــ اینکه اسمت یه عدده، اذیت نمی

 کند.ماند و به کارن نگاه میچنگالش در هوا می

 .ها نیستچیز خاصی تو تقویمکنم، هیچکنیم. هرچی فکر میمیدار شدیم، این کار رو نــ ما بچه

 رده وهایشان رسوخ کبار است که در بین حرفی بچه، اولینشود. واژهصورت کارن سرد و سخت می

 شود.می شان ندارد. جک باز روی سیکس متمرکزجایی در آیندهدهد که بچه هیچواکنش کارن نشان می

 !3فهمم چرا اسمتو گذاشتی سیکسیا یه چیزی شبیه اون نیست؟ نمی 2یا تِرتین 1ــ اسم واقعیت سِوِن

 فک کنم این بدترین انتخاب ممکنه.

خوای این کنی و میگیرم، چون داری از دوری من دق میــ توهینایی رو که به اسمم کردی، ندید می

 واقعیت بزرگ رو فراموش کنی.

 خندد.جک می

 شه.تر میشون کن؛ اما بعد شش ماه که برگردی، بزرگه جا چالــ میل خودته. دوست داری ی

                                                           
 . هفت1 

 . سیزده2 

 . شش3 
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*** 

 

اش از بعد کنم. این سکوت غیرعادیها کمک میبعد از رفتن جک و سیکس، به کارن در شستن ظرف

 بچه گفتن جک است.

 ــ چرا حرفش، حالتو بد کرد؟

 دهم.ظرفی را برای آبکشی به دستش می

 ــ چی؟

 بچه داشته باشه. تو سی سالته. همسنای تو چندتا بچه دارن.ــ اون دوست داره ازت 

 شورد.زند و میبشقاب را از دستم چنگ می

چیز رو دونم اگه همهمون رو دوست دارم. نمیطور که تو و زندگیــ من جک رو دوست دارم. همون

 صممه.تغییر بدم، باید چندتا بچه رو تو عکس تحمل کنم. هرچند که جک روی این پیشرفت م

 کنم.بندم و دستم را با حوله خشک میشیر آب را می

مون رو نگه خوای این ترکیبشه. به همون اندازه که تو میی دیگه هجده سالم میــ مامان، من هفته

شی. شاید بهتره که اجازه رم کالج و این تویی که تنها میداری، این تالش نشدنیه. من سال دیگه می

 بدی بیاد اینجا.

 گویم، دردناک است.هایی که از کالج میوقتزند؛ اما مثل همان خندی میلب

 محض برداشتنش، راه برگشتی نیست.قدر بزرگه که بهــ اسکای، درموردش فکر کردم. این قدم، اون

بازگشته. شاید این یه قدم برای پیشرفتت باشه و باعث بشه قدم بعدی  ِکنی غیرقابلــ شاید تو فکر می

 تر برداری.ی بردن این دو سریعرو برا

 خندد.می

 ــ ترس منم از همینه.

 شورم.کنم و دستمال را میسینک را خشک می

 فهممت.وقتا نمیــ بعضی

ی جهمنی همه تالشت رو برای رفتن به مدرسهفهممت. مثالً اونوقتا نمیکه منم بعضیطوریــ همون

 خوام حس واقعیت رو بهم بگی.میگفتی باحاله، اما  دونمدولتی نفهمیدم. می
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 اندازم.شانه باال می

 ــ خب، مدرسه خوب بود.

؛ «بهت گفته بودم که»گوید: وقت نمیشود. با اینکه او هیچتر میام هر بار برندهگویم. سرسختیدروغ می

 زند.میکند و لبخند هایش را خشک میگویم. دستاما من باز از تنفرم به روز اول مدرسه هیچی نمی

 پرسم تا راستشو بگی.حال، فردا هم ازت میــ برات خوشحالم. بااین

*** 

 

اش را هم پرم. دو صفحهآورم و روی تخت میام درمیکتابی را که برِکین بهم داده است، از کوله

 گوید:اندازد و میآید. خودش را روی تخت میام داخل میام که سیکس از پنجرهنخوانده

 سه، یاال!ــ اول مدر

 گذارم.کتاب را روی پاتختی می

دیدن که گی. همه منو به یه چشم میــ افتضاح بگم خوبه؟! اونم به لطف تو که به هیچ پسری نه نمی

خونه و نه اجرا بلده؛ اما عاشق کتاب خوندنه و برکین رسید و نجاتم داد. یه مورمون عجیب که نه آواز می

 است.االن بهترین دوست جدیدم تو دنی

 کند.سیکس اخم می

تونم به رحمی. باید بهت یادآوری کنم که من میــ بذار برم از اینجا، بعد برام جایگزین پیدا کن. بی

 ی قبل از ازدواج نه.بگم؛ اما به رابطه «نه»پسرها 

 اندازد.ای بدون کاغذ کادو روی پایم میجعبه

 تو نیست که کادوش نکردم. من فقط خیلی تنبلم. حسیم بهکنی. از بیدونم داری به چی فکر میــ می

 دهم.دارم و تکانش میجعبه را برمی

 ری و این منم که باید بهت کادو بدم.دونی؟... تو داری از اینجا میــ می

 ای هستی. منم توقع ندارم که عوض بشی.ــ آره، اما تو، توی کادو دادن فاجعه

شان متنفرم. توصیف هستم. کالً از گرفتن کادو بیشتر از دادنگوید. در کادو دادن غیرقابلِراست می

 شود.کنم. تلفن همراه نمایان میگردانم. بازش میجعبه را برمی

 ...تونمدونی که نمیــ سیکس... تو می
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 ور دنیا. تو حتی ایمیل هم نداری.ــ خفه شو! امکان نداره بدون هیچ راه ارتباطی با تو، برم اون

 ببین من هیچ شغلی ندارم که بتونم قبض اینو بدم. کارن هم... ...اما دونم،ــ می

ای که بتونیم تو این مدت روزی یکی، دو بار پیام اندازهــ آروم باش دختر. این یه تلفن اعتباریه. من به

 دلت روالمللی بخرم. تو هم احترام اون مادر سنگبدیم، شارژش کردم. من که در توانم نیست تلفن بین

 تونی پیام متنی بدی.شده. المصب این حتی اینترنت هم نداره. فقط میهای تحریفنگه دار. ارزش

 گوید:شود، میکند. وارد لیست مخاطبینش که میگیرد و روشن میگوشی را از دستم می

هم  ذرهتونی از شارژ اضافیش استفاده کنی؛ اما اگه اون حتی یهپسر جذاب گرفتی، میــ اگه یه دوست

 کنم. شک نکن.هاشو کوفتش میاز چیزایی که مالِ منه استفاده کنه، خوشی

بهترین بهترین »زنم. اسمش را اش را میی اصلیی صفحهدهد و من دکمهگوشی را به دستم می

ذخیره کرده است. من در کادو دادن افتضاحم، ولی در خداحافظی کردن،  «بهترین بهترین دوست دنیا

کنم و کیف را روی پای سیکس ها را خالی میدارم. کتابشوم و کیفم را برمیم. خم میواقعاً افتضاح

 ریزد.کنم. دالرها روی پایش میخالی می

 وهفت دالر داریم. این پوال باید این مدت تو رو ساپورت کنه. ارز خارجی مبارک.ــ ما اینجا سی

 کند.دارد و در هوا پخش میدالرها را برمی

 ت سرازیر شدن؟!ها توی قفسهی دولتی، شکایتیه روز، توی اون مدرسه ــ فقط تو

 خندد.فقط می

 تأثیر قرار گرفتم.ــ تحت

 کنم.زنم و سرم را خم میاش میام، به سینهای که برایش نوشتهکارت خداحافظی

 دیدی.ــ نظرت راجع به این چیه؟ پس باید منو تو کافه می

داند از فضای احساسی بیشتر کند. میکند. بازش نمیرد و نوازشش میداکارت را با لبخندی برمی

 زند.ام میای به شانهگرداند و ضربهاش برمیآید. کارت را روی سینهخوشم می

 ــ عوضی!

 شود.های هر دویمان سرازیر میاشک

 ــ شنیدم.
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 صبح 6:15، 2012وهشتم آگوست، سال شنبه، بیستسه

 

افتم چه کسی بیرون خیال شوم که یادم میخواهم دویدن را حداقل امروز بیالرم، میبا شنیدن صدای آ

پوشیدن پوشم. به یاد ندارم از روز اولی که لباسترین سرعت، لباسم را میمنتظرم ایستاده است. با سریع

. کاغذ کنمسمت پنجره پرواز میپوشیده بهام، چنین سرعتی تجربه کرده باشم. لباسرا یاد گرفته

 . «عوضی»بینم که نوشته است: ای با دستخط سیکس میتاشده

بینمش که کنار جدول نشسته و روم. میاندازم و از پنجره پایین میبا خنده کارت را روی تخت می

شرت پوشیده؟ بیند. تیهایم را نمیپاهایش را دراز کرده است. خوب است که پشتش به من است و اخم

 گردد.شنود که برمیمی هایم راصدای قدم

 ــ سالم.

بینم. تا اینجا دویده است. شود، میشود. خیسی لباسش را وقتی از جا پا میزند و بلند میلبخند می

اش بیشتر که قراره است سه مایل هم با من بدود و باز تا خانهبیشتر از دو مایل تا اینجا دویده، در صورتی

 ام.ای دادهفهمم هدفش از این کار چیست یا چرا من به او همچین اجازهاز دو مایل راه است. واقعاً نمی

 خوای گرم کنی؟ــ می

 گویم:می

 ــ قبالً گرم کردم.

 شود.ام میگیرد. انگشت شستش، نوازشگر چانهام را میچانه

 ــ خیلی هم بد نیست. درد داری؟

کند، انتظار دارد من جوابش را هم بدهم؟! میدهم. وقتی صورتم را لمس ی نه، تکان میسرم را به نشانه

 هم در یک زمان! خیلی سخت است که هم حرف بزنی و هم نفست را حبس کنی؛ آن

 کشد.با لبخند دستش را می

 ای؟ــ خوبه. آماده
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 ام فرار کند.شدهدهد نفسم حبساجازه می

 ــ آره.

وپایم را گم باوری دستطور غیرقابلآید و بهمیشود و او پشتم دویم. تا جایی که راه باریک میو می

ام. از کردم، اما االن قطب توجه کردن شدهچیز توجه نمیدویدم، به هیچکنم؛ چون هردفعه تنها میمی

شود. راه که گسترده خورد، ختم میی عرقی که از کمرم سر میموهایم و کوتاهی شلوار گرفته و به تیره

 کنند.ها از دست من خودکشی میید؛ و آخر این نفسآشود، باز کنارم میمی

 ــ بهتره یه آزمون دو شرکت کنی.

 خورد چهار مایل دویده باشد.به صدای صاف و بشاشش نمی

 های سال آخر که توی تیم دو هستن، خیلی بیشتره.ــ تو استقامتت از بچه

 گویم:جان میبی

م دادن امتحان بود، شناسم. با اینکه برنامهمدرسه نمی کسو تودونم، شاید امتحان کردم. من هیچــ نمی

 خواد تو تیم، مدام زیر نظرم بگیرن.ان. دلم نمیذره خودشیفتهولی اونا یه

کم فرصت بده. توقع نداشته باش تو روز اول مدرسه، دوست جدید پیدا کنی. تو، تو کل زندگیت، ــ یه

 تو خونه درس خوندی.

فرش گردد. مرا که ایستاده روی سنگشود، برمیمتوجه نبودنم در کنارش میایستم. وقتی جان میبی

 زند.هایم را چنگ میآید و شانهسمتم میبیند، سریع بهمی

 ــ خوبی؟ سرگیجه داری؟

 ریزم.کشم. دلخوری توی صدایم میام را از چنگش بیرون میدهم و شانهسرم را تکان می

 ــ خوبم.

 کند.سرش را خم می

 چیز بدی گفتم؟ــ 

 آید.گیرم و او دنبالم میراه خانه را در پیش می

 ذره.ــ یه

 دوزم.به نگاهش چشم می
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بوک دنبالم ــ اینکه دیروز تعقیبم کردی رو به شوخی گرفتم؛ اما تو اعتراف کردی بعد دیدنم، تو فیس

رم دونی من از کی میکجا میشد، اومدی که با من بدویی. حاال تو از گشتی. بعدم با اینکه راهت دور می

 خوام دروغای دلسردکننده بشنوم.خونم... نمیمدرسه؟! یا اینکه تو خونه درس می

کند. نگاهی نافذ! کنار هم راه منتظرم توضیحش را بشنوم یا حداقل توجیهش را؛ اما او فقط نگاهم می

هایش آه شود. حرفانش باز میپیچیم و او زبرویم و او تمام راه ساکت است تا اینکه پیچ را میمی

 سنگینی بغل گرفته است.

کنم و دوستای زیادی دارم. درموردت از اونا ــ از دور و اطراف پرسیدم. من ده ساله اینجا زندگی می

 کنجکاوی کردم.

هایش دیگر چه دانم این دوستهای او. نمیوخم حرفهای بعدم است و ذهنم در پیچنگاهم به قدم

بار است که جا پخش شده، ولی اولینمان همهدوستی یدانم که شایعهاند. میی من گفتهرهچیزهایی دربا

همه راه، فقط یک معنی خواهم از خودم دفاع کنم. این دویدن با من، با اینشوم و میزده میخجالت

ام را رفتگیمها را شنیده و امیدوارانه به دنبال درستی آن است. درهتواند داشته باشد. او شایعهمی

 گیرد.فهمد و آرنجم را میمی

 ــ اسکای!

خورد. با اینکه های جاده تکان نمیهایمان موازی هم است، اما چشم من از ستونگردم. صورتبرمی

کنم کنم. جلوی او احساس میچیزی برای نشان دادن ندارم که آن را بپوشانم، اما خودم را بغل می

 عریانم.

کردن، فقط یه شوخی تونیم باهم حرف بزنیم. اون تعقیبع خوبی نداشتیم، اما میــ توی فروشگاه شرو

کنه؟ من خوام کنار من حس بدی داشته باشی. اینکه بیشتر از من بدونی، حالتو بهتر میبود. نمی

 حاضرم. هرچی دوست داری، بپرس.

کنند، نیست. زودگذر خود میریا باشد. مطمئنم از آن دسته پسرهایی که دخترها را عاشق امیدوارم بی

کند. من شوی و این مرا سخت آشفته میست که اگر عاشقش بشوی، سخت عاشق میهاییاو از آن آدم

خاطر همین الوصلم و بهکند من سهلخواهم به این شدت درگیرش شوم، مخصوصاً آدمی که فکر مینمی

من  ...م که تتوی دستش نومیدست. اماخواهم عاشق کسی بشوکند. از طرفی نمیدارد برایم تالش می

 کنجکاوم؛ بیش از اندازه.
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 گی؟ــ اگه ازت یه سؤال بپرسم، حقیقتو می

 کند.سمتم خم میسرش را به

 تونم بکنم.ــ تنها کاریه که می

ه گونه بترسم اگر همیناندازد. میای، به دوران میاین پایین آوردن صدایش سرم را برای لحظه

خواهم از ماند. میرود و منتظرم میقدم میادامه دهد، دوباره غش کنم. خوشبختانه یکهایش حرف

 ندارد؛ عتماداگویند، انجام داده؟ چرا سیکس به او اش بپرسم. اینکه چرا رفت؟ چرا کاری که میگذشته

 ولی باز مطمئن نیستم بخواهم جواب این سؤاالت را بشنوم.

 تحصیل کردی؟ــ چرا ترک

 رود. شروع بهکرده از زیرش درمیهایی بوده است که فکر میکشد. انگار این سؤال از آنمیآهی 

 روم.کند و این بار دنبالش میزدن میقدم

 ــ خب... من هنوز این کار رو نکردم.

 تحصیل.گم ترکــ خب تو یک سال مدرسه نبودی و من به این می

 شود و با آهیخواهد یک چیزی بگوید. دهانش باز مییزند که ماش داد میچرخد. چهرهسمتم میبه

اند؛ اما ادهسشان راحت است، توانم او را بخوانم، متنفرم. اکثر مردم خواندنشود. از اینکه نمیبسته می

 هولدر هم مرموز است و هم پیچیده و کمی سردرگم.

یم. برای همین یه مدت ــ من فقط چند روزه که برگشتم خونه. من و مادر، سال خیلی بدی داشت

 رفتم تا زمانی که فکر کردم وقت برگشتنه... و االن اینجام.پیش پدرم. اونجا مدرسه می 1رفتیم آستین

فهمم یکند. مهایش دچار تردید میگوید و همین مرا برای باور حرفاز کانون اصالح تربیت چیزی نمی

هم حقیقت کرد؛ آننباید ادعای راستگویی هم میی آنجا چیزی بگوید، اما که شاید دوست ندارد درباره

 خالص.

 جای انتقالیت نیست.تحصیلت بهکدوم توجیهی برای ترکــ اینا هیچ

 اندازد.هایش را باال میشانه

                                                           
1. Austin 
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کار کنم. پارسال فاجعه بود. از این دونم. راستش من هنوز سعی دارم تصمیم بگیرم که چیــ نمی

فهمی شون خسته شدم. تا جای من نباشی، نمیهای مفت... از همه. حرفها..مدرسه متنفرم. از شایعه

 گم.چی می

 گردم.سمتش برمیایستم و بهمی

 معنیه.ــ دلیلت بی

 رود.یکی از ابروهایش باال می

 معنیه؟!آد، بیگم از مدرسه بدم میــ اینکه می

التحصیلی معنیه. تو نه ماه تا فارغونه، بیــ نه، اینکه گذاشتی یه سالِ فاجعه، کل زندگیتو به فاجعه بکش

 ست.واقعاً احمقانه ...تحصیلفاصله داری و این ترک

 خندد.می

 گی، حتماً هست.قدر صریح میــ خب... وقتی این

 کنه.یقین تبدیل میتحصیلت، شک همه رو به خوای، بخند. این ترکــ هرچقدر می

 کنم.به تتواَش نگاه می

 ست؟! برای همین اینو زدی به بازوت؟!دنیا خیلی نومیدکننده خوای بگیــ می

خواستم موضوع شود. نمیای فکش منقبض میرسد. برای لحظهکند و به تتو میخط نگاه مرا دنبال می

تحصیلش برایم مشکل است. تمام تقصیر این مشکل بودن آوردن در ترکرا به این بحث بکشانم، ولی کم

 «تو مسئول تمام کارهایت هستی.»گوید: میشه میهم گردن کارن است. ه

 کند.آورد و به در خانه اشاره میبندد. بعد سرش را باال میهایش را روی تتو میهولدر چشم

 ــ رسیدی.

رود. من هم در گرداند و میای رویش را برمیجدی و خشک است. بدون هیچ لبخند و خداحافظی

کنم امروز شود و اینجاست که فکر میکنم. تا اینکه در پیچ گم میو به رفتنش نگاه می ایستمرو میپیاده

 هم از این.ام. اینهای هولدر دیدار داشتهفقط با یکی از شخصیت
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 صبح 7:55، 2012وهشتم آگوست، سال شنبه، بیستسه

 

الن بینم. انتهای سگرم می ای از رنگ صورتیشوم و برکین را در هالهوارد اولین کالس صبحم می

 ش.های بزرگدانم چرا او را فراموش کرده بودم. او را با رنگ صورتی گرمش و کتانینشسته و نمی

 ــ سالم خوشگله!

کشم. اجازه ای سر میجرعهگیرم و گیرم. ماگ قهوه را از دستش میروی صندلی خالی کنارش جای می

 داند.ا میرفئین ی دور کردن یک معتاد از کاشناسد، یا شاید نتیجهاش را بخورم؛ یا مرا نمیدهد قهوهمی

ت رو ینترناستفاده از ا یــ دیشب چیزای زیادی ازت فهمیدم. اینکه خیلی بده مامانت بهت اجازه

 داره.گه که روحت هم خبر نست. یه چیزایی از خودت بهت میالعادهده. اینترنت یه جای فوقنمی

 خندم.می

 ایی که بخوام بدونمو؟!ــ چیز

 گذارد.کند و کنار میدهم. ماگ خالی را نگاه میکشم و به دستش میی آخر سر میقهوه را تا قطره

بودی که ترس از بارداری، اونو  1ویزلیشب رو با دنیلبوک فهمیدم تو جمعهــ آره. توی گشتم تو فیس

 نداختیش بیرون. دیروز هم...ترکونده. شنبه هم با گریسون قرار داشتی که از خونه ا

 خاراند.اش را میچانه

 ...اد، چونم نمیهولدر دیده شدی که من اصالً ازش خوشــ آها... دیروزم موقع دو با شخصی به اسم دین

 ها خوشش نمیاد.شنیدم از مورمون

 ای به اینترنت ندارم.شوم که هیچ دسترسیها ممنون میوقتبعضی

 ــ ببین.

 ایعه را از سرم دور کنم.کنم شسعی می

                                                           
1.Daniel  
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نگش چه به م، اما تنها چیزی کویزلی کیه. گریسون هم شنبه اومد خونهدونم دنیلــ من اصالً نمی

سم اسری به با پ رسید، یه لمس ناقابل بود که بعدش هم با یه تیپا پرتش کردم بیرون. درسته، من دیروز

ی ما زندگی ههم برخورد کردیم. اون نزدیک خون دویدیم بههولدر دویدم، ولی ما فقط وقتی داشتیم می

 ...کنه. درنتیجهنمی

ز حال خواهم ادانم که میکنم. من هنوز نمیاز این مهم جلوه دادن دویدن با هولدر احساس گناه می

 گذرد.ام به کسی چیزی بگویم یا نه. ضمناً از دوستی من با برکین فقط بیست ساعت میدرونی

دم و ی خودم پرسیکنی، باید بگم، از یه چوب خشک به اسم شاینا دربارهیدا میــ اگه حس بهترب پ

 طور یه پولدار کثیف.گذار قدیمیم هستم و همینفهمیدم حاصل سرمایه

 خندم.می

 ــ خوبه. پس مشکلی برای اینکه قهوه برام بیاری نداری.

ر جین شرت سفید و شلوار با تیسمت در چرخید و کسی نبود جز هولددر کالس باز شد و سرهای ما به

ای هفلش مان شسته شده است؛ و وقتی او را دیدم ویروس معده،با موهای مرطوبش که بعد از دویدن

 گردند.داغ، پروانه، باز می

 گویم:زیر لب می

 ــ لعنتی!

و تمام  آیدگذارد. به آخر کالس میرود و فرمی روی میزش میمی 1سمت میز آقای مولیگانهولدر به

ترین توجهی نشیند. به من کوچکاش گرم است. روی صندلی جلوی برکین میمدت سرش با گوشی

گذارد. در شوک آن هستم که آیا یک بار صحبت بندد و در جیبش میکند. صدای تلفنش را مینمی

جز پشیمانی  کردنم کافی بود؟ باعث شد دوباره به مدرسه بیاید؟ باید از این تغییر، خوشحال باشم؟ چون

سمت رود. با نوشتن اسمش، بهشود و پای تخته میهیچ حس دیگری ندارم. آقای مولگان وارد کالس می

ایم؟! دین را سوادیم یا احمق که به یک روز اسمش را از یاد بردهکنم ما بیگردد. االن فکر میما برمی

 زند.صدا می

 ــ دین!

 کند.هولدر را نگاه می

                                                           
1. Moligan  
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 رچند با یک روز تأخیر، ولی امیدوارم دیگه نخوای برای ما دردسر درست کنی.ــ خوش اومدی. ه

ای باشد که هولدر دارد، به شود. اگر این همان مسئلهمقدمه و منتقدانه، دهانم بسته میاز این شروع بی

کنند. یاندازند، او را دبیرها هم نقد مآموزها دست میدهم که نخواهد برگردد. اگر مرا، دانشاو حق می

شود و ها مغرور باشند. این اولین قانون دبیران باید نوشته این حرکت، اصالً درست نیست. نباید معلم

 «بیشتر از سه بار، اسمت را روی تخته ننویس.»دومی این بود: 

 گوید:شود و با همان کنایه میجا میهولدر در جایش جابه

 آقای مولیگان؟ خواید منو تحریک کنید، درستهــ فکر کنم نمی

ام باید احترام به جا و مقام باشد. درست است که فضاحت یک خیابان، دوطرفه است؛ ولی درس بعدی

 گویم.البته وقتی توی راه برگشت، با او حرف زدم، این را می

رود و ای به دین میغرهدهد. از پشت آن عینک بزرگ، چشماش میآقای مولیگان چینی به چانه

 گوید:می

آموزای جدیدی به مدرسه دین، بیا جلو و خودتو معرفی کن. من مطمئنم بعد از رفتن تو، دانش ــ

 اومدن.

کند. البته فکر کنم آقای مولیگان همین انتظار را داشت. با سرعت از جا بلند لب باز نمیازهولدر لب

نفس و قدرت، سمت کالس پرد. با اعتمادبهعقب می رود؛ جوری که آقای مولیگان بهشود و جلو میمی

 گوید:گردد و میبرمی

 ــ با کمال میل!

 شود.نگاهش روی مولیگان متمرکز می

 گن هولدر.ها بهم میهولدرم. بچهــ دین

 کند.به کالس نگاه می

تحصیلی بودم و آقای مولیگان هم نیم که استراحتوسال ــ از اول دبیرستان اینجا درس خوندم، جز یک

 شه.من از دردسر خوشم میاد؛ پس کالس باحالی می که گفت

اش هایی که دربارهام. تا حاال به حرفداری نشنیدهخندند، اما من حرف خندههایش میچند نفر به حرف

شود، با دیدن من در گفتند، شک داشتم، اما االن نشان داد که کیست. دهانش که با لبخند باز میمی

خواهد آب شوم و به زمین فرو روم. وقتی تمام زند. دلم می. چشمکی میشودانتهای کالس، بسته می
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و  ساعتاندازم. تا همین یک گردند تا ببینند شخص موردِنظر دین کیست، سرم را پایین میمیها بربچه

 اش هستم. دهد. انگار من رفیق صدسالهنیم پیش، مرا رها کرد، حاال با یک چشمک جواب می

 شود.ز خم میبرکین روی می

 ــ اون لعنتی چی بود دیگه؟!

 گم بهت.ــ می

 پرسد:مولیگان از هولدر می

 خوای امروز بهمون بگی؟!چیزی بود که میهمه ــ این

که تمام مدت، نگاهش به من است؛ حتی وقتی گردد. درحالیدهد و به سر جایش برمیسری تکان می

جز هولدر. کنند؛ همه بهروع درس، همه به تخته نگاه میچرخاند. با شسمتم مینشیند، سرش را بهمی

شود. سرم را بلند خیال نمیازسرم بردارد، ولی بیخواهم دستکنم. میزنم و نگاهش نمیکتابم را ورق می

 گویم:کنم و میمی

 ــ چیه؟!

 گوید:اش میی نگاه خیرهکند و با ادامههایش را باریک میچشم

 ــ هیچی.

کند. زند و منتظر نگاهم میای به انگشتم میکند. برکین با مداد، ضربهو کتابش را باز می گرددبرمی

دانم چه شد. تا آخر کالس چند شود. من حتی نمیوقتی بفهمد هیچی برای گفتن ندارم، سرخورده می

ام ضربه ی صندلیبیند. بعد از پایان کالس، برکین روکنم، اما او فقط تخته را میبار زیرزیرکی نگاهش می

 زند.می

 ــ من. تو. ناهار.

کنم. چشمش به در خروجی کالس است. برکین رود، هولدر را نگاه میطرف در کالس میبرکین که به

ترین سرعت ممکن از کالس بیرون کنم با سریعشود. سعی میبا نگاه سختی به دین از کالس خارج می

کند. نگاهش مثل نگاه یک دوستی طرز نگاهش واقعاً نگرانم می بروم تا نتواند سر صحبت را باز کند، اما

ست. نباید در کارهایش شریک شوم، ولی انگار حسی که به او دارم، قرار است برایش طوالنی و صمیمی

خواهم بدانم شایال/شاینا در کالس جوابم را دارم. میام کتاب زبان را برمیدردسرساز شود. از قفسه
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گذرد. فکر کنم ذهنش بتواند این زمان طوالنی را ی فروشگاه بیشتر از یک روز میقضیه دهد یا نه. ازمی

 به یاد آورد.

 ــ سالم.

اش کنندههای خیرهرویم با تمام زیباییدهم. او را، ایستاده، روبهبندم و روی هم فشار میچشمانم را می

 بینم.می

 ــ اومدی.

 زند.دهد و لبخند میام تکیه میگذارم. به قفسهفس میهایم را در قزنم، کتابحرفم را که می

 ــ حسابی تمیز شدی.

 کند.از باال تا پایین آنالیزم می

 تم دوست دارم.کردهــ هرچند که ورژن عرق

 گویم.او هم خوب شده است؛ اما نمی

 ــ اومدی منو تعقیب کنی یا برگشتی مدرسه؟!

 یرد.گشود و روی قفسه ضرب مینگاهش شیطان می

 ــ هر دو.

کردم پتانسیل این کار را ندارد، تفریح خوبی بود. به دوست دارم از شوخی دست بردارد. اگر فکر می

 کنم.انتهای راهرو نگاه می

 ــ خوش اومدی. من باید برم.

 کند.ام را حس کند، نگاهم میکه نگرانیطوریبا نفوذ، 

 ــ خیلی عجیبی!

کنم. بهتر است این شناسد. به قفسه نگاه میجیبم؟! او حتی مرا نمیچرخانم. من عهایم را میمردمک

ترساند یا اینکه چرا با اخالق ی او مرا نمیعجیب بودنم را فراموش کنم. فکرهایی مثل اینکه گذشته

ی چرا درباره بدش، پارسال چنین کاری با آن بچه کرده؟! چرا راهش را تا خانه دور کرده تا با من بدود؟!

اندازم و حرفم را دهم. شانه باال میای به ورود بیشتر سؤاالت ناتمام ذهنم نمینجکاو است؟! اجازهمن ک

 کنم.تمام می

 ــ من فقط وقتی دیدمت، غافلگیر شدم.
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 گیرد.دهد و کنار من جای میاش به قفسه تکیه میشانه

 ــ نه، قضیه این نیست. چی شده؟

 دهم.کشم و منم تکیه میآهی می

 استشو بگم؟ــ ر

 خوام، حقیقت.ــ تمام چیزیه که ازت می

 دهم.کنم. سری تکان میهایم را جمع میلب

 ــ باشه.

 ایستم.رویش میروبه

کنی که من فکر کنم ــ تو دوست نداری تصویر بدی از من تو ذهنت باشه؛ اما تو دقیقاً داری کاری می

 تو نیتی داری... و تو... خب...

 تا کلمات را بیابم. کنممکث می

 ــ من چی؟!

 کند.با دقت نگاهم می

سری چیزای ذره ترس... ترسناک... و یهــ تو جذابی... خیلی جذابی. پرحرارت و صمیمی. دمدمی و یه

 دیگه.

 کنم.بی اشاره به آن چیزها، حرفم را کامل می

 خوام تصویر بدی از من تو ذهنت باشه. همین.ــ فقط نمی

 ؟!ــ چه چیزایی

خواهد مرا مجبور داند، ولی میسری چیزها را میگوید که به من بفهماند که آن یکلعنتی! جوری می

 دهم.دارم و به قفسه تکیه میدهم. چشم از کفشم برنمیبه اعتراف آن کند. نفسم را بیرون می

 دونی.ــ خودت می

تواند همین حاال هم اتفاق ن میای کنم، چواش اشارهخواهد به گذشتهدهم. دلم نمیجوابش را می

 شود.گذارد و خم میایستد. دستش را کنار سرم روی قفسه میبیفتد. هولدر جلویم می

رسه از گفتنش هم واهمه کنی و به نظر میدونم. تو داری مشکلت رو با من مخفی میــ من هیچی نمی

 داری. پس فقط بگو چیه.
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 ام؛ درست مثل ترسی که بعد از اولین دیدارمون به دلم افتاد.کنم به دام افتادهکنم. حس مینگاهش می

دونم که فرستادنت کانون ــ من شنیدم چی کار کردی. درمورد اون پسری که کتکش زدی، شنیدم. می

که ما باهم صادقیم، شناسمت، تو منو خیلی ترسوندی. ازاونجاییاصالح تربیت. تو این دو روزی که می

خاطر همین ... و حتماً بهم از این و اون پرسیدیمن شنیدی. مخصوصاً وقتی درباره یپس تو هم از آوازه

زنم... ای نمیخوام نومیدت کنم، اما من با تو دست به هیچ رمزنگاریخوای باهام باشی. نمیدنبالمی و می

 دویم.خوام چیزی جز دویدن بین ما باشه. ما فقط میو اینکه نمی

رود، دارد و عقب میکند که خود را کنترل کند. دستش را برمیی سعی میشود. خیلفکش منقبض می

شود، نفسم به تقال ام با او از یک فوت کمتر میدانم چرا وقتی فاصلهتوانم نفس بکشم. نمیتازه می

هایم را به سینه آید. کتابتر آن است که از این حس خوشم میافتد. عجیب است و عجیبمی

اندازم و گریسون را نگاهی میپیچد. نیمدستی دور کمرم میواهم از کنارش رد شوم که خچسبانم. میمی

 گوید:بینم. به سردی میدر حال برانداز هولدر می

 دونستم برگشتی.ــ هولدر، نمی

اش را تا دستی که دور کمرم پیچیده شده، ادامه کند. فقط نگاه خیرههولدر توجهی به گریسون نمی

 اندازد.دهد. باز چشمم را به دام میخندد و سرش را تکان میدارد، میهش را که برمیدهد. نگامی

 ــ درسته. برگشتم.

کند؟! ست؟! گریسون اینجا چه میگوید. این دیگر چه جهنمیمحکم و بدون هیچ نگاهی به گریسون می

 گوید؟!اش دور کمر من دیگر چه میاین دست مالکانه

 گردد.ایستد و سمتم برمیبرود که ناگهان میخواهد گردد و میبرمی

 ی انتخاب دوومیدانیه. بعد مدرسه، برو.ــ پنجشنبه، مسابقه

کشد و خورد. مرا سمت خودش میدرد می رود. گریسون همیشه هم بد نیست. بعضی جاها بهو بعد می

 گوید:در گوشم می

 ــ این شنبه سرت شلوغه؟

 گویم:ت میکشم و با عصبانیخودم را عقب می

 ی پیش جایگاهتو کامالً بهت فهموندم.ــ بسه، فکر کنم هفته
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ی ام شده یک نمایشنامهافتم. در عجبم که در این دو روز، زندگیکنم و به راه میام را قفل میقفسه

 توانم از آن کتاب بنویسم.کوتاه که می

*** 

 

 دهد.نشیند و نوشابه را سمتم سر میرویم میبرکین روبه

 ــ قهوه نداشتن، ولی برات کافئین پیدا کردم.

 زنم.لبخند می

 ــ مرسی. تو بهترین دوست دنیایی.

خوام بهت رشوه بدم تا سر از راز خواد از من تشکر کنی، چون نیت خریدنش پلید بود. میــ نمی

 ت دربیارم.عاشقانه

 کنم.زنم و در نوشابه را باز مینیشخندی می

 ای ندارم.د، چون من زندگی و راز عاشقانهــ تیرت به هدف نخور

 خندد.کند و میاش را باز میاو هم نوشابه

 گه.ــ من که شک دارم. نگاه اون پسری که اونجا نشسته، یه چیز دیگه می

های فوتبال های تیم فوتبال نشسته و به من خیره شده است. بچهتر، پیش بچههولدر چندتا میز پایین

آنکه بدانند کنند. بیزنند و باهم بحث میها پشت هولدر میاند. آنزدهرگشته، هیجاناز اینکه هولدر ب

کوبد. بعد خورد و لیوان را محکم به میز میاش کمی میها نیست. از نوشابههولدر اصالً حواسش به آن

کافه است.  فهمم منظورش خروجیکند. با نگاه کوتاهی میسمت راست اشاره میشود و با سر بهبلند می

 رود و حتماً انتظار دارد من هم بلند شوم و به دنبالش بروم.سمت در میخودش به

 ــ هان؟

 بیشتر با خودم هستم تا با برکین.

 گه، بیا بگو.ــ آره، هان... برو ببین چی می

 گذارم.خورم و روی میز میام میکمی از نوشابه

 ــ باشه.
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گذارم. همان لحظه که به من اشاره تا به دنبال هولدر بروم، اما قلبم را روی میز جا می شومبلند می

توانم، خواهم که جلوی برکین خوددار باشم؛ اما تنها چیزی که نمیکرد، قلبم از سینه بیرون پرید. می

. او از در همین است. اعضای بدنم دیگر تحت اختیار من نیستند. فقط چند قدم با هولدر فاصله دارم

کنم که بهتر است پیش که در را هل بدهم، فکر میخورد. تا وقتیرود و در پشتش تاب میبیرون می

کنم، اما او را خورد. راهرو را نگاه میام باز پیچ میمدیر برای تنبیه بروم تا آنکه با او حرف بزنم. معده

ست. سرش را پایین انداخته و پایش را هم به بینم به قفسه تکیه داده اروم، میبینم. جلوتر که مینمی

تواند قفسه تکیه زده. بازوهایش را بغل کرده و منتظر به من چشم دوخته است. آبی مالیم چشمانش نمی

 خشم عمیقش را پنهان کند.

 ذاری؟!ــ تو با گریسون قرار می

دهم. این دیوار تکیه می روم و بهرویم میی روبهچرخانم. به قفسههایم را در حدقه میمردمک چشم

ام، اما حاال انگار چند حال، فقط با یک پسر دیدار کردهام کرده است. تابهچند شخصیتی بودنش، خسته

 اند.نفر شده

 ــ مهمه؟!

ام قبل هر کاری کند. البته حاال فهمیدهکنجکاوم که ربط این مسئله را با او بفهمم. در سکوت، مکثی می

 کند.این کار را می

 ــ اون یه احمقه.

 وقتا تو هم هستی.ــ بعضی

 ام کند.گویم و او هم مثل خودم، در نطفه خفهسریع می

 خوره.ــ اون به درد تو نمی

 زنم.ای عصبی میخندهتک

 ــ و تو هستی؟!

حال بازی دو صفر به نفع من بود. کنم. اگر نظر به امتیازبندی بود، تابهسمتش پرت مینظرش را به

ام شود و مستقیم روی معدهاش در راهرو منعکس میکوبد. صدای ضربهگردد و محکم به قفسه میبرمی

 گذارد. تأثیر می

 ــ منو قاتی بحث نکن.
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 گردد.سمتم برمیبه

 دونی اون چه آدمیه.زنم، نه خودم. نباید با اون باشی. تو نمیی اون حرف میــ دارم درباره

شناسمش، درستی نمیست. آدمی که هنوز بهدار است، چون او جدینکه او خندهخاطر ایخندم. نه بهمی

 دهم.دهد! از روی تأسف سری تکان میمشی میوبه من خط

 شناسمت.ــ هولدر، من فقط دو روزه که می

 شوم.نزدیکش می

تو واقعاً فکر  هات آشنا شدم که فقط یکیش جذاب بود.ــ من دو روزه تو رو دیدم و با پنج تا از شخصیت

تونی به من بگی با کی باشم و با کی نباشم؟! خیلی چرته. این حق اظهارنظر دادن به خودت، کردی می

 مزخرفه.

دارد. سمتم برمیبرانگیز بهست. قدمی چالششوند. نگاهش سرد و یخیهایش روی هم ساییده میدندان

 تر است.یت انحصارطلبش هم آزاردهندهبینم، از آن شخصاین شخصیت جدیدی که دارم از هولدر می

 فهمم که...ــ من شبیه اون نیستم... و من وقتی اینا رو می

 دود.دستش زیر کبودی چشمم می

 بینم که دستش دور کمرته. ببخش منو اگه خیلی احمقم.ــ اونو می

بجنگم تا جنگم. باید با خودم دهد. میام نوازش را سر میسرانگشتش در امتداد استخوان گونه

هایم بسته نشود و سرم را به دستش تکیه ندهم. من باید خودم را در برابر این پسر مقاوم کنم یا چشم

روم تا بیشتر از این نوازش نشوم. او حداقل تالشم را بکنم. درهرحال، این هدف جدید من است. عقب می

 اندازد.کند و کنار پایش میهم دستش را مشت می

 خاطر بداخالقیش دور بمونم؟باید از گریسون به کنی منــ فکر می

 کنم.کنم و موشکافانه نگاهش میسرم را خم می

 نه؟! آمیزه،ذره اغراقــ این یه

دهد. دستش را پشت هایش را تکان میماند. چشمام میشدت خیرههم بعدازآنکه بهکشد. آنآهی می

گردد، اما این بار نگاهم سمتم برمیثانیه مکث، به دهد. بعد از چندگذارد و سرش را تکان میگردنش می

 شود.هایش زمین میکند و این بار هدف چشماش جمع میکند. بازهم بازوهایش را روی سینهنمی

 ــ کتکت زده؟
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 کند.هایش نگاهم میاز بین پلک

 ــ تا حاال اذیتت کرده؟

 کند.بازهم با یک تغییر ساده در رفتارش، مرا تسلیم می

 نه.ــ 

 کنم.مکث می

 گم نه، چون اون فقط یه تصادف بود.ــ باز می

آموزها پر شویم. راهرو که از دانشتا زمانی که زنگ ناهار بخورد، در سکوت کامل به هم خیره می

 آنکه نگاهش کنم.روم. بیشود، منم به کافه میمی
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 صبح. 6:15، 2012ونهم آگوست، سال چهارشنبه، بیست

 

حال رهایش بخش بود که تابهقدر لذتدانم چطور شروع شد، اما آندوم. نمیمن سه سال است که می

اندیش کنم مثبتخاطر این است که من دنبال چیزی بودم تا به آن پناه ببرم. سعی میام. شاید بهنکرده

وبی ندارم، چون من دهند، حال خبینم که کاری انجام میآموزان مدرسه را میباشم، اما وقتی دانش

افتاد، اما حاال مثل یک ای اینترنت نداشت، اتفاقی نمیها نیستم. اگر چند سال پیش، مدرسهجزئی از آن

کنند. البته منکر این دهم دیگران چه فکر میهرحال، اهمیت نمیماند. بهخودکشی اجتماعی می

ی کسی اطالعات قبالً اگر دربارهی هولدر، آنالین جستجو کنم. شوم که دوست داشتم دربارهنمی

کردم، اما حاال... او کجا و من کجا! او دارد در فراز خواستم، از اینترنت خانگی سیکس استفاده میمی

رسد؛ اما سر من دارد از حجم سؤاالت منفجر کند. پس کمکی از او به من نمیاقیانوس اطلس پرواز می

ی هولدر بدانم. بدانم که واقعاً در خواهم دربارهمن واقعاً می نشینم.شوم و روی تخت میشود. بلند میمی

گویند؟ یا تأثیری که روی من دارد، روی بقیه هم ست که میایاش با دخترها، به آن بدیرابطه

هایی هستند؟ خواهر و برادر دارد؟ االن با کیست؟ دوست دارم بدانم چرا گذارد؟ دوستانش چه آدممی

که عصبانی هم نیست، جذاب است؟ متنفرم از اینکه ، باید عصبی شود؟ یا تمام وقتیبیندهروقت مرا می

ست. اصالً روی متعادل هم دارد؟! من کنجکاوم و این متعادل نیست. حتماً روی آرام و خونسردش عالی

 ی پسری نومید که در صف افکار من، خودش راتوانم انجام دهم. کنجکاوی دربارهست که میتنها کاری

ام را های ورزشیآیم و کفشام، بیرون میای که در آن رفتهرود. از خلسهجلو انداخته و بیرون هم نمی

آید. امروز بیشتر از مان در راهرو هنوز حل نشده، پس خیالم راحت است که او امروز نمیپوشم. بحثمی

ی هولدر کنجکاوی کنم. بارهخاطر اینکه باید درهروقت دیگری به آرامش و سکوت نیاز دارم. شاید به

تر از آن است که باید این موقع خورم. هوا تاریککنم و از پنجره به پایین سر میی اتاق را باز میپنجره

کنم تا بینم. امتداد ابرها را نگاه میصبح باشد. آسمان ابری را که انعکاسی از حال و روز خودم است، می

 ارم تا بدوم.بفهمم قبل از بارش سیل، چقدر وقت د
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 ی اتاقت میای بیرون یا امیدوار بودی منو نبینی؟!ــ همیشه از پنجره

اش را بدون گردم. هولدر آن سمت خیابان ایستاده. شلوارک و کفش ورزشیسمت صدا برمیسرعت بهبه

 شرت پوشیده است. لعنتی.تی

 خواستم ازت فرار کنم، بهتر بود تو تختم بمونم.ــ اگه می

دفعه آشفته شده، پنهان کنم. بخشی از کنم نظم بدنم را که با دیدنش یکروم. سعی میمیسمتش به

رو ای خوشحال است. به پیادهطور احمقانهوجودم از اینکه او االن اینجاست، عصبی شده و قسمت دیگر به

شمش گذارم و برای اینکه چشمم به چام میهای ورزشیشوم و دستم را نوک کفشروم. خم میمی

 کند.جانب نگاهم میبهشود و حقبرم. او هم خم مینیفتد، سرم را بین زانوهایم فرو می

 کردم امروز بیای.ــ فکر نمی

 کنم.سر بلند می

 ــ چرا نیام؟! من با کسی مشکلی ندارم. تازه، جاده برای کسی نیست.

 دانم چرا.و نمی کنمشوم. پرخاش میعصبی می

کند. این کار دارد برایش به توجهی القا میاندازد، اما این بار نگاهش، بیوی من میاش را رباز نگاه خیره

کم باید اسمی هم برایش انتخاب کنم. سکوتش، نگاهش، جسم شود. فکر کنم کمیک عادت تبدیل می

 ام که برای هرخواهد. تا به امروز، کسی ندیدهفهمم او چه میگیرد و من بازهم نمیمرا در دست می

اند و فقط از گذارد کلمات خیس بخورد. انگار کلماتش محدود شدهقدر فکر کند. انگار میجوابش آن

کنم. نشینی کنم، نگاهش میکنم و بدون آنکه عقبکند. نرمشم را تمام میهرچه الزم باشد، استفاده می

من چقدر دوست دارم  اش را روی من پیاده کند. مهم هم نیست کههای آن ذهن نابغهگذارم فنمن نمی

بینی؛ و همین مرا پیشنفوذ است و بیشتر از آن، غیرقابل ِها را روی خودش پیاده کنم. او غیرقابلآن

 کند.ایستد و پاهایش را باز میکند. جلویم میعصبانی می

 ــ دستتو بده من، منم باید گرم شم.

. تفکر اینکه اگر کسی از اینجا رد شود، نشیند. انگار بشین و پاشوستهایش روی دو پا میبا کمک دست

سمت گذارم. مرا بههایم را کف دستانش میدار است. دستزند، برایم خندهها دامن میبه تمام شایعه

آید. نگاهش کشم و او جلوتر میهایم را عقب میآید، من دستآهستگی جلو میکشد. وقتی بهخودش می
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اش خالصی کنندههای مستکنیم، از دست چشمه نرمش میدر نگاهم قفل شده است. تمام زمانی ک

 ندارم.

 ــ برای یادآوری، دیروز کسی که مقصر بود، من نبودم.

 ست.خواهم به او کمک کنم، بیشتر کارم از روی بدجنسیکشم. نمیتر میدستش را محکم

 گی من مشکل دارم؟!ــ تو لفافه می

 ــ نداری؟!

 میاد.ــ واضح بگو. از ایهام خوش ن

 اش عصبی نیست.خندد، اما خندهمی

قت ایهام ندارم. بهت گفتم من وی من باید بدونی، اینه که من هیچــ اسکای، یکی چیزی که درباره

 گذاره.همیشه باهات صادقم و ایهام روی صداقت شُبهه می

 گویم:می

 ــ همین چیزی که االن گفتی، یه جواب مبهمه.

کنی منو از من چیزی نپرسیدی. یک بار بهت گفتم، سؤالی داری از خودم بپرس. تو فکر می ــ تو اصالً

 دونی.که هیچی از من نمیشناسی، درحالیمی

 شناسمت.ــ نمی

 کند.خندد. دستم را رها میمی

 ــ فراموش کن.

 کند.شود و شروع به راه رفتن میبلند می

 ــ صبر کن!

 روم. کسی که االن باید عصبی باشد، من هستم.و دنبالش می کشمخودم را از سکو باال می

 گیری؟!شناسمت. پس چرا باز خودتو برای من میــ من چی گفتم؟ گفتم نمی

 گردد.سمتم برمیایستد و بهمی

ای ازت ببینم. من کردم امروز تو مدرسه واکنش دیگهــ با توجه به روزهایی که باهات گذروندم، فکر می

بهت وقت دادم هر سؤالی داری ازم بپرسی و تو به دالیلی دوست داشتی چیزهایی رو که شنیدی، باور 
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زنی، وپا میها دستکردم برای تویی که تو همین شایعهکنی. منم مسئول اونا نیستم؛ ولی فکر می

 تر باشه.قضاوت من سخت

خواهد برسد، کامالً در هایمان به آنچه که میبا فصل مشترکخواهد وپا زدن در شایعه؟! اگر او میدست

 است. اشتباه

تونه برای یه پسر وحشی خوب وارد، میوبارِ تازهبندــ خب، پس موضوع اینه. تو فکر کردی یه دختر بی

 باشه!

 غرد:کشد و میدست در موهایش می

 ــ اسکای، این کار رو نکن!

مونو تمرین کنیم. عنوان یه وحشی؟! باشه. بیا این صداقت افتاده بینهــ چه کاری؟! هان؟! صدا زدنت ب

 آموز رو کتک زدی؟! تا حدی که بفرستنت زندان؟!تو پارسال اون دانش

 دهد.گذارد و با ناراحتی سرش را تکان میهایش را پشت کمرش میدست

 ــ وقتی گفتم این کار رو نکن، منظورم توهین به خودت بود، نه من.

 کند.مان را کمتر میی بیندارد و فاصلهمی برمیقد

 زنمش.زاده رو تا حد مرگ زدم. االنم جلوم باشه، باز میــ آره. من اون حروم

گوید، اما هایش را گرفته و من جرئت ندام بپرسم چرا. او گفت راستش را میخون جلوی چشم

 .کندام میزدهجای آنکه مرا روشن کند، وحشتهایش بهجواب

دانم چه شد که به اینجا ایم و نمیرود. در زیر آرامش آسمان، آشفته ایستادهروم و میقدمی عقب می

 کشید.

 خوام امروز بدوم.ــ من نمی

 ــ امروز حس دویدن ندارم.

ام. امروز حتی حس تنها اش و من سمت پنجرهرویم. او سمت خانهچرخیم و میو به جهات مخالف می

لحظه ذهنم سمت غرد. برای یککشم، آسمان میی اتاق که خودم را باال میدویدن را هم ندارم. از پنجره

جو است و این لحظه، چون سرنوشت انتقامرود که هنوز در راه خانه است؛ اما فقط برای یکهولدری می

خزم. قلبم تپشی دارد که بندم و زیر پتو میره را میبار هولدر زیر رگبار تیرهایش قرار گرفته است. پنج

کوبد. در دو روزی که با این ام و قلبم هم محکم میانگار سه مایل دویده است. در حقیقت االن عصبانی
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ام؛ حتی اگر تمام دعواهایم را هم در طول دوستی ی عمرم بحث و دعوا کردهام، اندازهپسر مالقات داشته

همه رسد. دلیل اینوهشت ساعت از دیدار من و هولدر نمیبه گرد پای چهل با سیکس جمع کنم،

دهم و دانم؛ اما فکر کنم دعوای امروز صبح، ترمزی برایش بشود. به تاج تخت تکیه میاش را نمیپافشاری

تر نشود. کنم و امیدوارم با خواندنش ذهنم از این آشفتهدارم. نامه را باز میی سیکس را از کشو برمینامه

 لعنت به تو هولدر.

 اسکای!»

دانم که بالفاصله خوانی، من عاشق یک پسر ایتالیایی شده باشم. البته، میامیدوارم زمانی که این را می

کنم. به تمام شود، چون من همیشه به تو فکر میگونه نمیوقت اینخوانی؛ اما هیچاین نامه را نمی

شوم. کنم و عاشقت میخوردیم و در آخر باز به تو بیشتر فکر میهایی که بیدار ماندیم و بستنی شب

خواهم کمی از این دالیل عاشق شدنم بگویم. عاشق تمام لحظات احساسی هستم که تو با می

های بستنی، وانیل و کنی. عاشق زمانی هستم که تو از تمام قسمتهایت آن را خراب میواکنش

شکالتی دوست داری.  گذاری، با اینکه خودت همبرای من می داری و شکالت رافرنگی را برمیتوت

جلویت  1ی آمیشعاشق وجهی از وجودت هستم که با توجه به اینکه از جامعه دور هستی و باید فرقه

داشتنی... و بیشتر از همه دوستت دارم چون مرا قضاوت لنگ بیندازد، بازهم تیز و فرز هستی و دوست

ار سال، یک بار هم مرا زیر سؤال نبردی. با اینکه روابطم با پسرها را دیدی. با کنی. در تمام این چهنمی

هایم را! و کدام از انتخاباینکه فهمیدی به تعهدی پایبند نیستم، ولی بازهم مرا به بند تهمت نبستی. هیچ

؛ با اینکه وقت خودت را برتر از من ندیدیکنی، بداخالق نیستی و هیچمرسی از معرفتت. تو قضاوت نمی

حال، عصبی گیرد و درعینام میسرمان خنده های پشتقدر که من از شایعههستی. تو خیلی خوبی. آن

بار بندوها. اگر قرار بود بین یک دختر بیها و شایعهی این حاشیهها. ناراحتم از همهشوم از این حرفمی

کردی، تک پسران شهر رمزنگاری میتک مثل من و یک دختر متین و آبرومند، من را انتخاب کنی، با

 کردم. چون دوستت دارم.طور که من هم این کار را میولی بازهم انتخابت من بودم. همین

دهی؛ و هایت اهمیت نمیذره هم به شایعهمرزت را دوست دارم. تو حتی یکوحدتفاوتی بیاین بی

نام کنی و من گفتم شویق کردم تا در مدرسه ثبتتواند برایت به جهنم برود. زمانی که تو را تهرکسی می

ات لبخند زدی. شانه باال انداختی و من همین را دوست دارم. روم، با تمام ناراحتیکه دارم به ایتالیا می

                                                           
 . فرقهی آمیش یک فرقهی مسیحیست. آمیشها به شیوهی سنتی و بدون استفاده از دستاوردهای فنی زندگی میکنند.1 
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خاطر آرزوهایم تو را رها کردم، بازهم نومید نشدی و به من این خوددار بودنت را. حتی زمانی که من به

دیدیم. را می 1ام که فیلم نیروهای طبیعتن تو را دوست دارم. من عاشق زمانیسخت نگرفتی و باز م

خاطر این پایان غمگین گریه کردم و جیغ زدم؛ ولی تو فقط رفت، من به 2آخرش وقتی ساندرا بوالک

انگیز ناراحت بشی. اگه خاطر یه پایان غماین واقعیته سیکس. تو نباید به»شانه باال انداختی و گفتی: 

 «شدی.ی پایانا شاد بودن، باید دیوونه میهمه

. به من کردی رود، چون حق با تو بود. تو نخواستی مرا نصیحت کنی، امااین یک مورد، هیچ یادم نمی

با آن  د فقطست. درد است. تو بایرسد. سختی ایاد دادی که همیشه آخر هرچیز به یک لبخند، شاد نمی

تصمیم  تفاوتی تو،دهم از بیزند. من با یکقی همیشه به تو لبخند نمیپنجه نرم کنی. زندگی حقیودست

رین ن بهتآام. فقط بهتر است هایم را زدهست؟ حرفکنی کافیاین سفر را گرفتم و راهی شدم. فکر می

ی و العاده و نابدوست جدیدت، وقتی من برگشتم، جبهه را خالی کند. دوست دارم بدانی چقدر فوق

های من پیام ا هر روز برایت پیام کنم تا یادت نرود. پس منتظر باش که تا شش ماه زیرحاضرم این ر

 گوید. اعترافات زیبای من.هایی که فقط از خوبی تو میرگبار شوی. پیام

 دوستت دارم.

 «سیکس.                             

د که دی نداشته است. هرچنکنم و او هم همچین قصزنم. گریه نمیبندم و لبخند مینامه را می

 دارم. دو پیام باز نشده دارم.دانم چقدر موفق بوده است. گوشی را از کشو برمینمی

 «بهت گفتم جدیداً ترسناک شدی؟ دلم برات تنگ شده.»

طرز حال بهت بگم. البته تو به 3زودی. من باید راجع به لورنامروز روز دومه و تو هم بهتر جوابمو می»

 «باهوشی. زنیهمبه

ده ای هفدهم. خیلی سخت بود تا طرز کار گوشی را یاد بگیرم. مسخره است. من، اسکجوابش را می

 ام... هه... باید در گینس ثبتش کنم.ام را دادهساله، اولین پیام زندگی

                                                           
1 the forces of nature 
2  

 . اسم مذکر 3 
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 ای تو موسیقی دارم وی معرکههای مثبتت خوشم میاد. یادت نره که من چقدر خوشگلم. سلیقهاز پیام»

گم تا شاید تو هم دویدن رو شروع کنی. منم دوست دارم... و ی دنیا هستم. البته این رو میبهترین دونده

 «نظیری!زو بشنوم. تو، توی سرعت پیدا کردن دوست، بیاینکه صبر ندارم تا راجع به لورن
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 صبح 11:20یکم آگوست، وجمعه، سی

 

های مزخرف و ام دارد به صندوق نامهاش است. فکر کنم قفسهروز بعدی مدرسه هم مثل روزهای اولیه

شان را بفهمم، ولی تا خودشان نگویند، واقعاً درکش سخت خواهد هدفشود. دلم میچسبناک تبدیل می

 «بدکاره»ام چسبانده بودند با این مضمون: است. امروزی کاغذی به قفسه

کم جزئیات انی هم نداشتند به آن اضافه کنند؟! یا یکشان کجا رفته است؟! داستان هیجواقعاً؟! خالقیت

تر کنند. های من؟! اگر مجبور باشم این مزخرفات را هر روز بخوانم، باید آن را جذاباحتیاطیی بیدرباره

ی دیگران شایعه بسازم، حتماً متن خواستم خودم را تا این حد پایین بیاورم که دربارهمثالً من اگر می

 خواند، بگوید:نوشتم تا یک نفر وقتی آن را میر قفسه میجالبی روی د

پسرم دیدم. بدم میاد از ناخنک زدن دیگران به چیزهایی که ــ من دیشب تو رو توی رختخواب دوست

 برای منه. بدکاره.

بینم. گیرد. اطرافم را میی ذهنم سبقت میام از افکار آزاردهندهقدر بلند که صدای خندهخندم. آنمی

جایش، خودکارم کسی نیست. در حالت عادی، باید کاغذ را مچاله کنم و در سطل آشغال بیندازم؛ اما به

 «خوش آمدید رهگذرا!»نویسم: آورم و میرا درمی

*** 

 

کند من ایم و انگار برکین فکر میمان را تحویل گرفتهگذارد. ما غذایبرکین سینی غذایش را مقابلم می

خواهم بخورم، یک راز کند اینکه من چه چیزی میزند. فکر میخورم. لبخندی میمیجز ساالد چیزی ن

 دهم از آن بگذرم.است و او این را کشف کرده است؛ ولی اگر این هم مثل یک شایعه باشد، ترجیح می

 ــ دیروز امتحان دو چطور بود؟

 اندازم.شانه باال می

 ــ نرفتم.
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 دونم.ــ آره، می

 پرسی؟!ع چرا میــ بعد اون موق

 خندد.می

 های تو رو بشنوم. چرا نرفتی؟!ــ چون دوست دارم قبل از اینکه چیزی رو باور کنم، حرف

 اندازم.دوباره شانه باال می

 ندازی؟! تیک عصبی داری؟!ــ یعنی چی هی شونه باال می

 اندازم.شانه باال می

 جذابیتی برام ندارن.های اینجا یه تیم بشم. ــ من فقط دوست ندارم با بچه

 کند.اخم می

های خاطر برنامهتونی عضوش بشی. دوماً، تو گفته بودی بهــ اوالً، دو یه ورزش انفرادیه و تو می

 شون االن اینجایی.برنامهفوق

 گویم:می

دونم چرا اینجام. حس کردم قبل از اینکه وارد دنیای واقعی بشم، بهتره ببینم مردم تو ــ من نمی

 زده بشم.شون رو نشون بدن یا نه. حداقل این باعث بشه کمتر شوکتونن ذات خوبین شرایط میبدتر

 گیرد.سمتم میی کرفس را بهساقه

وحش شه تو رو وقتی توی باغمونه. نمیگیر مشت میها مثل ضربهــ خوبه. رویارویی تدریجی با آسیب

 دفعه تو جنگل ولت کنیم.بودی، یه

 بی!ــ چه تشبیه جذا

 زند.چشمکی همراه با گازی از کرفسش می

 های جذاب بود.ت؟ امروز پر از تشبیه و استعارهــ حرف از تشبیه شد. چه خبر از قفسه

 خندم.می

 زده بودم، ولی خدایی حس خالقیتمو زیاد کرد.ــ خوشت اومد؟ وقتی دیدم، شوک

 دهد.سر تکان می

 «باری. با برکین مورمونم بودی.وبندی بیتو خیل»ــ من از اونی خوشم اومد که گفت: 

 کنم.سرم را خم می
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ای بود... ولی ــ دقیقاً دست گذاشتن روی کسی که من مدعی خواستنش نیستم. انتخاب ماهرانه

 ان ها. مخصوصاً االن که ممیزی هم شدن.کنندهسرگرم

 ت کند.دیدم که اونا رو از قفسه ان، اما از االن به بعد نیستن. چون هولدر روــ آره خب. اونا بامزه

زنم این همان رازی نشیند. حدس میروم. شرارت به لب و نگاهش میای میغرهکنم و چشمسر بلند می

 بود که خیلی زحمت کشید تا آن را فاش نکند.

 ــ عجیبه!

تر است بگویم ایم. بهدانم چرا هولدر این کار را کرده است. ما خیلی وقت است باهم ندویدهواقعاً نمی

نشیند که من دید نداشته باشم. زمان ناهار را ایم. سر کالس ساعت اول، سمتی میاصالً برخوردی نداشته

بست رسیدیم و داریم به بینم. بعدازآن بحث، ما به بننشیند که باز من او را نمیهم پیش دوستانش می

 کنم.گوید که اشتباه میفه. ولی حسی میی دوطرشویم؛ یک فاصلهتر از هم دور میتمامزیبایی هرچه

 تونم یه چیزی ازت بپرسم؟ــ می

 دهد:اندازم. ادامه میبرای اینکه اذیتش کنم، شانه باال می

 ی خواهرش؟ خشونتش؟گن، حقیقت داره؟ دربارههایی که راجع بهش میــ شایعه

 ام.نشنیدهی یک خواهر، چیزی حال، دربارهکنم؛ تابهجا خوردنم را کنترل می

وقت صرف کردم تا بفهمم چقدر ی کافی با اون اندازهدونم اینه که من بهدونم. تنها چیزی که میــ نمی

 ترسونه و دیگه نخوام باهاش وقت بگذرونم.منو می

هایی که ی وجود یک خواهر از او سؤالی بپرسم. کنترل کردنم در موقعیتخواهد دربارهواقعاً دلم می

هولدر هم یکی از همین ی دینرسخت هستم، واقعاً سخت است. کنجکاوی دربارهکنجکاو و س

 آید.هاست. صدایی از پشت سر میموقعیت

 ــ سالم.

گردم تا ببینم کیست که گریسون هولدر نیست. پس برمیفهمم او دیناز واکنش ندادن بدنم به صدا، می

 نشیند.کند و کنارم میپایش را از نیمکت رد می

 عد مدرسه، سرت شلوغه؟ــ ب

 جوم.دارم و میی کرفسم را برمیساقه

 ــ شاید.
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 دهد.سرش را تکان می

 بینمت.هرحال، بعد مدرسه تو ماشینت میــ جوابی که دوست دارم نبود. به

دانم گریسون اندازم. نمیزند و من شانه باال میرود. برکین پوزخند میقبل از هرگونه اعتراضی می

ام بیاد، به یک تواند فرداشب به خانهکند میخواهد با من حرف بزند. اگر فکر میه چیزی میی چدرباره

جراحی مغزی اساسی نیازی دارد. من کامالً حاضرم تا دور پسرها را یک خط قرمز بکشم. حاال سیکس 

تی به گذرانی با پسرها بود. وقهم نیست که باهم بستنی بخوریم. بستنی خوردن، تنها جذابیت وقت

 رسم، طبق انتظارم، گریسون به ماشینم تکیه زده است.پارکینگ می

 ــ سالم پرنسس!

خاطر خاطر صدایش است یا بهدانم بهشود. نمیگوید، اما باز چندشم میبا اینکه به من پرنسس می

 دهم.روم و به در تکیه میشدت نفرت من از او. کنارش می

 صدا نکنی.وقت پرنسس ــ بهتره دیگه منو هیچ

 اندازد.چرخد و دست دور کمرم میسمتم میخندد. بهمی

 صدات کنم؟ «خوشگله»ــ خب چطوره 

 صدام کنی؟! «اسکای»ــ نظرت چیه 

 خوای از دستم عصبانی بشی؟!ــ چرا تو همیشه می

باالخره مرا  دهم.بوسد. با تمام تأسف، حق این کار را به او میگیرد و کوتاه مرا میام را در دست میچانه

 کشم.همه لطف من نیست، پس صورتم را کنار مییک ماه تحمل کرده است. اگرچه مستحق این

 خوای؟!ــ چی می

 فشارد.تر میکمر مرا محکم

 ــ تو رو.

 شود.دهم. متعرض میعقب هلش می بوسد، بهگردنم را که می

 ــ چیه؟!

کنم، نه من بهت گفتم، آدم رابطه با تو نیستم. نه باهات بازی می شه؟! گریسون،ــ حرف، حالیت می

خوای. منم کشونم. تو چیزهای بیشتری از من میمثل این دخترای آویزون، تو رو دنبال خودم می

 بست رسیده. بهتره تمومش کنی. هرکی پی راهه خودش.دم. پس راه ما به بنای به تو نمیهمچین اجازه
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 تون.خوام فرداشبم بیام خونهخوام اسکای، فقط مینمی ــ منم چیز زیادی

بوسد. دستم را از پشت سرش باال ام را میبرد و چانهکوبد. دستش را در موهایم فرو میمرا به ماشین می

بینم. حاال باید کارن برای قرار کاری از شهر بیرون رفته باشد. پس باید به آورم و ساعت را میمی

خواهد این بازی مسخره را دانم کی میام تنقالت و شکالت بخرم. نمیبرای آخر هفتهفروشگاه بروم و 

خواهد. مردمک شود. شدیداً دلم بستنی میسمت بستنی هدایت میکم بدنم دارد بهتمام کند، اما کم

یک کوبد که انگار خون در بدنم مثل شوم و قلبم میلحظه، چنان گرم میچرخانم. در یکچشمانم را می

های ی پسر مقابلم نیست، بلکه از چشمبوسهها از گرمی ی اینآتشفشان، فوران کرده باشد؛ اما همه

کرد. هولدر دستش را روی سقف ماشینش گذاشته و دارد که کنار پارکینگ، نگاهم میست ایگرفتهخون

 م.چرخم تا سوار ماشینم شوزنم و میکند. سریع گریسون را پس میما را نگاه می

 ــ پس ما برای فرداشب به توافق رسیدیم؟

 آورم.کنم و سرم را باال میماشین را روشن می

 ــ نه. مایی وجود نداره.

زده. او ام یا شرمزدهام، هیجانگیرم. مطمئن نیستم که عصبانیعقب میکوبم و دندهدر ماشین را می

های مختلف در من ایجاد همه حسیستد و اینتواند یک گوشه باتواند؟! هولدر لعنتی چطور میچگونه می

 کنم که به کمک نیاز دارم.کند؟! احساس می
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 بعدازظهر. 4:50، 2012ویکم آگوست، سال جمعه، سی

 

 ــ جک هم باهات میاد؟

 کند.کنم. او هم چمدانش را به صندلی عقب پرت میدر را برای کارن باز می

 ایم.ــ آره. ما خونه

 کند.ست میاش را درجمله

 م.ــ من یکشنبه خونه

ای که او بین خودشان هم همه فاصلهآید. از ایناز اینکه خودش و جک را ما حساب کند، خوشم نمی

فهمم دانم او هم عاشق کارن است. فقط نمیآید، چون من عاشق جک هستم و میاندازد، خوشم نمیمی

در دوازده سال گذشته، مردهای زیادی در زندگی گیرد. های کارن از چه چیزی نشأت میاین خودداری

 کرد. شد، او فرار میکارن آمدند؛ اما هروقت قضیه از طرف مردی جدی می

 چرخد.سمتم میبندد و بهکارن در عقب را می

 دونی که بهت اعتماد دارم، پس...ــ می

 کنم.حرفش را قطع می

 شم.ــ حامله نمی

 گیرم.نفسی می

شم. فقط به ترس سال، هروقت خواستی جایی بری، اینو به من گفتی مامان. حامله نمیــ توی این دو 

 کنم.ای مست میوحشیانه

 کند.خندد و بغلم میمی

 طلب، پس یادت نره از این فرصتا استفاده کنی.ــ ای دختر خوب و فرصت

شینم و بستنی روش میبهکنم، رودم. یه تلویزیون برای آخر هفته اجاره میره. قول میــ یادم نمی

 بینم.و مزخرفای روی آنتنو می خورممی
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 رود.ای میغرهکشد و چشمعقب می

 دار نیست.ــ اصالً خنده

 کند.خندم و او دوباره بغلم میمی

 ــ خوش باشی. امیدوارم اون چیزای گیاهیت و صابون و اینا رو خوب بفروشی.

 ی سیکس زنگ بزنی.تونی از تلفن خونهاشتی، میدونی که هروقت بهم نیاز دــ عاشقتم. می

 های همیشگی!چرخد. پوف. بازهم نصیحتهایم در حدقه میمردمک

 بینمت.ــ می

تری، برای تعطیالت آخر هفته در که مرا بدون هیچ بزرگرود؛ درحالینشیند و میداخل ماشینش می

ی نامهکشید و به تمام دوستانش دعوتمی گذارد. هر جوانی جای من بود، تلفنش را بیرونخانه جا می

 روم تا کلوچه بپزم. این اوج سرپیچی من است.فرستاد؛ اما من میرا می «ترین جشن سالبزرگ»

*** 

 

شود، من خیلی کیک پختن را دوست دارم، ولی خیلی در آن خوب نیستم. همیشه وقتی کارم تمام می

خواستم بپزم. امشب هم شوم که میخودم شبیه کیکی میریزد و بیشتر شکالت و آرد از سروصورتم می

ی سومم هم ی کاکائویی دارم. کلوچهی شکالتی و یک کلوچهمثل همیشه است. تا حاال یک کلوچه

به  ریزم که زنگ در خانهام میدانم قرار است چه بشود. دارم آرد را داخل کیک شکالتی موردِعالقهنمی

آیند دیگر. ها همیشه به صدا درمیکه باید در این موقعیت چه کار کنم. زنگ دانمآید. حتماً میصدا درمی

گذارم و دانم توقع دارم چه کار خاصی انجام دهد. با زنگ دوم، وسایل را کنار میکنم. نمیبه در نگاه می

 خیلی. شوم، اما نهشوم؛ میکنم، با دیدن هولدر، شوکه نمیزنم. در را که باز میموهایم را کنار می

 ــ سالم.

آید که بگویم. اگر هم بیاید، تا زمانی که نفسی برای گفتن ندارم، فایده هم حرف دیگری به ذهنم نمی

گویم به یک ندارد. هولدر جلوی در ایستاده. دست به جیب و با موهای آشفته. موهایی که هنوز می

زند، به اصالح موهایش، امتیاز و مویش را کنار می آورداصالح حسابی نیاز دارد. وقتی دستش را باال می

 دهم.صفر می

 ــ سالم.
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کند. اعصابش آرام است؛ البته فعالً. معلوم نیست قرار است و همین جذابش می تاب وزند. بیلبخند می

 دوباره کی به شخصیت دیگرش پناه ببرد.

 ــ اوم...

خواهم تا وقتی به باور قلبی نه؛ اما واقعاً نمیدانم حرف بعدی، یعنی دعوت کردنش به خادو دلم. می

 ام.ام، به خانه بیاید و هنوز به آن باور نرسیدهنرسیده

 ــ سرت شلوغه؟

 کنم.ام، نگاه میبه پشت سرم و افتضاحی که به بار گذاشته

 ــ کمی.

 درست است. کمی باورنکردنی، سرم شلوغ است.

 .دهدکند و سر تکان میبه پشت سرش نگاه می

 ــ پس... بهتره من برم.

 ــ نه.

مقدمه شرمنده ی عجله و بیگردد. از این نهافتد. هولدر برمیاجازه و پرشتاب از دهانم بیرون میای بینه

کشم. بیشتر دوست دارم بدانم علت حضورش در اینجا چیست و همین ام. کمی خودم را عقب میشده

 گویم:کنم و میدر خانه را بیشتر باز می باعث شد تا آبرویم را دودستی تقدیمش کنم.

 تونی بیای، ولی باید کار کنی.ــ می

روم. تنها سرعت به آشپزخانه میبندم، بهشود. در را که میآید و وارد خانه میبا کمی مکث، جلو می

انگار که یک پسر جذاب، عصبی و حلی بود که به ذهنم رسید تا اوضاع آرام بماند؛ انگارنهراه

 ام ایستاده است. ندشخصیتی درست وسط خانهچ

 اندازد.هایی که روی میز چیده شده، نگاه میرود و به شیرینیسمت بار میبه

 پزن؟ــ تو از اونایی هستی که برای مسابقه، شیرینی می

ــ مامانم دوست نداره شیرینی رو، هیچ مدلش رو. پس چون االن خارج شهره، منم از موقعیت استفاده 

 دم.کر

 گیرد.دارد و با نگاهش اجازه میای برمیخندد. کلوچهمی

 بودنم نیست.ایپزم، اما دلیل بر حرفهــ بردار؛ ولی یادت باشه که گفتم فقط شیرینی
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 ریزم.کن میکنم و در ظرف مخلوطی آرد را هم الک میآخرین پیمانه

 پزی!شیرینی میکنی و ــ پس تو خیلی باحالی که آخر هفته، خونه رو قرق می

 اندازد.تیکه می

 ــ چی بگم؟ من همیشه متفاوتم.

بندد. خواهد، حتماً آنجا نیست که باز درش را میکند. چیزی که میرود و در کابینت را باز میعقب می

 دارد.با باز کردن در بعدی، لیوان را برمی

 ــ شیر داری؟

کنم و با ابروهای باالرفته، هولدر را کن را خاموش میکند. مخلوطگوید و در یخچال را باز میاین را می

 زند.ام، لبخندی میگردد. با دیدن قیافهسمتم برمیریزد و بهبینم. شیر برای خودش میمی

 داری رو بلد نیستی؟!شه. باید با کلوچه شیر هم تعارف کنی. رسم مهمونــ کلوچه که بدون شیر نمی

 نشیند.ی بار میدارد و روی صندلیک کلوچه برمی

 کنم.نوزایم برای مهموناییه که دعوت میــ مهمون

 ــ ناک اوت.

کنم تا ببینم چه وضعیتی دارم. سر تا برم تا صدایش را نشنوم. سعی میکن را باال میسرعت مخلوط

هم که  ام که چهار روز تنم استام. از شلوار ورزشیست. موهایم را با مداد باالی سرم بستهپایم که آردی

ام، روی های روی گونهام. با سنگام. خب، من که جلوی او غش کردهچیزی نگویم. حمام که نرفته

کنم. دو کن را خاموش میام؛ پس وضعیتم از آن موقع بدتر نیست. مخلوطدراز افتادهبهی خانه درازکاناپه

ی دیگری، زنم و با پرهودم لیس میآورم. یکی را خی آغشته به مخلوط شکالت و آرد را از ظرف درمیپره

 روم.سمت صندلی میبه

 خوری؟ شکالت آلمانیه.ــ می

 گیرد.زند و پره را از دستم میلبخند می

 نوازیت؟!ــ چه خبر از مهمون

 ــ بگیر و بخور. حرف اضافه ممنوع!

 خورم.ریزم و قلپی میدارم. آب میاز کابینت، لیوان مخصوص خودم را برمی

 بری!کنی که از خوردن شیر گیاهی لذت میخوای؟ خیلی جدی داری وانمود مینمیــ آب 
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 خندد.دهد و بلندتر میاش را چین میبینی

 تونم.ــ آب بده. سعی کردم خودم رو کنترل کنم، ولی دیگه نمی

ظر زنم و منترا گاز می 1نشینم. یک کیک بروانیرویش میریزم و روی صندلی روبهبرایش آب می

کند و انگار از واهد بگوید چرا اینجاست، فقط نگاهم میمانم؛ اما او بدون اینکه بختوجیهش می

مان افتاده، دوست دارم. این آرامش واقعاً خوب است، برد. این آرامشی را که بینخوردنم لذت میکیک

 شود، دعوا. های ما تنها به یک چیز ختم میچون حرف

ندلی صبیند. به مان را میهای خانوادگیرود. با کنجکاوی عکسو به هال می شودهیچ حرفی بلند میبی

شب  کنم هر . فکرریزی قبلی بودای. انگار تمام حرکات با برنامهدهم. آرام است، بدون هیچ عجلهتکیه می

 ریزد.گیری برنامه مینویسد و صددرصد با سختی روز بعدش را میدر رختخواب، برنامه

 رسه.جوون به نظر می ــ مامانت

 ــ جوون هست.

 گردد.سمتم برمیبه

 ــ شبیه مامانت نیستی. به کی رفتی؟ بابات؟

 اندازم.شانه باال می

 دونم. یادم نمیاد.ــ نمی

 کشد.دستش را روی قاب عکس می

 ــ مُرده؟

 خیال نبود.قدر بیداند که او نمرده است، وگرنه آنپرسد. حتماً میهای سخت میاش، سؤالتفاوتیبا بی

 دونم. از سه سالگی ندیدمش.ــ نمی

 نشیند.اش میگردد و روی صندلیباز به آشپزخانه برمی

 ــ همین؟ داستانی نداره؟!

 خوام بگم.ــ خب. چرا... اما نمی

 کند.زند و موضوع را عوض میلبخند زیرکانه می

 نفست رو از دست نده.مزه بود. اعتمادبهت خوشــ کلوچه

                                                           
  1. نوعی کیک شکالتی
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بینم گردم و میکنم. هنوز نپخته است. برمیروم و درش را باز میسمت فر میآید، بهبا صدایی که می

 ام دست هولدر است.گوشی

 ــ کیکت نسوخته. برای گوشیت پیام اومده.

کند. من هم حرفی ام را باال و پایین مینشینم. هولدر بدون هیچ توجهی، گوشیروی صندلی می

 زنم.نمی

دن که داشته باشی. پس طفره رفتی که شماره به من گوشی داری! فکر کردم بهت اجازه نمی ــ پس

 نه؟! ندی،

 دم.ــ هنوزم ندارم. اینو دوستم بهم داد. فقط باهاش پیام می

 گوید:گرداند و میسمتم برمیی گوشی را بهصفحه

 ــ این دیگه چیه؟

 خواند.پیام را می

شی. اگه کسی خالف اینو گفت، از اسکای و بهترین موجود دلنشین دانشگاه میالعاده زیبایی تو فوق»

 «یه عوضی روی زمین کمتره.

شون نفس بگیری. خدای من! این پیاما همهفرستی که اعتمادبهــ نگو خودت اینا رو برای خودت می

 شبیه به همه.

 گیرم.خندم و گوشی را از دستش میمی

 کنی.خراب می ــ بس کن! تو داری بازی رو

 خندد.برد و بلند میسرش را عقب می

 فرستی.ی اینا رو خودت میــ خدای من! پس همه

 گیرم.جبهه می

 ــ نه!

فرسته که های بامزه میــ اینا از طرف دوستم، سیکسه. االن اون سر دنیاست. برای همین برام پیام

 ناراحت نباشم. به نظرم جالبه.

 شون.خوندینیست، وگرنه میجوری ــ نه، نظر تو این

 کنم.ام جمع میاو از کجا فهمید؟! دستانم را روی سینه



 
91 

 ــ مهم نیته.

 ها را قبول ندارم.زنم، ولی خودم هم این پیامحرفم را می

 خوری زمین.وقته که با سر میبرنت باالی کوه غرور، اونکنن. میها نابودت میــ این پیام

 زند.ام میآورد. چند شماره روی گوشیخودش را هم درمیگیرد و تلفن تلفنم را می

 ــ باید قبل از اینکه بری باالی اون کوه، درستت کنیم.

 گذارد.کند و آن را درون جیبش میدهد. در گوشی خودش هم چیزی تایپ میام را پس میگوشی

 آید.زنگ موبایلم به صدا درمی

 ل نیستی.هات افتضاحن، خودت هم اصالً خوشگــ کلوچه

 گیرد.ام میخنده

 ــ خوبی؟ از بادت خالی شد؟!

 شوم.گذارم و بلند میاندازد. گوشی را روی اُپن میدستم می

 دونی چی به یه دختر بگی.ــ خوب می

 گویم:روم و میسمت هال میبه

 خوای خونه رو ببینی؟ــ می

کننده ها اطالعات خستهی عکسدربارهدهم و افتد. تمام مدتی که خانه را نشانش میدنبالم راه می

اش متفکر است. باالخره زند و قیافهکند. حرفی نمیهایم توجه میدهم، او آرام است و با دقت به حرفمی

 کشم.رسم و دستگیره را پایین میبه اتاق خودم می

 ــ و اتاق من.

 کنم.در را باز می

رو یه خط قرمز بکش. اینجا هیچ آدم هجده ساله یا اما دور تختخواب جا رو ببینی، تونی همهــ می

 حال، من اجازه ندارم این هفته حامله بشم.پیرتری نیست. بااین

 شود.سمتم خم میکند و بهخواهد وارد اتاق شود، ولی کمی مکث میمی

 شه؟!ت عوض میی دیگه، برنامهــ فقط این هفته؟! هفته

 شوم.دنبالش وارد اتاق می

 ای ندارم. چند هفته، هیچ برنامهــ نه. فعالً
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 کند.اندازد و باز مرا نگاه مینگاه کلی به اتاق می

 ــ من هجده سالمه.

 کند.کنم. چقدر یک موضوع را تکرار میسرم را خم می

 ــ خب که چی؟!

 دوزد.گیرد و به من میچشمش را از تخت می

 گم که هجده سالمه.من می ــ تو گفتی دور تخت رو خط بکشم، چون هجده سالم نیست و

 شود.ام جمع میبا نگاه هولدر به تخت، ریه

 ــ آها... خب... پس من منظورم نوزده بود.

 برد.کند. سرش را بیرون میرود و آن را باز میسمت پنجره میآرام به

 گن، اینه!ی معروف که میــ پس پنجره

نگاه کشت، او االن مرده بود. اصالً چرا اینجاست؟! شد کسی را با کند. خوشحالم، چون اگر مینگاهم نمی

 بردم، ولی نگذاشت. اش لذت میمن داشتم با وجود یک تغییر از همنشینی

اش سخت و خشن اند، چون چهرهشان را باهم عوض کردههایش جایگردد. باز شخصیتسمتم برمیبه

 شده است.

 خوای هولدر؟!ــ تو چی می

کند. باز است یا حداقل زودتر اینجا را ترک کند. دستانش را روی سینه جمع میاو باید بگوید چرا اینج

 کند.نگاهش ذوبم می

 منطقی؟!یا دروغ؟! یا بی ــ چیز اشتباهی گفتم اسکای؟!

ی این بازی با کلمات را ها را شنیده است. حوصلههای دوپهلویش کامالً مشخص است که شایعهاز حرف

 کنم.روم و آن را باز میسمت در میم را بپزم. بههایندارم. من باید کیک

 خواستی، رسیدی. خوشحالی؟! پس بهتره بری.دونی. االن به چیزی که میهات رو میــ تو جواب سؤال

انگار که اتفاقی افتاده است. کتاب برکین را گردد. انگارنهسمت پاتختی برمیاندازد و بهدستانش را می

 اندازد.نگاهی می دارد و به آنبرمی

 خوام که بری.ــ هولدر! محترمانه ازت می
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شود. او روی تخت من کشد. لعنتی! باورم نمیگذارد و روی تخت دراز میکتاب را آرام سر جایش می

اندازم. شوم و پاهایش را از تخت پایین میچرخد. خم میهایم در حدقه میدراز کشیده است. مردمک

 انداختمش. کردم و از خانه بیرون میندارم، وگرنه بلندش میحیف که قدرتش را 

کشد. روی تخت سمت خود میگیرم تا بلندش کنم، در یک حرکت ناگهانی، مرا بهوقتی مچش را می

افتد که توانایی هیچ تقالیی ندارم؛ قدر سریع این اتفاق میکند. آنهایش مرا قفل میافتم و با دستمی

ام. باید به کنم، هیچ میلی به تقال کردن ندارم. در دوراهی گیر کردهرم نگاهش میاما حاال هم که دا

 آغوشش، بلی بگویم یا فریاد بزنم و درخواست کمک بکنم؟! 

 زند.ام ضربه میکند. با انگشتش روی بینیهایم را رها میدست

 ــ آرد.

کشد مانم. خودش را باال میت باقی میکنم. گیج بودم و مبهوام پاک میخندد و آرد را از روی بینیمی

کنم. این ها را نگاه میام و ستارهحال روی تخت دراز کشیدهدهد. من هنوز بیو به تاج تخت تکیه می

ترسم او هم دیوانه باشد. خورم. توانش را ندارم. میحسی دارم. تکان نمی «هیچ»بار است که جز اولین

ن تنها کلمه برای رفتارهای اوست و متأسفانه او هنوز هم برایم ی واقعی، مجنون؛ چون اییک دیوانه

 گوید:دهد که من هم دیوانه هستم. میجذاب است. این نشان می

 دونستم پسره مشکل داره...ــ نمی

ات گویم. تو بودی، به پسری که از خانهگردانم، ولی چیزی نمیبله. او دیوانه است. سرم را سمتش برمی

 گفتی؟!گوید، چه میو مزخرف می رودبیرون نمی

 گراست.جنســ من اونو کتک زدم، چون مورد داشت. چون نفهمیده بودم هم

دهم و نه دهد. منتظر است جوابش را بدهم؛ اما نه واکنشی نشان میآرنجش را به زانویش تکیه می

دوزم و برای فهمیدن می هاهایش را درک کنم. نگاهم را به ستارهزنم، چون نیاز دارم تا حرفحرفی می

هایش حتماً قصدی دارد. اما چه قصدی؟! چه دهم. اگر او دیوانه باشد، با حرفحرفش به خودم زمان می

کند؟! مگر اصالً نظر من مهم است؟! منی که یک آدم عادی هستم. مگر قدر دارد تقال میهدفی که آن

لحظه، حس بدی از اینکه او از آورد. در یکم میاینکه او از من خوشش آمده باشد. این فکر لبخندی به لب

دانستم ی ورود به خانه را دادم با اینکه میکنم. او دیوانه است. من به او اجازهمن خوشش بیاید، پیدا می

ی هایم را وزن بگیرم، کفهمن تنهام و کارم هم اصالً درست نیست. اگر امشب بنشینم و تصمیم
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رسیم یا ام. یا هر دو به تفاهم میبینی کردهشکند. امشب را دوجور پیشرا می ام ترازوهای احمقانهتصمیم

 ریزد؛ و درهرحال، من برای آن دسرهایی که قرارها میکند و داخل کلوچهکشد و ریزریز میاو مرا می

 است تمام شوند، ناراحتم.

 ــ کیک.

ام به بینی هولدر برسد، خودم را در یزیشوم. قبل از اینکه بوی آبرورزنم و از تخت بلند میجیغی می

ام ناالن گذارم. قیافهآورم و روی اپن میپوشم و کیک را درمیکنم. دستکشم را میآشپزخانه پرت می

کنم. چرا اش کنم. در یخچال را باز میتوانم الپوشانیشود. خیلی نسوخته است. با خامه و شکر میمی

دارم و به اهرفروشی! خیلی که نباید سخت باشد. دو کلوچه برمییک کار جدید شروع نکنم؟! مثالً جو

 کشم.دهم و روی تخت دراز میگردم. یکی را به هولدر میاتاق برمی

کم روی قضاوتم تأثیر گذاشته. تو واقعاً اون آدمی نیستی که پارسال بهادر بودن یهــ فکر کنم تفکر بزن

 رفت کانون؟

 کشد.تخت دراز می زند و کنار من رویپوزخندی می

 ی این کانون از کیه!دونم ایدهستین بودم. اصالً نمیش با بابام توی آــ نه. من پارسال همه

 کنی؟!ــ اگه اینا واقعیت نداره، چرا از خودت دفاع نمی

 چرخاند.سرش را روی بالشت سمت من می

 کنی؟!ــ تو چرا این کار رو نمی

 کنم.لبانم را جمع می

 دم.ــ قانع ش

ام، دارد هایمان را بخوریم. چیزهایی که این چند روز پیدا کردهنشینیم تا کلوچههر دو روی تخت می

هایم را صادقانه شوم که از آن متنفرم. او به من گفت تمام سؤالکم دارم شبیه آدمی میکند. کمتغییر می

کردم. اینکه از من عصبانی بشود،  ها را باورهایم، شایعهجای پرسیدن سؤالدهد؛ ولی من بهجواب می

 کنند.ست. من با او جوری رفتار کردم که دیگران با خودم رفتار میکامالً طبیعی

 ــ اون رفتارت کنار پنجره چی بود؟! دنبال مهر تأیید بودی؟! هدفت همین بود دیگه!

 ــ نه اسکای. من هدفم این نبود.

 ــ ولی تصمیمش رو داشتی. نگو نداشتی.
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 ید. ولی واقعاً تصمیم قطعی برای کارم نداشتم.ــ شا

 ــ خب. من یه بدکاره نیستم.

 بهادر نیستم.ــ منم بزن

 ــ االن دیگه پاک پاکیم؟

 خندد.می

 ــ پاک پاکیم.

دهم؛ کنم که حتی اغلب مواقع هم انجام نمیکشم. دارم خودم را برای کاری آماده مینفس عمیقی می

گفتم او حق دارد از گرفتم و میواهی. شاید اگر لجباز نبودم، مسئولیت قضاوتم را به عهده میعذرخ

 کنم:کنم؛ مختصر و مفید. زمزمه میها عذرخواهی میی این حرفدستم عصبی شود. در عوض همه

 ــ هولدر، من متأسفم.

 کشد.آهی می

 دونم.دونم اسکای... میــ می

ی اندازهترسم. از اینکه زمان بهیم. انگار زمان تمامی ندارد، اما من بازهم میادر سکوت کنار هم نشسته

کافی به درازا نکشد و او بخواهد برود. همین حاال هم ما حرف دیگری برای زدن نداریم، اما من رفتنش را 

 خواهم. همین.دانم چرا، اما در این لحظه، فقط بودن با او را میخواهم. نمینمی

 ازت یه چیزی بپرسم.ــ باید 

چینی دهم. او هم منتظر جواب من نیست، فقط با این حرف دارد مقدمهشکند. جوابی نمیسکوت را می

کند. سنگینی نگاهش گاه سرش میچرخد. دستش را تکیهسمتم میکشد و بهکند. نفس عمیقی میمی

توانم به من نزدیک است که نمیقدر مانم. آنها میکنم، اما بدون توجه، خیره به ستارهرا حس می

میرم. امکان ندارد که دوست داشتن یک نفر، تا کوبد که اگر نگاهش کنم، مینگاهش کنم. قلبم چنان می

 این حد ضربان قلب را باال ببرد. این از دویدن بدتر است.

 ــ چرا گذاشتی گریسون تو پارکینگ ببوسدت؟!

ی امیدم به آن بود که یادش بکشم و آب شود. همه با این حرف، دوست داشتم ملحفه را روی سرم

 نباشد.

 پسرم نیست. یه بار هم بهت گفتم که کبودی چشمم کار اون نیست.ــ اون دوست
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شدی... العملت رو... واکنشت رو... تو داشتی اذیت میــ سؤالم این نبود. من اون روز، تو رو دیدم. عکس

خوای کسی لمست کنه، چرا بهش همچین م بدونم وقتی نمیخوااومدی. من میحتی دلزده به نظر می

 دی؟!ای میاجازه

نشیند. حرف زدن با او مرا اذیت گذارد. از ترس، عرق سردی روی تنم میکلماتش مرا در بهت جا می

حال نتوانستم حتی یک حرکتش را که تابهشده هستم. درصورتیی خواندهکند. من برایش مثل نامهمی

 ی کنم.بینهم پیش

 قدر معلوم بود؟!ــ اون

 دونم چرا اون پسره اینو نفهمید.خوای. فقط نمیزد که تو اونو نمیــ آره از صد فرسخی هم داد می

 کنم.گاه سرم میچرخانم و دستم را تکیهفکر، سرم را سمتش میاین بار بی

 ست.نیست. خیلی سردکنندهکن خوام، اما اون ولــ تو هم فهمیدی؟! چند بار هم بهش گفتم نمی

 اندازد.نگاه تند و تیزی به من می

 ذاری این کار رو بکنه؟!ــ پس چرا می

کنیم. نگاهش که پایین ام و به همدیگر نگاه میروی هم روی تخت دراز کشیدهما در حالت تعادل، روبه

 افتاد، مجبورم بچرخم و پشت به او بخوابم.هایم میآید و به لبمی

 ست.دهــ پیچی

 ــ نیازی به توضیح نیست. محض کنجکاوی پرسیدم. ربطی به من نداره.

ها را نهایت بار، آنهایی که بیشوم. ستارهها خیره میبرم و باز به ستارههایم را زیر سرم میدست

به  کنم نیازیبار حس میام و برای اولینام. با هولدر، بیشتر از هرکس دیگری روی این تخت بودهشمرده

 ها ندارم.شمردن ستاره

 دختر واقعی داشتی؟ــ تو دوست

 ای ندارم که وارد جزئیات بشم.ــ آره، اما عالقه

 دهم.سرم را تکان می

 پرسم.خاطر اون نمیــ به

 گردم تا حرفم را بگویم.کنم. به دنبال کلمات مناسبی میمکث می

 بوسیدیش؟ــ چه حسی داشتی وقتی می
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 گوید چه سؤال مرموزی!رود. حتماً پیش خودش میمیبه فکر فرو 

 خوای؟ــ راستشو می

 ــ صددرصد.

 ی چشم، لبخندش را ببینم.توانم از گوشهمی

 ــ خب... من... خیلی مشتاق بودم.

تفاوت باشم. وای! پاهایم را کنم بیبلعم. سعی میآید، میتک کلماتی را که از دهانش بیرون میتک

 الشم بر این است که استرسم را پایین بیاورم.کنم و تجمع می

 ها رو تجربه کردی؟ــ یعنی تو هم کف دستت عرق کرده و تپش قلب گرفتی؟ تو هم اون پروانه

 اندازد.شانه باال می

 ــ نه با هر دختری، ولی با بیشترشون آره.

 زند.. ریشخندی میهایش را تحلیل نکنمگیرم تا حرفکنم. خیلی جلوی خودم را میسرم را خم می

 ــ خیلی نبودن.

 کند.هایش رها میلبخند جذابش، مرا در چال گونه

 ــ چرا پرسیدی؟

 شود.ها میاندازم و باز مقصدم ستارهنگاهی به او مینیم

ای ندارم. برای همین حسی، هیچ حس دیگهشه گفت جز بیدونم. من هیچ حسی ندارم. میــ نمی

 حسی متنفرم.برم، ولی از این بیکار رو بکنه. لذت نمیدم گریسون این اجازه می

 کند. نکند در ذهنش به من انگ دیوانگی بزند؟!سکوتش ناراحتم می

کس جز تو تا حاال گرا نیستم. فقط هیچجنسمعنیه؛ ولی من همحسیم بیدونم این بیــ خودم می

 نتونسته به قلبم ضربان بده.

ام. چشمانم را فهمم چه گفتهچرخد و من در لحظه میسمتم میبه سرعت سرشبا تمام شدن حرفم، به

زده شود من با صدای بلند اعتراف کرده باشم که او مرا هیجانکوبم. باورم نمیبندم و به صورتم میمی

کنم. مچم را اش را حس میجاییبرد. جابهتوانم همین االن بمیرم و واقعاً مردنم زمانی نمیکند. میمی

کنم. آرنجش را روی تخت میل چشمانم را باز میدارد. بییرد و دستم را از روی صورتم برمیگمی



 
98 

خواهد لبخند را از لبش بکنم و به درک واصل زند. دلم میسمتم خم شده است. لبخند میگذاشته و به

 کنم.

 دم؟ــ من بهت ضربان قلب می

 نالم:می

 ور بشی.تونی بهش مغرــ این آخرین چیزیه که تو می

 خندد.می

 ــ آره. پس بهتره تا از این مغرورتر نشدم، منو انتقاد کنی.

 ــ باید موهات رو کوتاه کنی.

 کنم.کلمات را با آخرین قدرت به بیرون پرتاب می

زنی، انگار کنه چشمات چپه؛ اما وقتی کنارشون میــ موهات روی صورتت که میاد، آدم فکر می

 و این خیلی جذابه. هستی 1بیبریجاستین

 گوید:کند و میکند. خودش را روی تخت پرت میکشد و اخم میدستی در موهایش می

 ــ پسر، واقعاً بهم برخورد. معلومه تو کامالً منو زیر و رو کردی.

 کنم.اعتراف می

 ــ از دوشنبه.

 متنفری؟!کنی چقدر از موهام ــ تو منو دوشنبه دیدی؛ یعنی از اون موقع داری فکر می

 ــ نه همیشه.

 زند.کند و بعد نیشخند میلحظه مکث مییک

 کنم که من در نظر تو جذابم.ــ باور می

 ــ خفه شو!

 ذابم...جوهای ــ احتماالً روز بعدشم، الکی خودتو زدی به غش که من تو رو بغل کنم و تو، توی باز

 ــ خفه شو!

 بندم تو رؤیاهات شبو با من بودی.ــ شرط می

 گم خفه شو هولدر!ـ میـ

                                                           
1  
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 ــ احتماالً اصالً هم تو...

 گذارم.شوم و دستم را روی دهانش میبلند می

 تری.هاتزنی، خیلی ــ وقتی حرف نمی

مانیم. از شود و آرام میدارم. باز سکوت بر جو غالب میکند، دستم را از دهانش برمیوقتی سکوت می

توانم انجام بدهم، این شوم. تنها کاری که میست، عصبی میاینکه او فکر کند چقدر برای من جذاب ا

 هایم منقبض شود.است که در خود جمع شوم و ماهیچه

 م.ــ خسته

 ت.ــ برو خونه

ره. نه تلویزیونی، نه گوشی و اینترنتی. اون موقع مجبور ت سر میخوام. من برم، تو حوصلهــ نمی

 ر جذابم.شی کل روز به این فکر کنی که من چقدمی

 چرخد.هایم در حدقه میمردمک

 دوم.پزم. میها هم کیک میوقتبعضیخونم، زیاد. ــ کتاب می

ای برای خودت درست ــ کتاب خوندن و دویدن و کیک پختن؛ و فکر کردن به من. چه زندگی پرمشغله

 کردی!

 ــ زندگی رو دوست دارم.

 ذره دوسش دارم.ــ من یه

 دارد.و کتاب را از روی پاتختی برمی چرخددر جایش می

 ــ بیا اینو بخون.

کنم. فقط ام، کتاب را باز میی دو زدهداری که روی صفحهی عالمتگیرم. با گیرهکتاب را از دستش می

 ام.تا همین صفحه خوانده

 ت سر رفته؟!قدر حوصلهــ با صدای بلند بخونم؟ یعنی این

 م.ــ خیلی خسته

 گویم:هشدارگونه می

 ست.ــ عاشقانه

 م. بخون.ــ یه بار گفتم خسته
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کنم. اگر امروز صبح کسی به من دهم. شروع به خواندن میبالشت را به تاج تخت تکیه داده و لَم می

ای! اما بدبختانه آدم خوبی گفتم دیوانه شدهخوانی، میهولدر رمان عاشقانه میگفت، تو امشب با دینمی

 ها نیستم.آدم برای حدزدن دیوانگی

*** 

 

شوم. چراغ خیز میست. نیمکشم، اما خالیکنم. دستم را سمت دیگر تخت میچشمانم را باز می

چهارم دار، تقریباً سهی نشانست و گیرهخاموش است و رویم پتو کشیده شده است. کتاب روی پاتختی

زنم. وارد برده بود. روتختی را کنار می وای نه... من خوابم خواندم؟آن را جدا کرده است. داشتم کتاب می

ها داخل سلفون ها، شیرینیجا تمیز است. کلوچهکنم. همهشوم، چراغش را روشن میآشپزخانه که می

 داده است.دارم. مطمئناً پیامی ام هم روی میز است. بَرش میاند. گوشیپیچیده شده

رد. چطوری تونستی؟ با چه دل و جرئتی؟! من کردی، خوابت بتو وقتی داشتی راز مادرت رو کشف می»

کشی و کنی... و یه چیز دیگه، تو خیلی بد نفس میگردم و تو برام کتاب رو تموم میفرداشب برمی

 «کنی.بلندبلند خروپف می

بینم. دو صبح بیند. ساعت فر را میخندم، مثل یک دیوانه. چه خوب است تنهایم و کسی مرا نمیمی

خزم. امیدوارم او روی قولش بماند و فردا به موقع برسد. گردم و زیر روتختی میقم برمیاست. پس به اتا

دانم برای رفتنش، هیچ ام پیدا کرد؛ اما خوب میدانم چه شد که یک پسر نومید راهش را در زندگینمی

 آمادگی ندارم.
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 بعدازظهر. 5:05، 2012شنبه، یکم سپتامبر، سال 

 

شود کارهایت دوبرابر ام. چیزی که باعث میگرفته یاد «نهایتشوق بی»ی دربارهامروز درس مهمی 

جای یک بار، دو بار دوش گرفتم. جای دو بار، چهار بار لباسم را عوض کردم. خانه را یک بار شود. امروز به

هولدر در  ام را برای رسیدن پیامی جدید.تمیز کردم و صد بار ساعت را چک کردم و بیشتر از آن، گوشی

ام از ساعت پنج روی مبل بشینم و منتظرش پیام دیشبش، ساعت آمدنش را نگفت. من هم مجبور شده

ام، پس کاری هم برای انجام ندارم. ام و چهار مایل دویدهکه برای یک سال شیرینی پختهباشم. ازآنجایی

شود. با پختن منتفی می آید، پس شامدانم او کی میفکر کردم برای شام چه بپزم، اما چون نمی

 رسد.ام میام که پیام جدیدی به گوشیهایم روی مبل ضرب گرفتهناخن

رچی. تو کالً تون یا هخوام زودتر از موعد بیام خونهتونم بیام؟ فکر نکن میمن کی می»

 «ای.کنندهخسته

، کافی بود پیامی بزنم و همه خودآزاریجای ایناو به من پیام داد. چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟! به

 آید.بپرسم کی می

 «پزم.هفت. یه چیزی هم برای خوردن بیار. من شام نمی ساعت»

چهل دقیقه باقی مانده. حاال چه  و کنم. تا آمدنش یک ساعتاندازم و نگاهش میگوشی را پایین می

بار در عمرم، زندگی دارد اثر اندازم. برای اولینروح میکاری برای انجام دادن دارم؟ نگاهی به هال بی

ست یا دانم تأثیر تکنولوژیام. حاال نمیگذارد. من با زندگی تاریکم عجین بودهاش را روی من میمنفی

کنم. خوری دراز میخواهم بیشتر بدانم. شاید هم هر دو اثر داشتند. پاهایم را روی میز قهوههولدر، که می

ام بکنم. موهایم را ام. فکر کردم بهتر است دل از شلوار ورزشیهشرت سفید پوشیدامروز یک جین و تی

خاطر این است که مرا جز با موهای بسته، ندیده است. من دارم خاطر هولدر نیست. بهام. بههم نبسته

کنم. دارم و نگاه میکنم که تأثیری روی هولدر داشته باشم. مجله را از روی میز برمیام را میتمام سعی

خوانم شوم. یک جمله از یک سطر را سه بار میخورند و من از این عدم تمرکز، عصبی مییم تکان میپاها
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رویم و بعد ناخن پاهایم. دارم وسوسه شوم. بعد دیوار روبهاندازم. به سقف خیره میو بعد مجله را کنار می

 دارم.ن را برمیدهم. تلفهایم را عوض کنم. آه! دارم عقلم را از دست میشوم که الکمی

و تموم تاب رکشم. اگه تو نیای، قبل از اومدنت، بیا. همین االن بیا. دارم از فکر کردن خسته می»

 «کنم.می

 کنم.اش را باز میام، صفحهطور که زانو زدهدارم و همانگوشی را در دستم نگه می

 «رئیس. ی دیگه اونجام، جنابگیرم. تا بیست دقیقهلول، دارم برات غذا می»

جوری آن ؟ منظورش چیست؟ عشق زیاد؟! وای، خدای من! امیدوارم منظورش این نباشد. این1لول

کنم و شود؟ فکر کردن را متوقف میرود؛ ولی واقعاً معنی لول چه میپسره، متی، هم زودتر بیرون می

مان بسیار زود ها زوقتبعضیکنم. بیست دقیقه. بیست دقیقه. لعنتی. ی آخرش زوم میروی کلمه

هایم را. دور طور لباس و نفسکنم، هماندوم و موهایم را چک میشویی میسمت دستگذرد. بهمی

آید، کشم. زنگ خانه که به صدا درمیزنم و برای بار دوم دستی به سروگوشش میسریعی در خانه می

ت جلویم ایستاده است. آرام است. با کنم. هولدر با دو کیسه پر از تنقالدانم چه کار کنم. در را باز میمی

 گوید:کنم که میهای خریدش را باال و پایین میشک کیسه

 نوازی رو بکشه.ــ باالخره یکی از ما باید جور مهمون

 گذارد.ها را روی اپن میرود. کیسهشود و مستقیم به آشپزخانه میاز کنارم رد می

 ه.، ایناشته باشی. تنها چیزی که امشب گیرت میادقلقلی دوست دــ امیدوارم اسپاگتی و کوفته

 کشد.ها را از کابینت بیرون میدارد و قابلمهچند پاکت برمی

 خوای برای من شام بپزی؟!ــ تو می

 خوای، بخور.خوام برای خودم شام بپزم. تو هم اگه میــ من می

 زند.کند و لبخند میاز روی شانه نگاهی نثارم می

 زنی؟!قدر با حرفات به همه نیش میــ همیشه این

 اندازد.شانه باال می

 کنی!ــ نه که تو این کار رو نمی

 دی؟!ــ سؤال رو با سؤال جواب می

                                                           
1. Lol مخفف lots of laugh رو اون اسکای اما. زیاد یخنده یعنی است؛ lots of love دونه.می زیاد عشق یعنی 
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 ــ تو چی؟!

 خورد.دهد و دستمال به یخچال میکنم. جاخالی میدارم و سمتش پرت میدستمالی از اپن برمی

 خوای؟ــ نوشیدنی می

 گویم:کنم و میمی دستانم را زیر چانه قفل

 کنی؟!ی خودم، داری بهم نوشیدنی تعارف میــ تو خونه

 کند.های یخچال را زیر و رو میطبقه

 خوای یا نوشابه؟ــ شیر گیاهی می

 ــ نوشابه داریم؟

 اندازد.گردد و ابرویش را باال میسمتم برمیاند. بههایم دیروز تمام شدهی نوشابهمطمئنم همه

 جز سؤال پرسیدن، کاری بکنیم؟! شهــ نمی

 خندم.می

 شه؟دونم. میــ نمی

 تونی به این ادامه بدی؟!ــ مگه تا کی می

 ریزد.کند و در دو لیوان مینوشابه را باز می

 ــ یخ؟

 ــ داری؟

دهیم. نزدیکم کشم. داریم باهم مسابقه میکه او سؤال بپرسد، من هم دست از این کار نمیتا وقتی

 گوید:گذارد. چالش برانگیز میها را روی اپن میو لیوانشود می

 ــ باید یخ داشته باشم؟!

 کنم.چالشش را قبول می

 ــ یخ دوست داری؟

 آورم.داند کم نمیدهد، چون میسرش را تکان می

 ــ یخ خوب چی داری؟

 دی یا قالبی؟ــ خب، فشرده ترجیح می

 شود.. از اینکه در دام افتاده، چشمانش باریک میتواند سؤالم را با سؤال جواب دهددیگر نمی
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 دم.ــ به تو یخ نمی

 ــ بفرما. من بردم.

 گردد.سمت فر برمیخندد و بهمی

 کنه، فقط الیق شکسته.ــ بردی چون دلم سوخت. کسی که خروپف می

 زنم.ریشخندی می

 داره؟!دونی توهین فقط در حد پیام، خندهــ می

اندازم. دارم و داخل لیوان میخورم. به یخ نیاز دارد. از فریزر چند تکه یخ برمیمیای از نوشابه جرعه

ترساند. بینم او جلویم است. تیزی نگاهش برنده، اما بیشتر از آن، خطرناک است و مرا میگردم و میبرمی

رد. زانوهایم گذاآورد و کنار سرم میخورد. دستش را باال میآید، کمرم به در یخچال میجلو که می

 گوید:شوم؟ آرام میخواهم بیفتم. چرا همین االن محو نمیلرزد. میمی

 کنم، درسته؟دونی که من شوخی میــ می

شوند. امید دارم از من دور شود، هایش، کشیده میهایش تا ظهور چالهاندازد و لبنگاهی به صورتم می

حال آن را تجربه که تابهصورتیه کرده است، درکنم آسم به من حملدهم. احساس میپس سری تکان می

 ام.نکرده

 ــ خوبه.

 آید.تر میکمی نزدیک

 کشی، قابل ستایشی.ــ چون تو، توی خواب، بلند نفس نمی

 قدر به من نزدیک است، این چیزها را بگوید.او نباید وقتی آن

 شود.خورد، نفسم حبس میمیآید. نفسش که به گوشم شود و بیش از اندازه جلو میآرنجش خم می

 تو بری کنار. من با یخچال کار دارم. ...خوامــ اسکای، من می

کشد و او سعی رود. نگاهش برای دیدن واکنش من ثابت مانده است. لبخند، لبانش را باال میعقب می

م و از زیر بازوانش دهعقب هلش می زند. بهتواند و بلند قهقهه میدارد لبش از این باالتر نرود؛ اما نمی

 کنم.فرار می

 ــ خیلی االغی!

 کند.خندد و در یخچال را باز میمی
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 سر نذاشتنت خیلی سخته.دم، سربهــ متأسفم. آخه لعنتی، وقتی معلومه من بهت ضربان می

برم. نشینم و سرم را بین دستانم میزند. پشت اپن میسرعت میست، اما هنوز قلبم بهدانم شوخیمی

قدر راحت دستم نیندازد. دیگر دارم از فی بود تا آن اعتراف وحشتناک از دهانم بیرون نرود تا حاال او آنکا

تواند ای نباشد، اما هروقت بخواهد، میشوم. شاید هولدر آدم بامزهام، متنفر میدختری که درونم ساخته

خیلی خوب است، اما بروز است. احساس کردن  «نهایتشوق بی»جذاب باشد. این همان قطب مخالف 

 گیرد.ندادن آن، جان می

 خوای یه چیزی رو بدونی؟ــ می

 دهد:زند. بدون اینکه نگاهم کند، ادامه میسرش پایین است و دارد محتوای درون ماهیتابه را هم می

 ــ صددرصد نه، ولی شاید حالتو بهتر کنه.

 ــ شک دارم.

کند. روی گاز آورد و پر آب مینگاهش شیطنت دارد و لبخند به لبش است. قابلمه را از کابینت درمی

 کند.گذارد و زیرش را روشن میمی

 دی.ــ تو هم... احتماالً به من ضربان می

 ام.کنم با کنترل کردن تنفسم، نفهمد چقدر غافلگیر شدهدهم. سعی میآرام نفسم را بیرون می

 االً؟!ــ احتم

رود. او به غذا فکر زند، اما نگاهش به ماهیتابه است. آشپزخانه در سکوت فرو میدوباره لبخند می

توانم خود را کنترل کنم که از او ی من است، استرس دارم. نمیکند و من به او. با اینکه اینجا خانهمی

شد بلعد. کاش میای اطراف مرا مینخواهم دوباره حرف بزند. سکوت روی او تأثیری ندارد، چون دارد هو

 شدم.جوری از شرش خالص مییک

 شه؟!ی لول چی میــ معنی کلمه

 خندد.می

 ــ واقعاً؟!

 ــ آره. تو پیامت نوشته بودی.

 گی لول.داره، میی بیش از اندازه. وقتی چیزی خیلی خندهــ یعنی قهقهه. خنده

 ت. خیالم راحت شد که به عشق ربطی ندارد.انکار اس ِآرامشی که از حرفش گرفتم، غیرقابل
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 ست.ــ هه... خیلی احمقانه

که یعنی وای خدای  1OMGشه تایپش. مثلــ شاید... ولی وقتی ازش استفاده کنی، برات راحت می

 دونم و...که یعنی نمی IDN3که یعنی فازت چیه یا  WTF2من. یا 

 ــ وای... خدای من! بسه.

 کنم.ها بگوید، حرفش را قطع میی مخففنظیرش را دربارهاستعداد بی قبل از اینکه

 باره خیلی مزخرفه.ــ صحبت در این

 گردد.سمت گاز برمیزند و باز بهگردد. چشمکی میبرمی

 زنیم.خوای، حرف نمیــ اگه تو می

ین دلیل ا مان خوب بود، اما امشب نه؛ ودهد. سکوت! دیشب سکوتو باز سکوت همیشگی رخ می 

مان، ع بینکند. با این اوضاام میی شب چه شود، عصبی و دستپاچهسکوت منم. اینکه قرار است ادامه

سخت  رسد، تمرکزم روی زمان حال،کشد. وقتی این فکر به ذهنم میآخر سر، کارمان به بوسه می

 تا بعد ن استکند؛ یعنی ممکخواهد این کار را بکند، صبرم را کم میدانم او کی میشود. اینکه نمیمی

ارم؟! ش را ندنتظارادهد یا موقع رفتن یا دقیقاً زمانی که شام تحمل کند؟! وقتی نفسم بوی سیر و پیاز می

 ی شب را در آرامش بگذرانم.خواهد این ماجرا همین حاال باشد تا بقیهتا حدی دلم می

 ــ خوبی؟

 طرف اپن ایستاده است.وی من، آنرآورم. او روبهام را باال میسریع نگاه خیره

 خوای بری؟ آخه خیلی وقته زوم کردی اونجا.ــ جایی می

 دهم.سری تکان می

 ــ خوبم.

 ی هست که کارکند. بدون هیچ تالشی، در کارش ماهر است. واقعاًدارد و گوجه را خرد میچاقو را برمی

 او در آن استعدادی نداشته باشد؟! 

 شود.اش نثارم میکنم. نگاه جدیگذارد، سرم را بلند میچاقو را که روی میز می

 ــ کجایی اسکای؟!

                                                           
1 Oh my god 
2 What the faz 
3 I don’t know 
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خردکن شود، نگاهش را به تختهکند تا جوابی از من بشنود. وقتی از شنیدنش نومید میسکوت می

 کنم.دهد. زیرچشمی نگاهش میمی

 دی نخندی؟ــ قول می

 دهد.یکند و سر تکان می چشم، سؤالم را برانداز میاز گوشه

 نه... ...که باهات صادقمــ ازاونجایی

 دهد:ادامه می

 تونم خودم رو کنترل کنم و اگه من قول بدم، ممکنه بدقول بشم.ای. منم نمیــ تو خیلی بامزه

 گیری؟!قدر سخت میــ همیشه این

ذهنم را بخواند. این یکی را تاب  خواهدخورد. میزند. چشمش از روی من تکان نمیپوزخندی می

 آورم.نمی

 ــ باشه. باشه.

 دهم.دفعه بیرون مینشینم و افکارم را یکراست می

دونم که یه دونم که اصالً قرار هست یا نه؛ ولی میــ من توی قرار و اینا اصالً خوب نیستم. حاال نمی

خوای گم تو میشب و مدرسه و مینیمهرسه به شه که ذهنم میجوری میقرار دوستانه هم نیست. این

تونم کنترل کنم. پس چون هم من این بوسه رو منو ببوسی؟ من از غافلگیری متنفرم و این نفرتم رو نمی

شد همین االن همو کردم کاشکی میخوای؛ داشتم فکر میخوام، شاید پررویی باشی، و تو هم میمی

کنم این شب قراره چطور پزی و منم فکر میشامتو می ریچیز تموم بشه. بعدش تو میببوسیم و همه

 سر بشه.

ام، های بیهودهاز حرفکشم. از این حرف بلندباال، نفس برایم نمانده است. در جایی نفس عمیقی می

گیرم و آرام کند. دمی میدانم کجایش. با تعجب نگاهم میگذارد، ولی دقیقاً نمیخردکردن را نیمه می

دادم؛ و متأسفانه اگر فرار کند، من او را مقصر دهم. کاش در خروج را به او نشان میآن را بیرون می

اش را از من گذارد و نگاه خیرهکشد، دستش را روی اپن میدانم. چاقو را آرام روی خردکن مینمی

م انجام توانست که میمانم. این تنها کاریگیرم و منتظر واکنشش میبرد. دستانم را در آغوش مینمی

 بدهم.

 ــ این...
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 دهد:دار ادامه مینیش

 ای بود که شنیدم.ی بدون وقفهترین جملهــ طوالنی

کنم. من شوم. دستانم را روی سینه جمع میچرخد و در صندلی جمع میهایم در حدقه میمردمک

 زند.کند؟! پوزخندی میعمالً از او خواهش کردم مرا ببوسد. او دارد مرا قضاوت می

 ــ آروم باش!

گذارد و از میگریزد. آن را روی کند و داخل ماهیتابه میخردکن، اسالید میها را روی تختهفرنگیگوجه

هایش را شود، دستچیز آماده میریزد. وقتی همهکند. پاستا را درون آب جوش میشعله را تنظیم می

 دهد:ام. دستور میمن نشسته ایستد کهزند و دقیقاً جایی میکند. اپن را دور میخشک می

 ــ پاشو!

شوم، می شوم. وقتی بلنددهم. آرام بلند میگوید، انجام میکنم، اما کاری که میمحتاطانه نگاهش می

 کند.یمگذراند. با صدای بلند فکر دور هال را میگذارد و نگاهش دورتاام میدستش را روی شانه

 ــ هوم!

 زند.هایم را چنگ میآید و آستینام پایین میدستانش از شانه کند.آشپزخانه را برانداز می

 یخچال رو بیشتر دوست دارم. 1گراندــ بک

ام. دهبازی، در برابر یخچال جا ششبدهد و من مثل یک عروسک خیمهسمت آشپزخانه هل میمرا به

انتیکی لی رماصالً راه خیآورد. این گذارد. نگاهش را پایین میدستانش را دو طرف سرم روی یخچال می

ر تمام خواهم زودتیزنم او این کار را بکند. فقط ماز تصویر ذهنی که من داشتم، نیست؛ اما حدس می

سمتم خم کند و بهخواهد به این واسطه، چیز بزرگی بسازد. شروع میشود. مخصوصاً حاال که او می

 بندم.کشم و چشمانم را میشود. نفس عمیقی میمی

 کنم.یصبر م

 کنم.و صبر می

هایش بسته است. من هم شانه خالی کنم، او هنوز چشمهایم را که باز میافتد. چشمهیچ اتفاقی نمی

اندازند. هایش لبانم را دست میرود و نفسشود او به خنده بیفتد. عقب نمیکنم که فقط باعث میمی

دهد. من و او. ی نعنا و نوشابه را به ریه میهاها را لمس کرده باشد. عطر برگمثل آنکه یک انگشت آن

                                                           
  Back graund .1؛ پسزمینه
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کند. لب تواند خوب باشد، اما او این کار را میکردم که ترکیب این دو میوقت فکر نمینعنا و نوشابه. هیچ

 زند:می

 ــ اسکای!

 دهد:ادامه می

م گفتم امشب ای، من قبل از اینکه بیام اینجا، به مغزخوام تو رو زجر بدم یا هرچیز دیگهــ من نمی

 کنم.بوسمت. پس این کار رو نمینمی

رود و من همین نفسم از پنجره بیرون میشود نومیدی در دلم رسوب کند. اعتمادبهکلماتش باعث می

 کنم.های سیکس نیاز مبرم پیدا میحاال به پیام

 ــ چرا نه؟

آید. سعی هایم پایین مینشیند. دستش تا روی لبکند و روی صورتم میهایش سقوط مییکی از دست

گذارد در همان لحظه گیج شوم. نگاهش بلعد و نمیام را میذره ارادههایش نلرزم. ذرهکنم زیر نوازشمی

حرکت ام بیآید و دستش روی شانهام پایین میکند. تا چانههایم دنبال میحرکت دستش را تا آرواره

انکاری دارد. با دیدن این نگاهش، هایش اشتیاق غیرقابلگرداند. چشمماند. نگاهش را به صورتم برمیمی

 کند.نومیدی مرا رها می

 خوام تو رو ببوسم. باورم کن.ــ من می

نشیند، خون از آن فرار ام میکند. پشت دستش که روی گونههایم سقوط مینگاهش از چشم به لب

رود. حاال ام که او عقب میرلم را از دست دادهکنم. تقریباً کنتکند. این بار با عالقه به دستش تکیه میمی

 کند.ام که مرا هک میچیزی جز یک ملعبه در دستانش نیستم. مثل سایتی شده

 کنی؟!خوای، تو چرا این کار رو نمیــ اما... اگه واقعاً اینو می

. با دو دستش صورتم کنمخودش را تبرئه کند، وحشت می «دختردوست»ی از اینکه او بخواهد با کلمه

کند و دستش را در امتداد کند. با پشت شستش نوازشم میسمت خودش خم میگیرد و سرم را بهرا می

 کنم.کشد. سریع فاصله را تمام و در آغوشش سقوط میام میاستخوان گونه

 ــ اما...

 کند:زمزمه می

 ترسم که تو حسش نکنی.ــ می



 
110 

فهمم که آید و میمان در تخت، پیش چشمم میی دیشبلمهکنم. مکاگیرم و حبسش میدمی می

کنم. گفتم چیزی حس نمیوقت نگفتم که هیچچیزی به او بگویم. من هیچی هیچچیزی دربارهنباید هیچ

ستثنای زندگی من است. دستم شوم، اما او در هر موردی، احس و کرخت میوقتی کسی مرا ببوسد، بی

دهم. من ام را گرفته است و او را به نگاهم پناه میمان دستی که چانهگذارم. هرا روی دستش می

ها را فریاد بزنم، ولی خواهم این حرفکنم. میها دارم حس میکنم، هولدر. من تازگیاحساس می

اش طرف سینهگیرد. مرا بهبندد و نفس میدهم. چشمانش را میجایش سرم را تکان میتوانم. بهنمی

هایم از روی ناواردی گذارد. دستپیچد و دست دیگرش را پشت سرم میویش دور تنم میکشد. بازمی

پیچم. وقتی آورم و دور کمرش میهایم را باال میهنوز کنارم است، پس برای امتحان هم شده، دست

شود. گیرد؛ و کارمان با این آرامش خالصه میآورد، آرام میهایی که مرا از پا درمیکنم، نفسبغلش می

ای نیست که توقعش را بوسد. این بوسهفشاریم و او سرم را میزمان یکدیگر را در آغوش میهر دو هم

تا زمانی که تایمر گاز به صدا دربیاید،  داشتم، ولی مطمئنم این بوسه را از هرچیزی بیشتر دوست دارم.

نشاند. کار، لبخندی روی لبانم می کند و همینحال، او مرا سریع رها نمیمانیم. باایندر این حالت می

کنم، چون واقعاً از نگاه کردنش عاجز کند، من زمین را نگاه میهایش را از دورم باز میزمانی که دست

ی ناشیانه، بیشتر از اوست. مثالً اگر او خجالت مرا هستم. درهرحال، تالش من برای جبران این بوسه

 داشت.هایم را محکم نگه میهایش دستنگشتگرفت و با اکرد، دستانم را میدرک می

 ــ منو نگاه کن!

مان ام را پنهان کنم. نومیدی از اینکه فهمیدم که جذابیتکنم نومیدیدزدم و سعی مینگاهم را می

 برای همدیگر در دو سطح متفاوت است.

وقت تا حاال منو باور کن. من هیچ گم،ها رو بهت میبوسم، اما وقتی اینــ اسکای، من امشب تو رو نمی

دونی من تو چه نخواستم یه دختری رو با این اشتیاق ببوسم، پس فکر نکن برام جذابیتی نداری. تو نمی

دم، بین تونی وقتی بهت اسپاگتی میتونی دستمو بگیری، دست تو موهام بکشی، تو میام. تو میحالی

خوام گیری یا حتی فردا یا هر دو. من میای نمیبوسه وقت امشب از منپاهام وایستی؛ ولی تو هیچ

ده، چون من بوسمت، مثل هر دختر مجرد دیگه، بهت یه حس خاص دست میمطمئن بشم که وقتی می

 ها بشه.بوسهتو تاریخ اولین مون، بهترین بوسهخوام اولین بوسهمی

 بوسد.برد و میدستانم را سمت لبانش می
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 ها رو تموم کنیم.قلقلیکن تا باهم کوفته ــ االنم اخماتو باز

تواند هر زنم، چون این بهترین روش پیچاندن من بود. اگر همین روش را دنبال کند، میلبخندی می

 روز مرا بپیچاند.

 ــ باشه؟ همین کافیه که قول یه قرار دیگه رو ازت بگیرم؟

 دهم.سر تکان می

 اه کردی.ی یه چیزی اشتبــ آره... اما تو درباره

 ــ چی؟

ی من نیست. تو هم اینو خوب م، بهترین باشه، اما این اولین بوسهخوای اولین بوسهــ تو گفتی می

 دونی.می

کند. به یخچال گذارد و باز خون از صورتم فرار میشود. دستانش را روی صورتم میچشمانش باریک می

رود و هولدر شود. لبخند از نگاهش میدیک میطرز خطرناکی به صورتم نزدهد و لبانش بهام میتکیه

شود و به من تکیه قدری نزدیکم میگیرد. بهقدر جدی که نفسم را میشود. آنجدی جایگزینش می

کند. چشمانش را نبسته، پس خیلی بیش از رسد. این انتظار، مرا فلج میدهد که لبانش به صورتم میمی

شود. تا حاال این هایمان درهم آمیخته میدارد و نفسیت نگه میخیلی نزدیک من است. مرا در این موقع

ی دیگر کاری انجام شدت درماندگی را احساس نکرده و کنترلم را از دست نداده بودم. اگر تا سه ثانیه

کند، سریع لب پایینم کنم. نگاهش به لبانم است. وقتی این کار را میهایم به او حمله میندهد، با چنگ

 کرد، توانایی گاز گرفتنش را هم داشتم.کشد. اگر این کار را نمیندان میرا به د

 ــ بذار یه چیزایی رو برات روشن کنم.

 دهد:ترین صدایش ادامه میبا آرام

بوسیدنت، حسی شه. اگه وقتی بقیه میت زده میای که لبم لمست کنه، تازه اولین بوسهــ لحظه

 خوام ببوسمت، نبوسیدتت.جور که من میت. تا حاال کسی اونشه اولین بوسهنداشتی، پس این می

گردد و حواسش ماند. برمیرود، رویم قفل میسمت فر میدارد و نگاهش تا زمانی که بهدستانش را برمی

توانم سر بخورم و روی انگار باز مرا پیچانده است. پاهایم حس ندارد. فقط میدهد. انگارنهرا به پاستا می

 نشینم. بعد کمرم را به یخچال فشار دهم و نفس عمیقی بکشم.زمین ب
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 ــ اسپاگتیت افتضاحه.

شود، د میانم ربندم تا بهترین پاستایی را که دارد از لبخورم. چشمانم را میقاشق دیگری از غذا می

 گوید:مزه کنم. هولدر میحس و مزه

 دونی.قشی. خودتم اینو میــ تو عاش

 دهد.ن میمدارد و یکی را هم به دارد. یکی را خودش برمیشود و دستمال برمیاز پشت میز بلند می

 ی صورتت سسی شده!تو پاک کن. حاال خوبه مزخرف بود و همهــ حاال هم چونه

شب به حالت عادی برگشت، تقریباً. یک لیوان آب  ، تقریبا1ًیخچال افتاد یزمینهبعد از اتفاقی که با پس

ام را از به دستم داد و کمک کرد بلند شوم. به کار مشغولم کرد و باعث شد آن حس بد و دستپاچگی

 دست بدهم.

 ــ تا حاال بگو و بخور بازی کردی؟

 دهد.سرش را آرام تکان می

 ــ باید بازی کرده باشم؟!

 اندازم.شانه باال می

ذاریم. یمهامون وقت این یه راهه خوبه تا همدیگر رو بشناسیم. توی قرار بعدی برای عاشقانه ــ خب،

 بهتره به سؤاالیی که مهمن برسیم.

 خندد.می

 جوری باید بازی کنیم؟ــ تسلیم. چه

حق  که سؤال منو از روی صداقت جواب ندی،پرسم. تا وقتیــ من ازت سؤاالی واقعی شخصی می

 شق غذا یا یه لیوان نوشیدنی بخوری؛ یا برعکس.نداری یه قا

                                                           
  1 . قرار عاشقانهای که در آشپزخانه داشتند.
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 ــ به نظر آسونه. اگه نخواستم سؤالی رو جواب بدم، چی؟!

 میری.ــ از گشنگی می

 آورد.گیرد و چنگالش را پایین میبا انگشتانش روی میز ضرب می

 ــ هستم.

ن بازی را سی ثانیه پیش طرح که من ایکردم؛ اما ازآنجاییهایم را از قبل آماده میشاید بهتر بود سؤال

کنم. از سرک کشیدن در عمق مزه میام را مزهی نوشابهماندهکردم، جورکردن آن سخت است. باقی

 شود.مان بد تمام میام. این سرک کشیدن همیشه برایاش، کمی عصبیزندگی

 ــ خب، یه سؤال...

 دهم.گذارم و به صندلی تکیه میلیوانم را روی میز می

 را توی فروشگاه منو تا پارکینگ دنبال کردی؟ــ چ

 ای.گم، فکر کردم تو یکی دیگهــ احتماالً من هم می

 دونم. اما کی؟ــ می

کند. دستش را برای برداشتن لیوانش دراز شود و صدایش را صاف میجا میاش جابهمعذب در صندلی

 گذارم.کند که من نمیمی

 ــ نخور. اول جواب سؤالم رو بده.

 شود.گیرد، ولی در آخر نرم میجبهه می

دونم منو یاد یکی مینداختی. دیگه دنبالش دونم تو منو یاد کی مینداختی، فقط میــ من دقیقاً نمی

 بعداً فهمیدم منو یاد خواهرم انداختی. نرفتم، تا اینکه

 دهم.ام را چین میبینی

 ندازم؟ــ من تو رو یاد خواهرت می

 .کشمخودم را عقب می

 آوره هولدر!ــ این شرم

 خندد.می

کنی. فقط یه چیز، مثل اون نگاه نمیچیزت مثل اون نیست. تو به همهــ نه... نه مثل اون... همه

دونم چرا دنبالت کردم. اون فقط یه موقعیت چیزهایی باعث شد من فکر کنم تو اونی... و اینکه نمی



 
115 

م بهت وغریب بود. بعدش هم که جلوی در خونهسخت بود که درکش نکردم. کل اون موقعیت عجیب

 ...برخوردم و

کند. آرام چرخد و چشمش هم آن را دنبال میی بشقاب میکند. انگشتش لبهاش مکث میوسط جمله

 گوید:می

 افتاد.ها میــ انگار باید اون اتفاق

م محتاطانه پیش کنی آخرش، سعی میخاطر جملهشوم. بهکشم و در جوابش غرق مینفس عمیقی می

ام. هایش ترسیدهکند من از حرففهمم که او فکر میاندازد و من میاش را به من میبروم. نگاه عصبی

 اش را بخورد.کنم تا نوشیدنیزنم تا قوت قلب بگیرد. اشاره میلبخندی می

 تونی بخوری.ــ حاال می

 دهم:ادامه می

 ــ حاال نوبت توئه سؤال بپرسی.

خوام بدونم پا توی کفش کی کردم. امروز یک پیام مرموز گرفتم. برام تره. میخیلی آسون ــ اُه! این

 «پرداخت کن و مال منو هدر نده مردک!های خودتو پیشاگه امروز با دخترم قرار داری، پیام»نوشته بود: 

 خندم.می

 ه.فرستهایی با انرژی مثبت میــ حتماً از طرف سیکسه. اون همیشه برام پیام

 دهد.سرش را تکان می

 ــ امیدوار بودم همین رو بگی.

 کند.آید و چشمانش را برایم باریک میجلو می

 شد.قدر مؤدبانه نمیام. اگه طرف، پسر بود، جواب من اینــ چون من یه آدم رقابتی

 ــ جواب دادی؟ چی بهش گفتی؟

 ــ این سؤال توئه؟! اگه سؤال نیست، من یه قلپ دیگه بخورم.

 ــ شکمت رو نگه دار و جوابم رو بده.

 «های بیشتری بخرم؟تونم دقیقهچطوری می»ــ آره. جوابش رو دادم و گفتم: 

بار است. کننده و اسفکنم لبخند نزنم. این خیلی ناراحتشود و من سعی میقلبم گودالی از احساس می

 دهم.سرم را تکان می
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 بت منه.ــ شوخی کردم. این سؤال من نبود. حاال نو

 دوزد.آورد و چشمانش را به من میچنگالش را پایین می

 ــ غذام سرد شد.

 گذارم.ام میگذارم و دستانم را زیر چانههایم را روی میز میآرنج

 ی خواهرت بدونم... و اینکه چرا با فعل ماضی ازش حرف زدی؟خوام دربارهــ من می

 کشد.و دستانش را روی صورتش می کندعقب خم می سرش را به

 ــ پوف... واقعاً سؤال عمیقی ازم پرسیدی، ها؟!

 ی بازیه. من که قانونش رو تعیین نکردم.ــ این نحوه

ًا کند و من فوریماش را زیر این لبخند، پنهان ارد ناراحتیزند. دگیرد و لبخندی به من میباز جبهه می

 پس بگیرم.شد سؤالم را کنم، کاش میآرزو می

 م چه سال افتضاحی داشتن؟ــ یادته بهت گفتم پارسال خونواده

 کشد.ی بشقاب طرح میکند و باز با انگشتش لبهدهم. صدایش را صاف میسر تکان می

 1عمد از اصطالح اوردوزده که بهــ اون، سیزده ماه پیش مرد. خودشو کشت؛ گرچه مامانم ترجیح می

 استفاده کنه.

دارم و شود. پس من هم احترامش را نگاه میای نگاهش از من جدا نمیزند، لحظهیوقتی حرف م

بدهم.  بش رادانم چطور باید جواکنم. هرچند که نگاه کردنش، واقعاً سخت است. واقعاً نمینگاهش می

 دانم، چون من این بحث را شروع کردم.خودم را مقصر می

 ــ اسمش چی بود؟

 کردم.میــ لِزلی. من لِس صداش 

 .توانم غذا بخورمکنم بیشتر از این نمیریزم و ناگهان حس میهم میبا شنیدن لقبش، به 

 تر بود؟بزرگ ــ از تو

 گذارد.چرخاند و به دهان میدارد. در پاستا میآید و چنگالش را برمیجلو می

 ــ ما دوقلو بودیم.

                                                           
 . بیش از حد خوردن دارو یا بیش از حد کشیدن مواد که میتواند باعث مرگ شود.1 
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گردم تا. یا عیسی مسیح! دنبال لیوانم میصدایش صاف است. مثل قبل از خوردن یک چنگال از آن پاس

 گوید:دهد. با دهان پر میدارد و سرش را تکان میکه او آن را برمی

 ــ نوبت منه.

 کند.خورد. بعد دور لبش را با دستمال پاک میاش میای از نوشیدنیجرعهکند و جویدن را تمام می

 خوام داستان پدرت رو بدونم.ــ من می

 پذیرم.حساب را میگذارم و با شرافت این تسویهخواهد. ساعدم را روی میز میبلند می دلم یک فریاد

ای ازش ندارم. خالصه، وقت بعد از سه سالگیم ندیدمش. هیچ خاطرهگم، من هیچــ احتماالً من هم می

 دونم اون چه شکلیه.دونم چی باید بگم. من اصالً نمینمی

 ــ مامانت هیچ عکسی ازش نداره؟

 ام.داند من به فرزندخواندگی پذیرفته شدهفهمم که نمیپرسد، میوقتی از او سؤال می

 ــ یادته گفتی مامانت چقدر جوونه... خب، واقعاً هست... چون منو به فرزندخوندگی گرفته.

زده یا وقت مرا خجالتی ننگ نیست که بخواهم پاکش کنم. این مسئله هیچفرزندخواندگی، لکه

پرسد که کرده است و حس نکردم باید خورشیدم را زیر ابر پنهان کنم؛ اما هولدر جوری میشرمنده ن

 کند.انگار فرزند نامشروعم و این ناراحتم می

 گیرن، ندیدی؟!ــ چیه؟! تا حاال کسی رو که به فرزندخوندگی می

 کند.بخند عوض میاش را با یک لاما باالخره آشفتگی کشد تا خودش را جمع کند،چند ثانیه طول می

 ــ وقتی سه سالت بود، به فرزندی گرفتنت؟ کارن گرفت؟

 دهم.سرم را تکان می

بابام نتونست یا...  ــ اون زمان پنج سالم بود. وقتی مامان واقعیم مرد، بابام منو گذاشت پرورشگاه.

وقت خوام هیچمینخواست منو بزرگ کنه. هرچند، من مشکلی ندارم. خوبم. من با کارن خوشبختم و ن

 دنبالش برم. اگه برای بابامم مهم بود که کجام، تا حاال پیدام کرده بود.

جرعه از خواهم یک ها تمامی ندارد؛ اما من االن فقط میتوانم به صراحت بگویم سؤال این چشممی

 کنم.اشاره میسمت بازویش ام را بخورم و اینکه توپ را به زمین خودم برگردانم. با چنگال بهنوشیدنی

 کوبیت چیه؟ــ معنی خال

 کشد.برد و روی تتواَش میدستش را عقب می
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 ــ این یادآوره... اینو وقتی لِس مرد، زدم.

 ــ یادآورِ چی؟

تواند ست که با ارتباط چشمی نمیگیرد. این تنها سؤالیدارد و نگاهش را از من میلیوانش را برمی

 پاسخ دهد.

 برای کسایی که تو زندگیم نومیدشون کردم. ــ این یه یادآوره...

 رود.گرداند و هنوز از نگاه کردنم طفره میخورد و لیوان را سر جایش برمیاش را مینوشیدنی

 ــ این بازی، خیلی جالب نیست. هست؟!

 خندد.آرام می

 ــ واقعاً نه... راستشو بخوای، واقعاً چرته.

 زند.گرداند و لبخند مینگاهش را به من برمی

 ــ ولی بهتره ادامه بدیم، چون من هنوز سؤال دارم. تو چیزی از قبل فرزندخوندگیت یادت هست؟

 دهم.سرم را تکان می

کسی رو نداری که مهر رسه که تو وقتی هیچــ حقیقتاً نه. یه چیزهای کوچیک، ولی اینا به این نکته می

تنها چیزی که از قبل اینکه کارن منو قبول  ی.دشون رو از دست میهات بکوبه، همهتأیید پای خاطره

تونم تشخیص بدم این دونم برای کیه... حتی اصالً نمیاصالً هم نمی کنه یادمه، چندتا جواهرفروشیه که

های پس و پیش، واقعی هستن یا چیزی بین خواب و رؤیا، یا حتی یه چیزی که تو تلویزیون خاطره

 دیدم.

 ــ مامانتو یادت میاد؟

آید و این تنها چیزی در گذشته است که شوم. من مادرم را یادم نمیکنم و در سؤالش غرق میمیمکث 

 گویم:کند. رک میمرا ناراحت می

 خوریم.ریم دسرمونو میپرسم و بعدش میــ کارن مامانمه. خب، نوبت منه. آخرین سؤالو می

 گوید:دار مینیش

 ی کافی هست؟!اندازهــ به نظرت دسر به

 پرسم.کنم و آخرین سؤالم را میخیره نگاهش می

 ــ چرا پسره رو کتک زدی؟
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دهد و توانم بگویم او هیچ نیازی به توضیح جزئیات ندارد. سرش را تکان میاش میبا توجه به چهره

 زند.بشقابش را کنار می

 پذیرم.خوای جواب این سؤالو بدونی اسکای. من مجازاتمو میــ تو نمی

 خوام بدونم.واقعاً می ــ نه، من

اش کشد. دستش را زیر چانهگذارد و گردنش را میاش میکند و دستش را روی چانهسرش را کج می

 گذارد.دارد و آرنجش را روی میز مینگه می

 معنا بود.تمامکردم. اون یه احمق بهــ بعدش هم، من قبالً گفته بودم چرا این کار رو می

 کنم.میهایم را باریک چشم

 کنی.ــ این خیلی مبهمه. تو این کار رو نمی

 شود.کند و باز چشمانش رویم قفل میصورتش هیچ تغییری نمی

خاطر همین رفت مدرسه. بهجا میی اول برگشتنم به مدرسه، بعد از مرگ لس بود. اونم همون ــ هفته

ر پسری که شنیدم داره یه چیزایی پشت شدم از کناهمه فهمیدن چه اتفاقی افتاد. داشتم تو راهرو رد می

جایی کشیده  مخالفتمم بهش گفتم. قبول نکرد و قضیه بهگه. چیزهایی که باهاش مخالف بودم و لس می

کس هم چیز و هیچخورد زدمش. به هیچشد که من باالی سرش بودم و برام مهم نبود. زدمش. تا می

 شه، ولی بازم برام مهم نیست.کر میکردم. تا حدی که احتماالً یه گوشش توجهی نمی

ست که قبالً کند. نگاهش همان نگاه سخت و سردیبه من زل زده است، اما در حقیقت نگاهم نمی

توانم هایش دیده بودم. قبالً این نگاهش را دوست نداشتم و حاال هم ندارم؛ اما حداقل حاال میدرون چشم

 شان.بفهمم

 گفت؟ــ حاال مگه چی می

 کند.دهد و نگاهش به فضای خالی میز سقوط میاش تکیه میصندلیبه 

تونست ذره تحملش رو داشت، میترین راه رو انتخاب کرده... اگه یهلس راحت»گفت: ــ شنیدم که می

 «تا آخرش وایسه.

 ــ تا آخر چی؟

 گوید:میل و خونسرد میاندازد. بیشانه باال می

 ــ زندگی.
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 ترین راه رو انتخاب کرده.ن راحتکنی اوــ تو فکر نمی

دارد. رمیاش را از صندلی بکنم. هولدر تکیهسؤالم را بیش از اینکه سؤالی باشد، خبری تمام می

 کشد و با دقتدود. نفس عمیقی میگیرد. شستش کف دستم میکند و دستم را میدستانش را دراز می

 کند.آن را خالص می

ونه و ند شناختم. اون جرئت داشت که مرد. جرئت اینکه تمومش کنهترین آدمیه که میــ لِس شجاع

تره تا احتیلی رخبعدش چیه... که اصالً بعدی وجود داره یا نه... زندگی کردن بدون اینکه زندگی کنی، 

کنم... می ستایش بگی گور باباش و بری... و لس از اون آدمایی بود که گفت گور باباش و من اونو اینکه

 ترسم.که از کاری که اون کرده، میتا وقتیحداقل 

و هم و ا آورملرزم. چشمانم را باال میفهمم که دارم میدستانم هنوز بین دستانش است و تازه می

س من هد. پدنیست که بتواند این وضعیت را توضیح  ایگرداند. قطعاً هیچ کلمهخیرگی نگاهش را برمی

را  لغزاند و سرمزند. دستش را پشت گردنم میو میز را دور میشود کنم. بلند میهم دیگر تالش نمی

 رود.کند، به آشپزخانه میبوسد. گردنم را که رها میمی

 خوای یا کلوچه؟ــ بروانی می

ز کند و من هنوگردد و نگاهم میام. برمیپرسد و من از شدت حیرت خفه شدهاش میاز باالی شانه

ین یک ارد؟! ادمایل تنم چه باید بگویم. او واقعًا اعتراف کرد که به خودکشی داام. نمیشوکه به او زل زده

ست، چه ااشته دانم باید با بمبی که او در آغوشم گذکرد؟! من نمیمنظورش، چیزِ دیگری بود؟! غلو می

 کار کنم. 

دهنده یتسل یزند و با لحنگردد. جلوی من زانو میریزد و به میز برمیدر بشقاب کلوچه و بروانی می

 گوید:می

 ــ هی!

 گیرد. صورتش آرام است.صورتم را در دستانش می

ــ من منظورم این نبود که تو رو بترسونم. من تمایلی به خودکشی ندارم، اگه این چیزیه که تو رو 

ت کنم. من دیوونه نیستم. من از اختالل فشار روانی زدهخوام با این موضوع وحشتترسونه. من نمیمی
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برم. من فقط یه برادرم که خواهرش رو بیشتر از زندگی خودش دوست داره. من هم رنج نمی 1آسیبیسپ

کنم. پس شاید وقتی با خودم بگم که کارش درست شم وقتی به اون فکر میشم، جدی میفقط تند می

 .تونم انجام بدمبوده، بهتر بتونم کنار بیام؛ هرچند که نبوده و این تنها کاریه که می

 ارد.وری دخواهد من بفهمم که او چه منظکند. میگیرد و نومیدانه مرا نگاه میصورتم را محکم می

ون بوده؛ چ ، اونتونست انجام بدهخوام باور کنم تنها راهی که میوار عاشق اون بودم. میــ من دیوونه

 کنه. ه پیداتا یه راه دیگبخشیدم که چرا کمکش نکردم وقت خودمو نمیکردم، هیچاگه این کار رو نمی

 چسباند.اش را به صورتم میپیشانی

 ــ باشه؟

 د.ببین دهم مرا در این حالکشد. من اجازه نمیسمت صورتم میدهم و دستش را بهسرم را تکان می

 شویی.ــ باید برم دست

دهم یو کاری انجام م بندمکنم. در را پشت سرم میشویی پرت میکشد و خودم را در دستعقب می

و  هقی دارمکنم. نه هقکنم. من زشت گریه نمیام. گریه میوقت انجام ندادهام، هیچکه بعد از پنج سالگی

 ست. براییادیآید و این یک قطره هم زام پایین میای اشک تا چانهکنم. تنها قطرهنه صدایی ایجاد می

ی دیگری کنم و برای اینکه قطرههایم را پاک میمگیرم. با دستمال چشهمین سریع جلویش را می

وش دانم او سرپیدانم که باید به او چه بگویم؛ فقط مکشم. هنوز نمیهایم مینریزد، دستمال را زیر چشم

ر ین افکادهم تا اخواهد برش دارم. سرم را تکان میمحکمی روی این قضیه گذاشته که حاالحاال دلم نمی

است.  بینم که در هالکنم و او را میکشم. در را باز میدارند و نفس عمیقی میازسرم برمزاحم دست

زدیک نایستد و قدمی رود و دستانش را در جیبش مشت کرده است. با دیدن من، راست میرو میقدم

 شود.می

 ــ خوبی؟

 .کنددهم. نفس عمیقم هم راه خودش را پیدا میزنم و سر تکان میبهترین لبخندم را می

 کنه.یمکنم تو خیلی تند و جدی هستیا. این دقیقاً حرفم رو ثابت ــ من بهت گفتم که فکر می

                                                           
کند. رفتارهای آشفته و حاکی از میحه؛ بیمار نسبت به این تجربه احساس ترس و درماندگی آسیبی یا اختالل استرس پس از ساناختالل فشار روانی پس. 1

 است. ...کند از یادآوری رویداد و سانحه اجتناب کند. حوادثی مانند تصادف، زلزله،دهد و مدام تالش میقراری نشان میبی
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اش روی سرم گیرد و چانهزند. دستانش از پشت مرا در برمیکند و سقلمه میخواب اشاره میبه اتاق

 گوید:برد، میطور که مرا سمت اتاق مینشیند. همینمی

 بشی؟! ــ هنوز اجازه نداری حامله

 ــ نچ. این هفته نه... بعدش هم... تو قبل از اینکه یه دختر رو حامله کنی، باید ببوسیش.

ت کنم تونم حاملهخونن هم از رابطه سر درمیارن؟! چون من میــ مگه کسایی که تو خونه درس می

 خوای نشونت بدم؟!بدون اینکه ببوسمت. می

 کنم.م. جایی که تا دیشب خوانده بودیم، باز میزندوزم و کتاب را چنگ میبه تخت چشم می

کنم. امیدوارم قبل از اینکه کتاب تموم بشه، یه چیزهایی هم ازش یاد ــ رو حرفت حساب باز می

 بگیریم.

پیچد و مرا به خود فشار خزم. دستش را دورم میکشد و من هم کنارش میهولدر روی تخت دراز می

 کنم.دهم و خواندن را شروع میاش جا میدهد. من هم سرم را زیر چانهمی

*** 

 

خواندم، تمام مدت دهد، اما وقتی کتاب را میغرضی انجام نمیدانم که او این کار را از روی قصدومی

 حواسم را پرت کرد. 

چرخید. هر هایش میهایم را موقع خواندن و موهایم را که بین دستکند. لبزیرزیرکی نگاهم می

اش اش هر بار با دقت و تمرکز است. چهرهاندازم. چهرهزنم، نگاهی اجمالی به او میای که ورق میصفحه

گوید که او به تنها چیزی که خیلی توجه ندارد، این خیلی روی لبانم متمرکز شده. یک حسی به من می

کنم او دیده باشد که یگذارم. اصالً فکر نمبندم و روی شکمم میخوانم. کتاب را میاست که من دارم می

 ام.من کتاب را بسته

 ــ چرا حرفت رو قطع کردی؟

 اش رو لبانم.کند، نه نگاه خیرهی متمرکزش تغییری مینه چهره

 گویم:با کنجکاوی می

رسه که جوری به نظر میخوندم. این دو باهم فرق دارن. اینــ حرف زدن؟! هولدر من داشتم کتاب می

 دادی.نمی یه سر سوزن هم اهمیت
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 زند.کند و نیشخندی میبه چشمانم نگاه می

اومد؛ ولی قطعاً هایی که ازش بیرون میها به کلمهوقتــ اُه! من اتفاقاً خیلی توجه کردم، به لبات. بعضی

 به لبات آره.

کشد. همچنان آید و مرا مقابل خودش میکشد. از تخت پایین میاش پایین میسریع مرا از روی سینه

خواهد مرا بخورد. ام و میست که انگار من کیک شکالتیاش تغییر نکرده است و نگاهش جوریهرهچ

کند. حسم ها را لمس میلغزد و آرام آنکنم که کاش این کار را هم بکند. انگشتش روی لبانم میآرزو می

خورم انگشتان او م میترسم نفس بکشم و او این حس و نیرو را ادامه ندهد. قستوصیف است. می ِغیرقابل

 مثل خطی مویین روی تمام نقاط حساس بدن من است.

 تونم از دیدنش دست بکشم.ــ لب و دهن قشنگی داری، نمی

 داشتنیه.فریب و دوستخیلی دل ــ باید تستش کنی.

 رود.شود و سرش در گردنم فرو میبندد. خم میچشمانش را می

 ــ بسه. تو شیطونو جواب کردی!

 دهم.م و سرم را تکان میخندمی

 ی خودته. چرا من باید بهش عمل کنم؟!ی احمقانهــ حقته. این نقشه هم نقشه

بوسم، چون بوسیدنم دم. من امشب تو رو نمیدونی من کاری رو که درسته، انجام میــ چون تو می

ریم، یش میرسه به قدم بعدتر و با سرعتی که ما پشه حرکت بعدی. حرکت بعدی میش مینتیجه

 ذره طوالنی بشه؟هامون یهخوای اولینمونه. تو نمیی دیگه هیچ اولینی برای ما نمیهفته

 آید.کند و پایین میسرش را بیشتر در گردنم فرو می

 ها داریم مگه؟!ها؟ چقدر اولینــ اولین

یگر رو دیدیم، گم نباید خیلی سریع عمل کنیم. از وقتی همدــ خیلی زیاد نیست و برای همین می

 ها رو انجام دادیم.خیلی

 کنم تا نگاهش کنم.سرم را خم می

 هایی رو تا حاال داشتیم؟!ــ چه اولین

ای که باهم خوابیدیم، هرچند که هاش مثل اولین بغل. اولین قرار. اولین دعوا. اولین لحظهترینــ ساده

مون وقتی ی مونده. اولین بوسه. اولین خوابیدنمن اصالً نخوابیدم... و کامالً مشخصه که چه چیزهایی باق
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هر دومون بیداریم. اولین ازدواج. اولین بچه، که البته اینو باید بعد ازدواج انجام بدیم. بعد دیگه کارمون 

شه، بعد من تو رو طالق بدم و برم با یه کسی که بیست کننده میتمومه. دیگه زندگی یکنواخت و خسته

ها داشته باشم؛ ولی تو باید تونم کلی از این اولینجوری میه ازدواج کنم. اینترسال از خودم جوون

 هاتو بزرگ کنی.بشینی بچه

 زند.فشارد و لبخند میام را در دستش میچانه

کنم تا دیرتر مجبور دم. من برای بوسیدنت صبر می؟ من اینا رو فقط به نفع تو انجام می1ــ دیدی بیب

 بشم ترکت کنم.

 ندم.خمی

 قدری که دیگه برام جذاب نیستی.ترسونه، اونــ منطق تو منو می

 زند.روی من خیمه می

 م.من خدای جذابیت ــ تو هیچ جذابیتی توی من پیدا نکردی؟! این دقیقاً معنیش اینه که

 دهم.سرم را تکان می

صالً منو ه که تو ایه چیه، بهتردونزنی. اصالً میــ من کالً هیچ جذابیتی از تو پیدا نکردم. تو منو پس می

 وقت من باال میارم.نبوسی، چون اون

آورد و به یماندازد. لبانش را تا کنار سرم پایین خندد و وزنش را روی یکی از دستانش میبلند می

 چسباند.گوشم می

 گویی.ــ تو یه دروغ

 کند:زمزمه می

 کنم.ــ من برای تو جذابم و اینو بهت ثابت می

 رم. لبانشنبوسد؛ آرام و شود. باالی گوشم را میکند، نفسم بریده میوقتی لبانش با گردنم مالقات می

 چسباند.برد و به گوشم میگیرد. لبانش را آرام باال میرود. قلبم نوسان میتر میپایین

 ــ حسش کردی؟

 سرم را به معنای نه حرکت دادم؛ اما این یک دروغ محض بود.

 خوای من این کار رو دوباره انجام بدم؟!میــ تو 

                                                           
  1 . عزیز، عزیز دلم )در اینجا بیب، تکهکالم خاص دینهولدر به اسکای است.(



 
125 

تواند چیزی را که در سرم دهم؛ اما انگار او تلپاتی دارد و میی نه تکان میبا سرسختی سرم را به نشانه

خواهم دوباره این زنم، بفهمد. با بدبختی تمام، باید بگویم بله، دوست داشتم. با تأسف، بله. میفریاد می

کشد. اول خندد. لبانش را نزدیک لبم میدهم، میی نه تکان میوقتی سرم را به نشانهکار را انجام دهد. 

رسد. باز لبش را زیر گوشم نگه دهد تا به زیر گوشم میام را ادامه میبوسد. امتداد گونهام را میچانه

 زند:دارد و لب میمی

 ــ االن چطور؟

ای بود که م. او مرا نبوسیده است و این بهترین بوسهزده نبودقدر هیجانحال آناُه! خدای من! تابه

خواهم بدانم بعدی که قرار بندم، چون نمیدهم و چشمانم را میام. سرم را باز تکان میحال داشتهتابه

گردد. رود و برمیی شلوارم پایین میخزد. شستش تا لبهشرتم میاست بیاد، چیست. دستش زیر تی

هایش سنگین شده شود. نفسهایم کشیده میاش تا زیر آروارهکشد. بینییانگشتانش را روی شکمم م

تواند برای بوسیدن من صبر کند. الاقل من با تمام نومیدی، است و من مطمئنم که او دیگر امشب، نمی

کدام از بوسد و هیچجایش آنجا را میزند. بهرسد، حرفی نمیامیدوارم. وقتی دوباره به زیر گوشم می

های پایم همگی لبان او را فریاد پنجه های بدنم نیستند که حس نداشته باشند. از فرق سر تا نوکعصب

کند. ظاهراً یک دهم، سرمایی روی پوستش شیوع پیدا میزنند. دستم را که روی گردنش سر میمی

ه جنون ی آنی، تمام مقاومتش را برای یک ثانیه ذوب کرده است. صدای آرامم او را بحرکت ساده

کنم. از این تغییر هایم را. چشمانم را باز میهایم را، گونههایم را، پلککند. چشمبارانم میکشاند. بوسهمی

ها دور طور که ستارهگیرد. همانبوسد و فقط برای نیاز، نفسی میام. مرا میاش شوکه شدهموضع ناگهانی

بوسد و به افتند. گردنم را عمیق میم روی هم میها را بشمارم، چشمانتوانم آنچرخند و نمیسرم می

هایمان خط قرمزی نگذاریم، من مجبورم لباسم را با سرعت بدرم شود. اگر برای اولینتر میام نزدیکچانه

بوسد، اما یک بار هم لبم را لمس دهد. دور لبانم را میو تا ته خط بروم و او هیچ حق انتخابی به من نمی

دهد و من هایش روی لبانم خودی نشان میفشارم، هرچند که نفسیم را روی هم میهاکند. پلکنمی

ی کنم و او نگاهش خیرهکنم. نگاهش میجنگد تا مرا نبوسد. چشمانم را باز میدانم که او دارد میمی

 زند.لبانم است. چشمانش برق می

 ا به لبات خیره بشم و خسته نشم.تونم روزهگم میونقصه؛ مثل قلبت. من با اطمینان میعیبــ بی

 شه، منم.ــ نه. این کار رو نکن، چون اگه تو این کار رو بکنی، اولین نفری که خسته می
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زند و کامالً مشخص است که او لحظات سختی برای نبوسیدن من داشته است. من پوزخندی می

ترین چیزی که در این قطعاً جذابدانم چه چیز خاصی در خیره شدن به من، برای او وجود دارد، اما نمی

خواهد ام و او میشدهکند. بازهم من رمزی هایش شدت پیدا میموقعیت وجود دارد، همین است. بوسه

کند؛ کند. از تمامی حروف و اعداد موجود استفاده میها را شروع به زدن میتک گزینهمرا باز کند. تک

زند؛ اما قفل را یابد و چند بار هم آن را میو رمز درست را می کندهایم. او رمزهایش را امتحان میجز لب

خواستم دستش را بگیرم تا کند؟ چند بار میکند. احترام؟ عالقه؟ چه بود که او این کار را نمیباز نمی

توانستم او را متوقف کنم، اما از خودش خواهش ام را امتحان نکند. من که نمیهای لعنتیقدر شانسآن

چیز را صدایش کردم هولدر؛ اما او هم خواهش کرد. گفت اگر من بگویم که نه، او همین حاال همه کردم.

هایمان در زدن رمزهایم تند شد. حبس شد. رفت... و دهد، اما من نتوانستم. نتوانستم و نفسخاتمه می

 هایم را نبوسید.بازهم لب

 ــ هولدر!

 ــ اسکای!

 اندازد.است. تنم را به لرز میهایش هم لرزان است. آرام زمزمه

 تونم توی این تخت باشم.ــ من باید برم. حتی یه دقیقه دیگه هم نمی

کشد. نگاهی به من شرتش را به تن میبینم که تیکنم و افسرده، اویی را میسمتش خم میسرم را به

شود که صورتش را به میقدر رویم خم زند. آناندازد و نیشخندی میهایم آویزان است میولوچهکه لب

 بندد.طرز خطرناکی چشمانش را میمن نزدیک کند و به

بوسیم، منظورم دقیقاً همین بود. ولی لعنت بهت اسکای! من اصاًل ــ وقتی گفتم امشب همدیگر رو نمی

 دونم چی شد که این اتفاق افتاد. رابطه؟! هه... لعنت...نمی

ی آن را در ماندهکنم از اینکه قلبم حاضر است باقیسُرَد و من وحشت میدستش زیر گردنم می

اینکه  کند. قبل ازرود، مرا نگاه میسمت پنجره میزمان که بهایستد و هماش حفظ کند. صاف میسینه

کشد. بعد آن را درون جیبش سر دارد و با انگشتانش سریع روی اسکرین آن میاش را برمیبرود، گوشی

بندد. هرجور رود و آن را میزند و از پنجره بیرون میکند. لبخندی به من میمی دهد و پنجره را بازمی

شوم که پیامی از زنم و مطمئن میام را جمع کنم تا به آشپزخانه بدوم. تلفنم را چنگ میشده باید انرژی

 ای.او دارم؛ هرچند یک کلمه
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 «انگیزشگفت»

 زنم، چون بود. واقعاً بود.لبخند می
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 بعدازظهر. 3:55، 1999وسوم ژوئن، سال هارشنبه، بیستچ

 

 ــ هی!

ی مرا ببیند. درست است که به من خواهم او دوباره گریهسپارم. نمیسرم را زیر بازوانم به خاک می

دانم چرا گریه خواهم. اصالً نمیاند، اما بازهم نمیحال به من نخندیدهشان تابهکدامخندد، هیچنمی

شود؛ و از همین متنفرم. متنفرم. متنفرم. توانم و نمیها دیگر نریزند، اما نمیرزو دارم که آنکنم و آمی

ام و هنوز نشیند. دختر هم طرف دیگرم. هنوز نگاهش نکردهرو میمتنفرم. آن پسر کنارم روی پیاده

 خواهم او برود چون همین وجود کمش، خوب است.ناراحتم؛ اما نمی

 بهتر کنه. حالتو ــ این شاید

 دهد:ادامه می

 برای هر دومون تو مدرسه ساختم. ــ من اینا رو امروز

فهمم که چیزی روی زانویم کنم، اما میخواهد نگاهش کنم، پس من هم این کار را نمیاز من نمی

خواهم ببیند دارم آن چیز را نگاه کنم. سرم را خواهم و نمیخورم. من هدیه نمیگذارد. تکان نمیمی

دانستم مرا چه شده است. یک هایم کمتر بریزند. ای کاش میکنم اشکدارم و سعی میایین نگه میپ

خواهد حسی مثل این داشته باشم، چون قرار افتد، دیگر دلم نمیچیزیم هست یا هر بار که آن اتفاق می

بیفتد و من باید گفت. اتفاقی قرار است هرحال، این چیزی بود که پدرم میاست که اتفاق بیفتد. به

اند. ها نشستهشود. آنخیلی ناراحت میکنم، او خیلیهایم را متوقف کنم، چون وقتی من گریه میاشک

دانم که دانم چقدر، چون اصالً نمیپیش من. لحظاتی طوالنی گذشته است و کنار من هستند. نمی

 کند:گوشم زمزمه می شود و درطرفم خم میها. پسر بهتر هستند یا دقیقهها بزرگساعت

 دونی که وقتی غمگینی، چی الزم داری؟ــ یادت نره چی بهت گفتم. می

ام؛ اما کنم. من کاری که او گفت، انجام دادهدهم، ولی نگاهش نمیهایم تکان میسرم را بین دست

د، ولی باالخره بلند نشیننها کنارم میها یا شاید دقیقهها ساعتها هنوز ناراحتم. باز! آنوقتبعضیبازهم 
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وقت از من ها هیچکنم کاش یک دقیقه بیشتر یا دو دقیقه بیشتر پیشم بمانند. آنشوند. آرزو میمی

کنم بمانند. شان دارم و آرزو میپرسند مرا چه شده است، برای همین دوستپرسند. نمیچیزی نمی

زنم شوند. کادو را از بین زانوهایم چنگ میر میبینم که از من دوآورم و از زیرشان میهایم را باال میآرنج

کنم. آن دختر برای من دستبند ساخته است. کِشی و بنفش است و هایم باال و پایین میو بین انگشت

خندم. سرم را که باال ام مینشانم و بین گریهنیمه رویش است. آن را روی مچم میویک قلب نصفه

کند، چون کند. ناراحت است و این حال مرا بدتر میو دارد مرا نگاه میگیرم، پسر هنوز ایستاده است می

کند و ایستد. برای لحظاتی طوالنی نگاهش میام میام. جلوی در خانهکنم من او را ناراحت کردهفکر می

کند. نگاهش را از خانه ی چه فکر میکند و همیشه کنجکاوم که دربارهگوید. او همیشه فکر میهیچ نمی

 دوزد.گیرد و به من میمی

 ــ نگران نباش.

 خاطر من لبخند بزند.کند بهسعی می

 مونه.ــ اون تا ابد زنده نمی

کنم. من رود. من هم سرم را باز میان دستانم خاک میی خودشان میسمت خانهچرخد و باز بهاو می

خواهم او دیگر مرا پرنسس صدا خواهد پدرم بمیرد. من فقط میدانم چرا او این را گفت. دلم نمینمی

 نزند!
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 صبح. 7:20، 2012دوشنبه، سوم سپتامبر، سال 

 

خواهم نگاهش کنم. فکر کنم صحبتم با آورم، اما امروز به دالیلی میمن اغلب اوقات این را بیرون نمی

من  امهولدر باعث شده است که حس نوستالژی به من دست دهد. درست است که به هولدر گفته

دانم بعضی پدر و توانم کمکی کنم، چون نمیام، اما من هنوزم کنجکاوم. نمیدنبال پدرم نگشته وقتهیچ

فهمم و شاید کنند. واقعاً نمیدهند و بعد رهایشان میهایشان را چند سال پرورش میمادرها، چطور بچه

به فهمیدنش ندارم. از کارن هم هم نیازی به فهمیدنش ندارم. شاید هم به همین خاطر است که اصراری 

کنم خاطراتم را از رؤیا جدا کنم و عالقه هم به پرورشش ندارم، چون پرسم. سعی هم نمیسؤالی نمی

 ها ندارم. واقعاً... واقعاً نیازی به آن

 دانم کی آن را به من داده و برایم مهم هماندازم. اصالً نمیآورم و به مچم میدستبند را از جعبه درمی

ی این دستبند ام. چیزی که دربارهنیست. من مطمئنم در پرورشگاه، از دوستانم چیزهای زیادی گرفته

کند. این دستبند مهر تأییدی روی ام، وصل میی زندگیکند، این است که این مرا به تنها خاطرهفرق می

کند به طریقی، اثبات می ی واقعی،دانم که یک خاطرهکند؛ و میام است و آن را حقیقی مییک خاطره

وجه تشابهی با چیزی که کرد. دختری که هیچام. دختری که خیلی گریه میقبالً شخص دیگری بوده

خواهم دستبند را دور بریزم، چون بهش نیازی ندارم، اما امروز ها میوقتبعضیحاال هستم، ندارد. 

 کنم به پوشیدنش نیاز دارم.احساس می

*** 

 

میم گرفتیم هر یکشنبه را به خود استراحت بدهیم. من گفتم استراحت، چون بعد از من و هولدر تص

آید و آخرین کشیدن در تخت سپری کردیم. از طرفی کارن دارد می وقت را بدون نفسشب، ما تمامشنبه

ن هنوز از آ عنوان... حاال هرچیز جدیدم، معرفی کنم.خواهم این است که هولدر را بهچیزی که من می

شناسم قدر نمیکنم او را آنمان بگذاریم. احساس میایم که اسمی روی رابطهقدر فاصله نگرفتهاتفاق آن
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ایم! اما لعنت به او اگر فکر کند پسر خطابش کنم؛ با توجه به اینکه هنوز ما همدیگر را نبوسیدهکه دوست

گذاریم و چه نگذاریم، منحصراً متعلق کنم چه ما باهم قرار بست. پس همین االن اعالم میلبانش لعبتی

ها متفاوت فردی باشی؟! یا قرار گذاشتن با اینتوانی بدون اولین بوسه، منحصربهبه یکدیگریم. تو می

 گیرد، با صدای بلند یا همون لول. ام میاست؟! خنده

کنم. من ا درک میکم دارم این چیزهای پیامی ردیروز که از خواب بیدار شدم، دو پیام داشتم. االن کم

بوک و ایمیل و... چقدر ها مثل فیسی برنامهداند بقیهگونه گیجم، خدا میها ر ا دارم و اینیکی از این

ونقص من در کیک عیبی توانایی بیها برای سیکس بود. دربارهتواند اعتیادآور باشد. یکی از پیاممی

شان با او تماس بگیرم و ریزودرشت هرچیزی ز خانهشب اپختن گفته و دستور اکید کرده بود که یکشنبه

ی خورد. دربارهها حرف زدیم و او مصر بود که هولدر به درد من نمیرا برایش بگویم؛ و انجام دادم. ساعت

شناخت. من هم مثالً حرفش را قبول کردم و زو از او پرسیدم و طبق معمول کسی به این اسم نمیلورن

قطع کردم. دلم برای سیکس تنگ شده است و از رفتنش متنفرم؛ اما او عاشق  بلند خندیدم و گوشی را

ترسم دوشنبه بدجور می»کند. دومین پیام برای هولدر بود. او گفته بود: آنجاست و همین خوشحالم می

 «تو مدرسه ببینمت.

را گرفته است.  آمیز از هولدر جایشپیام توهین دویدن یکی از کارهای خوب من در روز بود و اما حاال

صحبت از دویدن و هولدر شد، ما از آن روز به بعد دیگر باهم ندویدیم. بعد از اینکه جواب پیامش را دادم 

و دیروز تمام شد، ما تصمیم گرفتیم که باهم ندویم، چون شاید خوب نباشد ما هر روز باهم بدویم. 

وغریبی خواهم چیز عجیبگفتم نمی بینیم. منرا می طوری خیلی زود و خیلی هم زیاد همدیگراین

بوی  شوم،مان باشد. از طرفی من خودم خیلی خوب از وضعیتم بعد دویدن، اینکه خیس عرق میبین

 دهم تنهایی بدوم.و کثیفم، خبر دارم. پس ترجیح می آیدنفسم باال نمی دهم وتعفن می

هم پا در کالس بگذارم. در اولین نوبت و تنها خواام، چون واقعاً نمیام زل زدهی آشفتهحاال، من به قفسه

دانم قرار است چطور تمام شود. کتاب برکین را همراه دو رو شوم که نمیکالسم، قرار است با هولدر روبه

گذارم. به کالس ی چیزها در قفسه میآورم و روی بقیهام درمیام، از کولهکتابی که خودم برایش آورده

طور. به در کالس خیره نشینم. برکین هنوز نیامده است و هولدر هم همینمی امروم و روی صندلیمی

مان، خیلی فرق دیدن او در اینجا، با دیدنش در حیاط خانه قدر عصبی هستم.دانم چرا آنشوم و نمیمی

زآن، ذره بعداشود و هولدر و یکست و یک جای واقعاً... عمومی. در باز میی دولتیکند. اینجا مدرسهمی
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ها رد زند و از بین صندلیآیند. هولدر لبخندی به من میشود. هر دو به انتهای کالس میبرکین وارد می

ای نزدیک من آید. هولدر دنبال صندلیزند و با دو قهوه از سمت دیگر میشود. برکین هم لبخند میمی

آورد و نگاهشان به ه را پایین میزمان برکین هم قهوگذارد، همگردد. وقتی کیفش را روی صندلی میمی

دهم که کنند. اوضاع بدجور خراب است! من فقط کاری انجام میافتد. بعد، هر دو، من را نگاه میهم می

 کن است.دانم برای این موقعیت ناجور، ردگممی

 ــ انگار اینجا یه مخمصه داریم پسرا!

 دوزم.زنم و به قهوه چشم میبه هر دو لبخندی می

 بینم که مورمون برای ملکه یه قهوه پیشکش کرده. تحسین برانگیزه!یــ م

 دهم.کنم و ابرویم را باال میبه هولدر نگاه می

تونم تصمیم بگیریم که کی جوری من میخوای پیشکشیت رو، رو کنی پسر نومید؟! اینــ تو نمی

 تونه منو تا آخر کالس همراهی کنه.می

اش را از روی میز خندد و کولهام. هولدر میانگار عقلم را از دست داده کند کهبرکین جوری نگاهم می

 دارد.برمی

 نفس کاذب احتیاج داره.ــ انگار امروز یه نفر به پیاِم شکستنِ اعتمادبه

کند. برکین که هنوز با دو قهوه ایستاده است، تمام محتوای کیفش را روی صندلی برکین خالی می

 زنم.کنم و قهوه را از دستش چنگ میکند. ریسک نمییزده او را نگاه مشوک

 ای. بشین. تا آخر هفته، جا تکمیله.ــ تبریک پسر. تو انتخاب امروزِ ملکه

اندازد. گذارد و کوله را از روی دوشش میها را روی آن میند. قهوهنشیاش میبرکین آرام روی صندلی

شود. هولدر را نشان نشیند و به من خیره میکنارش میکند. هولدر هم در تمام مدت با شَک نگاهم می

 گویم:دهم و میبرکین می

پسرمم نیست؛ اما اگه من مچش رو با یه دختر دیگه بگیرم که داره ــ برکین، این هولدره و دوست

شه که دیگه نفس پسر بالقوه تبدیل میزنه، اون موقع به یه دوستباهاش رکورد اولین بوسه رو می

 شه.کنمی

 نشیند.اندازد و لبخندی کنج لبانش میهولدر ابروهایش را باال می

 همچنین.ــ به
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ها کج کنم یا توانم مسیر نگاهم را از آن لعنتیاندازد، اما من نیرویی دارم که میهایش مرا دست میچال

 کنم.ها را مجبور کنم تا دیگر نگاهشان نکنند. این بار به برکین اشاره میآن

 لدر، این برکینه. برکین بهترین دوست جدیدیه که تو دنیا دارم.ــ هو

آورد و با برکین دست زند. دستش را جلو میکند و هولدر به من لبخند میبرکین، هولدر را نگاه می

 گوید:کند و میچرخد. چشمانش را باریک میسمت من میکشد و بهدهد. برکین دستش را عقب میمی

 دونه من مورمونم؟رت نیست، میپســ اونی که دوست

 دهم.سر تکان می

 ها نداره. با احمقا مشکل داره.ــ حله. اون هیچ مشکلی با مورمون

 گردد.سمت هولدر برمیخندد و بهبرکین بلند می

 جوریه، به گروه ما خوش اومدی.ــ خب پس، اگه این

 میز است. های رویزند، اما تمام حواسش به قهوهلبخندی میهولدر نیمچه

 تونن کافئین مصرف کننن.ها نمیکردم مورمونــ فکر می

 اندازد.برکین شانه باال می

 ها رو بشکنم.گرا بیدار شدم، تصمیم گرفتم قانونجنســ صبحی که هم

بار، خورد؛ و برای اولینازآب تکان نمیزند و در جهان آبخندد و برکین لبخند میهولدر بلند می

زنم. اینجا اصالً دهم و لبخند میام تکیه میگیرد. من هم به صندلیر جای خودش قرار میچیز بر سهمه

 شوم.شود گفت من دارم عاشق اینجا میبد نیست. در حقیقت می

*** 

 

کنم، او هم هایم را عوض میزنیم. وقتی کتابآید. حرفی نمیها دنبالم میهولدر بعد از کالس تا قفسه

کَند. امروز بعد از کالس، فقط دوتا برگه به در چسبانده بودند که کمی های روی در قفسه را میتوهین

 گذرد. که فقط دو هفته از مدرسه میها خیلی راحت تسلیم شدند، درحالیمرا ناراحت کرد. آن

سمتش و بهکنم ام را قفل میاندازد. من هم در قفسهکند و به زمین میکاغذها را در دستش مچاله می

 ایم.ها تکیه دادهچرخم. هر دو، رو در روی هم به قفسهمی

 ــ موهاتو اصالح کردی؟
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 زند و نیشخندی به لب.گویم. چنگی به موهایش میبار است که میبرای اولین

 همه نارضایتی رو تحمل کنم. واقعًا خیلی بد شده بود.ــ آره. نتونستم اون

 ــ دوستش دارم.

 زند.لبخند می

 ــ خوبه.

چرخم. هولدر نیشی برای من باز ی پا میبرم و روی پاشنهکنم. سرم را عقب میهایم را غنچه میلب

شرتش را چنگ پرستد. اگر در یک راهروی پرجمعیت نایستاده بودیم، تیکند و با نگاهش انگار مرا میمی

جای این، تمام تصوراتم بپرستد. به کشیدم تا نشانش دهم چگونه باید مراسمت خود میزدم و او را بهمی

 زنم.کنم و به او لبخند میرا پاک می

 ــ فکر کنم بهتره بریم تو کالس.

ایستیم، ولی ی دیگر میدارد. سی ثانیهقدم برنمیازگوید، ولی قدممی «بله»دهد. آرام سرش را تکان می

گرداند. سمت خودش برمیو سریع مرا به گیردشوم. دستم را میخندم و از او جدا میقبل از آن، من می

ایستد و مرا با رویم میدهد، روبهزنم. قبل از اینکه بفهمم چه شده، مرا به قفسه تکیه مینفس مینفس

آورد. دستش زیر کند و سرم را باال میای به من شلیک میکند. نیشخند شیطانیبازوهایش قفل می

نرمی دو لبم را کند. با شستش بهکند. خون از صورتم فرار میمیام نشسته و زیر گلویم را نوازش چانه

گیر جوابی توانم به این حرکت نفسکند و من باید یادآوری کنم که در مدرسه هستیم و نمیلمس می

کنم تمام نیرویم را جمع کنم تا بتوانم روی پاهایم دهم و سعی میبدهم. خودم را به قفسه فشار می

 بایستم.

 بوسیدمت!ون شب میــ کاش ا

 شود.هایی دوخته شده که دارد زیر انگشتش نوازش میهایش به لبچشم

 کردنش بگیرم.تونم جلوی خودمو برای مزهــ دیگه نمی

 رساند. دهد و بدون اینکه آن را بردارد، لبش را به لبم میشستش را محکم بین لبانم فشار می

ام تفاق افتاد، تا جایی که او رفته است و من تازه فهمیدههم لبش و هم دستش رفته است. خیلی سریع ا

شب را به دانم چقدر طول کشید که این را بفهمم. فقط یکشنبهام. نمیو هنوز عمودی در راهرو ایستاده
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دانستم بعدازآن خورم که نمیآورم. زمانی که از او خواستم مرا در آشپزخانه ببوسد. قسم مییاد می

 شوم.چگونه دچارش می

*** 

 

 ــ چطوری؟

فهمم چه قصدی پشتش گذارم، میاین فقط یک کلمه هست، اما همین که سینی را روی میز می

چیز را بگویم قبل از اینکه هولدر به میز ما برسد؛ گیرم خودم همهخندم و تصمیم میخوابیده است. می

 مان را مشخص کردیم.ه حتی صندلیمان حرف زدیم و نهای رابطهالبته اگر برسد. ما نه راجع به قانون

ها شده بودیم. بعد بحث فهمیدیم که درگیر سوءتفاهمی ما و بعد کلی جروــ جمعه، هولدر اومد خونه

مون خوندم و اونم رفت خونه. یکشنبه باز ی سنیهای خارج از ردهذره از این کتابکیک پختیم و من یه

 تاق...اومد. برام غذا پخت و بعدش که رفتیم تو ا

 گوید:کنم. راحت مینشیند، حرفم را قطع میوقتی هولدر دقیقاً کنارم می

 کار کردید.ــ ادامه بده، عاشق اینم که بدونم بعدش چی

 گردم.چرخانم و سمت برکین برمیچشمانم را در حدقه می

 شکستیم.بدون بوسیدن هم  هابوسهبوسه رو تو تاریخ اولینــ بعدش ما رکود بهترین اولین

 دهد و هنوز نگاهش با شک و تردید است. شاید هم از سر کنجکاوی.برکین با دقت سرش را تکان می

 ــ تأثیرگذاره.

 ای بود.کنندهی مزخرف و خستهــ هفته

 ام.کند انگار دیوانهخندم، اما باز برکین جوری نگاهم میگوید. من میهولدر به برکین می

 ست...کنندهــ هولدر عاشق چیزای خسته

 کنم.دهم و مجابش میادامه می

 ی زندگیش بوده.که بهترین هفته ــ منظورش اینه

هایش را درهم کشد و پنجهدهد. خودش را جلو میگرداند و سرش را تکان میبرکین نگاهش را برمی

 کند.قفل می

 ــ گیجم نکن.
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 کند.با چنگالش به هر دوی ما اشاره می

 استثنائید.ــ ولی هر دوی شما 

خوریم و این دهم. ناهار را تقریباً در فضای نسبتاً معمولی باهم میکان میی موافقت تسرم را به نشانه

ی کتابی که برکین به من قرض ی فعل و انفعاالت خوبی بین ما سه نفر است. هولدر و برکین دربارهنشانه

ی کافی اندازهدهد، بهاب عاشقانه نظر میی یک کتهولدری که دربارهکنند. دینداده بود، صحبت می

های داستان با برکین بحث کند؛ اما الحق دار است؛ چه برسد به اینکه راجع به چهارچوب و قاعدهخنده

گذارد. آن کند. گهگاهی هم دستش را روی پایم میداشتنی و دلنشینش میآوری دوستطرز تهوعکه به

ست؛ اما نیست. ها در یک ثانیه طبیعیکند اینبوسد و فکر میرا می کند یا سرمام حلقه میرا دور شانه

کنم داده است. سعی میها را انجام میی حرکاتش هم بدون مقدمه است. انگار همیشه آنتازه، همه

خوب  توانم از اینکه شاید ما برای هم زیادیی پیش با این هفته را تحلیل کنم؛ اما نمیتغییرات هفته

رسد و افتد، به نظر خوب و عالی میذرم. هرچیزی که بین ماست و هر اتفاقی که افتاده یا میباشیم، بگ

چیز خوب و ها همهبینم در آن کتابهایی که خواندم، فکر کنم و میشود که به تمام کتاباین باعث می

 ...من ناگهانها رخنه نکرده است و برای همین ست، چون هنوز شخصیت بد داستان به تمام پاکیعالی

 ــ اسکای!

 پرسد:دهد و با احتیاط میکند. دستش را جلوی صورتم تکان میهولدر صدایم می

 ــ کجایی؟

تواند استرس درونم را از بین ببرد. داند چه چیزی میزنم. او که نمیدهم و لبخند میسری تکان می

 شود.ام کشیده میدود و تا استخوان گونهدستش زیر گوشم می

 ترسونه.ها. این داره منو میبرداری از این تو خودت فرو رفتنبهتره دستــ 

 اندازم.شانه باال می

 شه.ــ ببخشید، زود حواسم پرت می

 گویم:گذارم. با اطمینان میدهم و دستم را روی دستش که دور گردنم پیچیده، میسرم را باال می

 ــ مطمئن باش، من خوبم.

گرداند و آستین لباسم را باال رسد. برش میاش به مچ دستم مید و نگاه خیرهشوبه دستان من خیره می

 گوید:اش به مچ دستم میکند و با همان نگاه خیرهکشد. مچ دستم را وارسی میمی
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 ــ اینو از کجا آوردی؟

ه و آید تا ببینم او به چه چیزی خیره شدآید. نگاه من هم پایین مینگاهش از مچ دستانم پایین می

ی توضیح این را ام. واقعاً حوصلهفهمم من هنوز دستبندی که صبح به دست انداخته بودم، پوشیدهمی

های زیادی خواهد پرسید و زمان ناهار هم یقین سؤالبهنداشتم. این خیلی پیچیده است و او هم قطع

 پرسد:تقریباً تمام است. با تحکم می

 گم از کجا آوردی؟!ــ می

کند. اش نگاهم میزدهپیچد و با چشمان یخفرساست. دستش محکم دور مچم میواقعاً طاقتاین لحظه  

کند. از رفتارش گیج کشم، ولی رهایم نمیمنتظر توضیح است. ناراحت از این وضعیت، دستم را عقب می

 ام.شده

 کنی من اینو از یه پسر گرفتم؟!ــ تو فکر می

آید که رفتارش از سر حسادت و غیرت باشد. از ه، اما به نظر نمیدانستم که او هم حسود است یا ننمی

دارد. انگار که من چند راز بزرگ دهد. نگاهش را روی من نگه میست. او سؤال مرا جواب نمیسر دیوانگی

دانم او چه توقعی دارد، اما در این وضعیت، انگار بیشتر زنم. من نمیدارم که از فاش کردنش سر باز می

شود و گلویش را صاف جا میاهد مرا بزند تا اینکه توضیح بخواهد. برکین معذب در صندلی جابهخومی

 کند.می

 ــ هولدر، آروم باش مرد!

ترین شود و با آرامطرفم خم میشود. بهکند. تازه نگاهش سردتر هم میهولدر حالتش را عوض نمی

 گوید:صدایش می

 اسکای؟! ــ این دستبند لعنتی رو کی بهت داده

شود. تمام ام سنگین میکند. سینهام وارد میتحملی به سینه ِ هایش فشار غیرقابلی حرفکلمهبهکلمه

دانم تر. میتر و طوالنیزند؛ اما این بار جیغبار او را دیده بودم، باز سرم زنگ میزنگ خطرهایی که اولین

ای نیست، کردنیا من خوشحالم که امید چیز لمسآید، امدهانم باز مانده و چشمانم دارد از حدقه درمی

 ام را ببیند. توانستند امید در حال فروپاشیطور بود، مردم اطرافم میچون اگر این

نشیند. دستش را به هایش روی صندلی میشود. آرنجشبندد و صورتش جمع میچشمانش را می

ن نیستم که این نفس عمیق از سر آرام کشد. مطمئدهد و نفس بلند و عمیقی میاش فشار میپیشانی
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دود پرتی که جلوی فریاد زدنش را بگیرد. دستش بین موهایش میکردن احساساتش است یا یک حواس

 زند.و پشت گردنش را چنگ می

 ــ لعنتی!

اش رود و سینیشود و میشود تا خودم را عقب بکشم. ناگهان بلند میصدایش خشن است و باعث می

گردد تا یک نگاه هم به کند. حتی برنمیهایم او را تا جلوی کافه دنبال میکند. چشمرها میرا روی میز 

شود. تا زمانی که درها از شان ناپدید میدهد و میانتریا را هُل میمن بیندازد. با دست در کافه

گردم ن برمیزنم. سمت برکیکشم و نه پلک میایستند، نه نفس میکشند و نمیخوردن دست نمیهمبه

ی نمایش دو دهم. صحنهزنم و سرم را تکان میام را تصور کنم. پلک میزدهتوانم صورت شوکو می

گیرد، کشد و دستم را میسمت میز میکنم. برکین خودش را بهمی ی اخیر را دوباره در سرم مروردقیقه

ن درها گم شد، کلمات را از دست ای که هولدر میاگوید، چون هر دو درست از لحظهچیزی نمیولی هیچ

شوند و گیرد. همه بلند میتریا گردبادی از آشوب را در آغوش میخورد و کافهدادیم. زنگ کالس می

ماند. برکین کنند؛ اما دنیای میز ما آرام و خاموش باقی میکنند و میز را تمیز میها را خالی میسینی

دارد گردد و سینی هولدر را هم برمیدارد. برمیایمان را برمیهکند و سینیهم باالخره دست مرا رها می

کند. کوله را روی گیرد و بلندم میدارد و دوباره دست مرا میام را برمیکند. کولهو سریع میز را تمیز می

و چسبد برد. دستم را مییا کالس نمیسمت قفسه برد. او مرا بهاندازد و مرا از کافه بیرون میدوشش می

کند و رویم. در ماشین را باز میکشد تا جایی که از در بیرون و تا جلوی در پارکینگ میپشت سرش می

سمت من کند. بعد بهشود و ماشین را روشن میدهد. او هم سوار میمرا داخل ماشین ناآشنایی هل می

 کند.چرخد و نگاهم میمی

دونم که خیلی کنم؛ ولی میینجا افتاد، چه فکری میهایی که اخوام بهت بگم راجع به اتفاقــ من نمی

دونم قلبت شکسته، شاید هم غرورت، اما گور کنی. میفهمم تو چرا االن گریه نمیافتضاح بود و نمی

 بابای مدرسه. پیش به سوی بستنی.

هایم و ککند، چون نزدیک بود ماشین از اشدانم چطور این کار را میآورد. نمیماشین را از پارک درمی

 نشیند.ام منفجر شود، اما بعد از گفتن این حرفش، یک لبخند واقعی روی لبم میآب بینی

 ام.ــ من عاشق بستنی

*** 
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کنم خیلی کمکی کرده باشد، چون باز برکین مجبور شد من را تا ماشین اما فکر نمی بستنی خوب بود،

ام و هر احساسی ترسم. عصبانیروی صندلی راننده نشستم. من ناراحتم. می ببرد و من ناتوان از حرکت،

 کنم.توانم بعد از این اتفاق داشته باشم، دارم؛ اما گریه نمیکه می

 و نخواهم کرد.

که دوم. فقط وقتیکنم به من کمک خواهد کرد. میدهم که فکر میوقتی به خانه برسم، کاری انجام می

چنان کمکی نکرد. کارهایی که فهمم که دویدن هم مثل بستنی آنگیرم، مییگردم و دوش مبرمی

خورم. تکالیف کنم. با او و جک ناهار میدهم. برای ناهار به کارن کمک میکردم را انجام میهرشب می

کنم که نشان بدهم که کتاب خواندن رویم تأثیر خوانم. من سعی مینویسم و کتاب میمدرسه را می

کنم و ذهنم پَر خواب را خاموش میخزم و شبطور بود. زیر پتو میارد که ای کاش همینگذنمی

ام. فقط رود، چون من این بار فقط در یک چیز گیر کردهکشد. استثنائاً این بار جای خیلی دوری نمیمی

 و فقط یک چیز! لعنتی چرا عذرخواهی نکرد؟

گردیم، کنار ماشین منتظرم باشد؛ اما نبود. فروشی برمییکه من و برکین از بستنوقتی انتظار داشتم تا

سمت خانه راه افتادم، توقع داشتم آنجا باشد، خواهش کند، التماس کند و وقتی سوار ماشین شدم و به

 ذره توضیح داشته باشد؛ اما نه آنجا بود و نه توضیحی داشت. حداقل یک

ز وجودش خبری ندارد. در هر فرصتی آن را چک تلفنم را در جیبم پنهان کردم، چون هنوز کارن ا

ام و ام؛ و حاال در تختم دراز کشیدهکردم، اما تنها پیامم از طرف سیکس بود که هنوز آن را نخواندهمی

باران کنم. الستیکش را مرغاش را تخمخواهد خانهاحساس گناهی باورنکردنی دارم. برای آنکه دلم نمی

ها را دانم که آرزوی داشتن این حسکمش بزنم. احساس گناه دارم، چون میپنچر کنم و یا محکم زیر ش

ها از حس نومیدی که االن دارم، خیلی بهتر است. توز بودم، چون این حسدارم. ای کاش عصبی و کینه

 فهمم هولدری که آخر هفته را با او بودم... اصالً هولدر نبوده است.نومید، چون تازه می
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ام، از تخت بیرون وششمین ستاره را از سقف اتاقم نشمردهکنم و تا وقتی هفتادچشمانم را باز می

ی اتاق به بیرون سُر پوشم. وقتی از پنجرههای دویدنم را میزنم و لباسآیم. بعد پتو را کنار مینمی

هایش را روی سرش گذاشته و من رو ایستاده است. دستهمانم. پشت به من، در پیادخورم، مات میمی

های سنگینش ببینم. او در حال دویدن بوده است و من توانم منقبض شدن عضالت کمرش را از نفسمی

ام و ونیمه از پنجره بیرون ماندهدانم منتظر من است یا اتفاقی ایستاده تا نفسی تازه کند. نصفهنمی

اندازم و وارد ام را، راه میو بدود؛ اما نرفت. بعد از دو دقیقه، باالخره اعصاب حرکتیامیدوارم او زودتر برود 

شود و پاهایم از گردد. وقتی نگاهمان به هم قفل میشنود، برمیشوم. وقتی صدای پایم را میمحوطه می

ام. فقط هم نزده وتخم دارم؛ مطمئناً لبخندام و نه اخمشوم، نه عصبانیاش میایستند و خیرهحرکت می

 «پشیمانی»توانم فقط یک کلمه برای توصیف آن بگویم: ام. برق نگاهش تازه است و میاش شدهخیره

خواهد، که یعنی حاال فرصتی برای تالش و کشف کردنش ندارم. زند که یعنی معذرت نمیاما حرف نمی

کنم. بعد از چند قدم، صدای به دویدن میگذارم و شروع رو میگذرم و پا به پیادهمن باید بدوم. از او می

شود و با هایش اصالً نزدیکم نمیدوزم. قدمهایم را به جلو میشنوم، ولی چشمدویدنش را پشت سرم می

خواهم که او پشت سرم بماند. تا حدی که انگار در تر بدوم، چون میگذارم که نباید آرامخودم قرار می

کند. وقتی به عالمتی او سرعتش را همیشه چند قدم با من حفظ می ام، امارانیی اتومبیلمسابقه

او  زنم و ازکنم که نگاهش نکنم. دور میدهد باید دور بزنیم، باز با خودم عهد میرسیم که نشان میمی

 گیرم. تمام راه را مثل همان اول راه است؛ ساکت.شوم و راه برگشت خانه را پیش میرد می

ام و از عذرخواهی نکردنش، رسیم و من از حضورش عصبیام مییگر به خانهکمتر از دو بلوک د

قدمش را با سرعت من بهام و او قدمدوم، با چنان سرعتی که قبالً نرفتهتر میتر. سریع و سریععصبانی

رسیم، هرطور آورد. من هم وقتی به سر کوچه میکند و همین بیشتر از قبل کفر مرا درمیهماهنگ می

دوم و او کنم و بعد با تمام سرعتم میسمت خانه کج میکنم و راهم را بهت، سرعتم را کم میهس
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کنم، لرزد، تمام نیرویم را صرف دویدن میی من سریع نیست، چون هنوز اینجاست. زانوهایم میاندازهبه

ام مانده است. ده قدم حال، هنوز بیست قدم تا پنجرهتوانم نفس بکشم. بااینکه دیگر حتی نمیطوریبه

کنم و کند، روی دست و زانوهایم سقوط میمحض آنکه پاهایم چمن را مالقات میروم. بهدیگر می

وقت بعد آن، احساس دویدم، اما هیچکشم. همیشه چهار مایل میهم میسرپشتهای عمیق و نفس

 ام. تهی از هر جانی. نکرده بودم که سرشار از تهی

اند، ولی حس خوبی به پوستم ها خیسها هنوز از نم شبنمخوابم. آنها مینبه پشت، روی چم

های هولدر را که نباید صدای نفسطوریزنم، بهشود و بلندبلند نفس میدهند. چشمانم بسته میمی

هایش برای آنکه بدانم نزدیکم است و درست کنارم روی شنوم. صدای نفسبشنوم، اما می باالی سرم

این مرا به چند  زنیم ونفس میایم، نفسحرکت دراز کشیدهست. هر دو بیدراز کشیده، کافیها چمن

برد. یادآوری کاری که او با من کرد. فکر کنم او هم یاد همان شب افتاده است. چون شبِ پیش می

. پیچدکند و به دور انگشت کوچک من میمان حرکت میبینم که در فضای بینانگشت کوچکش را می

 کشم.آورد، بلکه دستم را هم عقب میتنها لبخند به لبم نمیاین کارش نه

کشم و پنجره را پشت روم. خودم را از پنجره باال میشوم. ده قدم آخر را هم میچرخم و بلند میمی

 بندم.سرم می
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دیگر حاضر نشد با من بدود و عذرخواهی هم نکرد. دیگر با من روی یک تقریباً چهار هفته شده است. 

عنوان یک اش نیست و دیگر آخر هفته را بهادبیهای بیتریا و کالس َنِنشَست. خبری از پیاممیز در کافه

وی هایی را که رگذراند. تنها کار و حداقل کاری که انجام داد، این بود که برگهآدم متفاوت کنار من نمی

 انداخت. کرد و در ورودی راهرو میها را مچاله میکَند، آنچسباندند، میام میقفسه

توانیم ادامه بدهیم. دهم، ولی باهم نمیدهد. من به زندگی کردن ادامه میاو به زندگی کردن ادامه می

گذرد. بیشتر کنیم، میآوریم و زندگی میروزها بدون آنکه برایش مهم باشد ما با چه کسی دوام می

نشدنی های تمامکنند و من با دنیایی از سؤالروزها، که بین خاطرات حال و آن هفته است، مرا ترک می

خواهم بدانم چرا از آن روز عوض شد. شان هستم. میهایی که سرسختانه دنبال جوابمانم. سؤالتنها می

وقت عذرخواهی خواهم بدانم چرا هیچ. میپا کردجای حل کردنش، فقط طوفان بهخواهم بدانم چرا بهمی

دادم. درست است که دیوانه و زورگو و کمی یک شانس دیگر به او می کرد،نکرد؛ که اگر این کار را می

های وغریبی که در او وجود دارد، در کفهها را در برابر چیزهای عجیبی اینهم حسود بود؛ اما اگر همه

کند بیش از این، آن را آنالیر نکند تا اً وزن زیادی دارند. برکین سعی میفهمم که واقعترازو بگذارم، می

خورد، این است که کنم و چیزی که بیشتر از همه مرا از درون میمن مجبور نباشم تظاهر کنم؛ اما می

چیز واقعاً یک شود. انگار همهتمام اتفاقاتی که بین ما افتاده است، دارد به خیال و رؤیا تبدیل می

هایی هم از آن دسته خاطرهپرسم که آیا واقعاً آن شب اتفاق افتاده است؟ یا آنرؤیاست؛ و از خودم می

هستن که شاید اصالً واقعی نباشند؟ در تمام این یک ماه، فقط یک چیز بیشتر از بقیه جلودار ذهنم بود 

ببوسم و فهمیدن اینکه هرگز به  خواستم او راانگیزه( که من او را نبوسیده بودم. من می)که واقعاً رقت

ام را بشکافد. ی سینهخواهد قفسهآورد که میوجود میرسم، حسی در درونم بهام نمیاین خواسته

کرد و انگار انگشتانش فقط برای همین ساخته که او لمسم میطوریگرفتیم، آرامشی که از همدیگر می

های کوچکی از چیزهای بزرگ است؛ ه و همه تکهکاشت، همها میهایی که روی آنشده بود و بوسه
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ی کمی احترام و شناخت از اوست. او با ای بزرگ که ما هرگز همدیگر را نبوسیدیم و این شایستهاندازهبه

شود؛ زدن میکرد که انگار اشتباه است و باعث آسیبکرد، طوری رفتار میهرچیزی که بین ما رشد می

کرد و اگر حسش مثل مان بود را حس میکرد. او چیزی که بینحساس میدانم او این را اچون من می

ام. من بوده باشد، پس هنوز هم از بین نرفته است. دلم نشکسته است و هنوز یک قطره اشک هم نریخته

قدر شجاع ام؛ اما آنشکسته باشم، چون خوشبختانه یک بخشی از وجودم را به او ندادهتوانم دلمن نمی

برد، چون دانم پذیرفتن این موضوع کمی وقت میبگویم از این اتفاقات، کمی ناراحتم؛ و می نیستم که

زده، اما ذره ناراحتم و خیلی زیاد شوکمن واقعاً، واقعاً از او خوشم آمده است؛ و خب، من خوبم. یک

 خوبم.

*** 

 

 ــ این چیه؟

روی من گذاشته است که خیلی روبهکشم. فقط یک جعبه پرسم و نگاهم را به میز میاز برکین می

 ای دارد.العادهزیباست. کاغذهای فوق

 ــ فقط یه یادآوری کوچیکه.

 کنم.سؤالی نگاهش می

 ــ برای چی؟

 دهد.سمتم هل میخندد و جعبه را بهمی

 ــ برای اینکه یادت بیاد فردا تولدته. حاال بازش کن.

 کنم.چرخانم. بعد سرم را خم میهایم را میکشم و مردمکآه می

 ــ امیدوار بودم یادت بره.

 گذارد.رویم میزند و روبههدیه را چنگ می

دونم تو از هدیه گرفتن خوشت نمیاد، اما من عاشق ــ این کادوی لعنتی رو باز کن اسکای. من می

 بسه دختر. کادوت رو باز کن و عاشقش شو و بغلم کن و ازم تشکر کن. دادنشم. پس دیگه، دپرس بودن،

 کشم.دهم. کادو را جلو میشود و سینی خالی را به جلو هل میهایم خم میشانه

 ــ تو کادوپیچ خوبی هستی.
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 شد.کنم و ابروهایم کج میجعبه را باز می

 ــ تو برام تلویزیون گرفتی؟!

 دارد.دهد. بعد جعبه را برمیمیخندد و سرش را تکان بلند می

 ــ گیج، این تلویزیون نیست، کتابخوانه.

 ــ آه!

خواهم آن را ها را داشته باشم. من فقط میریدِر چیست، اما مطمئنم قرار نبود یکی از آندانم اینمی

 تر از آن است که در جیب جا شود.قبول کنم. مثل تلفنی که از سیکس گرفتم؛ اما این بزرگ

 نه؟ کنی دیگه.شوخی میــ 

 کشد.خودش را جلو می

 دونی این چیه؟ــ تو اصالً می

 اندازم.شانه باال می

 تلویزیونه.ــ برای من هنوز مثل یه بچه

کند و به من پس کشد. روشنش میکند و آن را بیرون میخندد و جعبه را باز میاین بار بلندتر می

 دهد.می

 تونی همیشه کتاب بخونی.طوری تو میهای زیادی داخلشه و اینکه کتابی الکتریکیه ــ این یه وسیله

زند و آورد و روی نقاطی از صفحه میانگشتش را جلو می شود.اش روشن میفشارد و صفحهای میدکمه

کشم که صفحه ها میدستم را روی یکی از کتاب شود.ی کتاب میشدههای کوچکصفحه پر از عکس

دهد و صفحه حرکت می کند. انگشتش را روی صفحهد عکس تمام صفحه را پر میشود و جلعوض می

کشم و صفحات را فوراً انگشتم را روی صفحات می شوم.ی فصل اول کتاب میخورد و من خیرهورق می

انگیزترین این قطعاً شگفت شوند.خورند و یکی پس از دیگری عوض میبینم که چه راحت ورق میمی

کنم و بین های بیشتری کلیک میزنم و روی کتابهای بیشتری میام. دکمهدیده ست کهچیزی

تر و تر و باشکوهحال، اختراعی مفیدکنم که تابهچرخم و من حقیقتاً فکر نمیهای بیشتری میفصل

 کنم:محشرتر از این دیده باشم. زمزمه می

 ــ واو!
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وارم مرا با یک شوخی ظالمانه بازی نداده باشد، چون کنم و امیدریدر حفظ میام را روی اینگاه خیره

 کنم. اگر بخواهد آن را از دست من بکشد، من فرار می

 پرسد:با غرور می

های ــ خوشت اومد؟ من دیگه از دویستا کتاب رایگانی که توش بود، سیر شدم، پس تو باید لحظه

 خوبی رو باهاش بگذرونی.

گذارم و بعد روی میز ریدر را روی زمین میوشش باز شده است. ایکنم. نیشش تا بناگبه او نگاه می

ام. من لبخندزنان، ست که تا حاال گرفتهفشارم. این بهترین کادوییگیرم و پشت گردنش را میخیز می

چالنم، غمی و وحشتی در گرفتن کادوها ندارم. برکین آغوشم را پس که گردنش را محکم میدرحالی

اختیار کنم، بیبوسد. وقتی گردنش را رها و چشمانم را باز میام را میکند و گونهدهد و بغلم میمی

زند و اش را دور میاندازم که تقریباً یک ماه سعی کردم او را نبینم. هولدر صندلینگاهی به میزی مینیم

اغواکننده است؛ بلکه کند. او لبخندزنان است. لبخندش نه از سر دیوانگی، نه غیرعادی و نه ما را نگاه می

 لبخندش جذاب است. 

اندازد، نگاهم را به برکین هایم را از کار میبینمش و موجی از دلتنگی، ماهیچهمحض آنکه میبه

 گیرم.ریدر را دست مینشینم و ایگردانم. دوباره سر جایم روی صندلی میبرمی

 دونی برکین، تو واقعاً خیلی بزرگی.ــ می

 زند.نشیند و چشمکی به من میمیلبخندی روی لبش 

 ای هستیم.العادههای فوقخاطر مورمون وجود منه. ما آدمــ این به
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فروشی خارج از ام. این آخر هفته، دوباره کارن در کیکآخرین شبی خواهد بود که هفده ساله امشب،

عی کرد سفرش را کنسل کند، چون حس بدی داشت که زمان تولدم، تنهایم بگذارد، کند. سشهر کار می

ی اندازهجای آن، شب قبلش جشن گرفتیم. کادوی خیلی خوبی بود، اما نه بهاما من اجازه ندادم. به

کارن باری که ام. آخرینزده نبودهقدر برای سپری کردن آخر هفته به تنهایی، هیجانحال آنتابه ریدر.ای

خارج از شهر بود، چیز زیادی نپختم. نپختم چون دوست نداشتم که آن را بخورم. برای آنکه من 

 ها. شبرسد؛ تقریباً نیمهمطمئنم، اعتیادم به خواندن دارد به یک سطح یکنواخت و کامل می

من واقعاً نیاز دارم  تواند باز بماند، اما من باید تقریباً دو کتاب را کامل بخوانم وهای من دیگر نمیچشم

شوم تا یک پاراگراف دیگر بخوانم. زنم و بعد با تکانی سریع بیدار میتا همین یکی را تمام کنم. چرت می

ی این ی خوبی در کتاب دارد و من واقعاً ناراحتم که یک ماه تمام طول کشید تا دربارهبرکین واقعاً سلیقه

های این کتاب به هم های خوش نیستم، اما اگر شخصیتانبه من بگوید. با اینکه من خیلی دنبال پای

 کنم. شان میروم و تا ابد در آن گاراژ لعنتی حبسریدر مینرسند، خودم توی ای

ها را باز نگه دارم، اما کلمات روی صفحه کنم هنوز آنشود و من سعی میآرام بسته میهایم آرامپلک

کنم. برق را ریدر را خاموش میشود. آخر سر ایدیده نمی کنند و دیگر چیزیباهم شروع به شنا می

ام، خیلی بهتر از چیزی که باید باشد، کنم که چطور آخرین روز از هفده سالگیکنم و فکر میخاموش می

 هست.

*** 

 

تاریک است و من هنوز در همان حالت هستم  جاخورم. همهکنم، اما تکان نمیچشمانم را سریع باز می

شود و به همان صدا هایم خاموش میام. نفسفهمم که از خواب پریدهکه از اول بودم؛ برای همین می

 دهم که مرا از خواب ناز بیرون کشید. صدایی شبیه به باز شدن چهارچوب متحرک.گوش می
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کشد بشنوم و اینکه کسی دارد خودش را باال میتوانم صدای ساییده شدن پرده با چهارچوب را من می

هایی بیندازم که دانم که باید بترسم یا از در اتاق فرار کنم یا حداقل نگاهی به وسیلهتا داخل بیاید. می

ام، زده ماندهحرکت و یخها، من همچنان بیی اینجای همهعنوان سالح استفاده کرد. بهشود از آن بهمی

توانم فکر ی اتاقم باال بیاید. پس من فقط میسروصدا از پنجرهکند بیت، سعی نمیچون هرکسی که هس

گیرد و خورد، قلبم تپش میکه تخت از نشستنش تکان میکنم که او، هولدر است؛ اما بازهم وقتی

رسم که او، هولدر است؛ چون یقین میشود، بهتر که میشود. نزدیکتک عضالت بدنم منقبض میتک

تواند همین حاال واکنشی نشان بدهد. چشمانم را محکم به هم کسی جز او، نمیمن به هیچبدن 

را کنار زده است.  کنم او روتختی تختمگذارم وقتی احساس میفشارم و دستانم را روی صورتم میمی

یک دستش زیر دانم دقیقاً کدام هولدر پا به تختم گذاشته است. ام، چون نمیام. ترسیدهمن واقعاً ترسیده

هایمان درهم قفل کند، دستکه دستم را پیدا میپیچد. وقتیرود و دست دیگرش دور من میمتکا می

بین نیستم، چون حتی ی بودن او در اینجا خوششود. من هنوز دربارهشود و سرش در گردنم دفن میمی

ام، چون وقتی دست اند من نخوابیدهددانم که او میام. من میداند که من نخوابیدهحرف هم نزد؛ اما می

افتم. مرا محکم بغل کرده است و هرچند وقت یک بار موهایم را نفس میدومش دورم پیچید، من به نفس

ام که به حضورش در اینجا ام، اما بیشتر از خودم عصبانیخاطر وجودش در اینجا عصبانیبوسد. من بهمی

خواهد خواهم او برود. دلم میام و میزدهج و خواستن، وحشتمحتاجم. مهم نیست که چقدر از این احتیا

ست که متعلق به اوست و من با دستانش مرا قفل کند و کلیدش را دور بیندازد، چون اینجا جایی

 ترسم که باز بگذارد من بروم.می

خواهد م میدانم که دلتوانم بفهمم و حتی نمیمن متنفرم از اینکه اینجا چندین وجه دارد که من نمی

ها هایی دارد که از آنشان هستم و وجههایی دارد که عاشقبرای فهمیدن تالش کنم یا نه. او وجه

هایی از او که هیچ کاری، کند و وجههایی که مرا مبهوت میترساند یا وجههایی که مرا میمتنفرم. وجه

م بپذیرم. در سکوت تمام، بیش از نیم توانترین وجهی از اوست که میجز نومید کردن ندارد؛ و این سخت

اما او هنوز دستانش را از دور من باز و حضورش را هم  دانم چقدر شده،ایم. نمیساعت است دراز کشیده

 ست؟!در اینجا توجیه نکرده است؛ اما مگر این چیز جدیدی

کشد متکا بیرون می گذارد. بازویش را از زیرکند و آن را روی سرم میانگشتانم را از دستش خالص می

کند و مرا با کند. بازوهایش حرکت میرساند و سرش را در موهایم دفن میهایش را به موهایم میو لب



 
148 

آورد ام نفس کم میست. سینهشکستگیی دلکشد که این مایهتمام قدرت و نومیدی زیاد در آغوش می

هایم را گیرد، این است که چشمم را میهایگیرد و تنها چیزی که جلوی ریزش اشکام آتش میو گونه

ام را توانم ساکت بمانم و اگر سینهتوانند خالص شوند. بیشتر از این نمیها نمیام و اشکمحکم بسته

ای از الیه است. الیهدانم که صدایم الیهزنم. میخالی نکنم، چون واقعاً به حرف زدن نیاز دارم، جیغ می

هرحال، نفس هایم را در بردارد، حرف بزنم؛ اما بهکه اشکانم هنگامیتوشکستگی، دلتنگی! نمیدل

 گویم:توانم، میترین چیزی را که میکشم و راستعمیقی می

 ام.ــ من خیلی ازت عصبانی

 کند:بوسد. زمزمه میکند و گوشم را میفشرد. لبانش حرکت میتر هم میشد، او مرا حتی محکماگر می

 دونم اسکای.ــ می

 دهد.تر مرا به خود فشار میکشد و محکمدود و روی شکمم میشرتم میدستش زیر تی

 دونم.ــ می

کند. او فقط چند کلمه انگیز است که صدایی که تو به شنیدنش مشتاقی، روی قلبت اثر میشگفت

پاره شد. بعد با هزار امید و توقع به حرف زد، اما در این زمانی که این چند کلمه را گفت، قلبم خرد و تکه

 داند چگونه دوباره بتپد.ست میام برگشت و به هر طریقیسینه

دانم فشارم. حتی نمیها را میخورد بین آن دستی که محکم به من تکیه داده؛ و آنانگشتانم سُر می

بچسبد و مطمئن شود که  خواهد او را لمس کند و به اواین یعنی چه، اما هر تکه از وجود من، دلش می

 او واقعاً اینجاست. نیاز دارم که بدانم هولدر اینجاست و حضورش مثل یکی دیگر از رؤیاهای روشن نیست.

بوسد. وقتی لبانش روی پوستم نرمی مرا میهایش بهکند و قسمتی از لبام را مالقات میلبانش شانه

 کند:. دوباره زمزمه میشودنشیند، فوراً موجی از گرما به من تزریق میمی

 دونم بیبی!ــ می

دارم، چون غم کند و با لبانش، گردنم را. همچنان چشمانم را بسته نگه میام را کشف میآرامی ترقوهبه

کشم و موهایش را چنگ هایش، مغزم را گیج کرده است. خودم را باال میصدایش و دلسوزی لمس

هایش مرا بیش های گرمش روی پوستم، همراه بوسهدهم. نفسمیتر به گردنم فشار زنم و او را عمیقمی

هاش، بیشتر از شود و او اینچ به اینچ گردنم را با بوسههای هر دویمان تند میکند. نفساز پیش آتشی می

باز بخوابم. بعد دستش را کند تا طاقشود و مرا مجبور میدهد. روی بازویش بلند میدو بار پوشش می
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حال به زند. این عشق و محبتش، تنها حسی را که تابهگذارد و موها را از چشمم کنار میمی روی صورتم

که غم در تواند آن کار را با من بکند وقتیفهمم چگونه میگرداند؛ خوب و بد. نمیاو داشتم، برمی

یا اینکه  وقت بخوانمش، حقیقت استتوانم هیچدانم که آیا اینکه نمیزند. نمیدو میچشمانش دو

فهمم که او همان چیزی احساس اندازم، میتوانم خوب بخوانمش، اما با نگاهی که حاال به او مینمی

 کند.کننده است. نگاهم میکه این حرکتش هم بیشتر از قبل گیج کنم،کند که من احساس میمی

 ای...خیلی عصبانی دونم که از دست منــ می

 ست، اما عذرخواهی هنوز نیامده است.انیچشمان و کلماتش پر از حس پشیم

کنم به اینکه تو منو تو اینجا بیشتر ــ من نیاز دارم که از دستم عصبانی باشی اسکای، اما فکر می

 بخوای، محتاجم.

هایم بکشند. کمی کنند تا نفس را در شششان را میشود و تمام جانهایش سنگین میام از حرفسینه

ام، اما بیشتر از عصبانیت، خیلی عصبانیون با او کامالً موافقم. من از او خیلیدهم چسرم را تکان می

کند. نگاهی نومیدانه به هم ام فرود میاش روی پیشانیخواهم او اینجا پیش من باشد. پیشانیمی

ود و ی آنکه او از تخت بلند شی اینکه مرا ببوسد، مطمئن نیستم. من حتی دربارهاندازیم. من دربارهمی

ها، من دیگر برود هم مطمئن نیستم. تنها چیزی که به آن یقین دارم، این است که بعد از گذر این ثانیه

کشاند که اگر بار دیگر به آن سمت خود میست که قلب مرا بهرباییآدم قبلی نیستم. وجود او مثل آهن

 شکنم. شوم. من میصدمه بزند، من از خوب بودن دور می

تواند شود. دست محکمش روی صورتم میمان غلیظ و بیشتر میباال و پایین و کشش هایمانسینه

شود چشمم از اشک، تیر بکشد؛ و من از این و شوق این دقایق باعث می وجبم را حس کندبهوجب

 ام.ام، مات شدهمنتظرهاحساسات غیره

 ام هولدر.ــ من ازت عصبانی

 گویم:با صدای لرزان، اما مطمئن می

 بودن، صبر کنم.توی بالحظهخوام برای یکام، چون نمیــ اما مهم نیست که چرا ازت عصبانی

 زند.کند و لبخند میزمان اخم میهم

 ــ اُه... اسکای!

 شود. انگار باور نکرده است.صورتش جمع می
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 ــ دلم برات تنگ شده بود.

 رویم.کشد و به خواب میمرا در آغوش می
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 صبح. 8:40، 2012ونهم سپتامبر، سال ستشنبه، بی

 

گوید تمام اتفاقات دیشب، خوابی بیش نبوده کشم و نصف ذهنم میگردم و روی تخت دست میبرمی

شده گرفته است. خودم را سمت تاج تخت ی کادوپیچاست. هولدر اینجا نیست، اما جایش را یک جعبه

کنم. داخلش قبل از اینکه بازش کنم، طوالنی نگاهش می دارم.دهم و کادو را برمیکشم، تکیه میباال می

خوانم. برایم یک دارم و رویش را میست. پس برش میاعتباری کنم. یک چیزی شبیه کارترا نگاه می

دانم چه هدفی زنم، چون میی طوالنی. لبخند میکارت تلفن گرفته است. کارت تلفن با زمان مکالمه

گیرد. ام میست که سیکس برایش فرستاد. از کادویش خندهزیر سر پیامی اشهمه پشت این کارت است.

 هم از طرف هولدر است.زنم. یک پیام دارم و آنرسانم و گوشی را چنگ میسریع دستم را به پاتختی می

 «ته؟گرسنه»

ها؛ یعنی فهماند که هنوز اینجاست. همین نزدیکیپیامش کوتاه و ساده است، اما از این طریق به من می

 کند؟ دارد برایم صبحانه درست می

کنم. تاپم را با یک پیراهن روم و مسواک میشویی میقبل از اینکه سری به آشپزخانه بزنم، به دست

بینم. دختری که بندم. بازتاب خودم را در آینه میاسبی میکنم. بعد موهایم را دمتابستانه عوض می

 وپا بیندازد.؛ اما... نه بدون اینکه او را کلی به دستخواهد پسری را ببخشدنومیدانه می

پیچید و صدای جلزوولز کردن روغن را ام میکنم، بوی گوشت نمکی زیر بینیوقتی در اتاق را باز می

شود. پشت ای نگاهم رویش مات میکنم. برای لحظهپیچم و مکث میشوم و میشنوم. از راهرو رد میمی

شرت ی یکی همراه تیکند. پابرهنه است. شلوار جین درجهده و زیر لب زمزمه میبه من جلوی گاز ایستا

که من ی خودش است به او دست داده، درحالیی سفید پوشیده است. دوباره حس اینکه در خانهساده

 آید آن حس چگونه بود.اصالً یادم نمی

 ــ صبح زود رفتم.

 هنوز پشتش به من است.
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خوام تو رو حامله کنم. بعد که برای دویدن از نت بیاد و فکر کنه من میترسیدم ماماــ چون می

تون نبود. تون رد شدم و فهمیدم ماشین مامانت جلوی در خونهتون بیرون اومدم؛ از جلوی در خونهخونه

و ذره تنقالت ی هر ماه، سفر کاری داره. پس گفتم برم یهبعد یادم افتاد که تو گفته بودی اولین یکشنبه

ی ناهار و شام هم خریدم، اما شاید مجبور باشیم اندازهخوراکی بگیرم و برات صبحونه درست کنم. تازه به

 اونا رو تو یه وعده بخوریم.

 آید.آرام، از پایین تا باال میگردد. چشمانش آرامسمتم برمیبه

 ؟خوریــ تولدت مبارک... خیلی لباستو دوست دارم... راستی، شیر خریدم. می

کنم حجم کلماتی را که از دارم. سعی میی نگاهم را رویش نگه میروم و رشتهسمت پیشخوان میبه

ام که نشینم. گرچه به او نگفتهکشم و روی آن میای بیرون میشود، هضم کنم. صندلیدهانش خارج می

ارد. قبل از آنکه بتوانم یک گذریزد. با نیشخندی بزرگ، لیوان را جلویم میخواهم، اما او برایم میشیر می

 نشیند.ام میکند و دستش زیر چانهمان را تمام میی بینقلپ از شیر را بخورم، فاصله

ش خواب و خیال بوده ترسم که همهالعاده بودن و میتو رو ببوسم. دیشب لبات خیلی فوق ــ من باید

 باشه.

درآمد است. لبانش و نم بگویم که این یک پیشتوایقین میکند، قطع بهوقتی لبانش، لبانم را لمس می

توانم بیش از این، از او عصبانی باشم. چون وقت نمیای عالی هستند. من هیچطرز باورنکردنیدستانش به

زنم. دستانش را بین شرتش را چنگ میتواند از آن در برابرم استفاده کند؛ مثل همین حاال. تیاو می

 گردد.کند و برمییم میبرد. ناگهان رهاموهایم می

 ــ نه.

 زند.لبخند می

 ــ خواب نبود.

مرغ و نان تست در بشقاب کند. بعد آن را همراه تخمرود و زیر گاز را خاموش میبه آشپزخانه می

نشیند و شروع به خوردن گذارد. خودش هم میآید و بشقاب غذا را جلویم میگذارد. سمت بار میمی

دانم چرا او ست. میی او اشتباهدانم که چه چیزی دربارهدانم. میزند. مید میلحظه لبخنکند. یکمی

 همه احساس مختلف است.خوشحال و عصبی و تندمزاج است و نهایتاً چرا او درگیر این

 بازی کرد یا اون فقط مخصوص ناهاره؟! «بگو و بخور»شه وقت صبحانه هم ــ می
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 دهم.کان میخورم و سر تای از شیرم را میجرعه

 شرطی که اولین سؤال برای من باشه.ــ به

 زند.گذارد و لبخند میچنگالش را در بشقاب می

 ها رو تو بپرسی.ی سؤالکردم بذارم همهــ داشتم فکر می

 ــ من فقط نیاز دارم که تو به یکیش جواب بدی.

توانم بگویم که دوزد. میمی دهد، بعد نگاهش را به دستانشکند و به پشتی صندلی تکیه مینگاه می

چیز العملش همهدانم عکسداند که میکند، چون مییقین از نگاه کردن به چشمانم خودداری میبهقطع

 کنم.شوم و خیره نگاهش میدهد. به جلو خم میرا لو می

 کشی هولدر؟!ــ چند وقته مواد می

کند و من هم حالتم . او خیره نگاهم میدهدکند و صورتش هیچ حسی نشان نمیچشمانش مرا ترور می

هم هایش را بهآیم. لبخواهم بداند تا راستش را نگوید، من از موضعم پایین نمیکنم. میرا حفظ می

کنم حاضر است از خانه بیرون برود تا مجبور لحظه فکر میکند. یکفشارد و باز به دستانش نگاه میمی

وقت انتظار دیدنش را نداشتم؛ بینم که چیزی در صورتش است که هیچنباشد جوابم را بدهد، اما بعد می

 چال!

دهد و لبخندش ی لبش آن را از دست میهایش را نگه دارد، اما گوشهاش سعی دارد که چالکجیدهان

اش حفظ کند، اما کند اخم را روی چهرهشود. صورتش را مچاله و سعی میی بلند، بزرگ میتا یک خنده

شود. واقعاً بلند و ای پرسروصدا شکسته میشود و لبخندش درون خندهبش باالخره تسلیم میی لگوشه

 گوید:هاش میآورد. بین خندهخندد و کفر مرا درمیاز ته دل می

 م؟!کنی من نشئهــ مواد؟! تو فکر می

اصالً نیست. ذره هم بامزه نیست. اش از دید من، یکفهمد خندهخندد تا آنجا که میهمچنان می

 گیرد.کشد. بعد دستان مرا روی میز میکند و نفس عمیقی میدرنهایت تمامش می

خورم اما قسم میجوری به ذهنت رسیده، دونم این چهخورم. نمیزنم اسکای. قسم میــ من مواد نمی

 طور نیست.که این

 ــ پس مرگت چیه؟!
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دهد و دستانش را روی اش تکیه میند و به صندلیکشود. دستم را رها میاش مات میبا سؤالم، چهره

 گذارد.ی صندلی میدسته

 تونم باهات روراست باشم؟ــ می

 اندازم.شانه باال می

 کنیم که انگار اتفاقی نیفتاده، مگه اصالً افتاده؟جوری رفتار میــ آره، چرا که نه؟! ما یه

تک حروف تتوَاش دست آرامی روی تکبهها. خوابد و نگاهش هم روی آنساعدهاش روی میز می

دانم که سکوت صدایی ندارد، اما درست همین حاال، سکوت ما رود. میکشد و عمیقاً در فکر فرو میمی

 کند.دارد و نگاهم میبلندترین صدای جهان است. دستانش را از روی میز برمی

ه تو زندگیم بودن، مأیوس کردم. ــ من نخواستم مأیوست کنم اسکای. من تا حاال تمام کسایی رو ک

کنم... پس قبل کسایی که عاشقم بودن. بعد از اون اتفاق سر ناهار، فهمیدم که دارم تو رو هم مأیوس می

صورت، هر تالشی برای نومید نکردنت، با نومیدی مواجه از اینکه تو عاشقم بشی، ترکت کردم. درغیراین

 شد.می

درست  ها را بگوید.تواند آنعذرخواهی و غم است، اما او هنوز نمیتمام کلماتش لبریز از پشیمانی و 

کدام از گفت، هیچاست که حسودی بر او غالب شد و واکنشش خیلی تند بود، اما اگر فقط آن کلمه را می

فهمم که فهممش. نمیدهم، چون نمیشدیم. سرم را تکان میی احساسی نمیما یک ماه تمام شکنجه

 «خوام.معذرت می»د: گویچرا او نمی

 خواهی کنی؟!تونی معذرتگی هولدر؟ چرا نمیــ چرا این رو نمی

 کند.گیرد. سخت، چشمانم را نگاه میآید و دستم را میجلو می

 خوام منو ببخشی.کنم... چون نمیخواهی نمیــ من از تو معذرت

خواهم او، مرا غمگین . من نمیخواهم او این را ببیندشود و من نمیغم چشمانش در من بازتاب می

شنوم که میز را کنم و صدایش را میدهم. دستانم را رها میببیند، پس چشمانم را محکم به هم فشار می

که نشاندم؛ طوریکند. روی پیشخوان میپیچد و مرا از جا میزند تا جایی که دستانش دورم میدور می

کند که چشمانم را باز کنم. زند و مجبورم میرتم کنار میشود. موهایم را از صوسطح میمان همچشمان

 آور است.اند و درد در صورتش سرد، واقعی و دلهرهابروهایش همدیگر را در آغوش کشیده
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ها ی اینهای بد و تلخی داشتم. من همهــ بیب، من تو احساساتم مشکل دارم، چون تو گذشته، تجربه

باور کن اتفاق اون روز ناهار، از روی حسادت و عصبانیت یا هرچیزی که تو دونم؛ اما رو با تو هم دارم، می

تونم. شاید یه روزی بگم، اما االن نه. رو بترسونه، نبود. من آرزومه که بهت بگم چه اتفاقی افتاده، اما نمی

خوام فراموش یکنم، چون نممن نیاز دارم که تو اینو قبول کنی... لطفاً... و اینکه من از تو عذرخواهی نمی

خاطرش وقت. منو مجبور نکن بهوقت نباید برای این منو ببخشی. هیچکنی که چه اتفاقی افتاد. تو هیچ

 عذرخواهی کنم اسکای.

 دهد:گردد و ادامه میبوسد. بعد برمیشود و کوتاه مرا میخم می

دالیل زیادی که االن  ــ تصمیم گرفتم ازت دور بمونم و اجازه دادم از دستم عصبانی بشی، چون به

ی بین خودمونو انکار کنم. وقتی تونم رابطهتونم بگم، سعی کردم ازت دور بمونم؛ اما نشد. من نمینمی

دیروز تو رستوران، برکین رو بغل کردی و باهاش خندیدی، من با احساس خوشحالی تو خوشحال شدم 

خندونه، من باشم. من از درون ی از ته دل میطورخواست اونکه تو رو ایناسکای... اما نومیدانه دلم می

یا اون شبی که پیشت  اهمیتممونه، بیکنی من نسبت به هرچیزی که بینپاشم، وقتی تو فکر میمی

دم و هم اون شب، بهترین شب زندگیم بوده. بودم، بهترین شب زندگی من نبوده. من هم اهمیت می

 های دنیا.بهترین شب تو کل تاریخ شب

گره  کند.ریزد، هضم میکوبد و تقریباً با سرعت، کلماتی را که او از دهانش بیرون میوحشیانه میقلبم 

آید. دستش را پشت گردنم نگه رود و تا گردنم پایین میسمت موهایم میهایش از روی صورتم بهدست

 دهد:کند و ادامه میدارد. با نفس عمیقی خودش را آرام میمی

 ، بیبی.کشهــ این منو می

 بخش و خاموش است.صدایش بیش از اندازه آرامش

خوام یه روز دیگه هم بگذره و تو ندونی من چه حسی بهت دارم... و از کشه، چون نمیــ این منو می

خیلی طرفی آماده نیستم که بهت بگم عاشقتم... چون نیستم... نه هنوز... اما حسی که االن دارم، خیلی

، خیلی بیشتر. من چند هفته رو صرف کردم تا کشفش کنم. سعی کردم کشف داشتنهبیشتر از دوست

خوام بهت بگم دقیقاً چه احساسی دارم، اما هیچ ای برای توصیفش نیست. من میکنم، چون کلمه

داشتن ای بین عشق و دوستای تو هیچ فرهنگ لغاتی وجود نداره که بتونم احساسم رو در نقطهکلمه
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خوام تو اونو از زبون خودم ای نیاز دارم. من نیاز دارم، چون مین به همچین کلمهتعریف کنم... اما م

 بشنوی.

کشد و منتظر جوابم اش عقب میهم است. در هر بوسهسرپشتهایش کوتاه و بوسد. بوسهمرا می

 گوید:ماند. ملتمسانه میمی

 ــ یه چیزی بگو.

فهمم. کنم او را میبار از زمانی که دیدمش، فکر میولینکنم و برای ااش نگاه میالعادهبه چشمان فوق

 خواهد نشان بدهد، چون او پنج وجه شخصیتیهایش چیزی نیستند که میی وجودش را. واکنشهمه

هولدر فقط یک شخصیت خواهد نشان بدهد، چون دینست که او میهایش دقیقاً چیزیدارد. واکنش

 دارد؛ یک شخصیت احساساتی!

 ی زندگی، عشق، کلماتش، لِزلی. اگر من به لیستش اضافه نشوم، باید بروم بمیرم.درباره احساساتی

حسی و کرختی خروش او غیرطبیعی نیست، بلکه عالی و زیباست. من زمان زیادی صرف بیوجوش

شود که من بخواهم هرچیزی را بینم. این باعث میکردم، اما حاال پشت چشمانش شور و اشتیاق را می

خواهم. ست، حس کنم. خوبی، بدی، زیبایی، خوشی، درد. من این احساسات را میی زندگیدرباره که

قدم برای این کار با پسر کند، لمس کنم؛ و اولینخواهم زندگی را جوری که او لمس میمن درست می

کلمه پیدا  رویم است و تمام احساساتش را به من گفته، این است که کمکش کنم تا یکنومیدی که روبه

 خواهد من به زندگی برگردم. به خودِ خودِ زندگی.القلب است و دلش میکند. پسری که رقیق

ای که بین عشق و درخشد که انگار همیشه اینجا بوده است. کلمهاین کلمه طوری در ذهنم می

 م:کناست. درست جایی که متعلق به خودش است. زمزمه می داشتن خودش را پنهان کردهدوست

 ــ زندگی.

 خندد. گیج شده است.دفعه با صدای بلند میشود و یکاستیصال در چشمانش فروکش می

 ــ جانم؟

تونی از این کلمه استفاده شه زندگی. میداشتن رو باهم جمع بزنی، میــ زندگی. اگه عشق و دوست

 کنی.

کند و مرا با حسی پر از آرامش میخندد، اما این بار از سر آسودگی. دستش را دورم حلقه دوباره می

 بوسد.می
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 ــ زندگیمی.

 گوید:هایم میمقابل لب

 ــ زندگی منی اسکای.
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 صبح. 9:20، 2012ونهم سپتامبر، سال شنبه، بیست

 

ام اش شدهدانم او چطور این کار را کرد؛ اما پانزده دقیقه بعد، او را بخشیدم، حتی شیفته و والهواقعاً نمی

زند. دستش دور کمرم را چنگ کند و لبخند مینشینی میتوانم از بوسیدنش دست بکشم. عقبنمیو 

 زند.می

 کار کنیم؟ــ خب، حاال باید برای تولدت چی

رود. جایی که سمت پذیرایی میگیرد و بهی سریعی از لبانم میگذارد. بوسهمرا از پیشخوان، پایین می

 یز قرار دارد.کیف پول و کلیدهایش انتهای م

 ــ الزم نیست کاری انجام بدیم. من ازت انتظار ندارم که چون روز تولدمه، منو سرگرم کنی.

ی نیمهآورد. لبانش یک لبخند نصفهدهد و نگاهش را باال میکلیدهاش را در جیب شلوارش سر می

 دارد.اش را از من برنمیزند و نگاه خیرهبدجنس می

 زنی.ــ چیه؟ مشکوک می

 اندازد.خندد و شانه باال میمی

تونم سرگرمت کنم. بمونیم، من بهتر می بینم که اگه ما امروز همین جاکنم، میــ هرچی دارم فکر می

 اصالً چرا باید از اینجا بریم؟!

 دهم:اصالً چرا باید اینجا بمانم؟! پیشنهاد می

 تونیم بریم مامانمو ببینیم.ــ می

 کند.محتاطانه نگاهم می

 ــ مامانت؟

ی هرماه کنه. اونجا، جاییه که اولین هفتهی گیاهان دارویی رو تو فروشگاه فلیا اداره میــ آره. اون غرفه

رم، چون مامانم روزی چهارده ساعت اونجاست و این برام خیلی وقت نمیره. من هیچمی
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همیشه دوست داشتم برم اونجا.  های دنیاست و منترین فروشگاهست؛ اما اونجا یکی از بزرگکنندهخسته

 نیم راهه.و ساعت فقط یک 

 اش کنم.کنم وسوسهسعی می

 کیک هم داره. 1ــ تازه فانل

 پیچد.گردد و دستش دورم میسمتم برمیهولدر به 

اید ارم که بدهایی گردم و یه کارریم. من تا خونه برمیخوای بریم به فروشگاه فلیا، پس میــ اگه تو می

 م بدم. یه ساعت دیگه میام دنبالت.انجا

دانم وقتی من با ام. نمیزدهدانم این فقط فروشگاه فلیاست، باز هیجاندهم. با آنکه میسر تکان می

او  چیزی بهی هولدر هیچحال، دربارهدهد. من تابههولدر آنجا حاضر شوم، چه حسی به کارن دست می

ز خودش هرحال، مشکل اما را باهم ببیند، حس بدی دارم. به ایدفعهام و خب حاال از اینکه یکنگفته

ای بهش زمینهشتوانستم به او زنگ بزنم و پیکرد، میها را برای من غدغن نمیبود. اگر تمام تکنولوژی

 بدهم.

 رود.گیرد و سمت در میی کوتاهی از من میهولدر باز بوسه

 ــ وایسا!

 کند.و به من نگاه میچرخد خواهد در را باز کند که میمی

 ری که منقع داای داد. حاال اگه توالعادهی قبلت به من حس لعنتی فوقــ این تولد منه و دوتا بوسه

 پسر...روزمو با تو بگذرونم، بهتره که منو مثل یه دوست

 ودیم.بمان نگذاشته خورم. ما هنوز اسمی روی رابطهخواهد از دهانم خارج شود، میحرفی که می

کنان مِنمِن خواهم به آن رسمیت بدهم.گذرد و برای همین نمیای که فقط نیم ساعت از آن میرابطه

 گویم:می

 ــ منظورم... اینه که...

اده روی در ایستتوانم درستش کنم. همچنان روبهبندم. دیگر نمیشوم و دهانم را میبعد منصرف می

کند و م میخزند. سرش را سمتم زش خیره شده و حرف نمیزند. باز با همان نگاه مرمواست. لبخند نمی

 برد.با کنجکاوی ابروهایش را باال می

                                                           
 ست.اییک نوع شیرینی، مابین زولبیا و نان پنجره.  1
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 کنی؟پسرت، منسوب میــ تو داری منو به سِمت دوست

زند و فهمیدن این موضوع باعث پسرم منسوب کردم، لبخند نمیی اینکه من او را دوستهولدر درباره

 گویم:یا، این خیلی بچگانه است! لجوجانه مینشینی کنم. خداشود که من عقبمی

 ــ نه.

 کنم.ام جمع میدستانم را روی سینه

 تونه این کار رو بکنه.ی جلف میساله ــ فقط یه دختر چهارده

 ...ایستد وآید. دو قدم مانده به من، میسمتم میبدون آنکه حالت صورتش تغییری کند، چند قدم به

 بوسیدمت.که جون داشتم، میپسرت بودم، از االن تا وقتیدوستــ بد شد که... چون اگه 

 چرخد.کند. سمت در میبند دلم را پاره می کند. شیطنت چشمانش،چشمانش را باریک می

 بینمت.ــ یه ساعت دیگه می

ام اش وسوسهکند. با آن نیشخند پرشیطنت و چال گونهکند و قبل از رفتن، نگاهم میدر را باز می

 چرخانم.کنم و چشمانم را در حدقه میند. نگاهش میکمی

 ــ وایسا هولدر!

 گویم:دهد. میکند و با غرور به چهارچوب در تکیه میمکث می

 ...بایدخترت رو ببوسی. بایــ بهتره قبل از اینکه بری، بیای دوست

بودنش مطمئنم. صورتش پر از حس پیروزی کنم که تا آخرین قطره از جلفاین جمله را درحالی ادا می

ی ساده و دهد. این اولین بوسهگذارد و فشارم میگردد. دستش را پشتم میشود و پذیرایی را برمیمی

انگشتش را روی  کند.آالیش ماست و من عاشق این هستم که با حصار دستانش از من محافظت میبی

شود. هرچند که به لبانم نگاه تر میلحظه نزدیکبهلبانش لحظهآید و کشد و تا موهایم باال میام میگونه

فهمم. این اصالً از کند. در نگاهش خیلی چیزهاست که من نمیکند؛ اما پرنفوذ و مستقیم نگاهم مینمی

هایمان را تمام کند، خیره نگاهم ی بین لبست. بدون آنکه فاصلهروی هوس نیست، بلکه شبیه قدردانی

ریزد و فهمم که این بار در چشمانش اشتیاق نیست. بلکه از چشمانش مهربانی و قدردانی میکند. میمی

برم. ها را تا پشت گردنش میآرام آناش است. آرامکند. دستانم روی شانهبا این کارش قلبم را ذوب می

 کند.وان میمان را فراکشم. هرچند که هر دو ساکت هستیم، اما لذت و محبت بیندست در موهایش می

چرخد. چشمانش تک اجزای صورتم میشود و نگاهش رو تکاش هماهنگ با من باال و پایین میسینه
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کند و من چقدر از او ممنونم که هنوز دستانش دور کمرم قفل شده است. تمام بدنم را سست و شل می

آورد و دستانم را پایین می کشد. نگاهش درد دارد. سریعچسباند و آه میام میاش را به پیشانیپیشانی

خواهد چیزی که پشت چشمانش می کند.ها را نوازش میگذارد. با انگشتانش آنهایش میروی گونه

 است را پنهان کند.

 ــ اسکای!

جای خواهد چیز مهمی بگوید، اما بهشود. گفتنش مثل آن است که میمشتاقانه رویم متمرکز می

مان باهم مالقات لبان گذارد.کند. آرام، لبش را روی لبم میایت میها، به گفتن اسمم کفی اینهمه

 خورد...هایم به صورتش میکند و نفستر میمان را به هم فشردهکشد، لبانکنند. نفس عمیقی که میمی

ای حال، همچین مزهکند. تابهام را نوازش میشود و گونهکشد و چند ثانیه به چشمانم خیره میعقب می

خوابد. یک دستش آورد و لبش روی لبم میالعاده بود. دوباره سرش را پایین میتجربه نکرده بودم. فوق را

 شود. پیچد. چشمانم بسته میگذارد و دست دیگرش دورم میرا پشت سرم می

کنم و نفس عمیقم با کلماتی که از دهانم های لرزانم را باز میکشد. پلکبعد از چند دقیقه، عقب می

 شود.آید، یکی مییرون میب

 ــ اُه... من...

 جان و نفس من، باعث شده که او نیشخندش باز شود.انگاری که این واکنش بی

 مون مثل زوجا بود.ی رسمیــ این اولین بوسه

افتاد. آرام تکرار منتظر هستم تا اضطراب و وحشت در من شروع شود؛ ولی نه همچین اتفاقی نمی

 کنم:می

 ــ زوج...

کند که هنوز دستانش دور من حلقه شده است و من در آغوشش هستم و چشمانم اویی را نگاه می

 کند:زیادی روی من زوم کرده است. اضافه می

خواد تو رو جوری که دیدم اون میکنم. من همیشه میــ و نگران نباش. من خودم گریسون رو خبر می

 ده.شت منم میدوست داره، لمس کنه... و خب باالخره جواب م

 نشیند.ام میآید و روی گونهدستانش از پشتم باال می

 بینمت. زندگیمی. خیلی.رم. یه ساعت دیگه میــ من دیگه واقعاً می
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 رود.چرخد و سمت در میگیرد. میی کوتاهی از لبم میبوسه

 ــ هولدر!

 گویم:یهایم برگردد و حرف بزنم، مگیرم تا نفس به ششمحض اینکه هوا میبه

 ــ منظورت از جواب دادن چی بود؟ مگه تو و گریسون قبالً همدیگر رو زدید؟!

 دهد.رود و سر تکان میی هولدر رو به خاموشی میچهره

 ــ من قبالً بهت گفته بودم بیب. گریسون آدم خوبی نیست.

 ست؟!اما، چه خبر ا ...گذاردشود و مرا با هزاران سؤال تنها میدر پشت سرش بسته می

جایش یک دوش بگیرم و به سیکس زنگ بزنم. باید خیلی چیزها از او بپرسم و گیرم بهتصمیم می

ی اتاق سیکس خزم. از پنجرهپنجره به بیرون می دوم و ازسمت اتاقم میوقت نشده. بهبفهمم؛ اما تا االن

کنم تا کل آن را زیر و رو میدارم و روم. تلفنم را از روی تختش برمیکشم و داخل میخودم را باال می

گیرم، از هولدر پیامی المللی فرستاده بود، پیدا کنم. وقتی شماره را میی بینپیامی که با یک شماره

 رسد. می

بردار نیست و اینکه ترسم. این اصالً یه چیز شوخیمن واقعاً از اینکه یک روز رو با تو بگذرونم، می»

 «چون راه گرمه و شبیه تابستونه، تو همون رو بپوش.لباس تابستونت جذاب نیست، ولی 

گیرم و خودم را ی سیکس را میزنم. لعنت بهت. این پسر نومید زندگی من است. شمارهپوزخندی می

 گویم:دهد. میاندازم. بعد از سومین بوق، با گیجی جواب میروی تختش می

 ــ هی!

 توانم صدای خمیازه کشیدنش را بشنوم.می

 وقت فکر نکنی باید این تفاوت زمانی رو لحاظ کنی ها!یهعین احمقا ــ 

 خندم.می 

ــ سیکس، اینجا بعدازظهره... حتی اگه بخوام این تفاوت زمانی رو در نظر بگیرم، برای تو که فرقی 

 نداره.

 گوید:طلبکارانه می

 تو فراموش کردم. چه خبر؟ــ من یه صبح سخت رو داشتم. چهره

 نیست.ــ خبری 
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کنم تو و هولدر اون اتفاق مزخرفی رو که طرز دردآوری خوشحاله. من فکر میگی. صدات بهــ دروغ می

 تو مدرسه افتاد، باهم حل کردید. مگه نه؟!

 لینک، با پسری دوست شده.دیویسدونی، اسکایــ آره و تو اولین کسی هستی که می

 نالد:می

 اما من برای تو خوشحالم. ندازه؟!کس خودشو تو این تله نمیــ چرا هیچ

 ــ مر...

 شود.خواهم بگویم مرسی، اما با صدای بلندی از سیکس، حرفم قطع میمی

 ــ اُه، خدای من!

 ــ چی؟!

وغریب تو رو فراموش کردم. اسکای، تولدت مبارک! با اینکه ــ من فراموش کردم. این تولدِ عجیب

 بدترینِ بهترین دوستتم.

 ...ــ مشکلی نیست

 خندم.می

دونی من از کادو و سورپرایز و هرچیزی که ذره خوشحالم که تو یادت رفته. تو که میــ تازه من یه

 ی تولدت باشه، متنفرم.درباره

 العاده عالی هستم. پشت میز آرایشت رو نگاه کن.ــ اُه، وایسا! فقط من یادم اومد فوق

 چرخانم.چشمانم را در حدقه می

 ــ فهمیدم.

 های خوبی که باهاش داشتی.پسر جدیدت بگو. از لحظهخب، از دوست ــ

 کُشدت.گم. من رفتم. وقتی مامانت قبض این تلفنو ببینه، میــ باشه می

 ــ آره خب... فکر کنم مامانم باید باهاش کنار بیاد.

 خندم.می

 ــ عاشقتم سیکس. مراقب خودت باش. باشه؟

 ــ منم دوسِت دارم. فقط اسکای!

 ــ بله!
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 ــ صدات خیلی خوشحاله. منم از خوشحالی تو خوشحالم.

گردم. هرچقدر هم که از کادو متنفرم باشم، شود. سریع به اتاقم برمیزنم و تماس قطع میلبخند می

ی کنم. یک جعبهروم و پشتش را نگاه میبازهم آدم هستم و طبیعتاً کنجکاو. سمت میز آرایشم می

نشینم. کاغذ کادو را باز روم و رویش میدارم. سمت تخت میشوم و برش میمیشده است. خم کادوپیچ

 کنم. جعبه پر از اسنیکرز است. لعنتی، عاشقتم!می
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از در بیرون شود. هولدر وارد خیابان می ام تا اینکه باالخرهصبری جلوی پنجره، منتظر ایستادهبا بی

زنم. هولدر تنها نیست. چرخم و... یخ میکنم. بعد سمت ماشینش میروم و آن را پشت سرم قفل میمی

مانم که فحش بدهم یا خدا را چرخد، میشود. وقتی سمت من میدر سمت شوفر، باز و پسر پیاده می

 شکر کنم.

 گوید:هد. میدنمایش، به در باز ماشین تکیه میبرکین با آن لبخند دندان

ی خاکی، داره منو دعوت بهترین دوست من تو کل کرهــ امیدوارم فکر نکنی که مزاحمم. دومین 

 کنه تا باهاش برم.می

شود تا من کامل بنشینم، بعد در عقب را باز رسانم. برکین منتظر میخودم را به در جهنمی ماشین می

چرخانم. هولدری که دهم و سرم را سمت هولدر میخزد. به صندلی تکیه میکند و داخل ماشین میمی

دار، فاش کند. جوکی که من خندهی خواهد لپ کالم را با این جوک مسخرهخندد. انگار میدارد می

 جزئی از آن نیستم.

 ای بریم؟!درهخواد بگه قرار کدوم جهنمــ یکی از شماها نمی

 .زندگیرد و پشت آن را بوسه میهولدر دستم را می

 زنه.هرحال، اون سریع حرف میدم که برکین توضیح بده. بهــ اجازه می

گردد. ابروهایم را برای برکین باال کنم و هولدر هم سر جایش برمیجا میخودم را در جایم جابه

 اندازم.می

 گوید:کند. با ترس میسمت من پرتاب مینگاه گناهکارش را به

 رفته.داشتم که داشته دو هفته باهام کلنجار میــ انگاری یه دوست متحد دوآتیشه 

 وآمد است.شان در رفتکنم این اعتراف را در سرم پنهان کنم. نگاهم بیندهم. سعی میسرم را تکان می

 زدید؟! بدون من؟! بدون اینکه به من بگید؟!ــ دو هفته؟! شما دو هفته باهم حرف می
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 گوید:برکین می

 فحش دادم. ــ بالشخصه به این پنهانی

 ــ اما...

 ــ برگرد به صندلی و کمربندت رو ببند.

 کنم.هولدر گفت. نگاهش می

ست مشکلت رو با برکین حل کردی و تا االن کنم اینکه تو دو هفتهلحظه وایسا! من دارم سعی میــ یه

 منو بازخواست کردی، هضم کنم.

 دهد.رویش میی روبهبعد دوباره نگاهش را به جاده اندازد،نگاهی به من مینیم

 ادبانه بود.ــ برکین الیق عذرخواهیه. رفتار اون روز من، خیلی بی

 ــ و من الیق عذرخواهی نبودم؟!

 گوید:کند. محکم میمات نگاهم می

 ــ نه.

 دوزد.باز به جاده چشم می

 ردنه.ــ برای تو حرف زدن کافی نیست اسکای، لیاقت تو عمل ک

ای بسازد. باز نگاه سریعی به شوم و در شگفتم که او چند شب را بیدار بوده تا چنین جملهاش میخیره

 دهد.کند و رانم را قلقلک میاندازد. دستم را رها میمن می

 برنت فلیامارکت.پسرت و بهترین دوستت دارن میــ بسه این جدی بودن. االن دوست

 م.زنخندم و پشت دستش میمی

ی تونم خوشحال باشم وقتی مخ دوست من زده شده؟! شما دوتا تا امروز، کلی بوسهــ من چطوری می

 آتیشی داشتین.

 کند.گذارد و از باال نگاهم میاش را روی پشتی متکای صندلی من میبرکین چانه

ی منو به ذشتهی گپسر تو، دوتا جمعهدیده، من باشم. دوستــ فکر کنم کسی که از همه بیشتر آسیب

ها به کنار، ی اینهمه ...ذاره وخواد، اما از طرفی آزادت هم نمیدونی چیه، خیلی تو رو میگند کشید. می

 زنم.خیلی خوبه که هر روز سر ناهار غر اونو به جون تو می

 چرخاند.هولدر سریع سرش را سمت برکین می
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 ع به من حرف بزنید. زندگی همینه که باید باشه.تونین هرچقدر که بخواین، راجــ خب، حاال شماها می

گیرد. پوستم مورمور شده است، اما مطمئن نیستم که از لمس آورد و دستم را میدستش را پایین می

 گویم:کردن اوست یا از کلماتش. به هر دویشان می

زی که از ی آتیشی امروز هستم. باید برای من هرچیبوسه کنم که الیق یهــ من هنوز فکر می

 شه یا چقدر سنگین و بزرگه.خوام، بخرید. اصالً هم برام مهم نیست که چقدر پولش میفلیامارکت می

 گوید:برکین می

 ــ چه رک!

 نالم:می

 ــ اُه. خدای من! تنت به تنِ هولدر خورده ها.

 کشد.گیرد و سمت خودش میطرف صندلی، دست مرا میخندد و از آنبرکین بلند می

 خوام که االن تو صندلی عقب بغلت کنم.ونکه باید باشه... ولی من واقعاً میــ ا

 گوید:هولدر می

 تأثیرت قرار نگرفتم که بخوام مثل روز بغلت کنم.قدر تحتنــ او

 زند.شوم، هولدر پشتم میوقتی دارم به صندلی کشیده می

*** 

 

 گوید:گذارم، با تعجب میوقتی نمکدان را کف دستش می

 تونی جدی باشی.ــ تو نمی

ها برای من رسم. اینام میچرخیم و من به نقشهیک ساعت است که داریم دورتادور فلیامارکت می

خرند و قرار است یک عالمه وسایل، اتفاقی قبل از اینکه حالم خوب شود، هرچیزی که بخواهم، می

 بردارم. 

 دهم.سر تکان می اندازم وی سفالی کوچک در دستش نگاهی میبه مجسمه

 ــ حق با توئه. بهتره که یه ست کاملش رو بگیرم.
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ها چیزهایی نبودند که من بخواهم. مطمئن هم نیستم دهم. ایندارم و به دستش میبرمی جافلفلی را

ی دراز پاش را شکل رودهتواند نمکدان و فلفلکه چیزی بتواند چیزی باشد که من بخواهم. چه کسی می

 د؟!و کوچک بساز

 گوید:برکین می

 بندم که اینا برای یه دکتره.ــ باهات شرط می

دارم و سمت کنم و کیف پولش را برمیاو هم با من تعجب کرده است. دستم را در جیب هولدر می

 چرخم.مردی که پشت میز ایستاده، می

 شه؟ــ چقدر می

 گوید:اطالعی میاندازد و با بیمرد شانه باال می

 . برای هرکدوم یه دالر؟دونمــ نمی

 ــ یه دالر برای هر دوش بس نیست؟!

 گوید:دهد و میکشد. سرش را تکان میهولدر پول را از بین دستم بیرون می

 اینا رو کنار میز ناهارخوری تو آشپزخونه بذاری. ی بعد که اومدم،ــ بریم چونه بزنیم. بهتره دفعه

 خوره، به دل و روده زل بزنه؟!غذا میخواد وقتی داره ــ چندش! نه. کی دلش می

رسیم که کارن و جک آنجا هستند. وقتی بهشان ای میچرخیم تا اینکه به غرفهها میکمی در غرفه

 شود.رسیم، چشم کارن از دیدن هولدر و برکین گرد میمی

 ــ هی!

 گویم:با حرکات دستانم می

 ــ سورپرایز!

ای که در کند. کارن هم با مالحظهچرخد و مرا کوتاه بغل میمیپرد. دور هولدر و برکین جک از جا می

 کند.کند و جک را دنبال میاین زمان دارد، نگاهم می

 گویم:کند، میبینم با نگرانی دارد هولدر و برکین را نگاه میوقتی می

 کدوم از اینا قرار نیست منو این هفته حامله کنن.ــ آروم باش، هیچ

 کند.ه دستش را دورم حلقه میخندد و باالخرمی

 ــ تولدت مبارک!
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 کند.کند و مرا از خود جدا میاش او را هوشیار میی مادرانهغریزه

 چی درسته؟ تو خوبی؟ خونه سالمه؟ــ وایسا ببینم. تو چرا اینجایی؟! همه

 ره اینجا.م سر رفته بود و ازش خواستم تا منو با برکین بیاــ خونه خوبه. منم خوبم. فقط حوصله

زند و کارن را بغل کند. برکین مرا عقب میهولدر پشت سرم است و دارد خودش را به جک معرفی می

 کند.می

 ــ من برکینم و متحدش تو مدرسه، برای نقشه کشیدن با دختر شما.

 کنم.تصحیح می

 ــ بود.

 کنم.خیره نگاهش می

 ــ با من متحد بود.

 زند.کارن به برکین لبخند می

 طور که هستی، دوسِت دارم.همین ــ

 گوید:دهد. مؤدبانه میکند و برای هولدر دست تکان میبعد به پشت سر من نگاه می

 ــ هولدر، حالت چطوره؟

 گوید:با احتیاط می

 ــ خوبم.

پاش است یا دانم که این از بابت خرید آن نمکدان و فلفلشدت معذب است. نمیکنم. بهنگاهش می

کنم جو را با منحرف کردن بحث، عوض ی دخترش. سعی میمتفاوت کارن راجع به قرار عاشقانهرفتار 

خورد. کارن از زیر میزش پرسم که اگر پاکت یا کیسه داشته باشد، االن به دردمان میکنم. از کارن می

زد. برکین هم انداپاش را درونش میهولدر نمکدان و فلفل دهد.کشد و به هولدر میای بیرون میکیسه

 کند.اندازد و بعد پرسشگرانه مرا نگاه میاول نگاهش را به کیسه می

 ــ نپرس.

ی خریدها را درونش بیندازد. یک کنم تا برکین بتواند بقیهگیرم و آن را باز مینوشیدنی را از دستش می

وپنج د و بیسترا نوشته بو «ذوب شدن»ی قاب کوچک چوبی که با مرکب مشکی روی کاغذ سفید، کلمه

ست که باید داشته سنت بود. وقتی دیدمش، هیچ حسی در من ایجاد نکرد، پس مطمئن شدم این چیزی
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چرخم و باشمش. یک مشتری زوج سمت میزشان آمد و جک و کارن هم رفتند تا بهشان کمک کنند. می

نگاهش را، جز آن روز بینم که هر دو چشمانش از نگاهی سخت و سرد پر شده است. من این هولدر را می

روم و دستم را پشتش کند. سریع سمتش میام. این نگاهش مرا دلسرد میوقت دیگر ندیدهدر کافه، هیچ

 خواهم که این نگاهش از بین برود.اندازم و نومیدانه میمی

 ــ هی!

 شود.با حرفم، توجهش سمتم جلب می

 ــ خوبی؟

 بوسد.دهد و سرم را میسرش را تکان می

 خوبم.ــ 

 کند.ام را لمس میی سینهزند. آرام قفسهاندازد و با قوت قلب به من لبخند میدستش را دور کمرم می

 کیک رو به من داده بودی.ــ تو قول فانل

خواهم هولدر یکی از شود. من واقعاً نمیدهم. خیالم از خوب بودنش راحت میسرم را تکان می

فهمد من مثل هولدر احساسم به دانم که میداشته باشد. هنوز نمیهای سخت و بد را جلوی کارن لحظه

 زندگی برگشته است یا نه.

 کیک؟!ــ فانل

 گوید:برکین دوباره می

 کیک؟!ــ تو گفتی فانل

ی دور اند و او پشت میز خشکش زده است. چشمش به حلقههای کارن رفتهچرخم. مشتریعقب می به

وغریب به های عجیبنگاه ست که همه امروز بادانم این چه قراری. نمینور شدهکمرم است و نگاهش بی

 من زل بزنند! 

 پرسم:از او می

 ــ خوبی؟

پسرم ندیده است. مت تقریباً آن یک ماهی که باهاش ست که انگار مرا قبالً با دوسترفارش شبیه کسی

 گوید:کند. میرا هم کوتاه نگاه می اندازد و هولدربودم، با ما در خانه زندگی کرد. نگاهی به من می

 فهمم.نمی ــ من اینکه شما باهم قرار عاشقانه داشتید رو
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خواستم بهت بگم... اما خب تقریباً ما همین چهار من می ...ی اون باید بگم کهــ اوم... خب، درباره 

 ساعت پیش باهم دوست شدیم.

 تونم باهات حرف بزنم؟ــ اُه! خب... نگاه شما به هم خیلی قشنگه. من می

ست. دستم را از پشت هولدر خواهد بگوید که حرفش خصوصیکند و میبا سر به پشت سرش اشاره می

 ی مطمئن برسیم. تا به یک فاصله رومدنبالش می دارم وبرمی

 کند:ترین حالت ممکن زمزمه میدهد. با آرامایستد و سرش را تکان میمی

 به این موضوع داشته باشم.دونم باید چه حسی ــ نمی

 پسرم دارم. چی از این بهتر؟ــ درباره چی؟! من هجده سالم شده و یه دوست

 کشد.آه می

که من اونجا نباشم... چه اتفاقی قراره بیفته؟! از کجا باید بفهمم که اون دونم. فقط... امشب، وقتیــ می

 تللی کنه؟!کل شبو یللی خوادنمی

 .اندازمشانه باال می

 خواد بفهمی. تو فقط به من اعتماد کن.ــ نمی

کنم. اگر او بفهمد که هولدر تمام دیشب را با من گویم و سریع برای دروغم احساس گناه میاین را می

 پسرم نفس بکشد.عنوان دوستتواند بهبوده است، احتماالً دیگر هولدر نمی

 قوانین پسرا، وقتی من خونه نیستم، نداشتیم. یوقت بحثی دربارهــ این خیلی عجیبه اسکای! ما هیچ

 تر شود.نگاهش خیلی عصبی و ناراحت است، پس من باید کاری کنم که خیالش راحت

شه گفت که ما فقط چهار ساعته که باهمیم. قرار نیست هیچ اتفاقی ــ مامان! به من اعتماد کن. می

 دم.ت قول میره. بهبین ما بیفته که تو رو بترسونه. اون آخر شب می

 دهد.خبری سر تکان میاز سر بی

دونم. دیدن شماها و اینکه دستاتونو دور کمر همدیگه انداخته بودین... شما دوتا باهم ــ فقط... نمی

این نگاهی که شما به هم داشتید، نگاه دوستایی نبود که چهار ساعته باهم آشنا شدن  رابطه داشتین؟

کنی. من کنه که شما چند وقته باهمید؛ ولی اینو از من مخفی میمیاسکای. این بیشتر منو مشکوک 

 چی با من حرف بزنی.ی همهخواد تو بتونی دربارهدلم می

 فشارم.گیرم و میدستش را می
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اومدیم، من حتماً فردا بهت دونم مامان. منو باور کن. مطمئن باش اگه امروز هم باهم اینجا نمیــ می

 کنم. باشه؟چیزی رو ازت مخفی نمیگم و هیچچیز رو بهت میشک نکن که همهگفتم. موضوع رو می

 دهد.زند و کمی دستم را فشار میلبخند می

 ی اون پسر حرف بزنی.ــ من هنوز منتظرم که فردا درباره .1
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 ــ اسکای، از خواب پاشو.

آورد و نگاهش را پایین می کنم.ام پاک میدارم و آب دهانم را از چانهبرکین برمی سرم را از روی بازوی

 گویم:خندم و میکند. میمی کجیشرت خیسش، برایم دهانبا دیدن تی

 ــ ببخشید. تو بهتره خیلی راحت نباشی.

در و برکین هم سری خنزرپنزر، به خانه برگشتیم. آخر سر هولبعد از هشت ساعت راه رفتن و خرید یک

ترین خرید را بکند. هرچند که تواند اتفاقیی اینکه چه کسی میتسلیم شدند تا مسابقه بدهیم. مسابقه

ام، اما برکین بعد از چند دقیقه، یک نقاشی مخملی از کردم خودم با خریدهایم برندههنوز هم فکر می

 رد. کرد، با خودش آوشاخ سواری میسگی که داشت روی یک تکتوله

 گویم:گذارد، میوقتی یک پایش را از ماشین بیرون می

 ــ نقاشیت یادت نره.

 بوسد.ام را میدارد و گونهاش را از کف ماشین برمیشود و نقاشیخم می

 بینمت.ــ دوشنبه می

 دهد.نگاهش را به هولدر می

 ف اول بگیری.تونی جای منو روی صندلیِ ردیدخترته، میــ فکرشم نکن که چون اون دوست

 خندد.هولدر می

 جاتو بگیرم. یدونم اجازهــ اونی که هر روز براش قهوه میاره، من نیستم. بعید می

 ماند.که برکین داخل خانه برود، منتظر میکوبد و هولدر تا وقتیبرکین در را می

 کنی؟!کار میکنی که تو اون پشت چیــ فکر می

 زند.وسط ماشین، لبخندی به من می یدر آینه

 ــ بیا جلو.
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 دهم.سرم را تکان می

 شخصی داشتن، خوشم میاد.کم داره از رانندهــ کم

 چرخد.کند و میکند. کمربندش را باز میای پارک میماشین را گوشه

 ــ پاشو بیا جلو.

تا آنجا که فقط یک وجب با صورتش فاصله دارم. انگشتانش را  کشدگیرد و به جلو میهایم را میمچ

کند و دهد. انگار یک بچه کوچولوام. فشار دستانش را زیادتر میگذارد و به هم فشار میهایم میروی گونه

 بوسد.مرا می

 ــ امروز، روز شادی بود.

 کند:زمزمه می

 ــ تو یکی از عجایبی.

 باید این را پای یک تعریف بگذارم یا نه. دانمرود. نمیابروهایم باال می

 ــ ممنون.

 ــ من عجیبا رو دوست دارم. حاال هم با زبون خوش، پاشو بیا جلو تا خودم نیومدم عقب و بغلت نکردم.

 بندد.نشینم و کمربندم را میکشد و من روی صندلی میمرا به جلو می

 ت؟ریم خونهکنیم؟ میکار میــ خب االن چی

 دهد.تکان میسرش را 

 ــ نه. یه قدم برو جلو.

 ی من؟ــ خونه

 دهد.دوباره سرش را تکان می

 بینی.ــ صبر داشته باش. خودت می

*** 

 

فهمم که سمت کشد، میرسیم. وقتی ماشین را به کنار جاده میرود تا به خارج شهر میقدر میآن

 کند.سمت من را هم باز می شود و درفرودگاه هستیم. بدون آنکه چیزی بگوید، پیاده می

 خواستم اینجا بیایم.ــ می
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 دهد.مان پهن شده، نشان میبا دستش باند فرودگاه را که جلوی

ست که کالً دوهزار مایل شعاع داره. اگه تو توقع داری که بشینیم و ترین فرودگاهــ هولدر، اینجا کوچک

 شینیم.بس می فرود هواپیماها رو ببینیم، باشه. دو روز، همین جا،

 کشد.گیرد و میدستم را می

 ــ ما نیومدیم اینجا که هواپیماها رو ببینیم.

ی فرودگاه کشیده شده است. دستم را رها رود تا به فنسی برسد که دورتادور محوطهقدر راه میآن

 رد.گیدهد تا ببیند چقدر نیرو دارد و بعد دوباره دستم را محکم میکند. خودش را تکان میمی

 شی.تر میــ کفشت رو دربیار. راحت

 گردد.سمت هولدر برمیافتد و بهنگاهم به فنس می

 ــ نکنه توقع داری من از این برم باال!

 ذره صدمه ببینی.ور. فقط ممکنه یهکنم اونکنم و پرتت میــ آره خب. من بلندت می

 م باال. از اون گذشته، این کار، غیرقانونیه.ــ من لباس تنمه ها. تو نگفته بودی امشب قراره از فنس بری

 دهد.چرخاند و من را سمت فنس هل میسرش را می

دار من مدیر فروشگاه باشگاه، غیرقانونی نیست... و اینکه بهت نگفتم، چون ــ وقتی بابای درجه

 ترسیدم این لباست رو عوض کنی.می

کنم با یه حرکت سریع ازش باال بروم، عی میزنم و سآورم. وقتی فنس را چنگ میهایم را درمیکفش

 زنم:مانم. جیغ میفرستدم و من عمالً بین زمین و هوا میگیرد و باال میهولدر پشتم را می

 ــ یا عیسی مسیح! هولدر!

 پرم.و آن سمت می

 کم سریع شد. یادم رفت حس بگیرم.ــ ببخشید یه

 پرد.گذارد و پایین مینس میطرف فکشد، پایش را آنخودش را از فنس باال می

 ــ پاشو!

ایستم. عظمت رسیم. میرویم تا به باند فرودگاه میکشد. میسمت جلو میگیرد و مرا بهدستم را می

ام و فکر کنم این، کمی مرا وقت با هواپیما پرواز نکردهمن قبالً هیچ باند فرودگاه را دوست دارم.

 ی بزرگ که انتهای باند است.اچهزده کند. مخصوصاً دیدن آن دریهیجان
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 ــ تا حاال هواپیمایی تو اون دریاچه فرود اومده؟

 ــ فقط یکی.

 کشد.من را با خودش پایین می

ــ یه هواپیمای کوچیک سِسنایی بود که افتاد تو دریاچه و آتیش گرفت... با اینکه خلبان سالم موند، اما 

 ست.هنوز هواپیما ته دریاچه

 پرسم:برد. میگیرد و سمت باند فرودگاه میمیدستم را 

 کنیم؟کار میــ داریم چی

 کنم.تکانم و کفشم را پایم میلباسم را می

 ــ هیشش! بخواب و باال رو نگاه کن.

ها کشم. قبل از من، ستارهکنم، بعد نفس عمیقی میگذارم و باال را نگاه میپشت سرم را روی زمین می

 کنم:اند. زمزمه میجا را فرا گرفتهام، همهکه دیدهوقتیتر از هرروشن

 بینم، نیستن.هایی که من از حیاط پشتی میــ واو! اینا شبیه ستاره

 دونم. برای همین آوردمت اینجا.ــ می

مان آرام و نشینیم و این سکوتها بدون حرف زدن میپیچد. ساعتانگشت کوچکش را دور انگشتم می

گیرد و این تمام یک طرف صورتم را می کند وت. هرچند وقت یک بار، دستم را رها میاز سر صلح اس

ایم. لباسم راحت و باز است، اما او یک بار هم سعی پهلو خوابیدهدهد. پهلوبهست که انجام میکاری

فقط برای این  با من باشد. او ...کند تا مرا ببوسد و معلوم است که مرا وسط ناکجاآباد نیاورده تا فقطنمی

کند. این اش را با من سهیم شود. یک چیز دیگر که برایش احساس خرج میمرا به اینجا آورده که تجربه

ساعت گذشته. هنوز  وچهارکند، مخصوصاً در این بیستزده میی هولدر مرا خیلی شگفتموضوع درباره

رسد که او زیروبم حتش کرد، اما به نظر میقدر آشفته و ناراتریا، چه چیزی آنام آن روز در کافهنفهمیده

توانم بکنم، این افتد. تنها کاری که میداند و دلش گرم است که دیگر همچین اتفاقی نمیآن اتفاق را می

ست که دارم و به ی اعتمادیماندهاست که اعتمادم را در دستش بگذارم و امیدوارم بفهمد این تنها باقی

باری ی قبل زد، این آخریننم که اگر او به من آسیبی بزند، مثل آسیبی که دفعهدادهم. این را میاو می

 زند. شود که به من صدمه میمی
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کنم. ابروهایش یکدیگر را در زده، نگاهش می چرخانم و مثل او که به آسمان زلسمتش میسرم را به

رسد که او همیشه چیزی ر میکشند و واضح است که او در ذهنش چیزی فهمیده است. به نظآغوش می

میرم. هنوز خیلی در ذهنش دارد و من هنوز نفهمیدم چه هستند. هرچند که دارم از کنجکاوی می

خواهم این اما نمی اش بدانم؛اش، خواهرش و خانوادهی گذشتهچیزها هست که من دوست دارم درباره

ها را فراموش کند، کند تا آندارد تالش می هم در زمانی که اوکار را بکنم. بیرون کشیدن این چیزها آن

کنم. برای مدت طوالنی، نگاهش ست و درکش میدانم او در چه حالتیکار درستی نیست. من دقیقاً می

از  که که او سکوت را با پرسیدن یک سؤالکشم. وقتیام را تا آسمان باال میکنم. بعد نگاه خیرهمی

 پرسد:کنم از افکارِ معلقِ ذهنم فرار کنم. آهسته میزند، سعی میهم میناکجاآباد آماده است، به 

 ــ زندگی خوبی داشتی؟

کند که باعث شده همچین کنم. فقط برای آنکه بدانم به چه چیزی فکر میوسنگین میسؤالش را سبک

 کرد یا خودش؟ی زندگی من فکر میسؤالی از من بپرسد. او واقعاً درباره

 ــ آره. 

 گویم.میبا صداقت 

 ــ آره، دارم.

 گیرد.کند و دستم را در دستش میبا نومیدی نگاهم می

 ــ خوبه.

 کند.شود تا آنکه نیم ساعت بعد، اعالم رفتن میمان زده نمیدیگر هیچ حرفی بین

*** 

 

 یشویم و او کیسهشب مانده است. هر دو از ماشین پیاده میرسیم، چند دقیقه تا نیمهوقتی به خانه می

 گذارد.ایستد و کیسه را روی زمین میآید. جلوی در میدارد و تا دم در دنبالم میخریدهایم را برمی

 ــ دیگه بیشتر از این، جلو نمیام.

 کند.گوید و دستانش را در جیبش میاین را می

 خوای؟!ی ورود میآشامی؟! اجازهــ چرا؟! نکنه خون

 زند.لبخند می
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 مونم، بهتره.کنم که نــ فقط فکر می

 بوسم.اش را میاندازم و چانهروم، دستم را دور گردنش میسمتش میبه

 دونم که دیشب اصالً نخوابیدی.خوابیم. میای؟ خب میــ چرا؟ خسته

های قبلش، خواب خواهد از پیشم برود. من دیشب که در آغوشش خوابیدم، از تمام شبواقعاً دلم نمی

 و فشاردمی سینه به مرا. دهدمی جواب دورم به دستانش پیچیدن با را من بهتری داشتم. آغوش

 گوید:می

 تونم.ــ نمی

 آرام است.

ی اینکه دیشب مامانم سؤالش رو درباره چیزهاست... و این یه واقعیته که یــ این واقعاً ترکیبی از همه

زیرسبیلی رد کرد. اینکه شنیدم تو به مامانت قول دادی که من آخر شب از پیشت برم. اینکه  کجا بودم،

 و من به اینکه زیر این لباس چی هست، فکر نکنم. ...این یک ماه رو تو داشتی

زند و صدایش را تا یک شود. محکم پلک میگذارد و به لبانم خیره میدستانش را روی صورتم می

 آورد.زمزمه پایین می

دونی امروز حتی شنیدن یه کلمه از حرفات چقدر سخت بود. وقتی تو به این زیبایی جلوم حرف ــ نمی

 زدی.می

 رود.بوسد. بعد عقب میآهستگی مرا میشود و بهخم می

 ــ و این لباس...

 لرزد.خزد. بدنم زیر انگشتانش میدستش تا پشتم می

 ز این پا تو خونه نذارم.ــ این لباس دلیل اصلیه که من بیشتر ا

ام کنم. چهرهدهد، پس سریع با تصمیمش برای رفتن موافقت میبدنم به حرکاتش واکنش نشان می

همه دور و برش هستم، اما خواهند گریه کنند. خیلی بد است که امروز اینست که هرآن میمثل کسانی

 گذارد.دست خودم نیست. این حس لعنتی نمی

 ــ این طبیعیه؟

دانم چون او ام. من میست که دیدهگویم که خواستن در چشمانش بیشتر از هروقتین را به اویی میای

 ماند.گذارد و پیش من نمیخواهد از این اولین بگذارد، پا در خانه نمیهم می
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 ــ چی طبیعیه؟

ها وقتبعضیزنم، مجبور نباشم نگاهش کنم. حرف می کنم تا وقتیاش مخفی میسرم را در سینه

 شان.نظر از این خجالت، باید بگویم ِشود؛ اما صرفخواهم بگویم باعث خجالتم میچیزهایی که می

دونیم. ما بیشتر اوقاتِ لحظات ــ این حسی که به هم داریم، طبیعیه؟ ما خیلی از همدیگه چیزی نمی

کردم رسه. من فکر میر میذره سخت به نظدونم که این برای تو یهممنوعه رو باهم گذروندیم، اما می

 کنن که یه وابستگی بسازن.های اول سعی میشن، تو ماهبیشتر آدما وقتی باهم آشنا می

 کنم.دارم و به چشمانش نگاه میاش برمیسرم را از روی سینه

چیز تونم فکرتو از سرم بیرون کنم. همهای که دیدمت، وجودم با توئه. نمیکنم از لحظهــ حس می

عقب برگردیم و با دقت و آرامش بیشتری  کنیم بهی ما طبیعیه. ما االن باهم هستیم، ولی سعی میرهدربا

 همدیگه رو بشناسیم. این عجیبه؟!

شوم. هوس و خواستن ام میترین نگاهش در این مدت، خیرهزند و با متفاوتمویم را از صورتم کنار می

 کند.ب مرا مثل نگاه خودش سنگین میشود و قلدر چشمانش با غم و دلتنگی عوض می

شون رو کندوکاو کنم، باشه؟ مکدوخوام هیچخوام کندوکاو کنم. نمیــ هرچی که این تو هست رو نمی

 فقط بذار از اینکه پیدات کردم، ممنون باشم.

 خندم.ی آخرش میبه جمله

 گشته!عمر دنبال من میگه پیدات کردم که انگار یهــ جوری می

 کند.سمت خودش کج میگذارد و سرم را بهکند. دستش را یک طرف صورتم مییاخم م

 ــ من تو کل این زندگی لعنتیم، دنبالت بودم.

مان به هم چفت شود، لبانشود و وقتی آخرین جمله از لبانش خارج میاش سخت و مصمم میچهره

کشم،  دارم او را با خودم به داخل میبوسد. تقریباًی روزها میتر از همهشود. مرا سخت و پراحساسمی

 رود.کند و عقب میزند، مرا رها میمحض اینکه دستم، موهایش را چنگ میاما او به

 ــ زندگیمی.

 رود.یک پله پایین می

 بینمت.ــ دوشنبه می

 گویم:می
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 ــ زندگیمی. 

برای آنکه اتفاقات ست دانم این زمان خوبیبینمش، چون میپرسم که چرا فردا نمیاز او نمی

ام ست برای کارن، تا او را به عشق جدید زندگیچهار ساعت پیش را هضم کنیم؛ و زمان بهتریوبیست

 ام.اضافه کنم یا ترجیحاً، زندگی جدید زندگی

 

 

 

 

  



 
181 

 

 

 

 شب. 12:50، 2012ودوم اکتبر، سال دوشنبه، بیست

 

ا خصوصیت گذرد. تا اینجایم میم که دوست شدهتقریباً یک ماهی از زمانی که من و هولدر اعالم کردی

من  ث شدههای کوچک که باعسری عادتام که مرا دیوانه کند. جز یکاخالقی خاصی از او پیدا نکرده

که خودش را طوریخواند، شود که انگار دارد مرا میبیشتر از قبل عاشقش بشوم. طوری به من خیره می

 اش هم برای من خیلی جذاب است.ه چال عمیق روی گونهکند. تازکنترل و فکش را قفل می

یگر با دز آن اخوشبختانه از شبی که پنجره را باز کرد و به اتاقم آمد، من یک هولدر را دارم. پس 

ر اهم کنابپیش  وغریبی از او ندیدم. در واقع، بیش ازهای مختلف مالقات نکردم و رفتارهای عجیبهولدر

که مرا  وبیهمان خ توانم او را بهگذرانیم و حس خوبی دارم از اینکه میباهم می آییم و زمان بیشتریمی

 خواند، بخوانم.می

هایی که باهم هستیم، در کارن هرهفته خانه است و ما زمان زیادی برای خلوت باهم نداریم. بیشتر وقت

ی کارن خانه است، به تختم مدرسه است یا در قرارهای آخر هفته. به دالیلی، او حس خوبی به آنکه وقت

جایش، خواهد. بهکند و عذر میاش برویم، رد میبیاید، ندارد و اکثر اوقات پیشنهاد مرا برای اینکه به خانه

 هستیم. 1پسر جدیدش، مکسبینیم و بیشتر با برکین و دوستهای زیادی میما فیلم

ی هفته وبارهکنیم تا اینکه دشماری میمن و هولدر تفریحات زیادی باهم داریم و فکر کنم ما ثانیه

 دیگر، کارن به خارج از شهر برود.

*** 

 

مان را بیاورد. دو های غذاینشینم و منتظر هولدر هستم تا سینیپشت میز پیش برکین و مکس می

بینند و تا آن موقع نفهمیده بودند که هفته پیش، برکین و مکس همدیگر را در یک گالری هنر محلی می

کرد که مزاحمم هست و واقعاً ن فکر میخوانند. برای برکین خوشحالم، چویک مدرسه باهم درس میدر 

                                                           
1. Max 
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چیز را تغییر داده و اش هستم، ولی دیدن توجه او به روابطش، همهگریگونه نبود. من عاشق لوتیاین

 پرسد:نشینم، مکس میتر کرده است. وقتی میآسان

 ؟ــ تو و هولدر شنبه سرتون شلوغه

 ــ فکر نکنم. چطور؟

 خوام که شماهام بیاین.ــ یه گالری توی مرکز شهره که قراره یکی از کارهای منو نشون بده. می

 ــ چه عالی!

 نشیند.گوید و روی صندلی کنار من میهولدر این را می

 ــ کدوم کارت رو قراره نشون بدن؟

 اندازد.مکس شانه باال می

 دوتاشون موندم. دونم. بینــ خودمم هنوز نمی

 چرخاند.برکین چشمش را در حدقه می

 .کدوم از این دوتا نیستدونی کدومو باید شرکت بدی و اون هیچــ خودت می

 گیرد.مکس نگاهش را از برکین می

ها دونم که نظر و دیدگاه اونا نسبت به نقاشیکنیم. من حتی نمیــ ما تو شرق تگزاس داریم زندگی می

 چیه.

 وآمد است.شان در رفتدر بیننگاه هول

 کنن؟!ده که اینجا چی فکر میــ کی اهمیت می

 دارد.زند و چنگالش را برمیمکس لبخند محوی می

 ی من.ــ خانواده

 پرسم:می

 گرا هستی؟جنسدونن همــ پدر و مادرت می

 دهد.سرش را تکان می

کدوم از دوستاشون تو کلیسا، امیدوارن که هیچکنن، اما هنوز ــ آره. اونا برای خیلی قسمتا حمایت می

 ره به جهنم، دل بسوزونن.ای که میخوان برای بچهاز این خبر بویی نبره. اونا نمی

 دهم.سر تکان می
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ها رو مثل تو بفرسته جهنم، فقط برای اینکه یکی رو دوست دارن، من سریــ اگر قراره خدا یه

 وقت.هیچ خوام باهاش ابدیتم رو بگذرونم.نمی

 خندد.برکین می

 کیک داره.بندم که جهنم فانلــ باهات شرط می

 گوید:هولدر می

 شه؟ چون من و اسکای برای اون شب برنامه داریم.ــ چه ساعتی تموم می

 دهد:برکین جواب می

 شه.ــ نُه تموم می

 اندازم.نگاه سریعی به هولدر می

 کار بکنیم؟ــ برنامه داریم؟ قراره چی

 کند:کند و زیر گوشم زمزمه میم حلقه میازند. دستش را دور شانهیشخندی مین

 خوام اتاقم رو بهت نشون بدم.شب بره. میــ مامانم قراره شنبه

ی یک دبیرستان، بیش فهمم موقعیتی که ما داریم، برای کافهآن میشوند و یککم سرد میدستانم کم

 از حد ناجور است.

 قدر سرخ شدی و خجالت کشیدی.م بدونم اون چی بهت گفته که اینخواــ حتی نمی

 گذارد. دارد و روی پایم میخندد. هولدر دستش را از دورم برمیبرکین می

 گردانم.سمت مکس برمیخورم و بعد نگاهم را بهیک لقمه می

تونم برای نمایشگاه کردم میــ چه لباسی برای نمایشگاه مناسبه؟ من یه لباس تابستونی دارم. فکر می

 بپوشمش، ولی خیلی رسمی نیست.

دانم چه فکری در سرش زنم، چون دقیقاً مینمایی میدهد و من لبخند دندانهولدر پایم را فشار می

گوید که خواهد جوابم را بدهد، میز پشتی ما چیزی راجع به هولدر میام. وقتی مکس میانداخته

 شان کند.شان بچرخد و نگاهشد هولدر سریعاً متوجهش بشود، سمتفهمم. هرچیزی که گفت، باعث نمی

 تونی چیزی رو که گفتی، تکرار کنی؟!ــ می
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وهشتاد خواستم بدانم چه کسی باعث شد که هولدر کمتر از دو ثانیه، اخالقش صدمن برنگشتم. نمی

ین حرف را زده بود، درجه عوض شود و آن هولدری که چند وقت بود ندیده بودم، برگردد. پسری که ا

 گوید:برد و میصدایش را باال می

 تونی تا حد مرگ بزنیش، باید بری بهشون ملحق بشی.نمی ــ شاید بهتره واضح حرف بزنم. گفتم اگه

سمت خودم بگردانم. دهد تا صورتش را بگیرم و بهخورد، که خوب است. به من زمان میتکان نمی

 گویم:محکم می

 لش. لطفاً!خیاــ هولدر، بی

 گوید:برکین می

 خواد تو رو ناراحت کنه.خیال. اون فقط میــ آره بابا! بی

کم دهد. نگاهش کماش بیرون میاندازد و نفسش را آرام از بینیها میشود. نگاهی به آنفکش قفل می

 گوید:گردد و میشان کند، برمیگیرد. بعد بدون آنکه نگاهشود و دستم را مینرم می

 خوبم. ــ

 کند:خواهد خودش را قانع کند که تکرار میبیشتر از آنکه خیال ما را راحت کند، می

 ــ من خوبم.

شود و در شان مثل مامایِ یک گاو از میز پشتی ما بلند میچرخد، صدای خندهمحض اینکه هولدر میبه

گذارم و فشار ایش میرسد، پس دستم را روی پپیچد. هولدر عصبی به نظر میکل سالن غذاخوری می

 آید. اش کنم آرام بماند. صدایی از میز پشتی میدهم تا راضیمی

لزلی برات مهم  یت ببنده. فکر نکنم اونا اندازهــ خوبه. بذار این دختره، دهنتو از طرفداری دوستای تازه

 شدم مثل جِیک که پارسال زدی لهش کردی.باشن، وگرنه منم می

چیز دانستم دیگر هیچتمام تالشم را کردم که از جا نپرم و یک مشت نثار آن مرتیکه نکنم، اما می 

قدر صورتش آن حال،چیزی خواند. تابهتوان هیچاش نمیگردد و از چهرهگیرد. برمیجلوی هولدر را نمی

رسناکی در حال وقوع دانم که یک چیز تکند. میزده میام و همین مرا وحشترا سخت و محکم ندیده

است، اما هیچ راهی برای اینکه جلویش را بگیرم، ندارم. قبل از اینکه هولدر از روی میز برود و پسر را زیر 

کند. با تمام قدرت به او سیلی زده میدهم که حتی خودم را شوکمشت و لگد بگیرد، کاری انجام می
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گردد، اما باز نگاهش کند. بعد برمیه من نگاه میگذارد و بزنم. او هم سریع دستش را روی لبش میمی

 گویم:کنم، میمحض اینکه توجهش را جلب میبه من است و این، خوب است. به

 ــ راهرو...

دهم تا از کافه دارم و باز هلش میاش دور شود. دستم را پشتش نگه میدهم تا از صندلیهلش می

زند و نفس بلندی از ی دم دستش مشت میبه اولین قفسهرسیم، محکم خارج بشویم. وقتی به راهرو می

گذارد و من کند. قدرتی که مشتش دارد، یک فرورفتگی بزرگ روی در قفسه به جا میبین لبانم فرار می

 آورد.مطمئنم که آن مرتیکه در کافه زیر مشتش دوام نمی

احتی را از او ندیده بودم. در وخروش است. صورتش قرمز است و من قبالً این شدت ناراو خیلی پرجوش

دفعه شود. هنوز خیالم از اینکه او یکاش میکند و خیرهزند و جلوی در کافه مکث میراهرو قدم می

 گیرم او را بیشتر از آنجا دور کنم.است، پس تصمیم میشان نرود، راحت نشده سمتبه

 ــ بریم سمت ماشینت.

رویم و او هم در تمام کند. تا کنار ماشین راه میعتراضی نمیدهم و او هم اسمت راه خروج هلش میبه

نشیند و من هم روی صندلی کنارش و هر دو، در را محکم آید. پشت ماشین میمدت صدایش درنمی

خواهد به مدرسه برگردد و به دعوایی که آن احمق شروع کرده است، دانم که او میکوبیم. هنوز نمیمی

عصبانی  توانم از این کار دور نگهش دارم که بیشتر از اینمن فقط تا زمانی می ادامه بدهد یا نه؛ اما

طور بماند. خودش را جلو خواهم همیشه همانافتد، چیزی نیست که مینباشد. چیزی که بعداً اتفاق می

به خود خورد و مرا هایش تکان میلرزد. شانهکنترلی می ِکند و با حالت غیرقابلکشد و محکم بغلم میمی

 برد.دهد و سرش را در گردنم فرو میفشار می

 کند.هولدر گریه می

دهم خودش را خالی کند تا جایی که تمام آن چیزهایی که در پیچم و اجازه میدستانم را دورش می

دهد. هیچ صدایی از تر فشارم میکشد و محکموجودش خاک شده، بیرون بریزد. مرا بیشتر به آغوش می

دانم االن چه چیزی باعث شد تا او کند. نمیم خفه میاشود و همان یک مقدار را هم در شانهیاو بلند نم

دهم و دستم را ام. به بوسیدن سرش ادامه میحال دیدهست که تابهترین چیزیشکستهبشکند، اما این دل

شود، اما هنوز االخره آرام میدهم تا اینکه او بکنم. این کار را چند دقیقه انجام میپشتش باال و پایین می

 گویم:کنم و آرام میمرا محکم در آغوش گرفته است. سرش را نوازش می
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 خوای راجع بهش حرف بزنیم؟ــ می

کند. چشمانش قرمز است دهد و مرا نگاه میکشم و او هم سرش را به پشتی صندلی تکیه میعقب می

کشم و منتظر بوسم و بعد عقب میآرامی میبهزند. جفت چشمانش را و شکستگی از درونش داد می

 مانم تا به حرف بیاید.می

 ــ من دروغ گفتم.

 زند.ی چه حرف میام از اینکه او دربارهزدهکند و من وحشتاش قلبم را زخم میکلمه 

دوباره دم. گفته بودم اگه بتونم یا شانس بیارم، ــ من به تو گفته بودم که این کار رو دوباره انجام می

 زنمش.می

 کند.گذارد و نومیدانه نگاهم میام میدستش را روی گونه

خواست؟! اون زدم. اون الیق کاری که من باهاش کردم، نبود اسکای... اون بچه اونجا چی میــ نمی

تونه دم. اون میخاطر کاری که با برادرش کردم، ازم متنفره و بهش حق میتره جکه. اون بهبرادر کوچک

خواستم به مدرسه برگردم، اینه... چون خواد به من بگه، چون الیقشم. تنها دلیلی که نمیرچی دلش میه

تونم اجازه بدم راجع به تو و گفت اون حقش بود؛ اما من نمیاومد پیش من و میاون موقع هرکسی می

لیز بگه، چون  تونه راجع به من وبرکین هم مثل اون حرف بزنه. اون هرچیزی که دلش بخواد، می

 مونه، اما حق تو نیست.حق

 فشارد.شکند و او درد دارد، درد. دستش را به صورتم میچشمانش دوباره دارد می

تونی از همه دفاع کنی... و تو الیقش نیستی. پارسال جک نباید راجع به خواهرت ــ باشه هولدر. تو نمی

 زد.یگفت و امروز برادرش هم نباید به تو حرفی مچیزی می

 دهد.ی نه تکان میسرش را به نشانه

خورد، اما یگفت و قطعاً یه انگشت منم نباید به اون مــ حق با جک بود. با اینکه اون نباید چیزی می

حق با جک بود. مرگ لیز با شجاعت و قدرت و شکوه نبود. اون اصالً سعی نکرد باهاش کنار بیاد. اصالً به 

خاطر ی چیزها رو نفهمید. من بهون فکر نکرد، به خودش فکر نکرد و بقیهممن فکر نکرد، به خانواده

همین ازش متنفرم. من از ته دلم ازش متنفرم و از تنفر خسته شدم اسکای. من از این نفرتی که بهش 

خواستم باشم. اون حقش نیست م، چون منو از هم پاشوند و ازم چیزی ساخت که نمیدارم خیلی خسته

کردم، اما نکردم. تنفر باشم. تقصیر من بود که لیز اون کار رو کرد. من باید بهش کمک میکه من ازش م
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خیلی دوستش دونستم. من لیز رو از هرکسی که بهش حسی داشتم، بیشتر دوست داشتم. خیلیمن نمی

 داشتم.

دانم که نمی توانم انجام بدهم، چون منست که میکنم و این تنها کاریهایش رابا شَستم پاک میاشک

توانم کمی از دردش را کم بوسمش و این تنها راه است که میبوسمش. با نومیدی میاو چه گفت. می

کنم که بفهمم او از کجا آمده است. دستش را ام، پس سعی نمیای قبل او نداشتهکنم. من تا حاال تجربه

بوسیم که او همدیگر را تا آنجایی میی دردناک. دهد. یک بوسهام را پس میکند و بوسهدر موهایم می

 شود.جانش تمام می

 کنم.کشم و مستقیم به چشمانش نگاه میعقب می

ــ هولدر، تو برای نفرت از کارایی که اون کرد، حق داری؛ اما از طرفی هم حق داری که هنوز با بغض 

فهمی وقت نمی. تو هیچعاشقش باشی. تنها چیزی که تو براش حقی نداره، اینه که خودتو مقصر بدونی

قدر خودتو برای کاری که هیچ جوابی براش نداری، سرزنش اون برای چی این کار رو کرد، پس بهتره اون

ست، هرچند که اشتباه بود... اما تو باید یادت کرد براش بهترین گزینهنکنی. اون انتخابی کرد که فکر می

دونی چرا بهت نگفت، مقصر خودتو برای چیزی که نمی تونیباشه که... اون انتخاب کرد نه تو. پس نمی

 بدونی.

 گردانم.بوسم و بعد نگاهم را به او برمیاش را میپیشانی

تونی دوستش داشته باشی یا ازش متنفر باشی، ــ تو باید بذاری این حس گناه ازت جدا بشه. تو می

 کنه، بیب.. حس گناه، تو رو نابود میحتی اگه تلخ باشه؛ اما باید این حس گناه رو از خودت دور کنی

دهد. احساس دهد و نفس لرزانش را بیرون میاش فشار میبندد و سرم را به شانهچشمانش را می

فهمم تمام کارهایش برای این است که خودش را آرام کند. سرم را دهد و میکنم سرش را تکان میمی

ای که ما قبل از این باهم داشته بودیم، با این بطهمانیم. هر رابوسد و ما در آغوش هم ساکت میمی

مقایسه است. مهم نیست چه اتفاقی در این زندگی بین ما افتاده است، زندگی این   ِلحظه، غیرقابل

هایی از روح ما را باهم ترکیب کرده است. ما همیشه این را خواهیم داشت و ی ما فقط تکهلحظه

 دهد.کند و ابروهایش را باال مییفهمیدنش آسان است. هولدر نگاهم م

 ــ چرا زدی تو صورتم؟

 هایم کم شده است، اما هنوز هست.بوسم. اثر انگشتای را که به آن سیلی زدم، میخندم و گونهمی
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 ای نتونستم فکر کنم.خواستم از اونجا بیارمت بیرون و جز این به هیچ راه دیگهــ ببخشید. من فقط می

 زند.لبخند می

تونست حرفی بزنه یا حرکتی کنه که منو از اونجا دونم اگه کس دیگه هم بود، میجواب داد. نمیــ 

بیاره بیرون یا نه. ازت ممنونم که فهمیدی دقیقاً باید چه کاری برای کمک کردن به من بکنی، چون 

 تونم به خودم کمک کنم.ها حتی خودمم نمیوقتبعضی

 بوسمش.آرامی میبه

خواستم از اونجا دورت دونم چطور کمکت کردم، هولدر. من فقط میکن. من خودمم نمی ــ منو باور

 کنم.
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 بعدازظهر. 3:40، 2012وششم اکتبر، سال جمعه، بیست

 

 گردی؟کنی کی برمیــ فکر می

ر داتفاق  نآکه دوشنبه ایم. از وقتیم انداخته است و به ماشین من تکیه دادهاهولدر دستش را دور شانه

ا عصبی لدر رایم. خوشبختانه پسری که آن روز سعی داشت هوماشینش افتاد، وقت زیادی باهم نگذرانده

 ی آرام و خوبی بود.گیرش، هفتهکند، چیز دیگری نگفت. این هفته با توجه به شروع چشم

کشه، اما تو منو اون گروه یه چند ساعتی طول می 1گردیم. معموالً جشن هالووینــ تا دیروقت برنمی

 تونیم برای ناهار قرار بذاریم و تمام روز رو تا نمایشگاه باهم باشیم.بینی. اگه بخوای، میفردا می

 دهم.سرم را تکان می

، ساعت ن. پسکاره، قراره برای ناهار ببریمش بیروتونیم. فردا تولد جکه و چون جک فردا شبــ نمی

 شش بیا دنبالم.

 نه.ــ هرچی بانو امر ک

 فظی تکانی خداحاشوم. سرم را به نشانهکند و من سوار ماشین میبوسد، در را برایم باز میسرم را می

شحال را خومآورم. چند پیام از طرف سیکس که ام را از جیبم درمیشود. بعد گوشیدهم و او دور میمی

ه ست داشتگفت باید دوایی که او میهگرفتم. همان پیاماش را نمیکند. چند وقت بود پیام قول روزانهمی

کم از معدش کست که در این سه روز و روزهای بشان تنگ شده است، اما این تنها چیزیباشم. دلم برای

 رود.بین می

ابطه هاش رپسرت بگو از اینکه بهت وقت داد تا به گوشیت سر بزنی، ممنونم. تا حاال بابه دوست»

 «داشتی؟ دلم برات تنگ شده.

 دهم.خندم و جواب پیامش را میاش میگویی و سادگیین رکبه ا

                                                           
1 . 
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کنم اون باالخره یه روزی نه، هنوز باهم نبودیم. تقریباً همه کاری رو انجام دادیم، هرچند که فکر می»

 «ای براش دارم. من بیشتر!شه. اینو اگه فرداشب ازم بپرسی، جواب دیگهطاقتش طاق می

توانم از این اولین بگذرم یا شوم. من هنوز واقعاً راجع به اینکه میخیره میفرستم و به گوشی پیام را می

اش کنم. با دعوت من به خانهزنم که باالخره چیزی که هستم را قبول میام؛ اما حدس مینه، فکر نکرده

نم بلند آورم، صدای زنگ تلفخواهد ببیند من هم به او تمایل دارم یا نه. ماشین را که از پارک درمیمی

 دارم. پیامکی از طرف هولدر است.شود. برش میمی

 «منو تنها نذار. من پشت ماشینتم.»

 دهم.کنم و شیشه را پایین میدوباره ماشین را پارک می

 ــ هی!

خورد و نگاهش، عصبی، دهد. تیغ تیز چشمانش به مغزم میگوید و به شیشه تکیه میاین را می

دهد این نگاه معذبش، متنفرم؛ چون همیشه این نگاهش این معنی را می چرخد. ازدورتادور ماشین می

 خواهم بشنوم.خواهد چیزی بگوید که من نمیکه می

 ــ اوممم...

تک اجزای زیبای صورتش تابد و به تکگرداند. نور خورشید روی صورتش مینگاهش را به من برمی

جای خواهد نگاهش به هیچکه انگار نمی کنددهد. چشمانش براق است و جوری نگاهم میجلوه می

 دیگری بیفتد.

 خواستی برای سیکس بفرستی.تو یه پیامی برای من فرستادی که من مطمئنم می ...ــ تو، خب

زنم تا ببینم چیزی که گفته است حقیقت دارد یا نه؛ و ام را چنگ مینه... خدای من! سریع گوشی

گذارم و کنم، دستانم را روی فرمان میدلی کنارم پرت میمتأسفانه، حقیقت داشت. گوشی را روی صن

 نالم:می برم.شان فرو میسرم را بین

 ــ وای خدا!

 گوید:هولدر آمرانه می

 ــ اسکای، به من نگاه کن.

کنم دستش را شوم تا زمین دهان باز کند و مرا در خود ببلعد. حس میگیرم و منتظر میاش میندیده

 ریا.کند، بیگرداند. نگاهم میسمت خودش برمیگذارد و بهمیام روی گونه
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ترین شب زندگی من العادهتونم بهت قول بدم که بهترین و فوقــ چه فرداشب، چه سال دیگه، من می

گیری برای خودته، نه کس دیگه. باشه؟ من همیشه خواهد بود. تو فقط مطمئن باش تصمیمی که می

ی من دوستم داری، به خوای و اندازهکه تو مطمئن نشدی که صددرصد منو مییخواهان توام، اما تا وقت

رم و ما سمت ماشینم میچرخم و بهدم داشته باشمت... االن هیچی نگو. من االن میخودم اجازه نمی

 وقت اتفاق نیفتاده وگرنه این سرخ شدن تو تمومی نداره.تونیم وانمود کنیم که همچین گفتگویی هیچمی

 بوسد.شود و سریع مرا میه داخل پنجره خم میب

 جوری با موبایلت کار کنی.دونستی که؟ اما دیگه برات واجبه که کشف کنی چهــ تو خیلی بانمکی، می

 کنم.دهم و خودم را لعنت میشود. سرم را به پشتی صندلی تکیه میزند و از من دور میچشمکی می

 از تکنولوژی متنفرم.

*** 

 

های دیگر، خجالت و شرمساری امشب را از سرم بیرون کنم. کنم با انجام کارهای خوب در شبسعی می

بندی کند و آخر سر با ی دیگرِ فلیامارکت، چیزهایش را بستهکنم تا برای هفتهبه کارن کمک می

 شود.کنم، تلفنم روی پاتختی روشن میمحض اینکه آن را روشن میخزم. بهریدر، آرام زیر پتو میای

تونم صبر کنم تا فرداشب ست، اما نمیدونم دیروقته و مامانت خونهی شما. میدارم میام سمت خونه»

 «ت قفل نیست.که دوباره ببوسمت. مطمئن شو که پنجره

کنم و متشکرم از کارن که دو ساعت پرم و در اتاق را قفل میخوانم، از جا میبعد از اینکه پیام را می

شویم. زنم و موهایم را میهایم را مسواک میروم و دندانشویی میسریع به دست پیش صدایم زد.

وقت زمانی شب گذشته و او قبالً هیچخزم. االن از نیمهکنم و دوباره توی تخت میها را خاموش میچراغ

ین است که ست. واقعیت اآمد. مضطربم، اما اضطرابم هیجانیکه کارن در خانه بود، یواشکی به اتاقم نمی

خاطرش به جهنم بروم. من همیشه بدترین کنم که حتی بخواهم بهذره هم احساس گناه نمیمن یک

 دختر بودم. 

دوم دم آید. از اینکه میشنوم که دارد داخل میرود و صدایش را میچند دقیقه بعد، پنجره باال می

که دارم کشم و وقتیپیچم و باالیش میام. دستم را دور گردنش میزدهپنجره تا ببینمش، خیلی هیجان
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کمرم را گرفته است. تا جلوی تخت  کنم تا به من تکیه دهد. دستانش محکمبوسمش، مجبورش میمی

 گوید:گذارد. با لبخند میآید و مرا آرام رویش میراه می

 ــ خب. سالم بر تو، ایضاً.

هایش را کند تا کفشگذارد. سعی میافتد و لبش را روی لبم میخورد و روی من میسکندری می

 خندد.تواند. به هول بودن خودش میدرآورد، اما نمی

 ــ تو مستی؟

 تواند.کند تا جلوی خندیدنش را بگیرد، اما نمیگذارد و سعی میانگشتش را روی لبش می

 ــ نه... آره...

 ــ چقدر؟

 شود.میبرد و جریان سریعی به سرم فرستاده سرش را در گردنم فرو می

قدری نخوردم که بگم االن مستم و اگه قدری مستم که بخوام باهات کارای بدبد بکنم، اما اونــ اون

 کاری کردم، فردا یادم بیاد. 

 ام.ام، هنوز کاماًل روشن نشدهخندم. با این جوابش کامالً گیج شدهمی

 ــ برای همین اومدی اینجا؟! چون مست کرده بودی؟!

 دهد.سرش را تکان می

خواستم و ممنونم که نتونستم کلیدهام رو پیدا کنم... اما خیر رو میی شب بهــ اومدم اینجا چون بوسه

 خواستم، بیب. من امشب بدجوری دلتنگت شده بودم.یه چیز بد ازت می

 دهد.ی لیموناد میبوسد و دهانش مزهمرا می

 دی؟ی لیموناد میــ چرا مزه

 خندد.می

 شون بهتر بود.خورد. همین از همهای داشتن، اما به درد نمیهمه مزهــ نوشیدنی 

 ت واقعاً خوبه.ــ خب، مزه

چرخیم، مرا رها کند و روی تخت میهایمان باهم تماس پیدا میمحض اینکه بدنبوسد. بهدوباره مرا می

 مانم.یشود و من تنها روی تخت مجان از من دور میشود. بیکند و از جا بلند میمی
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کنم. مثل همین حاال. فرداشب ــ وقت رفتنه. من قبالً همچین چیزی رو دیده بودم که مست می

 بینمت.می

ایستد و رویم میکنم. روبهدوم و قبل از اینکه او برود، پنجره را قفل میپرم و میسریع از جا می

 کند.دستانش را روی سینه جمع می

دم تا مون متکا بذاریم و من بهت قول میتونیم بینبخواب. ما میــ بمون. لطفاً پیش من روی تخت 

 خوام هنوز بری.زمانی که مستی، از راه به درت نکنم. فقط یه ساعت بمون. من نمی

 گوید:سادگی میرود. بهگردد و سمت تخت میبرمی

 ــ باشه.

 کشد.کند و روتختی را از زیرش بیرون میخودش را روی تخت پرت می

 بود. آسان

جایش، بازویم را روی مان هیچ متکایی نیست. بهکشم. بینگردم و کنارش دراز میبه تخت برمی

 گوید:پیچم. میگذارم و پایم را دورش میاش میسینه

 خیر.ــ شب به

اش بندد. من هم سرم را روی سینهبوسد و چشمانش را میام را میکند. پیشانیموهایم را ناز می

شود و اش منظم میدهم. بعد از چند دقیقه، نفس و حرکت سینهبه ریتم قلبش گوش میگذارم و می

دارم و غلت توانم بازویم را حس کنم. آرام آن را برمیدهد که خواب است. بیشتر از این نمینشان می

لب  پیچد و زیردارم تا سر جایم بگذارم، او دستش را دورم میمحض اینکه متکا را برمیزنم. بهمی

 گوید:می

 ــ عاشقتم هپ...

 اوم...

 نفس، اسکای.

 فقط نفس.

 کار سختی نیست.

 فقط نفس بکش.
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ی که ام؛ اما چیزکنم که به خودم بگویم من چیزی نشنیدهدهم و سعی میچشمانم را روی هم فشار می

ده زری صدا دیگ مدانم که قبل از اینکه او مرا به استر بود و من حقیقتاً نمیاو گفت، از روز هم روشن

 گفته است. «عشق»، در این لحظه «زندگی»جای است، شکسته است یا واقعاً به

اش اعتراف کرده، نیم ساعت است که خواب است. من که به مستیاو مست کرده بود و از وقتی 

داشته باشد که فقط او را در خواب  تواندتوانم فرض کنم که برای هولدر آن دختر، معنی خاصی مینمی

 ؟ و اینکه چرا هولدر عاشقش است؟!1«هُپه»انگیزی، بیند؛ اما... چه شخص نفرتمی

  

                                                           
  Hope .1؛ نام شخص است.
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 شب. 9:30، 1999شنبه، دوم فوریه، سال سه

 

م اگر دانخواهد آن را از سرم دربیاورم. میام، اما دلم نمیاز گرمایی که زیر کاله است، خیس عرق شده

 ام یا نه، اما من درهرصورت، احساس امنیت بیشتری با آندر باز شود، مهم نیست که من آن را پوشیده

دهم. مانند کاری که هر روی چشمم است، باال میدهم و کمی از کاله را که دارم. انگشتم را حرکت می

 دوزم.ی در میکنم، نگاهم را به دستگیرهشب می

 چرخ.نچرخ. نچرخ. لطفاً ن

شنوم که فکر ها چیزهایی میوقتبعضیهمیشه اتاق من خیلی ساکت است و من از این متنفرم. 

کند؛ درست مثل حاال که به چرخد و واقعاً ضربان قلبم را تند و سخت میکنم دستگیره در دارد میمی

خواهم نکنم. من نمیتوانم نگاهش ام و ضربان قلبم تند و سخت شده است، اما نمیی در زل زدهدستگیره

 خواهم.خواهم در باز شود. نمیکه بچرخد. من نمی

 چیز خیلی ساکت است.همه

 خیلی ساکت.

 چرخد.ی در نمیدستگیره

 چرخد.وقت نمیی در هیچقلبم دست از این ضربان تند کشیده است، چون دستگیره

 شوند.چشمانم واقعاً سنگین شده است و باالخره بسته می

 چرخد.ی در میهایی نبود که دستگیرهلم که امشب از آن شبخیلی خوشحا

 این خیلی ساکت است.

 خیلی ساکت.

 ی در چرخید.اما بعدش نبود چون، دستگیره
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 شب.زمانی در نیمه ،2012هفتم اکتبر، سال وشنبه، بیست

 

 ــ اسکای!

چیزی قواعد علمی، هیچ چیز خیلی سنگین است. این حس را دوست ندارم. طبقخیلی سنگینم. همه

ام؛ و وقت آن را حس نکردهحال هیچکنم که تابهام وجود ندارد، اما من احساس فشاری میروی سینه

 دانم چرا. آورد و من نمیفرسایی دارد مرا از پای درمیست. دلتنگی طاقتدلتنگی

 آید.هق از یک جایی به این اتاق میخورد و بغض و هقهایم تکان میشانه

 کند؟چه کسی دارد گریه می

 من؟

 ــ اسکای! از خواب پاشو.

گذارد و او پشت سرم است. آرام ام میاش را روی گونهاندازد. گونهکنم دستش را دورم میاحساس می

نشینم و دورم کنم. روی تخت میکنم و از دورم باز میدهد. دستش را چنگ میاش تکیه میمرا به سینه

 کنم.جا تاریک است. گیجم. من دارم گریه میهمهکنم. را نگاه می

 کشد.هایم میچرخاند و شستش را آرام زیر چشمنشیند و مرا سمت خودش میبند من میاو هم پشت

 ــ منو ترسوندی، بیب.

کنم کنترلم را به دست آورم، فشارم و سعی میکند و نگران است. چشمانم را به هم میمرا نگاه می

شنوم و برای ی خودم را میتوانم نفس بکشم. من صدای گریهچه اتفاقی افتاده و نمیدانم چون نمی

 توانم نفس بکشم.همین نمی

ست، اما... چیز دقیق و عالیگوید ساعت سه است. االن همهکنم و او میساعت روی پاتختی را نگاه می

 کنم؟!چرا دارم گریه می

 کنی؟!ــ بیب، چرا گریه می
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دهم. او احساس امنیت دارد. وقتی در بغلش هستم، احساس کند و من هم بهش اجازه مییاو مرا بغل م

بوسد. مرتب تکرار مالد و گهگاهی سرم را میدهد و پشتم را میکنم. مرا به خود فشار میآرامش می

 .خواهد تا ابد در آنجا بمانمگیرد که انگار میو طوری مرا در بغلش می« نگران نباش.»کند: می

شود و عاقبت دیگر گریه شود، دلتنگی از هم پاشیده میام برداشته میرفته از روی سینهفشار، رفته

 کنم.نمی

ام چنین وقت در زندگیهرحال، من ترسیده بودم، چون قبالً همچین اتفاقی برای من نیفتاده بود. هیچبه

تواند از یک رؤیا و خواب ای میواقعیتحملی حس نکرده بودم، اما واقعاً همچین حس دلتنگی غیرقابل

 باشد؟

 کند:زمزمه می

 ــ خوبی؟

 دهم.اش تکان میسرم را روی سینه

 ــ چه اتفاقی افتاد؟

 زنم یه کابوس وحشتناک بود.دونم. حدس میــ نمی

 کند.موهایم را با دستانش نوازش می

 خوای راجع بهش حرف بزنی؟ــ می

 بوسد.ام را مید و بعد پیشانیکنمرا برای مدت طوالنی بغل می

 خوام زجرت بدم.ــ دوست ندارم از پیشت برم، اما مجبورم. نمی

همه مرا خواهم از او خواهش کنم بماند و اینکنم. میدهم، اما چنگ دستانم را رها نمیسرم را تکان می

عالمه کابوس بد دارند، م یکی مردام و نومید. همهزدهخواهم به نظر برسد که وحشتتنها نگذارد، اما نمی

 طور به آن پاسخ بدهم.دانم چرا من باید ایناما نمی

 چیز آرومه. تو فقط کابوس دیدی.ــ اسکای، برگرد بخواب. همه

 کنم و بعد، او رفته است.ام حس میبندم. لبانش را روی پیشانیخوابم و چشمانم را میروی تخت می
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ست و من و هولدر اینجا آمده کنم. آخرهای نمایش گالریبرکین و مکس را در پارکینگ گالری، بغل می

وجه نیستم. هیچدانم باید از اینکه امشب قرار است بین ما چه اتفاقی بیفتد نگران باشم؛ اما بهبودیم. می

 شود.ای که هی در سرم تکرار و تکرار میلهچیز جز جمچیز با او حس خوبی دارد. خب، همههمه

 «عاشقتم هُپ!»

کنم. نمایش گالری واقعاً جایی نبود که اش از او بپرسم، اما زمان مناسبش را پیدا نمیخواهم دربارهمی

کنم تا بگویم، ست، اما هروقت دهان باز میی این موضوع صحبت کنم. انگار االن زمان خوبیمن درباره

باره با خواهم در اینکنم بیشتر از اینکه مضطرب باشم که میبندم. من فکر میآن را می دوباره محکم

ترسم. خیلی وقت است که از تواند باشد، میهولدر حرف بزنم، از فکر آنکه آن دختر چه کسی می

 شویم.روم تا مجبور نباشم واقعیت را بفهمم. از پارکینگ خارج میپرسیدن طفره می

 یه چیزی برای خوردن بگیرم؟خوای ــ می

 گویم:سریع می

 ــ آره.

 کند.ی افکارم را پاره میاین حرف، رشته

 خواهم.شکالتی هم میشده... و یه میلک شیکــ چیزبرگر خوبه. با پنیر سرخ

 گیرد.خندد و دستم را میمی

 ــ ما خیلی پرتوقعیم پرنسس؟

 گویم:دار میگردانم. نیشآورم و صورتم را برمیدستم را از دستش بیرون می

 جوری صدا نکن!ــ دیگه منو این

 های خشم را روی صورتم ببیند.تواند رگهکند. با اینکه تاریک است، اما میمرا نگاه می

 ــ هی!
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 گوید:نرمی میگیرد و بهدستم را می

 کنم تو پرتوقعی، اسکای... اون یه شوخی بود.ــ من فکر نمی

 دهم.سرم را تکان می

 ــ منظورم اون نبود. منو دیگه پرنسس صدا نکن. از این کلمه متنفرم.

 دهد.کند و بعد چشمش را به جاده میاز کنار نگاهم می

 ــ باشه.

قدر از دانم چرا آنکنم کلمات را از ذهنم بیرون کنم. نمیدهم و سعی مینگاهم را به بیرون پنجره می

دانم این واکنش سریع فقط برای همین االن است، اما او میلقب پرنسس متنفرم؛ اما خب، متنفرم و 

دخترهای تواند مرا با اسم دوستوجه هم نمیهیچگونه صدا کند. او بهتواند مرا اینوقت دیگر نمیهیچ

 تر است.اش صدا کند. او باید فقط مرا اسکای صدا کند... سالمقبلی

شوم. من باید ام، بیشتر پشیمان میرفتاری که انجام دادهرفته از این رویم و من رفتهدر سکوت کامل می

زند. زند، بیشتر ناراحت باشم تا اینکه چرا پرنسس صدایم میدخترهایش صدایم میاز اینکه به اسم دوست

من تقریباً دوست دارم عصبانیتم را کمتر کنم، چون من خیلی از چیزی که مخل آسایشم شده و هی 

خواهم. ما وقت زیادی در رسم. حقیقتاً من امشب یک نمایش درام مستقل با او میتکند، میدارد رشد می

 از او بپرسم. «هپ»ی روزهای دیگر داریم تا من درباره

 ــ هولدر، ببخشید.

رسیم، من از ماشین پیاده گوید. وقتی به کوچه میچیز نمیبوسد، اما هیچفشارد و آن را میدستم را می

رویش بیاورم. من را جلوی در خواهم این موضوع را به رای غذا نایستادیم، اما االن نمیشوم. ما اصالً بمی

آید که من به در قدر جلو میکنم. آنکند و من هم بغلش میبیند و دستش را دورم حلقه میشوفر می

رانندگی اش در گریکشم. از ناشیفشارم و عطرش را نفس میاش میچسبم و سرم را به شانهماشین می

کنم تا بفهمد که من به آن موضوع معلوم بود که ذهنش درگیر است؛ پس خودم را در آغوشش رها می

 دهد.بخشی به من میکند و سرمای دلآهستگی دستش را روی بازویم باال و پایین میکنم. بهفکر نمی

 تونم یه چیزی بپرسم؟ــ می

 دهم:جوابش را می

 ــ همیشه.
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 شود.ام میرود و خیره. بعد عقب میکندنگاهم می

جوری شده دونم چرا اینهم ریختمت؟ اگه این کار رو کردم، ببخشید. من نمیــ دوشنبه تو ماشین، به

صفت نیستم، قسم خورم. من از وقتی لیز مرده بود، گریه نکرده بودم و مطمئنم که هیچ بودم. من گربه

 و بکنم.معنی نداشت که بخوام جلوی تو این کار ر

 کنم.تر بغلش میدهم و محکماش تکیه میدوباره سرم را به سینه

 دونی بعد از اینکه من از خواب پاشدم، چه اتفاقی افتاد؟ــ تو می

 ــ آره.

بار وقتی بود که به من راجع به خواهرت باری بود که بعد از پنج سالگیم گریه کردم. اولینــ این دومین

گذره و ما مون از حد میکنم وقتی باهمیم، احساساتگریه کردم. من فکر میشویی گفتی. من تو دست

 کنه.کنترل میرو غیرقابل

 بوسد.خندد و سرم را میمی

 تونم تو رو زندگی بگم.ــ من حسی دارم که دیگه نمی

 گیرد.بوسد و بعد دستانم را میسریع مرا می

 ای؟ــ برای یه تور باشکوه آماده

ام. گویم، گیر کردهکنم، اما من هنوز در حرفش که گفت من دیگر تو را زندگی نمیلش میتا دم در دنبا

اگر او مرا زندگی نگوید، پس یعنی باید عاشقم شده باشد. فقط باید به اینکه عاشق من شده است اعتراف 

 وستش داشتم.ی آشفتگی اوست که من دآور دربارهکند، بدون آنکه به زبان بگوید؛ و این تنها چیز شوک

قدر بزرگ به نظر از بیرون آن شان شبیه چیزی نیست که من انتظارش را داشتم.رویم. خانهداخل می

های معمولی راهروی بزرگ ندارند. از سمت راست، رسد، اما این یک راهروی بزرگ است. خانهنمی

ده است و من احساس خورد و دیوارش جز با کتاب با چیز دیگری پوشیده نشست که به هال میراهی

 کنم که دوست دارم بمیرم و به بهشت بروم. می

 ــ واو!

اند و از زمین تا بندی شدهها دستهها در قفسهچرخد. کتابهای کتاب در هال میچشمانم روی قفسه

 ها فقط یک دیوار در هال هستند.سقف را کتاب گرفته است. این

 ها رو کنار گذاشته.این ریدر اومده، کالًکه ایــ مامان از وقتی
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 خندم.می

 تونم ببینمش؟ــ من فکر کنم مامانتو دوست دارم. کی می

 دهد.سرش را تکان می

 کنم.ــ من دخترا رو به مامانم معرفی نمی

شود و او فهمیده که اش مات میزند، چهرهمحض اینکه این حرف را میصدایش مبهم است. به

 گیرد.آید و صورتم را بین دستانش میت. سریع سمتم میدار کرده اساحساسات مرا جریحه

ذاشتم. ی دخترا هستی که من باهاشون قرار میــ نه. نه. منظورم اون نبود. من نگفتم که مثل بقیه

 خواستم کار به اینجاها بکشه.اصالً نمی

که مرا به مادرش قدر کافی نبود ست که باهمیم و این مدت آنشنیدم؛ اما ما مدت زیادیصدایش را می

 خواهد مادرش را ببینم.کنم که دلم میمعرفی کند؟! تعجب می

 ــ هپ اون رو دیده؟

توانستم بیشتر از این در خودم نگهش دارم؛ مخصوصاً گفتم، اما دیگر نمیدانم که نباید این را میمی

ز من با خیلی دخترها قرار دانم قبل امی را از زبانش شنیدم. من متوهم نیستم. «ی دخترابقیه»حاال که 

گذاشته است، فقط دوست ندارم این را از زبانش بشنوم. دوست ندارم مرا با صدا زدن اسم بقیه، کوچک 

 کند.

 ــ چی؟!

 رود.کند و عقب میرا رها می دستم

 ــ چرا همچین چیزی گفتی؟

 شوم.کند و سریع از چیزی که گفتم، پشیمان میسریع صورتش شروع به تغییر می

 خیال. چیزی نبود. من دوست ندارم مامانتو ببینم.ــ بی

ی همچین چیزی دانستنم که دوست ندارم امشب دربارهخواهم این موضوع بگذرد. من میمن فقط می

 خواهد به تور دور خانه برگردم و این گفتگوی اتفاق افتاده را فراموش کنم. صحبت کنم. دلم می

 گوید:یزند و دوباره مدستم را چنگ می

 ــ چرا همچین چیزی گفتی؟! چرا اون اسم رو گفتی؟!

 دهم.سرم را تکان می
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 ــ چیز مهمی نبود. تو مست بودی.

شوم کنم. با اکراه تسلیم میکند و انگار من از مخمصه خالصی ندارم. نگاهش میچشمانش را باریک می

 کنم.و قبل از حرف زدن، گلویم را صاف می

صدا کردی. خب معلوم بود  «هپ»ی... به من گفتی عاشقتم. اما منو ــ دیشب که خواب بود

خواستم آلود و من نیازی به توضیحت ندارم. اگه هم میخواب حسابت من نیستم. تو مست بودی وطرف

 خوام.بدونم که چرا اون رو گفتی، االن دیگه نمی

 نالد:کشد و میدستش را درون موهایش می

 ــ اسکای!

 کشد.آید و مرا در آغوش مییه قدم جلو می

شناسم و کسی رو به اسم هپ نمیخوام. اون فقط یه خواب احمق بود. من هیچــ من خیلی معذرت می

کنی، من بابت اون اتفاق متأسفم. من جوری فکر میدختری هم به این اسم نداشتم، اگه تو ایندوست

 اومدم.تون میوقتی مست بودم، نباید خونه

گو است. از طرفی چشمانش صادق گوید او دروغام به من میقدر که غریزهآورد، آنیین مینگاهش را پا

 بودند.

لحظه هم به یک نفر دیگه حس دارم، منو ــ تو باید منو باور کنی. اینکه تو فکر کنی من حتی برای یک

 ای نداشتم.کس دیگهوقت همچین حسی به هیچکُشه. من هیچمی

که من یادم کند. ازآنجاییآید، صداقت و راستگویی چکه میز دهانش بیرون میای که ااز هر کلمه

آید چرا با گریه از خواب بیدار شدم، پس امکان دارد او هم توی خوابی که دیده است، یک حرفی زده نمی

شود. نگاهش دارد بین ما جدی می چیزشود که فکر کنم چطور همهباشد. چیزهایی که شنیدم، باعث می

و منتظر  کنمکنم یک جوابی برای چیزی که گفت، بسازم. لبانم را از هم جدا میکنم و سعی مییم

جور کردن وفهمم به زمان بیشتری برای جمعآید. ناگهان میمانم تا کلمات از آن بیرون بیاید، اما نمیمی

های او، صبر ایوب ز جذابیتمان را بشکنم. گذشتن اماند تا سکوت بینذهنم نیاز دارم. هولدر منتظرم می

 خواهد. می

 گوید:با عذرخواهی می

 ــ من نیاز دارم ببوسمت.
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راحتی از زمین ایم، اما هرجور هست، مرا بهکشد. ما هنوز در راهرو ایستادهسرم را سمت خودش می

او راحت است  برای بوسد.کند. مرا میخواب راهنمایی میسمت اتاقگذارد و بهپله میکَند و روی راهمی

پله گیر بیندازد، اما من امیدوارم قبل از این، بتوانیم به اتاقش برویم. اگر بعد از آن پیامی که که مرا در راه

کنم. او مرد است و خب، یک توقعاتی تصادفاً برایش فرستادم، انتظاری از من داشته باشد، واقعاً حیرت می

شود. باید این موضوع رو بهش بگویم؟! باید زده میحیرتدارد. اگر بداند که من باکره هستم، بازهم 

 بگویم. هولدر الیق گفتنش است.

 ام.ــ من باکره

مثل حاال، بلند  کنم چقدر مزخرف است که همیشه،افتند و من سریع فکر میکلمات از دهانم بیرون می

صدای مرا بِبُرد، چون  ی حرف زدن بدهم. یک کسی بایدتوانم به خودم اجازهزنم. دیگر نمیحرف می

 معلوم شد که من در همچین مواقعی، هیچ فیلتری برای حرف زدن ندارم. 

 گوید:درنگ میکند. بیآورد و به چشمانم نگاه میسمتم میکشد. آرام صورتش را بهدر جا کنار می

 ــ اسکای!

 نگاهش خیره است.

کار دونی لبات با من چیم جلوی خودم رو بگیرم. تو میتونها نمیوقتبعضیــ من تو رو بوسیدم، چون 

تونن تو ها میوپرتی چرتبوسم، بقیهای ازت ندارم، باشه؟ تا وقتی من تو رو میکنن. من انتظار دیگهمی

 انتظار بمونن.

 کند.ریا نگاهم میدهد و بیموهایم را پشت گوشم می

باید تو زمان بهتری اون موضوع رو توضیح بدم، اما  کنم تو باید بدونی. من شایدــ من فقط فکر می

وقتا یه چیزایی بدون فکر از دهنم بیرون میاد. این واقعاً اخالق بدیه و من ازش متنفرم، چون من، بعضی

 دم و این باعث خجالته، مثل همین حاال.ترین زمان ممکن، انجامش میموقعتوی بی

 دهد.خندد و سرش را تکان میمی

این کار رو تکرار کن. من عاشق وقتایی هستم که حرفی بدون فکر از دهنت بیرون میاد یا عاشق ــ نه، 

ست. این خیلی هات بامزهگوییزنی... بداههای، عصبی هستی، زیاد حرف میوقتایی هستم که خسته

 جذابه.

 شوم. او واقعاً به من گفت جذاب... جذاب.سرخ می
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 دونی دیگه چی جذابه؟ــ می

 شود تا دستپاچه شوم.طبعی نگاهش باعث میپرسد. شوخدوباره سمتم خم شده است و این را می

 ــ چی؟

 زند.نمایی میلبخند دندان

 بینیم، دستامون رو از هم دور کنی.کنی وقتی داریم فیلم میــ اینکه سعی می

کند و اول در را باز می کند.کشد و تا اتاق خودش راهنمایی میشود و مرا همراه خودش میبلند می

جای این کار، چشمانم را در گوید چشمانم را ببندم. بهچرخد و به من میرود و بعد میخودش داخل می

 چرخانم.حدقه می

 ــ من از سورپرایز خوشم نمیاد.

خوام نشونت بدم، برای تو ــ تو از کادوی خاص خوشت نمیاد، فهمیدم؛ اما این چیز جالبی که می

 هات رو ببند.ی خوبی باش و چشمش. پس بچهنخریدم

دهد. فکر کنم آن را دوست داشته باشم، دهم و او مرا داخل اتاق هل میکاری که گفت را انجام می

 گذارد.م میابرد، دستش را روی شانهچون عطری مثل هولدر است. چند قدم که مرا جلو می

 ــ بشین.

 برد.افتم و او پاهایم را باال مینشینم. ناگهان به کمر میینشاند. من جایی شبیه تخت مبعد مرا می

 ــ چشماتو بسته نگه دار.

کشد تا مطمئن شود سر ی لباسم را پایین میگذارد و سرم را روی متکا. لبهپاهایم را روی تخت می

 جایش است.

 خوابی، به من چشمک نزنه.ــ باید یه چیزی بپوشی که وقتی به پشت می

زند. احساس ای به من میکشد و ضربههوا کنارم دراز میدارم. بیاما چشمانم را بسته نگه میخندم، می

 کنم که کنار من روی متکا دراز کشیده است.می

 ــ خب، حاال چشماتو باز کن و خودتو برای یک چیز جالب آماده کن.

بینم، مرددم چون که میکنم. در حدس زدن چیزی ترسم. با کنجکاوی و آرام چشمانم را باز میمی

کنم که یک تلویزیون است، اما معموالً تلویزیون هشتاد اینچ نیست و روی دیوار نصب تقریباً فکر می

 کنم:شود. زمزمه میاش روشن میزند و صفحهخیلی بزرگ است. دکمه را مینشده است. این چیز خیلی
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 ــ واو! خیلی بزرگه.

 ــ اینو اون دختره هم گفت.

 گردد.میطرف تلویزیون بردهد و بهگیرد. ریموت را فشار میاش میزنم که خندهای به او میسقلمه

 دارم. 1فلیکس ت چیه؟ من نتــ فیلم موردِعالقه

 چرخانم.سرم را سمتش می

 چی نت؟ــ چی

 دهد.خندد و سرش را با نومیدی تکان میمی

و  اب، فیلمجای کتریدره، اما بهمن یادم رفته بود تو متخصص این چیزایی. یه چیزی شبیه ای ــ آخ آخ،

 تونی با زدن یه دکمه، کلی چیز ببینی.ده. میی تلویزیونی نشون میبرنامه

 ــ تجاریه؟

 گوید:مغرورانه می

 ــ نه.

 گویم:می

 لمم.رو داری؟ من عاشق این فی 2«جرک»ــ خب حاال که چی؟!... تو 

د کند. برای چنزند و تلویزیون را روشن میی کنترل را میگذارد. دکمهاش میدستش را روی سینه

ختی چرخد و کنترل را روی پاتکشد. میآید، ولی بعدش یک آه سخت میدقیقه صدایی ازش در نمی

 کند.چرخد و نگاهم میگذارد، بعد سمتم میمی

 ببینم.خوام بیشتر از این تلویزیون ــ نمی

 اش آویزان است؟ آن چه کوفتی بود که من گفتم؟ولوچهلب

 .کن انتخاب ور دیگه چیز یه هستی، بزرگی بچه تو. ببینیم رو فیلم اون نیستیم مجبور ما ــ خوبه...

لند ستش را بدهد. داش ادامه دارد، اما برای چند دقیقه، واکنشی نشان نمیخندم. با اینکه نگاه خیرهمی

اش شدهنگتدهد. با چشمان کند و به خود فشار میپیچد، بعد مرا محکم بغل میو دور کمرم می کندمی

 گوید:می

                                                           
1. Netflix  
2  
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 دونی...ــ می

کند و با لطافت روی شکمم های روی لباسم را با انگشت دنبال میخورد. شکلنگاهش تا پایین سر می

 کند.را نوازش می

 سر من میاره، درست کنم. بالیی رو که این لباس جوریــ من بلدم چه

 دهد.کند و به لبانم میچشمانش را از شکمم می

ت شون و عاشق صدای خندهشم بدون اینکه ببوسمتونم حس کنم که چطور عاشق لبات میــ حتی می

 شون و ازشون بنوشم.و اینکه چقدر تو اون لحظه دوست دارم ببوسم

زند، قلب من شود و با لحنی عاشقانه حرف میعوض میمحض اینکه حالت صدایش آید، بهتر مینزدیک 

ام لبانش را تا گونه ام بیرون بپرد.خواهد از سینهکنم میکند که احساس میطوری شروع به تپیدن می

 خورد.زند، نفسش به صورتم میبوسد. وقتی حرف میآرامی میآورد و بهپایین می

مونو توی ذهنم تکرار کردم، تحمل کنم و دووم ین بوسهتونم تعداد دفعاتی رو که اولــ من حتی می

کردی، درست قبل از اینکه دادی و بهم نگاه میکردی، نشون میکه تو احساس میطوریبیارم؛ اون

 ببوسمت.

تک زند. من به تکبرد و بهشان چنگ میهایم را باالی سرم میکشد و دستخودش را روی من باال می

خواهد انجام دهد، از خواهم یک لحظه از کارهایی را که او االن میام و نمییدهکلماتی که او گفت چسب

 دست بدهم.

کنه که دستم رو، روی لبت و تونم جلوی خودمو بگیرم؟! چی داره منو دیوونه میــ اما چرا نمی

االن چه ت بوده... همیشه فیلم موردعالقه «جرک»جای وجودت بذارم؟! واقعیت اینکه تو فقط گفتی جای

 هاست؟!وقت این حرف

 کند.کند تا مرا لمس میقدر سقوط میلبانش آن

 ــ اون لعنتی خیلی جذابه و من مطمئنم که ما نیاز داریم تا االن از اون اتفاقاً سر دربیاریم.

 ی لبانش را دارم.ای آرزوی دوبارهطور فریبندهاندازد و بهشیطتنش مرا به خنده می

 میاد. بدش هابیحل قوطی اون ــ از

 کشد.بوسد و کنار میباز مرا می

 تر از بوسیدنته.ــ دوباره انجامش بده. لطفًا! حرف تو راجع به فیلم، خیلی جذاب



 
207 

 شوم.خندم و از او دور میمی

 1شو! دور هاحلبی قوطی اون ــ از

 گوید:با خنده در گوشم می

 ــ اون دختر منه.

 گویم:به شوخی می

و حتی یه  رم...چیزیه که الزم داپنگ، ریموت کنترل، المپ... اینا همهاین راکت پینگ سیگار،ــ جعبه

 خوام. حتی یه دونه.چیز بیشتر نمی

واهد شد ایز خدیدیم و او سورپرماندیم و این فیلم را میخندد. ما همیشه با سیکس بیدار میبلند می

 آید.چیز از کجا میهمهوقتی بفهمد این

 خوای، اینه؟!که تو می چیزیــ همه

 ریزد.مزه می

 ــ تو راجع بهش مطمئنی اسکای؟!

م را افتد. سرشک اگر من همین حاال بایستم، لباسم روی زمین میست و بیکنندهصدایش آرام و اغوا

 شوم.دهم و لبخندم محو میتکان می

 ــ تو...

 کنم.زمزمه می

 دارم. چیزیه که الزمهمهیموت کنترل و... تو. اینپنگ و رــ من به المپ نیاز دارم و راکت پینگ

 کند.سمت لبانم سقوط میشود و باز بهای محو میخندد، اما به ثانیهمی

 خواد همین حاال ببوسمت.ــ دلم می

کند گاه مییهها و زانوهایش را تکست که من نیاز دارم. دستچیزیآید و او همهسرش دوباره پایین می

دهانم  واست  خواهم. هنوز دستانم کنار سرم قفلبوسد، اما من سقوط او را میرا سخت میتا نیفتد و م

ست اهم، این توانم انجام دبوسد. تنها کاری که میگونه مرا میکه او اینقادر به گفتن کلمات نیست وقتی

 که پاهایم را باال ببرم و به زانوهایش فشار دهم.

 بُرد. پرصدا.و نفسم می کندلحظه او رویم سقوط میدر یک

                                                           
  1. دیالوگی از فیلم
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 ــ لعنتی... اسکای!

توانیم در این آید و ما بیشتر از یک دقیقه نمیگوید. نفسش باال نمییمان میزنان، بین بوسهاین را نفس

 حالت بمانیم.

 نظیری. ممنونم ازت که این لباسو پوشیدی.ــ خدایا! تو بی

 کند.ای میبوسد و گهگاه زمزمهمرا می

 عاً...ــ من واق

 آید.ی گردنم پایین میام را و بعد تا نیمهبوسد، بعد چانهلبانم را می

 ــ واقعاً لباستو دوست دارم.

کرد، بفهمم. کمی روی تخت سر توانم چیزهایی را که زمزمه میکشد و من تازه میسنگین نفس می

تر شود. دستم را اش راحتدسترسیبرم تا بوسد. سرم را عقب میخورد تا آنجا که لبانش گلویم را میمی

 تر شود.ام نزدیکی سینهتر بیاید تا به قفسهتواند کمی پایینکند و میرها می

ای با خودش فکر کند یا حدس بزند که من میلی به ادامه ندارم. من فقط خواهم او ثانیهمن نمی

ی . من نیاز دارم که او بتواند همهخواهد، انجام دهد، چون به او نیاز دارمخواهم او هرکاری که میمی

 چیز بگذرم.خواهم از همهشوم و میای حریص میها را امشب انجام دهد، چون من لحظهاولین

کند تا حس کنم... تا سعی کنم دنبال موضوعی بگردم که آن را کند، مجبورم میطور که نگاهم میاین

 ست که نگرانمکند حس کنم. او تنها پسریمجبور میکنم. او فقط مرا دنبال کنم، اما یکی هم پیدا نمی

ی کوچک کنم و برای همان تنهایم، پس من هم اجازه دادم یک تکهچیزی حس نمیاست که من هیچ

 چیزم را به او بدهم.خواهم همهدیگر از قلبم را بدزدد؛ ولی این حس کافی نیست، چون من می

 کشم.نفس می

 ــ هولدر!

 گوید:فشارد. با لحن خودم میرود و مرا به خود میمیدستش دور کمرم 

 ــ اسکای!

جایی از مرا لمس نکند، جز لبانم. دستانش دو طرف سرم است و حواسش هست دستانش هیچ

 کشم.کنان عقب میزمزمه

 ــ هولدر!
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 گذارم.اش میدستم را روی گونه

 خوام. امشب. همین حاال.ــ من می

 ام. شاید هم واقعاً نشنید.ام شده که انگار نشنید چه گفتهخیره شود. طوریحالتش عوض نمی

 ــ اسکای!

 صدایش خیلی مردد است.

 چیز به میل تو باشه. باشه؟خوام همهــ ما مجبور نیستیم. من می

 کند.ام را نوازش میگونه

 چیزی مجبورت کنم عجله کنی.خوام تو هیچــ نمی

 خوام.کسی نخواستم، اما از تو میخوام. من اینو قبالً از هیچمی دونم... اما بهت گفتم که چیــ می

زده نگاهم شود. شوکگویم، غرق میتک کلماتی که میخورد و در تکنگاهش روی صورتم تاب می

ترش نشنید و به خودم نزدیکاش میخواهد قبول نکند و پا به پایم ندهد. دو دستم روی گونهکند. میمی

 کنم.می

 کنه، منم.گه بله، من نیستم هولدر. اون کسی که خواهش میکسی که می ــ این

خواهم و همین آید. من او را میتر از تصمیم من میکند. نفسش از سینه، محکمروی من سقوط می

 خواهم.حاال می

 گویم:وار میدیوانه

 دیم؟ــ ما واقعاً داریم انجامش می

 قدر راضی نبودم.وقت تو زندگیم اینو هیچ دیدمــ آره. واقعاً داریم انجامش می

 گویم:نرم می

 ــ من فقط الزم دارم تو اول یک چیزی رو به من قول بدی.

 ــ هرچی باشه عزیزم.

بار ها رو، برای اولینشرطی که تو قول بدی رکورد بهترین اولینخوام این کار رو انجام بدیم بهــ من می

 توی تاریخ بشکنیم.

 زند.ی به من مینیشخند

 شه.چیزی کم نمیوقت هیچــ وقتی من و تو باشیم اسکای... هیچ



 
210 

*** 

 

 چی خوبه؟ــ عزیزم، همه

 کند.ام را تار میکنم و اشک، دیدهبوسد. چشمانم را باز میسرم را می

 ــ ببخشید اسکای. ببخشید.

کند. برای چیزی عذرخواهی می بوسد تا به من بگوید چقدر شرمنده است.بوسد و میکنار سرم را می

بیند. چشمانش قرمز کشد و چشمان بازم را میخواهد من او را االن ببخشم. عقب میبرای چیزی می

 لرزیم.لرزم و فکر کنم هر دو داریم میلرزد. من دارم میاست، اما اشکی نه. او دارد می

شوم، چون دد. بین بازوانش آرام میگرگردد. دنبال من میکند، دنبال چیزی میدر چشمانم نگاه می

 افتم.کنم که دارم از آسمان به زمین میپیچند دیگر حس نمیها دورم میوقتی آن

 پرسم:می

 ــ چی شد؟

 دانم این موقعیت از کجا آمده است.نمی

 ست.دهد، چشمانش پر از غم و ترس و پشیمانیسرش را تکان می

شمردن و اشک ریختی و لرزیدی. من سعی کردم متوقفت  دفعه شروع کردی بهدونم. تو یکــ نمی

کنترل بودی. وحشت کرده بودی. چی کار کردم؟ به من بگو چون ناراحتم. خیلی  ِکنم اسکای. تو غیرقابل

 ناراحتم. من چه غلطی کردم؟!

 دهد.ام فشار میاش را به پیشانیدهم، چون جوابی ندارم. پیشانیفقط سرم را تکان می

ای دونم دقیقاً چه اتفاق لعنتیقدر جلو بره. من نمیدادم اونی متأسفم. من نباید اجازه میــ من خیل

 افتاد، اما تو هنوز آماده نبودی، باشه؟

 آماده نبودم؟!

 ــ یعنی ما... ما کاری نکردیم؟

خورده و چیزی نیست، اما شکستتوانم او را درک کنم. در نگاهش هیچشود. میدستش دورم شل می

 کند.شود و اخم میناراحت است. ابروهایش درهم می

 ــ کجا رفته بودی اسکای؟!
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 دهم.با آشفتگی سر تکان می

 شنوم.ــ من اینجام. دارم می

تونستم تو نگاهت تره. کجا رفته بودی؟! با من نبودی، چون هیچ اتفاقی نیفتاد. من میــ نه منظورم قبل

نجامش ندادم... اما نیاز داری که سخت و طوالنی فکر کنی راجع بخونم یه چیزی اشتباهه، برای همین ا

قدر وحشت کردی. من باید بدونم چه چیزی باعث شد اونجا بری تا به اینکه کجای مغزت بودی که اون

 گردی.بتونم مطمئنت کنم دیگه اونجا برنمی

 شوم.هم بلند می شود. منکند و بلند میبوسد، دستانش را از دورم آزاد میام را میپیشانی

 گردم.رم برات آب بیارم. برمیــ می

رود، سرم را به دیوار تکیه که از اتاق میترسد دوباره مرا لمس کند. وقتیبوسد، انگار که میکوتاه مرا می

 بندم.دهم و چشمانم را میمی

درست است. من با او  یدانم چه اتفاقی افتاد، اما ترس از دست دادنش را دارم، چون او یک گزینهنمی

ارزشی شود. من باعث شدم احساس بیالعاده را تجربه کردم، ولی دارد به گند کشیده میی فوقیک رابطه

کند، مثل اینکه فکر کرد کار اشتباهی انجام داده است و حاال برای همین، حس بدی راجع به من دارد. 

 خواهم که از من دور شود.ذره. اتفاقاً میحتی یک دانم،خواهد مرا ترک کند. من او را مقصر نمیشاید می

کشم. نیاز دارم که یک شوم. بعد لباسم را پایین میکنم و بلند میروتختی را از بین انگشتانم رها می

خواهم گریه کنم و بار در این هفته است که میتواند مرا به خانه ببرد. این دومینحمام پیدا کنم. پس می

شود مرا نگه دارد. من این کار را دوباره برای او بار هم است که او مجبور میا... و دومیندانم چرحتی نمی

 دهم.انجام نمی

اندازم. ها نگاهی به آشپزخانه میگردم و از باالی نردهمی شوییگذرم، دنبال دستها میپلهوقتی از راه

ست. آنجا ایستاده است و به نظر آشفته و هایش را روی بار گذاشته و با دستانش صورتش را گرفته اآرنج

کنم. فکر توانم نگاهش کنم، پس اولین در اتاق سمت راستم را باز میرسد. بیشتر از این نمیبدبخت می

کنم. خواهم در را ببندم، اما این کار را نمیست. میست، اما نیست. اتاق لزلیشوییکنم دستمی

کنم که در بندم. توجه نمیخزم و آن را پشت سرم میرون اتاق میکنم، دجایش، در را بیشتر باز میبه

خواهم. وقت برای اینکه بفهمم چه بالیی دارد ام، اتاقم یا پستو... من فقط یک جای آرام را میشوییدست

قدر به خودم زمان نداده وقت قبل از این، آنام. من هیچکنم که شاید دیوانه شدهآید. فکر میسرم می
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چسبانم و سعی ها را در مقابلم به هم میلرزد، پس آنکند. دستانم هنوز میام میزدهو این وحشت بودم

 تواند آرامم کند، تمرکز کنم.کنم روی هرچیزی که میمی

شوم. نگاهم را دور اتاق ها رد میسری جین روی زمین افتاده است. از روی آنتخت ندارد. یک

کاملی از اتاق یک دختر است. وسایل آرایشی روی میز و آیپد روی پاتختی. ی چرخانم و به نظر نمونهمی

انگار که او برای همیشه رفته است. کند. در یک نگاه، انگارنهرسد که او هنوز اینجا زندگی میبه نظر می

م هایش هنوز روی تماکس به این اتاق دست نزده است. عکسکامالً واضح است از زمانی که او مرده، هیچ

هایش هنوز در کمد است و مقداری اش هم چسبیده شده. تمام لباسدیوارهای اتاق است و روی آینه

توانم شرط ببندم که هنوز گذرد و من میاش. او گفت که از مرگش بیشتر از یک سال میشمع در طبقه

 کس رفتنش را نپذیرفته است.هیچ

سمت تخت کند. بهن چه اتفاقی افتاد، دور میآوری اینجاست، اما ذهن مرا از اینکه االیک حس وهم

وتوک هم با ها با دوستش است و تککنم. بیشتر عکسهای آویزان به دیوار را نگاه میروم و عکسمی

کند ام میزدهای. چیزی که شگفتهای شفاف آبی و موهای قهوههولدر. خیلی شبیه هولدر است، با چشم

ست؛ هایش به نظر راضی و پر از حس زندگیاست. در تمام عکسقدر خوشحال این است که چطور آن

قدر که خیلی سخت بتوانی تصور کنی چه اتفاقی در سرش افتاده است. بدون شک، هولدر هیچ آن

ی اینکه چطور حسش ویران شد، ندارد. با حس بدی که او داشت، انگار خودش نخواسته سرِنخی درباره

 که کسی چیزی بداند.

کنم، گردانم و نگاهش میدارم. وقتی برش میروی پاتختی به پشت افتاده است، برمی عکسی را که

هایشان دور هم پیچیده شده است. این ی گریسون است و دسترود. این عکس، بوسیدن گونهنفسم می

کند و من باید روی تخت بنشینم و دوباره خودم را پیدا کنم. این دلیل نفرت بیش از عکس مرا گیج می

کنم اگر او گریسون را خواهد او مرا لمس کند؟ من تعجب میحد هولدر است؟ برای همین است نمی

 خاطر کاری که خواهرش کرد، مقصر بداند.به

 کند.فشارم. هولدر در را کامل باز میام و عکس را میشود، من هنوز روی تخت نشستهوقتی در باز می

 کنی؟کار میــ اینجا چی

العمل است رسد، شاید هم فقط یک عکسینجا هستم، عصبانی نیست. به نظر معذب میاز اینکه من ا

 خاطر حسی که من باعث شدم تا پیدا کند.به
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 گویم:سریع می

 گشتم. ببخشید.ــ دنبال حموم می

اش جمع چرخد، دستانش را زیر سینهدهد و وقتی چشمانش دور اتاق میبه چهارچوب تکیه می

 چیز شبیه من است.کند. او در همهمی

 که...کس اینجا نبوده؟ از وقتیــ هیچ

 گوید:تند می

 ش چیه؟! اون رفته.ــ حاال که چی؟! فایده

گونه که او رهایش گردانم؛ به پشت، هماندهم و عکس لزلی و گریسون را سر جایش برمیسر تکان می

 کرده بود.

 ــ باهاش قرار گذاشته بود؟

هایش را به زانو نشیند و آرنجشآید. کنار من میل اتاق و بعد سمت تخت میدارد. داخمردد قدم برمی

اندازد و حاال جوابی به سؤالم کند. نگاه آرامی به دور اتاق میها را هم به هم جفت میزند. دستتکیه می

یت این است فشارد. واقعاندازد و مرا به خود میم میاکند، دستش را دور شانهدهد. کوتاه نگاهم مینمی

 کند که بخواهم مثل ابر بهار گریه کنم.فشارد و مجبورم میکه او پیش من نشسته است، مرا می

 هم زد.ــ شب قبل از اینکه اون کار رو بکنه، گریسون باهاش به 

 کند.نفس بزنم، اما کلمات او مرا شوکه میکنم که نفسسعی نمی

 قدر ازش متنفری؟خاطر همین اینکرد؟ به خاطر اون، این کار روکنی بهــ تو فکر می

 دهد.سرش را تکان می

هم بزنه، ازش متنفر بودم. اسکای، اون باعث شد لزلی خیلی دردسر ــ من قبل از اینکه با لزلی به 

کنم شاید اون کنم دلیل اینکه اون این کار رو کرد، گریسون باشه. من فکر میبکشه؛ ولی نه، من فکر نمی

سازه بوده که لزلی خیلی وقت بوده دنبالش بوده. اون قبل از اینکه گریسون وارد این سرنوشت ییه بهانه

 وقت.دونم. هیچپس نه. اونو مقصر نمی عکس بشه، تصمیمش رو گرفته بوده.

 گیرد.شود و دست مرا میبلند می

 خوام بیشتر از این، اینجا بمونم.ــ پاشو. نمی
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حال، قبل از رسیدن به در روم. بااینشوم و دنبالش میاندازم و بعد بلند میمیآخرین نگاه را به کل اتاق 

که ام. قاب عکسی از لزلی و هولدر وقتیبیند که میخ عکسی روی میز شدهچرخد و مرا میایستم. میمی

 آورم. چیزی در نگاهش است که باعثتر میدارم و برای دقت بیشتر، نزدیکبچه بودند. آن را برمی

گناهی، قبل شان که تازه است، نیروبخش ست. چیزی شبیه بیشود لبخند بزنم. چیزی در نگاه جفتمی

اند. هولدر دستش را دور گردنش ی سفید ایستادهشان. جلوی یک خانهاز آن اتفاق زشت در زندگی

زنند. ند میدهد. او هم دستش را دور کمر هولدر انداخته و هر دو به دوربین لبخپیچیده و فشار می

ی سفید با تزئینات زرد شدهی ساختهرود. یک خانهی پشت سرشان میشان به خانهچشمانم از صورت

 اند.بینی که با دو طیف سبز، رنگ شدهکه اگر داخل خانه باشی، دیوارهای هال را می

 ست؟!ال چه رنگیدانم رنگ دیوارهای هدانم؟! چطور میبندم. من چطور این را میفوراً چشمانم را می

توانم. من چطور آن خانه را کنم نفس بکشم؛ اما نمیکند و سعی میدستانم شروع به لرزیدن می

دانم که هم بشناسم. چطور می های در عکس رادفعه بچهشناسم. انگار که یهشناسم؟! من خانه را میمی

است که باید پر شود، چون  چاله ورتر از تاب، یکیک تاب سبز و سفید پشت خانه است؟! و ده قدم آن

 یک بار سگ لزلی در آن افتاد.

 ــ خوبی؟

کنم. نگاهش قاپم و نگاهش میکند عکس را از دستم بیرون بکشد؛ ولی من سریع عکس را میسعی می

 روم.قدم عقب میآید. یکمضطرب است و قدمی سمتم می

کنم دلم برایشان تنگ شده؟! سرم را س میشناسم؟! چرا حشناسم؟! چطور لزلی را میچطور او را می

دفعه، کنم؛ و دوباره به عکس. یککشم و باز به هولدر نگاه میدهم. نگاهم را تا عکس پایین میتکان می

 کند. او دستبند پوشیده است. دستبندی که مشخصاً برای من است.بند لزلی گیر مینگاهم به مچ

شود. کنم، اما کلمه از دهانم خارج نمیتوانم. سعی مینمیخواهم راجع بهش از او بپرسم؛ اما می

 دهد. صورتش افتاده است انگار که قلبش شکسته.گیرم. سرش را تکان میجایش عکس را محکم میبه

 گوید:مدافعانه می

 ــ اسکای، نه!

 خورده و خیلی آشکار، قابل شنیدن است.صدایم ترک

 ــ چطور؟!
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 کنم.نگاه می دوباره به عکس درون دستانم

 دیوار... سگ تو... توی گودال گیر کرده بود. ــ تاب...

 کنم. افکارم از هم پاشیده است.نگاهم را سمتش پرتاب می

شناسم. هال سبزه و آشپزخونه یک پیشخوان داشت که برای ما بلند بود... و ــ هولدر، من هال رو می

 1مادرت... اسم مادرت بثه.

توانم شود و من نمیشوند. آمدنش متوقف نمیچون خاطرات متوقف نمیکنم نفس بکشم، سعی می

 نفس بکشم.

 ــ هولدر... اسم مادرت بثه؟

 کشد. زند و دست بین موهایش میهولدر نیشخندی می

 ــ اسکای!

ارد یزی را دست. چادریده و آشفته و... او به من دروغ گفته همتواند به من نگاه کند. حالتش ازحتی نمی

ن نگفته شناسد و به مشناسد. چطور او مرا میترسد آن را به من بگوید. او مرا میکند و میهان میپن

 است؟! 

م است. ق حماکنم. از اتفاروی هال را باز میزنم و در روبهشود. او را کنار میدفعه حالم بد مییک

راه  ت سیلکنم. عکس و خاطراکنم و قاب را روی کانتر پرت میممنون خدایا! در را پشت سرم قفل می

ا تما سه  واهرش ی آن برداشته شده باشد. خاطرات او، خواندازند. انگار که سدی بودند و حاال دریچهمی

ودم. باشقش شان، من و لز جدانشدنی بودیم. عهایمان، شام خوردنم در خانهباهم. خاطرات بازی کردن

خاطرات  شان بودم؛ عاشق هر دو.شان، اما عاشقاختمشندانم چطور میخیلی کوچک و بچه بودم و نمی

دفعه از کیام، رفته است. فهمم لزلی، دختر کوچولویی که عاشقش بودهشوند و حاال میبه هم جفت می

ن برای مکای. کنم؛ اما نه برای خودم، نه برای اساینکه او رفته است، احساس ناراحتی و افسردگی می

 ختم؟!تم و غمی که از شکست لزلی در من رسوخ کرده است. چطور نشناشناختم ناراحدختری که می

 ی اولی که دیدمش، به یاد نیاوردم؟!چطور دفعه

 ــ اسکای، لطفاً در رو باز کن.

                                                           
1  
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ها... این خیلی خورم. این خیلی زیاد است. خاطرات و احساسات و ناراحتیروم و به دیوار میعقب می

 آوار شود. دفعه بر سر کسیزیاد است که یک

 کنم در رو باز کن.تونم. خواهش میــ عزیزم، لطفاً. ما باید باهم حرف بزنیم و من این بیرون نمی

بار که مرا در مغازه دید، شناخت؛ و وقتی دستبندنم را دید... فهمید که از لزلی دانست. اولیناو می

شود. شروع ام سریع به خشم تبدیل میغم و آشفتگی ام و شناخت.گرفتم. او دید آن را به دست انداخته

کنم. دستش نزدیک چرخانم و در را باز میروم. قفلش را میسمت در میکنم و با سرعت بهبه حرکت می

دانم او کیست. کنم که حتی نمیکند؛ اما من حس میچهارچوب در است و مستقیم به من نگاه می

توانم بفهمم که احساساتش به دروغینی. نمی دانم چه چیزهای حقیقی بین ماست و چه چیزهاینمی

ام. من نیاز دارم بدانم. بدانم او کی بود. من ای که قبالً بودهی زندگی با من است یا دختربچهمن، نتیجه

 کی هستم. 

 ترسیدم.همیشه از جوابش می پرسم سؤالی را کهبرم و میترسم را فرو می

 ــ هپ کیه؟

 پرسم، این بار بلندتر.برای همین دوباره سؤالم را می شود،حالتش عوض نمی

 ــ هپ کیه؟!

تواند جوابم را فشارد، اما نمینگاهش روی من قفل شده است و دستانش چهارچوب در را محکم می

 خواهد به یاد آورم چه کسی بودم. خواهد من بدانم. نمیخاطر دالیلی او نمیبدهد. به

خواهم ترسم، چون نمیهایم بجنگم. خیلی از گفتنش میکنم با اشککشم و سعی مینفس عمیقی می

 جوابش را بدانم.

 ــ منم؟!

 صدایم لرزان و پر از هراس است.

 ــ هولدر! هپ منم؟!

کند تا گریه نکند. کند و انگار دارد جان میدهد نفس کوتاهش خارج شود. به سقف نگاه میاجازه می

گذارد و قبل از اینکه مرا نگاه کند، نفس عمیقی روی ساعدش می اش رابندد، پیشانیچشمانش را می

 کشد.می

 ــ آره.
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کنم و ام، مستقیم به او نگاه میشود. سنگین برای نفس کشیدن. هنوز ایستادههوای دورم سنگین می

ها و خاطرات رود، جز افکار ذهن من. فکرها، سؤالچیز رو به خاموشی میتوانم حرکت کنم. همهنمی

خواهم بیرون دانم نیاز دارم که گریه کنم، جیغ بزنم، بخوابم یا بدوم. میعی دارند غلبه کنند و من نمیس

خواهم ازش خارج کند و میام میی لعنتی دارد خفهبروم. حسی شبیه هولدر دارم و این حمام و خانه

 چیز را از ذهنم دور کنم.خواهم تا همهخواهم و فرصت میشوم. من زمان می

 زند:رود. بعد من فریاد میکند دستم را بگیرد، اما از دستش درمیزنم. سعی میکنارش می

 ــ اسکای، وایسا!

آیم. ها پایین مییکی از آنتوانم با سرعت و دوتارسم و تا جایی که میها میپلهدوم تا به راههمچنان می

آید. دستم خواستم، فرود میوتر از جایی که میپایم جل دوم وتر میآید، پس سریعشنوم که دنبالم میمی

 افتم.رود و روی زمین، جلوی اولین پله میها در میاز نرده

 زند:فریاد می

 ــ اسکای!

دهم تا پیچید. هلش میکنم بلند شوم، اما قبل از اینکه شانسی داشته باشم، دستانش دورم میسعی می

 خورد.میمرا را رها کند و من بتوانم بروم. تکان ن

 خوام برم بیرون.ــ می

 گویم:بدون نفس و خسته می

 کنم هولدر.خوام برم بیرون. خواهش میــ فقط می

دارد، نگاهم اش برمیمیلی سرم را از روی سینهخواهد مرا رها کند. با بیکنم. نمیتالشش را حس می

 کند.کند و چشمانم را جستجو میمی

 ، اما فرار نکن. ما باید حرف بزنیم.ــ فرار نکن اسکای! برو بیرون

زار شوم و وارد چمنکند تا بایستم. وقتی از در خارج میکند و کمکم میدهم. او رهایم میسر تکان می

برم و کشم. نفس سردی. سرم را عقب میکنم و نفس عمیقی میشوم، دستانم را پشت سرم چفت میمی

خواهم ی آرزو دارم که کاش آن باال بودم نه این پایین. من نمیکنم. بیشتر از هرچیزها نگاه میبه ستاره

دانم شوند. من نمیریخته هم بیشتر میریخته، سؤاالت درهمی درهمخاطرات برگردند، چون با هر خاطره

توانسته هپ دانم چرا اسمم میروی من است. نمیدانم چرا هنوز روبهشناسم. من نمیچطور او را می
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دانم چرا کارن به من نگفت زدند. نمیتا آنجایی که به یاد دارم، همه مرا اسکای صدا می باشد، وقتی

همه سال فهمیدم، خیلی ام، اسکای نیست. چیزهایی که من بعد از ایناسمی که با آن دنیا آمده

است خواهم بدانم. من تمام وحشتم از این ست که نمیشان چیزیاند و فاش کردن و معلوم کردنپیچیده

ها را شنیدم تا به ر آن انواع و اقسام دروغخاطکه چه چیزی در زندگی من وجود دارد که تمام عمرم به

دانم ام با یک احساس مات و مبهوتِ تا ابد، با یک دنیا تنهایی که نمیاین راز پی نبرم. من بیرون ایستاده

ام. داند؛ اما من آزردهبدانم که چه میچه کار کنم تا بگذرند. من نیاز دارم که با هولدر حرف بزنم و 

چیز باعث کرده. همهخواهم با او رو در رو شوم و بدانم او تمام این مدت، رازی از من پنهان مینمی

شده است. تمام چیز نبود، جز یک نمای خارجی. روح من زخمی شود من فکر کنم که بین ما هیچمی

خواهم به خانه و تختم بروم و بخوابم قبل از اینکه من فقط میها و رازها در شب فاش شدند و این اتفاق

کند باید فهمم چرا او فکر میشناخته است. نمیبه واقعیتی برسم که چرا او نگفته مرا از بچگی می

ایستاده و مرا نگاه  گردم. در درگاهی درسمت خانه برمیچرخم و بهچیزهایی را از من دور نگه دارد. می

روم و در خانه برگردم و من هم مستقیماً به آشپزخانه میدهد من به رود و اجازه میمی کند. عقبمی

خورم. دهانم خشک است کنم و چند قلپ میزنم، بازش میکنم. بطری آب را چنگ مییخچال را باز می

 کنم.گذارم و نگاهش میآورم هم نیاورد. بطری آب را روی بار میو آن آبی را که گفت می

 منو ببر خونه.ــ 

کند دنبالش بروم. آب را زند و اشاره میچرخد، سوئیچ را از روی میز چنگ میکند. میاعتراضی نمی

جلو زل زده و  نشینیم، او رو بهروم. وقتی داخل میصدا تا ماشین دنبالش میکنم و بیروی بار رها می

ل ندارد مرا به خانه ببرد. زیرچشمی نگاهش کند و انگار خیازند. چراغ قرمز را رد میای حرف نمیکلمه

 گویم:رویش چشم دوخته است. دوباره میی روبهکنم. با دقت زیاد به جادهمی

 ــ منو ببر خونه.

 کند.با حالت مصممی نگاهم می

 دونم که داری.ــ ما باید باهم حرف بزنیم اسکای. تو سؤاالتی داری. می

هایم را مرتب کنم دارم، اما آرزو دارم او بگذارد من بخوابم تا سؤالدارم. یک میلیون سؤال برای پرسیدن 

کند که االن طور که معلوم است، او توجه نمیشان را بدهم؛ اما اینخواهم خودم جوابکه می طورو تا آن

 دهم. من چه چیزی ترجیح می
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گذارد که من دهم. او نمییروی او تکیه مچرخم، به در روبهام میکنم، در صندلیکمربندم را باز می

خواهم او مرا به خانه کنم، چون میی سؤاالتم را ازش بپرسم. اما سریع این کار را میکنم و همه نرمش

 گویم:ببرد. لجوجانه می

قدر از دستبند من ناراحت شدی که ــ خب، بیا تمومش کنیم. چرا دو ماه به من دروغ گفتی؟! چرا اون

ی؟! یا چرا اون روز که تو مغازه دیدمت، نگفتی واقعاً کی هستی؟! چون تو یک هفته باهام حرف نزد

داره که من باید ام، ولی به هر علتی فکر کردی خیلی خندهدونستی من کیدونستی هولدر. تو میمی

دونی تو این بازی که کردی، من بیشتر از همیشه، تو زندگیم آسیب دیدم؟! چیز رو بفهمم. میخودم همه

الً از من خوشت میاد؟! بیشتر از تمام زندگی سختی که داشتم، عذابم دادی. این بازی ارزششو تو اص

 داشت؟!

ام. با شوند، چون این دیگر خارج از توان من است و از جنگیدن خسته شدههایم باالخره جاری میاشک

 آید.کنم و صدایم پایین میهایم را پاک میپشت دست، اشک

 لدر. خیلی هم بد. تو به من قول داده بودی همیشه باهام روراست باشی.ــ تو منو آزردی هو

ها را قدر سریع حرف زدم که حتی مطمئن نیستم که آنآید. در واقع آنصدایم بیشتر از این در نمی

دهم، دستانم ست. چشمانم را به هم فشار میی لعنتیی آن جادهشنیده باشد. مردک خر همچنان خیره

بیراه وزنم و به کارما بدروم. از پنجره به بیرون زل میام فرو میکنم و در صندلیجمع می را زیر سینه

ام را نابود ام آورد که توانست زندگیگویم چون او پسر نومیدی را در زندگیبیراه میگویم. بهش بدومی

باری از ی رقتگذارم خندهکنم؛ اما میهایش توجهی نمیدهیم، به حرفکند. وقتی داریم به راه ادامه می

 گویم:دهانم خارج شود. زیر لب می

 ــ تو واقعاً خیلی نومیدی!

  



 
220 

 

 

 

 شب. 2:30، 1999شنبه، هفدهم آوریل، سال 

 

 گوید:کنان میخنده

 شویی.ــ باید برم دست

دارم، اما باشک را دوست ایم و منتظریم تا دِین پیدایمان کند. من بازی قایمما زیر پیشخوان دوال شده

ها بشمارم که توانم مثل آنها بدانند من هنوز نمیخواهم آنبیشتر دوست دارم قایم بشوم. من نمی

روند قایم بشوند تا بیست گوید وقتی میخواهند انجامش بدهم. دین همیشه به من میهردفعه از من می

کنم که بندم و تظاهر میا میایستم و چشمانم ردانم چطور. برای همین فقط میبشمارم، اما من نمی

توانم توانم مدرسه بروم و خب نمیروند و من تا سال بعد، نمیها مدرسه میشمارم. هر دوی آندارم می

 ها بشمارم.خوبی آنبه

 گوید:رود و میلیز چند قدم آرام عقب می

 ــ داره میاد.

 شوند.اما پاهایم دارند اذیت می کنم مثل او به آن دست بزنم،زیر پیشخوان سُر است و من سعی می

 زند:هولدر فریاد می

 ــ لیز!

ایم و انگار او از اندازد تا برود. ما خیلی وقت است قایم شدهآید و سرش را پایین مینزدیک پیشخوان می

روی ماست. وقتی سرم را باال نشیند که تقریباً روبههایی میدنبال ما گشتن، خسته شده است. روی پله

 توانم صورتش را ببینم.ورم، میآمی

 ــ خسته شدم از بس گشتم.

دهد و انگشتش را گردم تا اگر آماده است، سریع بدوییم. سرش را به معنای نه تکان میسمت لیز برمی

 گذارد.روی لبانش می

 زند:هنوز روی پله نشسته، داد می
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 ــ هپ. من منصرف شدم.

د را لگ کند، سنگ زیر پایشای میکشد. زیر لب زمزمهمیاندازد و آه کوتاهی نگاهی دور حیاط می

 کند تا ساکت باشم.خنداند. لزلی با آرنجش سوراخم میزند و این مرا میمی

 ش حرفخندد، اما بعد فهمیدم دارد با خودخندد. اولش فکر کردم چون صدای ما را شنیده میمی

 زند.می

 ــ هپ و لیز.

 گوید:سریع می

 1لِس.ــ هُپ

 شود.خندد و بلند میوباره مید

 ــ شنیدی؟

 زند:پیچد و داد میدستش را دور دهانش می

 لس هستین.ــ شما دوتا هپ

شخوان شود و از زیر پیی لیز میشنیدن اینکه او اسم هر دویمان را در یک کلمه کرده، باعث خنده

زند و یروم. لبخند مهم دنبالش میبیند، من شود و او را میمحض اینکه دین بلند میخزد. بهبیرون می

 کند:ار میدهد و دوباره تکرکند. آب از سرمان گذشته بود. سرش را تکان میهر دویمان را نگاه می

 لس!ــ هپ

  

                                                           
 ست.ا «نومید»که به معنای   hopelessشود ( در زبان انگلیس وقتی کنار هم قرار بگیرند، میless( و لیز )hopeاسم هپ ) .1
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 شب. 11:20، 201وهفتم اکتبر، سال شنبه، بیست

 

همه روز توانستم این دانم چطور همین حاال باید به یاد من بیایند. چطوراند. نمیخاطرات خیلی واضح

زند و باز به یاد نیاورم؟! خودم را گوید هپ و چگونه راجع به لیز حرف میتتوَاش را ببینم، بشنوم که می

دانم چه دانم اینجاست. میدهم. میگیرم و آستینش را باال میکشم، ساعدش را میاش میسمت صندلی

 فهمم که واقعاً به چه معناست!کنم و میبار است دارم نگاهش میگفته؛ اما اولین

 ــ حاال چرا این طرح رو تتو کردی؟

نگاهی به من اش را بدانم. به جاده زل زده و نیمخواهم دلیل واقعیقبالً به من گفته بودم، اما می

 اندازد.می

 ندازه که تو زندگیم ناامیدشون کردم.ــ قبالً بهت گفتم، این منو یاد کسایی می

دهم. چطور توانسته مرا ناامید کند؟! افتم، سرم را تکان میام میندم و در صندلیبچشمانم را می

داشته قدر احساس تأسف ال، چگونه توانسته مرا تا حدی ناامید کند که برایش آنسودانم در آن سننمی

دیگر چه بگویم و چه کار کنم  دانمکوبی کند. واقعاً از درک و تصور من خارج است. نمیباشد و آن را خال

اش به های مبهم و پیچیدهدهد و با جوابهای من جواب نمیکدوم از سؤالتا مرا به خانه ببرد. او به هیچ

  خواهم بروم خانه.گیرد. من فقط میام میبازی

از جایش ماشین را خاموش و درِ سمت خودش را بچرخاند و من امیدوارم دور بزند. بهماشین را می

دهم دوباره در فرودگاه هستیم. من دلخورم. کنم و تشخیص میکند. از پنجره بیرون را نگاه میمی

خواهم جواب دهد یا ها ببینم. من میی ستارهخواهم اینجا بیایم و دوباره او را در حال فکر، خیرهنمی

روم. امیدوارم که اگر آرامش یمیلی به دنبالش سمت حصارها مکنم و با بیبروم خانه. محکم در را باز می

 کنم، بتوانم توضیح کوتاهی از او بگیرم. 

 کشیم.رویم و دراز میمان در باند فرودگاه میجایکند از حصارها رد بشوم. باهم بهدوباره کمکم می
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توانستم یک یا دو آرزو دوست داشتم همین االن یک کار عالی انجام بدهم. مثالً کاش همین االن می

 ی خواربارفروشی نگذارم.وقت آن روز، پا در مغازهآرزو داشتم کاش به دو ماه پیش برگردم و هیچ کنم.

 گوید:می

 ــ برای جواب حاضری؟

 چرخانم.سرم را سمتش می

 ام، اگه این بار واقعاً باهام عین کف دست باشی.ــ آماده

آورد. دوباره و نگاهش را تا صورت من می گذاردکند و به پهلو میگردد، دستش را بلند میسمتم برمی

تر است، برای همین سخت است از ی قبل که اینجا آمدیم، تاریکشود. از دفعهام میدر سکوت خیره

تواند غم و وقت نمیتوانم بگویم غمگین است. چشمانش هیچوجود، میاینحالت صورتش سردربیاورم. با

 نشیند.ام میدست دیگرش روی گونهشود و اش را پنهان کند. خم میدلتنگی

 خوام ببوسمت.ــ می

کند، زده میترسم اگر بخندم، دیوانه به نظر برسم و این مرا وحشتترکم، اما میتقریباً دارم از خنده می

دهم، شوک شدم که او حتی شوم. سرم را تکان میرسد دارم دیوانه میطور هم به نظر میچون همین

هم بعد از اینکه فهمیدم او دو ماه تمام به من دهم االن مرا ببوسد؛ آنو اجازه میکند من به افکر می

 دروغ گفته است.

 گویم:مؤکدانه می

 ــ نچ!

دارد. متنفرم از اینکه بندبند وجودم از فریب او ام نگه میتر و دستش را روی گونهنگاهش را نزدیک

دهد. جنگ سختی با خود است که نشان می هایش واکنشست؛ ولی هنوز باز بدنم به لمسعصبانی

 ات را خرد کنی یا مزه!خواهی دهانِ نشسته در سه وجبینتوانی تصمیم بگیری می

 ــ نیاز دارم ببوسمت.

 کند.جانی درخواست میگوید. این بار با بیدوباره می

 نتونم ببوسمت. دیگه هرگز ...گمترسم بعد از چیزهایی که بهت میکنم اسکای. من میــ خواهش می

مانش را از کند و اصالً چشام را نوازش میکند و با انگشت شستش، گونهخودش را بیشتر سمتم خم می

 دارد.من برنمی
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 ــ لطفاً!

سمتم دهم و مطمئن نیستم که چرا ضعف من برای من بهترین است. لبانش را بهکمی سرم را تکان می

دهم، چون بخش عظیمی از وجودم بندم و اجازه میا میبوسد. چشمانم رآورد و مرا میپایین می

باری ترسم از اینکه این آخرینکند. میباری باشد که لبانم او را لمس میترسد از اینکه این آخرینمی

چیز را با او حس کنم. خواهم همهست که میکنم، چون او تنها کسیباشد که من هرچیزی را حس می

روی زانوهایش تا با یک دستش صورتم را بگیرد و دیگری را زیر سرم بگذارد.  کند تاخودش را تنظیم می

تر مرا دهم تا مصرانهدهم و سرش را سمت خودم فشار میکنم و در موهایش سر میدستم را بلند می

ریزد و هم میلحظه مغزم را بهببوسد. مزه کردنش و احساس نفس کشیدنش با من ترکیب شده و در یک

گذارد. در این لحظه، من روی او و قلبم تمرکز دارم که چطور طرف میبندد و یکشب را میی امهمه

ی آن احساس، حقیقت ندارد، مرا زمان ملتهب شد و شکست. فکر اینکه چه چیزی دربارهی آن همهمه

قلبم، در ام، در بینم. در سرم، در جانم، در سینهدهد. عمیق و خیلی سخت! من هرجایی آزار میآزار می

تواند مرا خوب کند؛ اما حاال این بوسه دارد حس درد عمیقی را در ی او میکردم بوسهروحم. قبالً فکر می

ام و بعد تواند مرا شکست دهد تا بغضم بشکند. لبانش را تا گونهاو فکر کرده که می کند.دل من ایجاد می

 دهد.زیر گوشم حرکت می

 ــ متأسفم!

 زند:دم گوشم پچ می

 خواستم تو بدونی.ــ بیبی، من خیلی متأسفم. من نمی

کشم. با پشت دست، نشینم و نفس عمیقی میدهم. بعد میکنم و به عقب هلش میچشمانم را باز می

گذارم و مجبور گیرم. سرم را روی زانوهایم میوار در آغوش میکنم و پاهایم را گهواههایم را پاک میاشک

 نم. صدایم شکسته و لرزان است.نیستم دوباره نگاهش ک

خوام تو االن چیزایی که تو راه ازت پرسیدم. من میی همهخوام تو حرف بزنی هولدر. دربارهــ من می

 جوابمو بدی و بتونم برم خونه.

ی حرف زدن شود. چرخد تا آمادهگردد و انگشتانش بارها بین موهایم میدستش روی موهایم برمی

 د.کنگلویش را صاف می
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اولی که دیدمت، مطمئن نبودم که هپ هستی یا نه؛ اما وقتی تو مغازه دیدمت و تو چشمات ی ــ دفعه

نگاه کردم... حس اینو داشتم که تو واقعاً خودشی. وقتی کارت شناساییت رو به من نشون دادی و من 

ی ز داشتم تا همهفهمیدم تو اون نیستی، حس مضحکی داشتم. این مثل زنگ بیدارباشی بود که بهش نیا

 اون خاطرات بره.

وار آن را گذارد و انگشتش دایرهکشد. روی کمرم میکند، دستش را از بین موهایم بیرون میمکث می

 کند.نوازش می

دیوار تو و پدرت زندگی کردیم. من و تو و لیز... ما بهترین دوستا بودیم. هرچند ــ ما یک سال، دیواربه

کردم اگه تو واقعاً کردم تو هپی؛ و فکر میه سال پیش، خیلی سخته. من فکر میهمکه به یادآوردن اون

کردم اگه یک بار دیگه ببینمت، برای شناختنت مطمئن خودش باشی، نباید بهش شک کنم. فکر می

چیزی وقتی اون روز از مغازه اومدم بیرون، راجع به اسمت که داده بودی، آنالین گشتم. هیچ شم.می

گشتم و ناامید شده بودم که رفتم بوک. دقیقاً یه ساعت داشتم میپیدا نکردم؛ حتی تو فیس راجع بهت

م وایسادی، نفسم واموند. تو بدوم تا آروم بشم. وقتی میدون رو دور زدم و تو رو دیدم که جلوی در خونه

زیبا بودی. من هنوز یاعیسی مسیح! اسکای، خیلی  ...فقط اونجا وایساده بودی، خسته و مونده از دویدن و

حتی این تو ذهنمم نبود. اهمیت ندادم به اینکه کی  مطمئن نبودم تو هپ هستی یا نه، اما اون موقع

خواستم بشناسمت. بعد از گذروندن وقت باهات توی اون هفته، نتونستم جلوی هستی، من فقط می

خواستم با بیرون حتی نمیت نیام. من هدف و منظوری نداشتم؛ شب خونهخودمو بگیرم که پنجشنبه

خواستم خود ت، چون میت، امید داشته باشم که چیزی بین ما اتفاق افتاده. اومدم خونهکشیدن گذشته

بعد از اون شبی که با تو  واقعی منو بشناسی، نه منی رو که از هرکسی راجع بهش شنیده بودی.

اون، کشف کرده بودم چطور باهات وقت ای فکر کنم. گذشته از گذروندم، دیگه نتونستم به چیز دیگه

کس رو تا اون موقع ندیده بودم که منو توی راهی قرار بده که تو دادی. من هنوز ماتم بگذرونم. من هیچ

که اگه ممکن بود... اگه تو اون بودی... مخصوصاً بعد از اینکه گفتی به سرپرستی گرفته شدی، کنجکاو 

 ین یه تصادف بوده؛ ولی بعد از اینکه دستبندت رو دیدم...شدم... اما دوباره، فکر کردم شاید ا

نشیند، صورتم را ام میدارد. انگشتانش زیر چانهکند و دستش را از روی کمرم برمیحرفش را قطع می

 کند نگاهش کنم.چرخاند و مجبورم میسمت خودش می
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بهم بگی اون دستبند رو از  خواستخواستم تو اون دختر باشی. دلم میــ قلبم شکست اسکای. من نمی

گشتم، ها دنبال تو میی چهرههمه سال که توی همهدوستت گرفتی یا پیدا کردی یا خریدی. بعد از این

 خواستم تو خودت باشی.خواستم تو هپ باشی. من فقط میباالخره پیدات کردم و... ویرون شدم. من نمی

 دهم.با همان گیجی قبالً، سر تکان می

شناختیم؟! من قدر سخت بود قبول کنی که ما قبالً همدیگه رو میاما چرا بهم نگفتی؟ چرا اونــ 

 نفهمیدم چرا راجع بهش بهم دروغ گفتی.

دارد، بعد موهایم را از صورتم کنار گردد، چشم از من برنمیوقتی دارد دنبال جواب خوبِ کافی می

 زند.می

 اد؟ــ چیزی راجع به فرزندخوندگیت یادت می

 دهم.سرم را تکان می

دونم کارن سرپرستیم دونم بعد از اینکه پدرم منو ول کرد، تو پرورشگاه بودم. میــ چیز زیادی نه. می

 رو قبول کرد و من وقتی پنج سالم بود، اومدیم اینجا. دیگه غیر از چندتا خاطره، چیزی یادم نیست.

 اندازد؛ انگار که ناامید شده باشد.می ماچرخاند و دستانش را دور شانهمرا با خودش می

 خوام بدونم تو چی یادت میاد. اسکای، چی یادت میاد؟ــ این چیزاییه که کارن به تو گفته... من می

 دهم.سرم را آرام تکان می

ی قبل از کارن، برای گرفتن اون ای که دارم با کارنه. تنها خاطرهترین خاطرهــ هیچی. قدیمی

ش هم باهام مونده. حتی مطمئن نیستم کی فقط همونه، چون من اون رو دارمش، خاطرهدستبنده، ولی 

 اون رو بهم داده.

دارد و نشاند. لبانش را همان جا نگه میام میگیرد و نرم، لب بر پیشانیهولدر سرم را در دستانش می

خواهد حرف بزند. او ترسد مرا رها کند، چون نمیدهد، مثل کسی که میسرم را به لبانش فشار می

 داند حرف بزند.خواهد با من راجع به چیزهایی که مینمی

 کنم:زمزمه می

 کنی که به من نگی.ــ فقط بگو. به من بگو چی رو آرزو می

اش غمگین است و مرا وادار چسباند. چشمانش بسته است. چهرهاش را میدارد و پیشانیلبانش را برمی

کنم. او اندازم و بغلش میغم اینکه مرا نومید کرده است، دستانم را دورش میرکند پناهش باشم. علیمی
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هایمان هنوز به هم اندازم و پیشانیدهد. پاهایم را دورش میکند و در آغوشش فشار میهم مرا بغل می

 . مرا محکم بغل کرده، چون هم، دردش هستم و درمان نیز هم.اندچسبیده

 ــ فقط به من بگو هولدر.

کشد تا موقع کند و سرش عقب میآورد. چشمانش را باز میستش را آرام از روی کمرم پایین مید

 حرف زدن مرا ببیند.

مو یادمه که انگار چیز رو طوری موبهکردی که لیز اون دستبند رو بهت داد. همهــ داشتی گریه می

. من و لیز خیلی کنارت نشستیم، اما تون نشسته بودیروی خونههمین دیروز اتفاق افتاد. توی حیاط روبه

مون، اما من نتونستم. کردی. بعد از اینکه دستبند رو بهت داد، برگشت خونهش داشتی گریه میهمه

شی. کردم دوباره از دست پدرت عصبانی میاحساس بدی داشتم از اینکه اونجا ترکت کنم، چون فکر می

ادم کرد. چیزی از اون مرد یاین منو از پدرت متنفر میکردی و خاطر اون گریه میش داشتی بهتو همه

شد تو چنین حسی داشته باشی. من فقط شش سالم بود نمیاد، غیر از اون ازش متنفر بودم که باعث می

و خب اصالً یادم نیست وقتی گریه کردی، چی بهت گفتم. فکر کنم یه چیزی گفتم شبیه... نگران 

 نباش...

 مونه...نمی ــ اون برای همیشه زنده

 اش، آن را گفتم.بعد از جمله

مونه. این دوتا، ــ من اون روز رو یادمه. لیز به من دستبند رو داد و تو گفتی اون برای همیشه زنده نمی

 دونستم اون تویی.تنها چیزایی بود که یادم بود. نمی

 ــ آره. اینو بهت گفتم.

 دهد.گذارد و ادامه میام میدستش را روی گونه

 ــ و بعدش کاری کردم که از همون موقع، هر روز از انجامش پشیمونم.

 دهم.سر تکان می

 ــ هولدر، تو هیچ کاری نکردی. تو فقط رفتی.

 ــ دقیقاً.

 دهد:تر ادامه میآرام
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شستم. این سمت دونستم باید کنارت روی چمنا میــ اومدم سمت حیاط خودمون. با اینکه می

جای اینکه تو بغل من گریه کنی. من فقط اونجا کنی، بهتو خودت گریه می وایسادم و دیدم داری

رو نگه داشت، شیشه رو داد پایین و صدات کرد. دیدم که نگاهت وایسادم... دیدم که یه ماشین کنار پیاده

به اون ماشین رفت و چشمات رو خشک کردی. بلند شدی، لباستو تکوندی و رفتی سمت ماشین. سوار 

ایستادم. بعد تنها کاری که افتاد، من نباید فقط اونجا میدونستم هر اتفاقی هم که مین میشدی و م

موندم، جای اینکه پیش تو باشم. اگه من پیشت اون طرف خیابون میکردم این بود که نگاه کنم، به

 افتاد.وقت اتفاقی نمیهیچ

ام که قوی قلبم در سینه مسابقه بگذارد. یک نفر را پیدا کرده شودترس و پشیمانی در صدایش باعث می

 اندازد.رغم اینکه ترس مرا از پا میزند علیحرف می

 افتاد؟وقت اتفاق نمیــ چه چیزی هیچ

کند که کند. طوری مرا نگاه میام را لمس میبوسد و با لطافت استخوان گونهام را میدوباره پیشانی

 م بشکند.ترسد قلبانگار می

ــ تو رو برد. کسایی که تو ماشین بودن، تو رو از پیش پدرت بردن. از پیش من، لیز. تو سیزده سال گم 

 شده بودی هپ.
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ها را در چند فصل، توان شخصیتشان هستم، این است که میها که عاشقیک چیزی راجع به کتاب

توانی این کار را در زندگی انگیز است، چون تو نمیو مفید، بگنجاند. این خیلی مرموز و هیجان مختصر

توانی یک فصل را تمام کنی، بعد اگر نخواستی در آن زندگی کنی، یک فصل واقعی انجام دهی. تو نمی

د فصل تقسیم شود؛ در چند دقیقه به چن تواندخورد، باز کنی. زندگی نمیدیگر زندگی را که به حالت می

افتد؛ بدون تأخیر. بدون اما به دقایق چرا. تمام اتفاقات زندگی من یک دقیقه بعد از دیگری اتفاق می

دهد. زندگی هایش، چون اهمیت ندارد چه رخ میخالی گذشتن صفحه و بدون هیچ استراحتی بین فصل

وقفه بیرون آیند و حقایق بیمی سرهمکند. کلمات پشتسمت جلو حرکت میهمچنان ادامه دارد. به

درنگ و یک  یها را دوست داشته باشی، چه نداشته باشی. زندگی هرگز به تو اجازهریزند. چه آنمی

 دهد. نفس راحت کشیدن نمی

 دانم چطور.خواهم نفس خود را بگیرم، اما نمیشده نیاز دارم. من میهای تفکیکمن به یکی از آن فصل

 ــ یه چیزی بگو.

دهم و چشم بر اش فشار میام و او دست دورم انداخته است. سرم را به شانههنوز در آغوشش نشسته

 دهد.آورد و محکم فشارم میگذارد و دهانش را تا گوشم پایین میگذارم. دستش را پشت سرم میهم می

 ــ یه چیزی بگو.

خواهد گریه م؟ شوکه شوم؟ از من میخواهد من غافلگیر شوخواهد چه بگویم. میدانم از من میمن نمی

کنم ذهنم را توانم انجام بدهم، چون دارم سعی میکدام از این کارها را نمیکنم یا جیغ بکشم؟ من هیچ

 گوید.جمع کنم ببینم او چه می

 ــ تو سیزده سال، گم شده بودی هپ.

 شود.هم در سرم تکرار میسرپشتشده، صدایش عین یک نوار ضبط

 ده بودی.ــ گم ش
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امیدوارم منظور او از گم شدن، یک فعل استعاری باشد. هرچند در این مورد شک دارم. وقتی آن کلمات 

داند که گفتنش ها را بگوید. میوقت آنخواهد هیچتوانم در چشمانش ببینم که نمیگوید، من میرا می

ستم؛ ولی االن گیج و آشفته اش هکند که گمشدهآورد. شاید هم عمیقاً حس میچه بالیی سر من می

چیز را به ترتیب درستی به یاد ندارد؛ اما دو ماه گذشته، شده است. ما هر دو کوچک بودیم، شاید همه

تر اش برایم دقیقکاریچیز راجع به او، شخصیتش، عالیقش و پنهانخورد و همهپیش چشمم ورق می

گشته است. اش، دنبال من میم زندگی لعنتیشود. مثل آن شبی که جلوی در ایستاد و گفت در تمامی

خیلی هم حرفش دقیق و محکم بود؛ یا اولین شبی که دقیقاً همین جا در باند فرودگاه نشستیم و او 

ام. او سیزده سال نگران بود که چه اتفاقی برای من افتاده است. اینکه پرسید که آیا زندگی خوبی داشته

تریا کرد، عذرخواهی کند، ی که قبول نکرد تا برای کاری که در کافهآخرش در کجا خوشحال بودم؛ یا روز

تواند به من بگوید. من هم اش چیست؛ اما هنوز نمیریختگیهمداند دلیل بهتوضیح داد که خودش می

گوید. هزار سال هم رسید که روزی برایم دلیلش را میبعدش سؤالی نپرسیدم، چون صادقانه به نظر می

هم بریزد. او  حد بهکه دستبندم را دید، تااینحدس بزنم چه چیزی باعث شد وقتی توانستمنمی

 گفت.شکند. درست میدانست راستی و حقیقت، قلب مرا میباشم، چون که می «هُپ»خواست من نمی

 ــ تو سیزده سال گم شده بودی، هپ.

دارم اش برمیآرام سرم را از روی شانه اندازد.ای به تنم میسابقهی بیی او، رعشهآخرین کلمه از جمله

 کنم.و نگاهش می

 طوری منو صدا نکن... این اسم من نیست.ــ به من گفتی هپ. دیگه این

 دهد.سر تکان می

 ــ ببخشید، اسکای.

 شوم.کنم و بلند میاندازد. دستم را از دورش باز میی او همچنان رعشه بر تنم میآخرین کلمه از جمله

 طور صدا نکن.وقت منو اونهیچــ دیگه 

کند، خواهم هپ یا اسکای یا پرنسس یا هرچیز دیگری که مرا از خودم جدا میگویم. من نمیمصمم می

ام. کسی که کنم مثل یک آدم متفاوتم که در یک نفر خالصه شدهدفعه حس میصدا زده بشوم. یک

ام حس منزوی وقت در زندگی. من هیچداند کیست، به کجا تعلق دارد و این آشفتگی محض استنمی
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کس در جهان نیست که من بتوانم به او اعتماد کنم؛ نه حتی به خودم. کسِ هیچبودن نکردم؛ انگار هیچ

 خاطرات خودم اعتماد کنم. توانم به من حتی نمی

مید خواهد و منتظر واکنشم است. نو کندکند. نگاهم میگیرد و نگاهم میایستد، دستم را میهولدر می

خواهد گریه کند وقتی او دست شد، چون قرار نیست من کاری بکنم. نه اینجا. نه حاال. قسمتی از من می

خواهد جیغ بکشد و داد بخشی از وجودم می «نگران نباش.»کند: پیچاند و زیر گوشم زمزمه میدورم می

اجازه دهد تا بدون وقفه، خودش را برای خواهد به او بزند و او را برای فریب دادنم بزند. بخشی از من می

خواهد برود. حال، بیشتر وجود من میچیزی که سیزده سال پیش اتفاق افتاد، مقصر بداند. بااین

حسی تنگ شده است. دستم را از کنم. دلم برای بیجایی برگردد که چیزی حس نمیخواهد دوباره بهمی

 روم.سمت ماشین میکشم و بهدستش بیرون می

 ــ من به استراحت نیاز دارم.

 دارد.گویم تا او. پشت سرم قدم برمیبیشتر برای خودم می

 خوام معنی این حرفت رو بدونم.ــ حتی نمی

زند تا نگهم دارد، بیشتر شبیه اینکه بخواهد خورده و درهم است. بازویم را چنگ میصدایش شکست

خواهم از من بپرسد چطور حس . من از او نمیدانمبپرسد چه حسی دارم؛ اما این را خودم هم نمی

شان وقت تجربهگردم که هیچی احساساتی میای ندارم. من درست در بین محوطهکنم، اما هیچ ایدهمی

خواهم روند و من میکنند و باال میایمانی دارند در من رشد مینکرده بودم. خشم، ترس، غم، بی

گردم، کنم بگیرم؛ پس سریع برمیجلوی هر حسی را که حس میخواهم جلویشان را بگیرم. من فقط می

بوسمش. منتظر واکنشش دهم. سخت و سریع میگیرم و لبم را روی لبانش فشار میسرش را می

کند که کمکم کند تا دردها بوسد. او مثل حاال، قبول نمیکند. او مرا نمیمانم؛ اما هیچ کاری نمیمی

زنم. سرش دارم و بعد، محکم زیر گوشش میکند. لبم را از لبش برمیبروند؛ و این مرا دیوانه می

طور که من شدم. من خواهم او آسیب ببیند، آزرده شود، همانکند. من میگردد و مرا آتشی میبرمی

آید. زنم و صدایش در نمیخواهم حس کند که کلماتش چه بالیی سر من آورد. سیلی بعدی را میمی

دهم. خودم را زنم و هلش میهم میسرپشتزنم. اش ضربه میکند، به سینهنمیوقتی باز واکنشی 

زنم و اش مشت میکُشم تا تمام دردهایی را که در روح من ریخته، در جان خودش بریزم. به سینهمی

کنم از بین دستانش زنمش. سعی میکشم و میکند، جیغ میزنم و وقتی او کاری نمیزنم و میمی
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شوم و اش چسبیده میگرداند. به سینهگیرد. مرا برمیوم، چون همین حاال مرا در برمیخالص ش

 شود.هایمان روی شکمم قفل میدست

 ــ نفس بکش.

 زند.در گوشم دم می

 ای، اما من اینجام. من همین جام. فقط نفس بکش.دونم تو گیج و ترسیدهــ آروم باش اسکای. من می

کند که شوم. وانمود میکنم و در آن غرق میاست، چشمانم را باز می حالصدایش آرام و آسوده

های عمیق بکشم و حرکتش را کند تا نفساش مجبورم میی سینهکشد و ریتم قفسههای عمیق مینفس

گرداند و به گیرم، مرا برمیکشم. وقتی بین دستانش آرام میتکرار کنم. چند مرتبه، با او نفس عمیق می

 کند:دهد. زمزمه میفشار میاش سینه

 طور آسیب ببینی.خواستم تو اینــ من نمی

 نشیند.دستش پشت سرم می

 گفتم.خاطر همین بهت نمیــ به

کنم. من از زمانی که حقیقت از لبان او رد شد، دیگر نخواستم گریه فهمم که حتی گریه نمیحاال می

کنند. فقط مرا ها حاال کمکی به من نمیاشکهایم را برای رهایی، رد کردم. کنم و خواهش اشک

دهم. وقتی مرا به خود عقب هلش می گذارم و کمی بهاش میکنند. کف دستم را روی سینهتر میضعیف

کس گیرد، چون حسش تسلی دادن به من است. من به دلگرمی هیچام میدهد، بیشتر گریهفشار می

چطور به خودم تکیه کنم و قوی بمانم، چون خودم تنها کسی نیازی ندارم. من نیاز دارم تا یاد بگیرم 

اعتماد بودن خودم هم شک دارم. هرچقدر  ِتوانم به آن اعتماد کنم؛ گرچه من حتی به قابلهستم که می

دانم کنم، مینفس خودم هم شک دارم. هرچقدر که فکر میبینم من به اعتمادبهکنم، میکه فکر می

خواهم داند و من میبدانم چه کسی مسئول است یا چه کسی واقعیت را می خواهمدروغ است، من نمی

مانده، پیدا کنم. نه برای هولدر، نه برای کارن... و نه ای از اعتمادی که در قلبم باقیخودم را بدون ذره

 کنم.روم و نگاهش میقدم عقب میحتی برای خودم. یک

 خواستی به من بگی کی بودم؟ــ تو اصالً می

 شوم.اش میخیره
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گفتی؟! ترسیدی ولت کنم و هیچ شانسی نداشته اومد چی؟! اصالً بهم میوقت یادم نمیــ اگه هیچ

 باشی تا خرم کنی؟! این دلیلیه که تموم این مدت بهم دروغ گفتی؟!

 کند.با چشمانی غرق در دلخوری، جلوی لبانم کلمات را جاری می

ترسیدم. اومد، مینیست. من بهت نگفتم، چون از بالیی که سرت میطور طور نبود. اینــ نه بیب، این

گردوندن تا با کردن و تو رو برمیبردن. اونو دستگیر میکردم، تو رو از پیش کارن میاگه من گزارش می

خواستی این اتفاق بیفته؟! تو عاشق کارنی و پیشش پدرت زندگی کنی تا وقتی هجده سالت بشه. تو می

 خواستم این بال رو سرت بیارم.ن نمیخوشحالی. م

شان، کدامکند. هیچدهم. استداللش حسی را در من ایجاد نمیزنم و سرم را تکان میای میخندهتک

 هیچ حسی را.

بندم که تو هیچی راجع بهش برن، چون من شرط میوقت کارن رو زندان نمیــ اول از همه، اونا هیچ

گی. هجده سالم بوده. اگه سن من دلیل تو بوده، پس هنوز راستشو نمی دونی. دوم، من از سپتامبرنمی

 همین حاال به من بگو.

شود. من دوست ندارم االن عصبانیتش را ببینم. اتفاقًا کشد و به زمین خیره میپشت گردنش دستی می

 توانم بگویم واکنشش برای این است که هنوز اعترافش تمام نشده است.می

 خیلی چیزها هست که باید برات توضیح بدم. ــ اسکای، هنوز

 بیند.گیرد و مرا میچشمانش را از روی زمین می

شه... و ــ تولدت توی سپتامبر نیست. تولد تو، هفتم مِیه. تو تا شش ماه دیگه هم هجده سالت نمی

 کارن...

 گیرد.آید و دستانم را میقدمی جلوتر می

 تونه این کار رو کرده باشه؟!ه اسکای. باید بدونه. راجع بهش فکر کن. کی دیگه میدونــ اون می

دانم نگهداری این راز، بیشتر از اینکه برایش باورنکردنی روم. میکشم و عقب میسریع دستم را می

 بینم که گفتن این چیزها به من چقدر برایش دردناک است. اوباشد، زجرآور است. من در چشمانش می

داند که اگر بخواهد این دست را از من کند، چون خودش خوب میای با من نمیرحمانههیچ شوخی بی

 اندازمش بیرون.ببرد، با یک تیپا می

 گویم:برزخی می
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 خوام امشب هیچی دیگه بدونم.خوام هیچی بشنوم. دیگه نمیــ منو ببر خونه. دیگه نمی

 زنم:زنم. جیغ میشان میاما پسهایم را بگیرد، کند دوباره دستسعی می

 ــ منو ببر خونه!

ام. من به مادرم نیاز دارم. نیاز دارم که ی کافی شنیدهاندازهروم. بهگردم و سمت ماشین میبرمی

ست که امشب ببینمش، بغلش کنم و بفهمم که من اینجا خیلی هم تنها نیستم، چون این دقیقاً چیزی

کنم خودم را باال بکشم، رسانم. سعی میها میردم کند، خودم را به فنس حس کردم. قبل از اینکه هولدر

ام که او سریع ها چسباندهاند. هنوز خودم را به فنسلرزند و ضعیفها و بازوانم میتوانم. دستاما نمی

روی روم. سمت ماشین میپرم و بهطرف پایین میکشد. از آنآید و مرا هم باال میپشت سر من باال می

کند. نشسته و به دستانش که بندد، اما ماشین را روشن نمینشیند، در را محکم میصندلی راننده می

کنم، چون ای از احساسات نگاه میدهند، خیره شده است. به دستانش با آمیختهمحکم فرمان را فشار می

تی هولدر کمر و موهایم را ها فشارم دهند و وقخواهم آنها خیلی سخت دور من باشند. میخواهم آنمی

کنم، فکر حال، با نفرت به دستانش نگاه میچیز خوب است؛ بااینکند، بگوید که همهناز و نوازش می

داده است. کرد، داشته مرا فریب میکشید و بغل میهایی که مرا صمیمی در آغوش میکنم تمام وقتمی

همه دروغ را باور کنم؟! من ازهم به من اجازه دهد اینچیز را بداند و بچطور توانست با من باشد، آن همه

 توانم او را برای این کارش ببخشم.دانم چطور مینمی

 دونم باورش سخته.ــ می

 گوید.سریع می

 برمت خونه، اما ما باید فردا با همدیگه حرف بزنیم.دونم. میــ می

 کند.اش نگاهم میشدهگردد و با چشمان سختسمتم برمی

حلش  که هر دومون بین خودمونتونی راجع به این با کارن حرف بزنی، فهمیدی؟ نه تا وقتیتو نمیــ 

 نکردیم.

بهش با  تواند از من انتظار داشته باشد راجعدهم. حقیقاً نمیفقط برای ساکت کردنش، سرم را تکان می

 گذارد.لی میکشد و دستش را روی پشتی صندسمتم میاو حرف نزنم. خودش را کامالً به

تونه توانایی کارهایی مثل این رو داشته باشه، کنی اون نمیدونم تو فکر میام بیب. من میــ من جدی

که بیشتر نفهمیدیم، باید این رو پیش خودت نگه داری. اگه به هرکسی بگی، کل زندگیت رو اما تا وقتی
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کنی... بعد از اینکه دوباره باهم حرف ردا صبر میکنی. لطفاً... لطفاً به من قول بده که تا فدچار تغییر می

 زدیم.

دهم، اما واقعاً قبول شکافد. دوباره سر تکان میوحشتی که در انتهای صدای کلماتش است، قلبم را می

کند و در جاده گردد. ماشین را روشن میکند، بعد آرام سر جایش برمیام. چند ثانیه نگاهم مینکرده

زند. دستم روی ایم، حرفی نمیمان نشدهبرد؛ اما تا وقتی وارد کوچهام مرا میل تا خانهافتد. چهار مایمی

 گیرد.خواهم پیاده شوم که او دستم را میی در است و میدستگیره

 ــ صبر کن.

یک پایم درون ماشین و یک پایم در کوچه است و در خانه هم  گردم.سمتش برنمیکنم، اما بهصبر می

 اندازد.هایم مینشیند و چند تارش را پشت گوشدستش روی موهایم می رویم.روبه

 ــ امشب خوبی؟

 کشم.برای سادگی سؤالش آه می

 ــ چطوری؟

 گردم.دهم و سمتش برمیپشتم را به صندلی تکیه می

 تونم بعد از امشب، خوب باشم؟!ــ چطور می

 دهد.به نوازش موهای باالی سرم ادامه می کند و با انگشتانشخیره نگاهم می

خوام تو کُشه. من نمیاجازه دادن به تو برای رفتن مثل اینه که داره منو می ...کُشهــ این داره منو می

 تونم یک ساعت دیگه برگردم؟رو تنها بذارم. می

از بکشد یا نه، اما سرم را به ام داخل بیاید و کنارم درتواند شب از پنجرهپرسد آیا میدانم که دارد میمی

 گویم:دهم. میمعنای نه تکان می

 تونم.ــ نمی

 صدایم ترک خورده است.

 بینمت، باشه؟ــ خیلی سخته همین امشب پیشت باشم. نیاز دارم که فکر کنم. فردا می

هنگامی که از گیرد. مرا تا گذارد، بعد دوباره فرمان را میام میدهد. دستش را روی گونهسر تکان می

 کند.روم، نگاه میسمت خانه میشوم و بهماشین پیاده می
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ست که من به آن نیاز دارم تا آرامم روم. حس تعلق در این خانه چیزیرو میتوی هال تا جلوی در قدم

ست که من با ایشوم و این خیال نیست. اینجا خانهجر میکنم دارم از گریه منفکند؛ برای اینکه حس می

کند. مهم نیست که هولدر چه کنم. زنی که عاشق من است و هر کاری برایم میکارن در آن زندگی می

وقت کنم تا احساسات، مرا در خود بپیچد، اما هیچایستم و صبر میکند. در هال تاریِک خانه میفکر می

ام را از کنم و متنفرم از اینکه دارم زندگیتد. با شک و دودلی دور و برم را نگاه میافهمچین اتفاقی نمی

توانم در زنم. فکر کردم میفکر در میروم و بیسمت اتاق کارن میکنم. بهدیدگاه متفاوتی بررسی می

چون هنوز  توانم در اتاقش را باز کنم،تختش بخزم و کنارش بخوابم، اما چراغ اتاقش روشن است. نمی

 روم.سمت اتاقم میگردم و بهجایش، به راهرو برمیرو شدن با او را ندارم. بهجرئت روبه

چرخانمش، بعد گذارم و میآید و دستم را روی دستگیره در مینوری از زیر در اتاقم به بیرون می

سمتم شنود، بهرا میکنم. کارن روی تختم نشسته است. وقتی صدای باز شدن در آرامی در را باز میبه

 شود.گردد و سریع پا میبرمی

 ــ کجا بودی؟

 شدت عصبانی؛ یا شاید هم نومید.اش نگران است، اما صدایش بهچهره

 ــ با هولدر. تو نگفتی که کی باید خونه باشم.

 کند.به تخت اشاره می

 ــ بشین. باید حرف بزنیم.

کنم انگار وسط کنم. حس می. با احتیاط نگاهش میهای متفاوتی دارداالن، هرچیزی راجع به او حس

خواهد، نیستم. انگار که در فیلم درام زمان زندگی هستم. ام و دختر مطیعی که او میکار اشتباهی رفته

نشینم. مطمئن نیستم چه چیزی او را آزرده است. امیدوارم هرچیزی را که روم و میطرف تخت میآن
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تر است. جایی طوری خیلی حرف زدن راجع بهش برایم راحتباشد. اینام، فهمیده من امشب فهمیده

 گوید:چرخد. محکم میسمتم مینشیند و بهکنار من می

 ــ دیگه اجازه نداری ببینیش.

 ی هولدر نداشتم.زنم. انتظار این را دربارهاز شوک حرفش پلک می

 ــ چی؟!

 گویم:زده میگیج

 ــ چرا؟!

 غرد:هایش میکشد. از بین دندانلفنم را بیرون میبرد و تدست در جیبش می

 ــ این چیه؟!

ی تلفن را زند و صفحهای را میشود. دکمهبینم که دارد در بین دستانش فشرده میگوشی تلفنم را می

 گیرد.جلویم می

 آوره.مگه که برای تو شرهای کوفتی که توشه چیه اسکای؟! اینا مزخرفن. اون چیزایی میــ و این پیام

 گیرد.کند و دستانم را میگوشی را روی تخت پرت می

کنه؟! من بهتر از این بزرگت طوری باهات رفتار میدی با کسی باشی که اینــ چرا به خودت اجازه می

 کرده کردم.

کند. برای اطمینان، دستش را فشار شود. دارد نقش مادر نگران را بازی میتن صدایش بلند نمی

خواهم او بداند، آن دانم برای اینکه تلفن را داشته باشم، مشکالتی خواهم داشت، اما میمیدهم. می

کنم که ما حتی باهم راجع ذره احساس حماقت میکند، نیست. واقعیتش یکطور که او فکر میها آنپیام

، مقایسه امبه گوشی حرف نزده بودیم. وقتی این موضوع را با موضوع جدیدی که با آن مواجه شده

 رسد.کنم، به نظر بچگانه میمی

 ــ مامان، این اصالً جدید نیست. اون فقط برام چندتا جک فرستاده.

 دهد.خندد و سرش را به معنای مخالفت تکان میدلسردکننده می

ــ یک چیزایی راجع به اون درست نیست اسکای. من طرز نگاهش رو به تو دوست ندارم. من طرز 

ذره به قوانین م دوست ندارم. واقعیتش اینکه اون برات یه گوشی خرید، بدون اینکه یکنگاهش رو به خود

تونه انجام بده... جدا از من احترام بذاره و فقط خواست بهت نشون بده که هر کاری دلش بخواد، می
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این کار رو کنم بهتره تو هم تونم بهش اعتماد کنم. فکر میها، جوک بودن یا نه، من نمیاینکه اون پیام

 نکنی.

شوند و کلماتی که او کند، اما افکار در سرم بلند و بلندتر میشوم. هنوز دارد صحبت میاش میخیره

کند شوند. کف دستانم شروع به عرق کردن میتر میرنگرنگ و کمسعی دارد تا در مغزم دیکته کند، کم

ها و قوانینش در سرم زنگ باورها و انتخاب ی گوشم حس کنم. تمامتوانم کوبیدن قلبم را در پردهو می

 پرسم:زنم و اولین سؤالم را زیر لب میزند. افکارم را کنار میمی

 تونم تلفن داشته باشم؟!ــ چرا نمی

قدر بلند پرسیده باشم که او صدایم را شنیده باشد، اما وقتی دهانش از حرکت مطمئن نیستم که آن

 کنم:ام. اضافه میم که فهمیده چه گفتهفهمافتد، میمی

 خوای من به اینترنت وصل بشم؟!ــ و اینترنت... چرا نمی

شان به هم وصل ها را بپرسم. همهکنم باید آنآید و من حس میهم در ذهنم میسرپشتها سؤال

شق من است و شوند و امیدوارم که اتفاقی باشد. امیدوارم که از من نگهداری کرده باشد چون عامی

 پرسم:دوست دارد که از من مراقبت کند. این بار سؤالم را بلندتر می

 ــ چرا مجبورم کردی تو خونه درس بخونم؟!

زده شده است. بلند شود و مشخص است که چقدر از شنیدن این سؤاالت بهتچشمانش گشاد می

 کند.شود و نگاهم میمی

 ید از قوانین من پیروی کنی.کنی و بای من زندگی میــ تو، توی خونه

 رود.سمت در میزند و بهتلفنم را چنگ می

 زنیم. پسر ممنوع. فردا راجع بهش باهم حرف میــ تو تنبیهی. تلفن ممنوع. دوست

که افتم، نسبت به وقتیبند و من روی تخت به پشت میمحض اینکه در را محکم پشت سرش میبه

وقت این کار کنم. این فقط یک اتفاق است. او هیچیدی بیشتری میآمدم، احساس نومسمت در اتاق می

 کنم.زنم و باورشان نمیهایم را پس میکند. اشکرا نمی
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 بعدازظهر. 4:10، 1999وسوم ژوئن، سال چهارشنبه، بیست

 

م بند ادین به حیاط آمد و با چشمش دنبال من گشت. سرم را بیشتر بین بازوهایم قایم کردم تا گریه

 هایم را پاکباشک بازی کنیم. پس باید اشکخواهد قبل از برگشتنم به خانه، قایممیبیاید. فکر کردم 

 شدم.می کردم و بلندمی

 ــ هپ! 

به دین نگاه کردم، اما نگاه او سمت من نبود. فکر کردم او بود که مرا صدا زد؛ اما دین به یک ماشین 

 اش پایین بود. طرف خیابان پارک شده و شیشهکرد. آنمی نگاه

 ــ بیا سوار شو هپ!

شناسمش، میکرد. احساس کردم می زد و صدایممی که پشت ماشین نشسته بود، به من لبخند خانمی

خانم خواهد. لباسم را مرتب کردم و جلو رفتم. میآمد. بلند شدم تا ببینم چه اما اسمش به یادم نمی

زد. لبخند خیلی به صورتش نشسته بود. وقتی به ماشینش رسیدم، قفل ماشین را باز می هنوز لبخند

 کرد. 

 ای بریم عزیزم؟ پدرت گفته عجله کنیم.ــ آماده

 ای دارد.دانستم قرار بود کجا بروم. پدرم نگفته بود برای امروز برنامهنمی

 خوایم بریم؟میــ کجا 

 تر و در سمت مرا باز کرد.لبخندش را عمیق

 گم. زودتر بیا سوار شو. کمربندتم ببند.ــ تو راه بهت می

ای را که تویش خوراکی بود، به من افتاد. جعبه داد و راه سوار ماشین شدم و در را بستم. شیشه را باال

 سمتم دراز کرد.داد. بعد دستش را به

 دم.ال برسیم، بهت توضیح میــ من کارنم. قراره یه مدت پیش من بمونی. حا

 ام را خوردم. قلپی از آبمیوه
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 ــ پس بابام چی؟ اونم میاد؟

 سرش را تکان داد.

 ــ نه عزیزم. اونجا فقط من و تو هستیم.

 خواستم لبخندم را ببیند. هرجا که پدرم نبود، بهشت من بود.نمیهایم را جمع کردم، چون لب
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 صبح. 2:45، ساعت 2012ر، سال وهشتم اکتبیکشنبه، بیست

 

 نشینم.می

شنوم. می کوبد. صدایش رامی امتوانم قلبم را حس کنم که به سینهمی دیدم.میدیدم. خواب میخواب 

فقط یک کابوس بود. فقط خواب بود؛ ولی انگار خودم بودم. با تمام وجود دوست دارم باورم کنم که این 

متأسفانه... هست. آن خواب جزئی از خاطرات من کشم؛ اما خواب جزئی از خاطراتم نباشد. دیگر نمی

 قدر واضح که انگار دیروز برایم رخ داده است. آناست. 

ست که دوست آخری چیزی کند و اینمی د روز، خاطرات یکی پس از دیگری غافلگیرمدر این چن

کنم. با دیدن حجمی روی می گردم و روشنشمی خوابآمد. دنبال شبنداشتم ببینم. کاش یادم نمی

 گیرد. چشمانم گردمی پرد و دهانم رامی محض شنیدن صدایم، از جایشکشم. بهمی تختم، جیغ

 کشم.می شود. دستش را از عقبمی

 کنی؟!می ــ تو اینجا چه غلطی

شود، نگاهم مالد. وقتی کامل از خواب بیدار میمی هایش رااندازد و چشممی هولدر نگاهی به ساعت

 کند.می

 شدم خوبی.میــ نتونستم ولت کنم. باید مطمئن 

 کنم.می اخم

 ــ تو آسیب دیدی. ترسیدی. بهم حق بده.

کند، گرچه بیشتر دوست دارم با مشت بر دهانش بکوبم؛ اما گناه دارد. می دیدنش کنار خودم، آرامم

خواهم واقعیت را قبول میکند. می داند و سرزنشمی بابت هر اتفاقی که سر من آمده، خودش را مقصر

 کنم تا او کمتر زجر بکشد.

 ــ هولدر... من یادم اومد.
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 ند.کمی سرش را سمتم خم

 ــ چی یادت اومد؟

دانم که های براقش، میگذارد. با این چشمخواهد بگویم. تنهایم نمیدهم. دلم نمیمی سرم را تکان

 کنم. می کشد. گلویم را صافمی باالخره حرف را از زیر زبانم بیرون

 ــ کارن تو ماشینش بود. خودش بود. اون کسیه که منو برد.

 گیرد.می زند و دستم رامی پلک

 دونم بیب.ــ می

 صدایش در گوشم پیچید.

 دونم عزیزم.ــ می

 خواهم قبل از اینکه کارن به اتاقم بیاید، از اینجا برود.میکشم. می خودم را کنار

 ــ اسکای!

 هایش ناباور است. چرخانم. کارن جلوی در اتاقم ایستاده است. چشممی سرم را سمت در

 کنی؟!کار میتو داری چیــ اسکای... تو... 

 گیج است و پریشان. 

 زنم:می چرخانم. آرام لبمی سرم را سمت هولدر

 ــ منو از اینجا ببر.

 رود.می نفسم تحلیل

 ــ لطفاً...

رود تا من بتوانم چندتا لباس می شود. سمت در اتاقمی دهد و از روی تخت بلندمی سرش را تکان

 بردارم. 

 زند.کارن صدایم می

 ــ اسکای!

آید می توانم نگاهش کنم. چند قدم نزدیکمکنم. نمینگاهش بین ما در جریان است، اما من نگاهش نمی

 دهد.ایستد. ساک کوچکی را از کنار اتاق، دست من میمی که هولدر جلویش

 ــ وسایلت رو تو همین بریز، بیب.
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 صدایش آرام و محکم است. 

 گوید:کارن محکم می

 ری. فهمیدی؟!جا با این نمیتو هیچــ 

روم که کارن می ریزم. سمت تختدستی میکنم. وسایل را در ساکزند، اما نگاهش نمیمی با من حرف

 آید.می سمتمبه

 ــ اسکای!

 گرداند.میسمت خودش برگیرد و بهمی هایم راشانه

 ری!یکنی؟! چت شده؟! تو هیچ گورستونی نمکار داری میــ چی

 گیرد. می هولدر ساکم را از دستم

 دم اجازه بدی بره.ــ کارن، بهت پیشنهاد می

 چرخد.می تن صدایش آرام است. کارن سمت هولدر

 زنم پلیس بیاد.ــ تو حق نداری اونو جایی ببری. اگه از این خونه نری بیرون، زنگ می

 گیرد.می راکند و دستم می کند. وسایلم را چکهولدر توجهی نمی

 ــ بریم؟

 ست!ــ مسخره

 گوید. صورتش ناراحت است و چشمانش خسته. کند و این را میمی کارن نگاهی به ما

 زنم.تونی اسکای رو ببری. به پلیس زنگ میــ تو نمی

 گیرم.سمتش میکشم و بهمی تلفن را از جیب هولدر بیرون

 ــ بیا... زنگ بزن!

 گردد.میرود و برمی نگاهش تا تلفن

 کنی اسکای؟!ــ چرا داری این کار رو می

 گیرد.می کنم که روی هواسمتش پرت میبغض تا گلویش باال آمده است. تلفن را به

 کنم!می ــ زنگ بزن... زنگ بزن مامان... خواهش

رار دهد. اینکه دیگر چیزی تواند مرا در تنگنا قدانم. بفهمد که دیگر نمیخواهم بفهمد. بفهمد که میمی

 برای پنهان کردن وجود ندارد. 
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 ــ لطفاً!

 کند. اولدهد. دین پنجره را باز میمی رود. تلفن را دست هولدرمی گویم. یک قدم عقبدوباره می

توانم کند؛ اما نمیمی شنوم که کارن با گریه صدایممی آید.می گذارد من بیرون بروم و بعد خودشمی

شویم و از تنها می دویم. سوارمی سمت ماشیناش گوش دهم. سریع بهایستم و به صدای گریهب

 شوم. می شناسم، دورکه می ایخانواده
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 صبح. 3:10، ساعت 2012وهشتم اکتبر، سال یکشنبه، بیست

 

 تونیم اینجا بمونیم.ــ نمی

 گوید.را می ی خودشانهولدر خانه

 ریم.گرده، اینجاست. بذار برم چندتا چیز بردارم و بیام، بعد میجایی که کارن میــ اولین 

کند. می گردد. مادرش جلوی در ایستاده و نگاهمانمیبوسد. بعد چند دقیقه با یک ساک برمی سرم را

دانم گوید که نمیمی بوسد. چیزی به اومی اش را همانند منگردد و پیشانیسمتش برمیهولدر به

 کند. می دهد و بغلشمی چیست. مادرش سرش را تکان

 پرسم:، میشودمی وقتی سوار ماشین

 گفتی؟می ــ چی داشتی

 اندازد.می شانه باال

ی یکی از فامیالت تو خوام تو رو به خونهمیگفتم تو و مادرت دعواتون شده و می ــ هیچی. داشتم

 گردم. میمونم و زود برمی روزیآستین ببرم. بهش گفتم یه چند 

 زند.می به چشمان نگرانم لبخند

 چیز مرتبه. خیالت راحت.ــ همه

کنم. تنها صدای کوبش باران به شیشه به می دهم و از پنجره به بیرون نگاهمی سرم را به صندلی تکیه

 رسد.می مانگوش

 خوای با پدرت زندگی کنی؟میواقعاً ــ 

 کنم:لدر زمزمه میدر جواب هو

 بری.خوای، برو. البته مطمئنم که منو آستین نمیمیفعالً هرجا دونم. ــ نمی

 کنم.می نگاهش

 اصالً نباید برم آستین؟ــ چرا 
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 دهد.می نفسش را بیرون

 ــ چون که تو مال اونجایی.

 شود. می ام باال و پاییندهم. چیزی میان معدهمی هایم را به هم فشارلب

 ست؟ــ پدرم زنده

 ــ آره.

 واقعاً وقتی سه سالم بوده، مرده؟ــ مامانم چی؟ 

 کند. می گلویش را صاف

 تون بشیم، تو تصادف فوت کرد.آره. چند ماه قبل از اینکه ما همسایه ــ

 کنه؟می ــ اون هنوز تو اون خونه زندگی

 گذرد کهمی فهمد که چه در ذهنممی دهد. انگارمی ترین لحن ممکن جوابهایم را با آرامجواب

 گوید:می

 اصالً فکر خوبی نیست.ــ 

 خوام برم. باید ببینمش.میــ 

 ــ نه!

 چرخم.می سمتش

 ــ چرا نه؟! من باید برم اونجا تا بیشتر یادم بیاد. اون باید بدونه من حالم خوبه.

 دوزد.می چشمانش را به جاده

اصالً فکر خوبی نیست، چون تو تازه فهمیدی چی شده. بهتره اول فکر کنی، بعد تصمیم ــ بیب، این 

ره زندان. تو باید خوب راجع بهش فکر بگیری. اگر تو بری پیش پدرت و اون تو رو بشناسه، کارن می

کنی. باید موقعیت رو بسنجی. حرفا رو بشنوی، بعد تصمیم بگیری. کل زندگی تو، توی یه شب عوض 

خوام درست میکنم؛ اما ازت ه. نیاز داری به زمان تا بررسیش کنی. هر کاری تو بخوای، من میشد

خوای بری پیش پلیس، باهات میام. میبرمت. اگه می خوای پدرت رو ببینی، منمیتصمیم بگیری. اگر 

کر کن. ذهنت رو باز کن. پات هستم؛ اما نه االن. اول فی دنیا هم فرار کنی، پابهحتی اگه بخوای از همه

 این تصمیم الکی نیست. کل زندگیه توئه اسکای. 
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گوید. من فکر نکرده بودم. بر اساس هیجانات می ریزد. راستمی کلماتش مثل آب، روی آتشِ درونم

بارد. دستم را روی می امانچرخم. باران بیمی خواستم انجام دهم. در جایممی ای، چیزی گفتم ولحظه

 لغزانم.می ستشد

 ــ ازت ممنونم که باهامی. خدا خیلی دوستم داره که پیشمی. خیلی.

 ریزد. می ای اشک، خودسرانه پایینقطره

 شه بیب.چی درست میــ همه
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 صبح. 7:50، ساعت 2012وهشتم اکتبر، سال یکشنبه، بیست

 

ها در همین حال بودیم. از . سرم روی پایش بود و ساعتگیردمی آرامی موهایم را به بازیهایش بهدست

تلفنش را خاموش کرده بود. « هپ رو برگردون خونه!»زمانی که پیام کارن را گرفته بود که گفته بود: 

داشتم، می ام کجاست. تا آنجایی که کارن را دوستدانستم خانهمسئله اینجا بود که من حتی دیگر نمی

دهد. شرایطی در این دنیا نبود که بشود گفت می توانم بفهمم او چه کاری انجاممی م که چطوردانستنمی

 سمت او بازگردم یا خیر. توانم بهمی فهمیدم که حتیدزدی کودک درست است. برای همین نمی

ماجرا را  شود، سروتهمی گیری درمورد اینکه چه کنم، تا جایی کهگیرم قبل از هر تصمیممی تصمیم

دانم که درستش این است که سریع با پلیس تماس بگیرم؛ اما گاهی بهترین کار، همیشه، می دربیاورم.

 گوید:می بهترین راه نیست. هولدر

 ی پدرم بمونیم.دونم بتونیم خونهمی ــ بعید

کند، صحبت می داند تا زمانی که با منمی کند که من خواب هستم؛ اما خودش هم خوبمی هولدر فکر

 تمام وجودم سمت اوست. 

ش زدم کار باید بکنیم. من خیلی ناجور از خونهــ برای امشب هتل بگیریم تا ببینیم برای فردا چی

 بیرون. وای! خیلی کار داریم.

 دهم.می سرم را روی پایش به عالمت تأیید تکان

 چطور تو هنوز بیداری! م. موندمــ هرچی تو بخوای. فقط من یه تخت الزم دارم. خسته

 کشم. درست مانند همان حالتی که هولدر ماشینش را در پارکینگمی هایم راشوم و دستمی بلند

 کشید. می

رود تا ماشین را پارک کند می دهد. بعدمی کند، کلید را به منمی بعد از آنکه مسئول هتل ما را بررسی

شوم. فقط یک تخت در اتاق است. می چرخانم و داخلمی فلمان را بیاورد. کلید را توی قو وسایل

 طور خواسته است. کنم هولدر اینمی احساس
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خواهد می روم. دلم جایی راهایم میآید. من هم سریع سراغ لباسمی ای نگذشته است کهچند دقیقه

 لباس بلند بردارم. ام و مجبور هستم یککه بتوانم بخوابم. بدبختانه شلوار راحتی هم نیاورده

 ــ باید برم حمام.

گیرم. می شوم. یک حمام نسبتاً طوالنیمی دارم و داخلروم. وسایل حمام را برمیمی گویم ومی این را

رود. موهای خیسم را میخواهم موهایم را خشک کنم، اما دارد جانم درمی شود،می حمامم که تمام

ها ست و لباسهایم خالیآیم. چمدانمی زنم. از حمام بیرونمی یم را مسواکهابندم و دندانمی اسبیدُم

گیرد تا معذب می اندازد. چشمانش را از منمی نگاهی به مناند. هولدر نیممرتب در کمد چیده شده

خواهد یچقدر سعی دارد خوددار باشد. دلم نمحالی امروزش، فهمم که با تمام خستگی و آشفتهمی نشوم.

 هایم نظرش راهای ضعیف و شکننده رفتار کند. اگر هر روز دیگری بود، درمورد لباسبا من مثل آدم

گرداند و میفهمم. رویش را برمی دمید؛ اما امروز... حالش رامی داد و با نگاهش زندگی را در وجودممی

 کند.می هایش را عوضلباس

خوری یا نوشیدنی، برای همین از هر می دونستم آبم پر کردم. نمیرم حموم. جایخی رو همی ــ دارم

 ذره نوشیدنی خوردم.دوش گرفتم. خودمم یه

 کند تا نگاهم نکند. از کنارم ردمی اش رافهمم که دارد تمام سعیمی گذرد.می هایش از کنارمبا لباس

 جای دیگری را.کند. فقط مرا؛ نه هیچمی گردد و نگاهمایستد، برمیمی گیرم. وقتیمی شود. دستش رامی

 شه یه لطفی بکنی؟ــ می

 کند.می متانت جوابش، آرامم

 ــ حتماً عزیزم.

 گذارم.می امبوسم و روی گونهمی آورم. آرام دستش رامی دهم و باالمی دستم را روی دستش سر

گیری که سمت من کشیده نشدی، می قدر جلوی خودت روندم چرا ایندونم نگران منی؛ ولی موــ می 

شکونه. هولدر، تو تنها کسی هستی طوری که حتی انگار برات جذابیت ندارم. این کارت داره قلب منو می

 طوری نباش. که برام باقی مونده. لطفاً با من این

افتد و لبخندی مهربان میهایم کشد. چشمانش روی لبمی کند و دستش را عقبمی عمیق نگاهم

 نشیند. می ی لبشگوشه
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خوام یا نه؟ حتی اگه میطور پیش برم تا بتونی بفهمی که هنوزم تو رو خوای که همینمیــ تو از من 

 زندگیت با این کار تباه بشه؟!

 دهم.می سرم را تکان

 ره.نه که زندگیم چطور پیش میتر از ایخوای، خیلی مهممیــ اینکه بدونم هنوزم منو 

اند. تکیه شود، انگار آرامش دنیا را به جانم ریختهمی کند. دستش که دور کمرم حلقهمی لبخندش غرقم

 ها باال بکشد. تواند مرا از گلوی بدبختیمی ست کهاش تنها چیزیبر سینه

 زند:می لب

 ــ مطمئن شدی هنوز زندگیمی یا باید ادامه بدم؟!

 گوید:می شود کهمی انگار شیطان وجودش بیدار

 ــ باید برم حمام بیب!

 کنم:می در گوشش زمزمه

 ــ باشه.

خواهم در این مدت تلویزیون می خورم.می روم و زیر لحاف سُرسمت تخت میکند، بهمرا که رها می 

 ندارم. این روز زجرآور دارد تمام اش راحال، فرصت دیدنش را نداشتم، اما حوصلهبهببینم. چیزی که تا

 شود و خورشید در حال مرگ است. می

گذارم. خواب و بیدارم که می کشم و بالشت را روی صورتممی کشم. دوباره روی تخت درازمی ها راپرده

 دهد و با دست دیگرش در برممی آید. یک دستش را زیر بالشتم سرمی کنم روی تختمی احساس

 گیرد. می

 ــ زندگیمی.

 کشد.می بوسد و در موهایم نفسمی سرم را

گم عاشقت شدم، ولی تونم بدون تو زندگی کنم. مثل خون رفتی تو جونم. نمیــ فکر کنم دیگه نمی

 چی رو فراموش کن.تونم ناراحتیت رو هم ببینم. پس لطفاً همهتونم تحمل کنم... نمیدوریت رو هم نمی

 بوسدم.می آرام

 طور.ــ منم همین

 و بار دیگر در این دنیای جدید پر از درد و دروغ، هولدر توانست راهی را برای خنداندن من پیدا کند.
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 بعدازظهر. 5:15، ساعت 2012وهشت اکتبر یکشنبه، بیست

 

وچهار ساعت یسترود. بیش از بمی آید، دلم ضعفمی خوابیم. بعدازظهر که هولدر با غذامی تا عصر

آورم. هولدر برای می ها را بیرونکشم و نوشیدنیمی سمت میزام. دو صندلی را بهاست که چیزی نخورده

حال بهآورد که من بعد از نمایشگاه هنرِ شبِ گذشته خواسته بودم، اما حقیقتاً ما تامی من همان چیزی را

ریزم، کاغذ را می دارم. نوشیدنی رامیب شکالت را برایم. برچسوقت برای سفارش دادن چیزی نرفتههیچ

 دارم.می افتد. برشمی ی کوچکی از کاغذ، روی میزکنم و تکهمی از روی همبرگرم باز

همه داغونه، دوست ندارم ضایع بشی. تو این لباس محشر که دیگه تلفن نداری و زندگیت اینازاونجایی»

یه زیرشلواری بخری. مگه من چه گناهی کردم که باید هر شب به  شدی، ولی امیدوارم امروز بتونی

 « پاهای پرجوش تو نگاه کنم؟!

ام بود. کاغذ را پاهای من؟! پرجوش؟! هرچیزی را که نداشتم، پوست صاف و درخشانم تنها حسن ارزنده

ورد. چال صورتش اش را بخخواهد خندهمی کنم که با تمام وجودمی گذارم و به اویی نگاهمی پایین

 زند. هولدرمی کنم چیزی به صورتم سیلیمی دهم و این بار حسمی تحسین است. به صندلی تکیه ِقابل

 خندد.می

 ــ این دیگه چی بود؟

 اندازم.می ام را باالزنم و شانهمی یک گاز از همبرگرم

 خواست این کار رو بکنم.می ــ من از روزی که تو رو توی مغازه دیدم، دلم

 دهد.می اش تکیهزند و به صندلیمی ایخندههولدر تک

خواستی صورتم رو بخوری؟! یعنی این اولین کاریه که تو موقع جذب میباری که من رو دیدی، ــ اولین

 دی؟!می شدن به یک پسر، انجام

 دهم.می سری تکان
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خواستم این کار رو براش می . تو تنها پسری بودی کهنه همه ت نه، فقط چال روی صورتت؛ وــ چهره

 بکنم.

 پاشد. می نفس لبخندش را به رویمبا اعتمادبه

 ــ خوبه... چون تو هم تنها دختری هستی که من تا حاال دوستش داشتم.

ود قلبم شمی گوید دوستم دارد، اما شنیدن همین کلمات هم از دهانش، باعثچه عجیب! مستقیم نمی

زنم تا لبخندم را مخفی کنم و اجازه ندهم کلماتش در هوا پخش تر بزند. گاز دیگری از همبرگرم میتند

 کنیم. منخواهم به این زودی این حرف تمام شود. هر دو در سکوت غذایمان را تمام میبماند. نمی

پوشم. هولدر به کفش پوشیدنم می را هایمروم و کفشمی سمت تختکند. بهمی ایستم و میز را تمیزمی

 کند.می نگاه

 ــ کجا؟!

 سمتشخواهد از هتل بیرون بزنم. بهمی خواهم بروم. فقط دلممی دانم کجاجوابی ندارم. خودم هم نمی

 گیرم. می روم و بازویش رامی

 به سؤاالت جواب بدم. م تاروی کنم. دوست دارم تو هم باهام بیای. منم آمادهخوام پیادهمیــ 

 گوید:گیرد و میمی شود و کلید را از دستممی بوسد. بلندمی ام راپیشانی

 ــ بریم.

رویم. چندین آالچیق در مسیر می روی نیست. برای همین به حیاطهتل ما نزدیک پارک یا مسیر پیاده

 اشنشینیم و سرم را روی شانهمی رد.بمی هاست. مرا داخل یکی از آنشان هم خالیاستخر است و تمام

هایم را داخل نسبت خوب است. دستکنم. با اینکه ماه اکتبر است، هوا بهمی گذارم. به استخر نگاهمی

 گوید:کشم. هولدر میمی جای هولدر خودم، خودم را در آغوشبرم. بهمی آستین لباسم

 خوای بپرسی؟می ــ از من چیزی یادت هست؟ سؤال خاصی

 خوام اول داستان تو رو بشنوم.میــ هر دوش... ولی من 

بوسد. برایم مهم نیست چند دور می گذارد. سرم رامی دارد و روی بازویممیام بردستش را از روی شانه

 بار را دارد.سرم را بوسیده است. همیشه برایم حس اولین

کنم که تو کل این می اکی برای من بوده اسکای. دارم فکرــ تو باید بدونی این چه احساس وحشتن

سیزده سال، هر روزش چه اتفاقی افتاده... و اینکه من هفت سال تموم فقط دو مایل دورتر از تو بودم و 
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زدم؟! خیلی به من سخت گذشته، خیلی... ولی مهم اینه که تو االن اینجایی. پس من می لهبرات له

 گم.می ده رو بهتهرچی که اتفاق افتا

 کند.می دهد. کمی مکثمی کنم سرش را به صندلی تکیهمی کشد. حسمی آهی

ترین اهمیتی به من نداد. بچه بودیم. اونم ــ مامانم تو آشپزخونه بود. رفتم تا به اونم بگم، ولی کوچک

ره. برای همین نه استرس دونستم رفتن تو از چه قراخواست ما رو ساکت کنه. از طرفی من نمیمی فقط

خیالی مامان باعث حالت بی« برو بیرون با لیز بازی کن.»داشتم، نه نگران بودم. مامانم فقط بهم گفت: 

کردیم که می چیز مرتبه. خالصه، ما رفتیم بیرون. داشتیم بازیخیال بشم و فکر کنم همهشد منم بی

کنه، خشکم زد. وسط حیاط می ت داره صداتپدرت اومد. چند بار صدات کرد. وقتی شنیدم که پدر

زنه. همون موقع بود که فهمیدم از رفتن تو می کردم که داره اسمت رو دادمی وایساده بودم و به اون نگاه

 ای شده. چه اشتباهی کرده بودم. ای خبر نداده. تازه فهمیدم چه فاجعهبا شخص دیگه

 کنم.می حرفش را قطع

 چه بودی.ــ هولدر، تو فقط ب

 ــ اومد سمت حیاط ما و گفت ازت خبر داریم یا نه...

دانم که دارد افکارش را می گویم.کند. من هم چیزی نمیمی کند و گلویش را صافمی کمی مکث

گوید در آن روز چه گذشته، برای من مثل داستان است. می کند. اینکه هولدر به منمی وجورجمع

 اصلی آن است. داستانی که هولدر نقش

فهمیدم اشتباه می ترسیدم. من فقط شش سالم بود، ولیمی ــ اسکای، تو باید بدونی چرا من از پدرت

م رو برده کردم که تو رو تنها گذاشتم. پدرت پلیس بود و با اون لباس نظامی و اسلحه تو جیبش، زهره

پدرت و مادرم نیم ساعت تموم در اتاقم  بود. سریع دویدم سمت خونه. رفتم تو اتاقم و درشم قفل کردم.

تونستم از جام تکون رو زدن، ولی من یه سانت هم از جام تکون نخوردم. خیلی ترسیده بودم و نمی

تونستم اجازه بدم بیان تو و بگم چی شده. واکنشم هر دوشون رو نگران کرده بود. برای همین بخورم. نمی

وقتی صدای آژیر ماشین پلیس اومد، فکر کردم اومدن منو ببرن. سیم، نیروی کمکی خواست. پدرت با بی

خواست با زبون می دونستم چه بالیی سر تو اومده. من فقط دیدم تو رفتی. تا اون موقع، مامانممن نمی

 گذشت. می نرمش منو از اتاق بکشه بیرون و سه ساعت از زمانی که تو با ماشین رفته بودی،
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آورم و می هایم را از آستینم بیرونمالد، اما زورش بیشترش شده است. دستمی م رااهولدر هنوز شانه

 توانم دستانش را بگیرم.می

خواستن می هارفتم. پلیسمی ها با خودم کلنجارشستم و ساعتمون میرفتم جای همیشگیمی ــ

اصالً کی تو رو برده؛ اما اسکای، ی ماشین یا نوعش را دارم، بهشون بدم... یا اینکه بدونن اگر من شماره

تونستم بگم، این بود که تو می دونستم. حتی رنگ ماشینم یادم نبود. تمام چیزی کهاصالً هیچی نمیمن 

هاش رو بشنوم که اگه من اطالعات م صدای نعرهتونستمیچی پوشیده بودی. پدرت از دستم عصبی بود. 

دونست. وقتی افسر پلیس بگه من تونستن تو رو پیدا کنن. اون منو مقصر میمیدادم، درستی بهشون می

زدن. لیز هم تو دزدیده شدن دخترش مقصرم، دیگه خودت تا تهش برو. همه درموردم حرف می

زد. هر دومون کرد من مقصرم. تا چند روز باهام حرف نمیمی های پدرت رو شنید، برای همین فکرحرف

کردیم بفهمیم چی شده. ما شش سال تو دنیایی زندگی کرده بودیم که افراد بزرگ و بالغ می سعی

ی تصورات ما کردن. بعد از اینکه تو رفتی، همهوقت خطا نمیهمیشه محق بودن و افراد خوب هم هیچ

و مادرامون بودن که این تصورات رو برامون ساخته بودن. ما اون روز هم عوض شد، غلط شد؛ و پدر 

هات ها ناپدید شده بودن. بهترین دوستتونن بکنن. بچهمیفهمیدیم که آدم بزرگا چه کارهای ترسناکی 

کردیم و منتظر می ان یا نه. مدام اخبار رو دنبالدونستی اونا زندهرو ازت گرفته بودن و تو حتی نمی

ها تصویرت رو توی تلویزیون نشون داده بودن. جدیدترین عکسی که تو داشتی، بعد از فوت دیم. اونبو

ی شما مادرت بود. تو سه سالگی! مونده بودم چرا تو این دو سال ازت عکسی نگرفته بودن. تصویر خونه

چیز رو دن که همهدارو نشون داده بودن. حتمًا برای ما رو هم نشون دادن. اونا همیشه منو نشون می

 دونستم. فقط یه چیزی یادمه. ما داشتیم تلویزیونواقعاً چیزی نمیگم؛ ولی من دونم، اما نمیمی

طوری دونستن و اینمی ی ما رو نشون داد. من رو تنها شاهد ماجراها خونهدیدیم. یکی از گزارشمی

رفت سر می کرد.مانمو ناراحت میاین حرف، ما« پسری که امیدش رو گم کرده.»زدن: می صدام

شون این بود که برد تو. تمام سعیزور مادرم رو میمون کنن. پدرم بهزد تا ولمی ها دادگزارشگر

آمدهای ومون رو، روی روال عادی برگردونن. بعد یه مدت، گزارشگرها هم خسته شدن. رفتزندگی

شد. برای همه، جز من و لیز. می همسایه هم عادی چیز داشت براینشدنی پلیس هم تموم شد. همهتموم

 تو تمام امید ما بودی که نیست شدی.
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کنم. این یک اتفاق عجیب در زندگی من می هایش و حس در صدایش، احساس گناهبا شنیدن حرف

کرد و می کند. کارن خیلی آرام و مهربان بود و سرم را با دروغ پرمی . هنوز هم این واقعه ما را نابوداست

توانی باور کنی می گوید، در این سنِ کم، تومی پرسیدم؛ درست مثل حرف هولدر کهمن هم سؤالی نمی

را ها توانند تیزترین تیغمی توانی تصور کنی کهاند، ولی حتی نمیترها بسیار صادق و مهربانکه بزرگ

 گویم:می مان بکشند. آرامروی شریان

توانم باور کنم کارن منو فقط به ها از بابام متنفر بودم که منو به حال خود رها کرده و نمیــ من سال

 تونه این کار رو بکنه؟!میخاطر او نگه داشته. چطور تونست این کار رو بکنه؟! یک آدم چطور 

 دونم عزیزم.ــ نمی

 شوم.می ی چشمانشکنم و خیرهمی خودم را صاف

خوام اون خانه رو ببینم. من به خاطرات بیشتری احتیاح دارم. االن افتادم توی یه گرداب. میــ 

خوام زودتر راه گلوم باز بشه. نفسم باال بیاد. لطفاً منو میفهمم چه خبره. تو رو خیلی کم یادم میاد. نمی

 ببر اونجا هولدر.

 گیرد.یم بازویم را

 ــ همین حاال؟ 

 آره. قبل از اینکه هوا تاریک بشه. ــ

ترسم که می ترسم.می ام.ام جمع شده است. ترسیدهکنم. گلویم خشک و معدهدر کل مسیر، سکوت می

 خواهد. دلمنمیترسم که شاید پدرم در خانه باشد و شاید او را ببینم. دلم دیدن او را می ام را ببینم.خانه

کردم. می ام و کجا زندگیخواهد؛ ولی این حق من است که بدانم کجا دنیا آمدهدیدن آن خانه را هم نمی

دانم این همان چیزی می تواند به من کمکی کند که چیزی را به یاد بیاورم یا خیر؛ امادانم این مینمی

 است که باید انجام بدهم.

دانم که اگر از پنجره بیرون را نگاه کنم، می بینم.می خانه راکند. مسیر می هولدر سرعت ماشین را کم

 دارد.می لرز برم

 ــ اینجاست.

کنم. دیروقت می کردم، نگاهمی ای که در آن زندگیچرخانم و از پنجره به اولین خانهمی آرامی سربه 

حدی که بتوانم خانه را ببینم، روشن است. برایم آشناست، اما نه در حدی که با است؛ اما آسمان هنوز به
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ای سوخته. رنگش برایم غریب است. انگار ای به رنگ قهوهدیدنش خاطرات به ذهنم شبیخون بزنند. خانه

 هولدر فکرم را خواند.

 ــ رنگش سفید بود.

کنم خاطراتم را به یاد آورم، راه رفتنم را می کنم و سعیمی چرخم. به خانه نگاهمی روی صندلی

شود. انگار کودکی من یک خواب بوده که من از تصویرسازی کنم و از همین جا پذیرایی را ببینم؛ اما نمی

 چیزی یادم نیست. ام و هیچآن پریده

 خودمون رو نه؟ ی شما رو یادمه، اما برایجای خونهــ چطوری همه

فهمد من به دنبال پاسخ نیستم. هولدر فقط سرش را به می دهد، چرا که او بیشترهولدر جوابم را نمی

 کند.مان را برای همیشه تغییر داده بود، نگاه میهایی که مسیر زندگیچسباند و با من به خانهمن می
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 بعدازظهر. 2:35، ساعت 1999سال  می، یکشنبه، دوم 

 

 لزلی پرسید:

 گیره؟ــ بابات برات تولد می

 سری تکان دادم. 

 دونم.ــ نمی

 اخم کرد و روی تختش نشست. یک جعبه کادونشده را از زیر بالشت من برداشت. 

 ــ این کادوی تولدته؟

 جعبه را از دستش گرفتم و زیر بالشتم گذاشتم. 

 خره.برام کادو مینه، بابام همیشه ــ 

 خوای بازش کنی؟میــ 

 دوباره سری تکان دادم. 

 خوام.نمیــ نه... 

 دستش را روی زانویش گذاشت. آهی کشید و به دور اتاق نگاه کرد. 

. دیگه تکراری ی ماریم خونهبازی داری. چرا ما نمیایم اینجا بازی کنیم؟ همیشه میــ تو خیلی اسباب

 شده.

هایم را درآوردم تا بپوشم. به او نگفتم که از اتاقم متنفرم. به او نگفتم که از نشستم. کفش روی زمین

رویم، چون در آنجا احساس ها میی آنگیرم. به او نگفتم ما همیشه به خانهمی تهوعمان حالتمنزل

 تری دارم. امن

 تر شدم. هایم را بین انگشتانم گرفتم و به او نزدیکبند کفش

 تونی اینو ببندی؟می ــ

 پایم را گرفت و آن را روی زانویش گذاشت.
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شه. باید یاد بگیری چطور کفشت رو ببندی. من و هولدر وقتی پنج ــ هپ، تو دیگه داره پنج سالت می

 مون بود، اینو بلد بودیم. سال

تر است. خوب است رگروی من نشست. طوری این حرف را زد که انگار خیلی از من بزپایین آمد و روبه

 که تازه وارد شش سالگی شده بود.

 دار.طوری نگهبینی؟ اینو اینــ منو ببین. این بند رو می

بند را در دستانش گرفت و به من نشان داد چطور آن را ببندم. تا زمانی که مثل او ببندم، بند را به 

بعد دوباره بازشان کرد و گفت باید خودم ها را ببندم. همان حالت نگه داشت. به من کمک کرد تا آن

دادم که می تنهایی آن را انجام دهم. سعی کردم به یاد آوردم او چطور بندهایم را بست. داشتم جان

 ها را ببندم و او با خیال راحت سمت میز آرایشم رفت.بند

 ــ این مادرته؟

 عکسی در دستش گرفته بود. به آن نگاه کردم. 

 ــ اوهوم.

 ت براش تنگ شده؟ــ دل

سرم را تکان دادم. تالش کردم کفشم را ببندم و به این فکر نکنم که چقدر دلم برایش تنگ شده. خیلی 

 دلم برایش تنگ شده بود.

 زده شد.لیز هیجان

 ــ لسی، تو انجامش دادی.

 روی زمین مقابل من نشست و من را در آغوش گرفت. 

 شون.تونی ببندیمیدیگه خودت  ش رو خودت انجام دادی. ببین،ــ تو همه

 هایم نگاه کردم و خندیدم.به کفش
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 بعدازظهر. 1:10، ساعت 2012وهشت اکتبر سال یکشنبه، بیست

 

 گویم:، میامرویم نگاه نگرفتهی روبهکه هنوز از خانهآرام، درحالی

 ــ لیز به من یاد داد چطوری بند کفشم رو ببندم.

 زند.می بخندکند و لمی نگاهم

 ــ یادته چطور یادت داد؟

 ــ آره.

 گوید:دوزد و میمی نگاهش را به خیابان

 کرد.می ــ خیلی به این کارش افتخار

شوم. هوا سرد است. از روی صندلی می کنم و پیادهمی رود. در را بازمی سمت دستگیرهدستم به

 کشم.می روی سرمپوشمش و کالهش را می دارم.شرتم را برمیسوئی

 کنی؟کار میــ داری چی

افتم. هولدر هم دنبالم می بندم و راهمی ی بحث هم ندارم. در رافهمد. حوصلهدانم هولدر حالم را نمیمی

 دهم:کند. جواب میمی آید و صدایممی

 خوام اتاقم رو ببینم.میــ هولدر، 

 مان باید سمت راست باشد.دانم خانهمی دهم.به راه رفتنم ادامه می

 کس اینجا نیست. خیلی خطرناکه.شه بری. هیچــ اسکای، نمی

ی اتاق کنم پنجرهمی رسم، حسمی کنم. وقتی به پنجرهکنم. توجهی به هولدر نمیمی سرعتم را بیشتر

 گردم.میسمت هولدر برخودم است. به

دونم دل تو چی خوام هولدر. نمیمیها رو از مادرم هست که اونــ باید این کار رو بکنم. وسایلی 

 همه عذاب!خواد، ولی من باید این کار رو بکنم. بسه اینمی

 گذارد.می امدستش را روی شانه
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 کار کنی؟ پنجره رو بشکنی؟!خوای چیمی تونی بری تو اسکای! اون پلیسه.ــ نمی 

 ام دردناک است.زمزمه

 بینم.ی منه. نیازی به اجازه نمیخونه هنوز خونهــ این 

دهم. فکری به می هایم را به هم فشارتوانستم داخل بروم؟ لبگردم. حرفش بجا بود. من چطور میمیبر

 زند.می سرم

 ــ از اتاقک پرنده. یک اتاقک پرنده تو ایوانه. یک کلید درهم توشه.

 شوم. دستم را به داخلشمی بینم، شوکهمی رنده را آنجادوم. وقتی قفس پمی سمت حیاط پشتیبه

 گردم. کلید همین جاست. ذهن خیلی عجیب است.می برم ومی

 کند.می هولدر خواهش

 ــ اسکای، نه. نرو!

 خوابم کجاست، پس کنار پنجره باش. دونی اتاقخوام تنهایی برم. میمیــ 

 گیرد. می در قفل بچرخانم که دستم راخواهم کلید را می کشد.می آه عمیقی

 ــ لطفاً کسی نفهمه تو اینجایی. عجله کن!

کند چرخانم تا ببینم کار میمی شوم تا داخل بروم. کلید رامی گیرد. بعد منتظرمی ای در آغوشملحظه

نوعی یک و بهبندم. خانه تارمی روم و در را پشت سرممی چرخد. به داخلمی ی دریا خیر. دستگیره

ی کار فکر کنم. به نتیجهمی دانم اتاقم کجاست. نفسم را حبسمی چرخم. انگارمی آور است. به چپوهم

روم که اثری از من نماند. به در اتاقم می کنم، چون فکر به دام افتادنم هم ترسناک است. طوری راهنمی

 چرخانم. در بازمی گذارم و آن رامی کشم. آرام دست روی دستگیرهمی رسم، نفس عمیقیمی که

 کنم تا بهتر ببینم.می شوم. برق را روشنمی شود. داخلمی

ی کوچک که برای سیزده سال چیز آشناست؛ شبیه اتاق یک بچهی اتاق، همهجز چند جعبه، در گوشه

خورد. می آید. اتاقی که بعد از مرگش داشت خاکمی نخورده باقی مانده باشد. اتاق لیز در ذهنمدست

 اَند و چه سخت است وقتی کسی برود، ولی یادش تو را رها نکند. کاهخاطرات جان

 سرعت به یادمگذارم. رد انگشتم بهمی کشم و خطی روی خاک باقیمی انگشتانم را روی میز آرایش

 برم و آن را پاکمی جای باشد. سریع دستم را سمت بلوزم خواهم هیچ اثری از من برنمیآورد که می

اندازم. دنبال می آید، تصویر روی میز، مادرم نیست. نگاهی دورتادور اتاقمی کنم. تا جایی که یادممی
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تواند می ای از او نداشتم. فقط یک عکسچیزی هستم تا از او به یادگار ببرم. هیچی نیست. انگار خاطره

سمت کند. بهمی مک کند. اینکه بدانم چه شکلی است. این حداقل راهی است که مرا به او وصلبه من ک

نشینم. تم اتاق، آسمان است. انگار داشت به اسمی که کارن برایم گذاشته بود، می روم و رویشمی تخت

است. ها پر شده هزند. نقش ابرها و آسمان، روی دیوار و پرده است. روکش تختخواب با ستارمی کنایه

جا هستند. روکشی از جنس پالستیک که به دیوارها چسبیده و سقف سیاه است؛ درست ها در همهستاره

چقدر خرید، می ها رای کارن است. یادم است وقتی او داشت ستارههایی که روی دیوار خانهمثل ستاره

ها را داشته باشم. آن موقع ستند و من هم باید آنها بچگانه هکرد ستارهمی برای من آشنا بودند. او فکر

ها زمانی برای من فهمم. ستارهمی ها چیست، اما حاالدانستم این حس بدم نسبت به ستارهنمی

 داشتنی بودند که هپ بودم. دوست

 آزار ام راکنم، معدهمی ام و به سقف نگاهحس عصبانیت و درد، از زمانی که سرم را روی بالشت گذاشته

اندازم. این همان می خواب نگاهیکند و به در اتاقمی دهد. موجی آشنا از ترس در من رخنهمی

 کردم به کابوس شبی دیگر تبدیل نشود.می ی دری بود که دعادستگیره

بندم تا این خاطره از ذهنم برود. سیزده سال تمام است که آن می خورم. چشمانم را محکممی نفسم را

ام؛ اما امشب، در این تخت، دیگر جایی برای فرار ندارم. این خاطره مثل یک تار عنکبوت دور انداخته را

آید. آرزوی صدای می توانم آن را پاره کنم. اشکی گرم از صورتم پاییندور من پیچیده است و من نمی

 آید.هم به یادم نمی کنم. دیگر نباید به اینجا برگردم. اگر دیگر برنگردم، دیگرمی هولدر را
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 بعدازظهر. 10، ساعت 1999سال پنجشنبه، هجده می، 

 

نفسم را حبس کرده و امید داشتم او فکر کند من خوابم. انگار نتیجه نداد، چون که او به خواب بودن 

ام. هیچ مردهداد. یک بار سعی کردم نفسم را نگه دارم و امیدوار باشم او فکر کند من من اهمیت نمی

 داد.ای نداد، چرا که او حتی به حبس کردن نفس من اهمیت نمینتیجه

دستگیره در چرخید. کار تمام شده بود. سعی کردم به فرد دیگری فکر کنم، اما نتوانستم. او در را پشت 

س کردم. شد، شنیدم. کنار من روی تخت نشست. نفسم را حبمی ترهایش را که نزدیکسرش بست. قدم

چقدر کرد که نفهمم دهد، اما فقط کمک میمی کردم این بار جوابفقط به این دلیل که فکر می

 ام.ترسیده

 موهایم را پشت گوشم برد و گفت:

 ــ پرنسس، برات هدیه آوردم.

ها ها را دوست داشتم. او همیشه بهترین هدیهخواستم. هدیهمی چشمانم را روی هم فشار دادم. هدیه را

. آوردمی شب، کادو را برای منوقتداشت؛ اما متنفر بودم که اینمی خرید، چون مرا دوسترا برایم می

 خواستم...خواستم. نمیخواستم. من این هدیه را نمیها را در این زمان نمیمن آن

 ــ پرنسس!

زد و دلم را برای مادرم یدرد بگیرم. او همیشه با من با مهربانی حرف مشد دلمیصدای پدرم باعث 

گفت که گفت صدایش شبیه من بود. میمی دانم صدای مادرم چطور بود؛ اما پدرمکرد. نمیمی تنگ

شود اگر من هدایای پدرم را قبول نکنم، زیرا او اینجا نیست تا دیگر به من هدیه بدهد. می مادرم ناراحت

ردم به حرفش گوش کنم. سرم را باال آوردم. نگاهش کمی کرد، پس سعیمی این کارش من را ناراحت

 کردم.

 تونم این هدیه رو روز بگیرم؟میــ 

 خواستم.خواستم. نمیخواستم ناراحتش کنم، اما آن جعبه را شب نمینمی
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 پدرم خندید و موهایم را به عقب زد. 

 من تشکر کنی؟!خاطر اون از خوای بهت رو داری؛ اما نمیــ مطمئن باش روز هم هدیه

زد، می گونهخواستم انجام بدهم، متنفر بودم. قلبم را وقتی اینمی قلبم شروع به زدن کرد. از کاری که

ها نگاه کردم. شد. دیگر به پدرم نگاه نکردم. در عوض به ستارهام هم یک جا بند نمیدوست نداشتم. معده

 ها ادامها هستند. اگر به فکر کردن به آسمان و ستارهها چقدر زیبامیدوار بودم به این فکر کنم که آن

 دردم خوب شود.توانست به من کمک کند از این تپش قلب خالص شوم و دلدادم، شاید میمی

آمد. دوباره ی پنج متوقف شدم. اعداد بعد از پنج به یادم نمیها را بشمرم، اما روی شمارهسعی کردم آن

دانستم، ولی بارها می شمردم. در آن زمان، تنها تا پنج راا بارها و بارها میها رشروع کردم. باید ستاره

خواستم او را حس کنم، بو کنم نمیخواستم حضور پدرم را حس کنم. نمیکردم، چون ر میهمان را تکرا

 و یا حتی صدایش را بشنونم.

 وابم را گرفت و در گوشم زمزمه کرد:خپس وقتی درنهایت پدرم مجبورم کرد تا از او تشکر کنم، لباس

 خیر پرنسس!ــ شب به

کرد. می کرد. بدنم دردمی من برگشتم و چشمانم را بستم. سعی کردم باز گریه نکنم، اما نشد. دلم درد

کردم. من از آورد، میمی ها برایم هدیهمن گریه کردم، درست همان کاری که همیشه وقتی پدرم شب

 بودم. کادو گرفتن متنفر
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آید، نفسم را حبس کنم. از ترس صداهایی که از گلویم بیرون میشوم و به تخت نگاه میبلند می

 ام.کرده

 کنم.گریه نمی

 کنم.گریه نمی

انگشتان ضعیفم  دهم.لرزد. حرکتش میزنم. دستم میشوند. کنار تخت زانو میزانوهایم آرام غرق می

ی زمینهها را با همان ستارگان زردِ پیشدهم. آنرا در مشت بگیرند، اما اجازه نمیخواهند روتختی می

کند و ستارگان شروع به محو شدن قدر که اشک، دیدم را تار میشوم، آنکنم. خیره میآبی محکوم می

هایم زنم. شانهفشارم و پتو را چنگ میت میتر سرم را به تخبندم و محکمکنند. چشمانم را محکم میمی

دارم کشم. روتختی را برمیایستم و جیغ میلرزند. با جهشی میاز بغضی که سعی در پنهانش داشتم، می

چرخد و زنم و نگاهم میهایم را گره میمشت کنم.طرف اتاق پرتش میکنم و آنو از وسط پاره می

کنم که انعکاسش زنم و به آینه پرتاب میکنم. بالشت را چنگ می که پرتاپش چرخد به دنبال چیزیمی

کند. اشک انگیزی گریه میدهد؛ دختری که تازه شناختمش و با حالت رقتیک دختر را نشان می

کنیم. مشتم در آینه به مشتش کنم. حمله میکند. حمله میو این ضعفش مرا عصبی می ریزدمی

ی میز ست. لبهریزد. خونیهای براق روی فرش، فرو میمیلیون تکهبینم که بین یک خورد و میمی

گردد، میز که به پشت برمی کنم.هاست اسیر شده، آزاد میگیرم و فریادی را که مدتآرایش را می

چرخم و به هرچیزی که کنم. میکنم. پخش میدرم. پرت میکنم. محتوایش را میکشوها را باز می

ها درآیند و کشم تا از میلهقدر میگیرم و آنی آبی را به چنگ میپردهزنم. چوبجلویم باشد، لگد می

دانم داخلش چیست. روم. نمیی کنج اتاق میهای تلنبارشدهجعبه ها دور من سقوط کنند. سراغپرده

د، به دیوار آیام بیرون میفوت و سه اینچیکنم و با نهایت نیرویی که از بدن پنج ی رویی را بلند میجعبه

 کنم.پرتش می

 ریزد.اشکم می

 ــ ازت متنفرم.
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 کنم.گریه می

 ــ من از تو متنفرم، متنفرم، متنفرم!

ام های غلتان روی گونهکنم، شوری اشککنم. هروقت که دهانم را باز میهرچیز پیش رویم را پرتاب می

قدر محکم است که قدرت ش آنهایکند. دستدفعه آغوش هولدر از پشت مرا قفل میچشم. یکرا می

ها زنم و اینکنم. جیغ میطرف پرت میطرف و آنزنم. خودم را اینهیچ حرکتی ندارم. لگد می

آهستگی در گوشم میل به رها کردنم، بهست. بیست که از روی فکر نیست. ناخودآگاههاییواکنش

 گوید:می

 ــ آروم بگیر!

زنم، اما این فقط وپا میهایش بیشتر دستتوجه به حرف. بیزنمشنوم و خودم را به نشنیدن میمی

 زنم:م است، داد میاتر بگیرد. با بیشترین جانی که در ریهشود که مرا محکمباعث می

 ــ به من دست نزن!

 خورد!کوبم. تکان نمیزنم. مشت میبازوهایش را چنگ می 

 کنم.... خواهش میکنمکنم... خواهش میــ به من دست نزن... خواهش می

کنم، شود بین بازوهایش شل شوم. هرچه بیشتر گریه میپژواک خفیف صدایی در گوشم باعث می

خواهد جلوی شوم که نمیهای اشکی میکند. دارم تبدیل به غدهشوم و این دارد نابودم میتر میضعیف

دهم. فشار ه شدن را به او میی برندعنصر، دارم اجازهباریدن باران را بگیرد. مثل یک موجود سست

توانم نگاهش کنم. گرداند. نمیسمت خود برمیبه کند. مراهایم را لمس میشود و شانهبازوهایش کم می

زنم. فشارم و هق میدهم. پیراهنش را در مشت میاش تکیه میفرسا، به سینهخسته از این جنگ طاقت

شود و دهانش را به گوشم . دستش حمایت سرم میفشاردام را بر قلبش میزنم و او گونههق می

 رساند.می

 ــ اِسکای!

 ست.صدایش محکم و صمیمی

 ــ تو باید از اینجا بری، همین حاال.

 

 



 
267 

ترسم. پاهایم توان حرکت ندارد. انگار که هولدر این را می لرزد.می سختیتوانم حرکت کنم. بدنم بهنمی

 گذراند و سوار ماشینمی برد. من را از خیابانکشد و از اتاق بیرونم میمی فهمیده است. در آغوشم

 دارد. میاندازد. ژاکتش را از روی صندلی عقب برمی گیرد و نگاهیمی کند. دستم رامی

 تونم مرتبش کنم یا نه.میگردم، ببینم ــ اینو بگیر، خون رو پاک کن. من برمی

کنم. نفهمیده بودم که دستم را می گردد. به دستانم نگاهمت خیابان برمیسشود و بهمی در بسته

 پوشانم. زانوهایم را روی صندلیمی ام. حتی احساس هم نکرده بودم. دستم را با ژاکت هولدربریده

 کنم.می ... گریهشوم ومی آورم. در خودم جمعمی

 . او با ماشین دورلرزدمی هقکنم. تمام بدنم به خاطر هقنمیگردد، نگاهش میوقتی هولدر به ماشین بر

 کند.می گیرد و موهایم را در تمام مسیر تا هتل نوازشمی زند. با دستش پشت سر من رامی

پرسد که حالم خوب است یا نه. اصالً از من نمیشوم تا به هتل بروم. می با کمکش از ماشین پیاده

شود، می خوب نیست. هیچ دلیلی برای پرسیدنش نیست. درِ هتل که پشت سرمان بستهداند که حالم می

کند دراز بکشم. می گیرد و کمکمی هایم رانشینم. شانهمی برد. روی آنمی سمت تختهولدر مرا به

گیرد و می گردد. دستم را باالی خیس برمیرود. با یک حولهمی سمت حمامآورد. بهمیهایم را درکفش

 برد ومی ای در دستم نماند. آرام آن را سمت لبششیشهکند که خردهمی کند. دقتمی آن را تمیز

 بوسد.می

 ــ چندتا خراشه. چیز عمیقی نیست.

کشد. حتی می آورد و کنار من روی تخت درازمیکند. کفشش را درمی جایم را روی تخت مرتب

 اش داشت.درست مثل همان رفتاری که در کودکی کنی.می پرسد چرا گریهنمی

 روند. مثل زالو دارند جانم را مکها نمیکنم تصاویر اتفاقات آن شب اتاقم را بیرون کنم، اما آنمی سعی

گنجد. با خودم تواند این کار را با دختر کوچکش بکند؟! این در مغزم نمیمی . چطور یک پدرزنندمی

داند که دردی می اقعیت ندارد. این بال سر من نیامده است؛ اما هر بخش از وجودمگویم نه. این ومی

داند که چرا از رفتن با کارن خوشحالم. هر بخش از وجودم به یاد می کشیده است. هر بخش از وجودم

کردم، یچیزی را تا زمانی که به ستارها نگاه مها را که با دیگران روی تختم بودم، هیچدارد، تمامی شب

آید. کردنش کاری از دست من برنمی کردم. هر بخش از وجودم به یاد دارد و برای فراموشحس نمی
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کرد؛ اما با گذر هرثانیه از خاطراتم، این امر واضح و ها صدایم میخواهم به یاد آورم چطور پدرم شبنمی

 شرفی است. اوز به یک کودک، اوج بیکند. تجتر میشود و گریه نکردن را برایم سختمی ترواضح

داند که من داند... نمیشود، نگران نباشم؛ اما او نمیمی چیز درستگوید همهمی بوسد.می هولدر سرم را

چه چیزهایی را به یاد آوردم. چیزهایی که با قلب و روحم بازی کرده است و نظرم را راجع به انسانیت 

 ن پیرم کرده است.کلی تغییر داده و از دروبه

ام، با من این کار را کرده است، از دانم تنها کسی که در زندگی داشتهمی جنایت این کار به کنار، اینکه

 دانستم چرامی ندرت اتفاقات آن روز را به یاد دارم. روزی که با کارن رفتم،کند. بهمی چیز نومیدمهمه

کردم در وسط فاجعه هستم. برای یک ام دور کرد، احساس نمیروم. آن زمان که کارن من را از خانهمی

 نجاتم بود. ترسد، کارن راهِاش میدختر کوچک که از زندگی

توانم این را می خاطر من قلبش زخمی شده است.کند. بهمی دوزم و او هم نگاهممی نگاهم را به هولدر

 بوسد. می هایم راکند و آرام لبمی هایم را پاکبفهمم. اشک از چشمانش

 دادم بری تو.می متأسفم! نباید هرگز اجازهــ 

دانم که او چیزی از یک کند کار بدی انجام داده، ولی من میمی داند. همیشه فکرمی خودش را مقصر

کننده دور کرده، ه مرا از اتفاقات مضطربقهرمان کم ندارد. او در تمامی این لحظات، با من بوده، همیش

اش زده و اینجاست؛ ولی باز ته خاطر من از زندگیصبر کرده تا من آرام شوم. او کاری نکرده است. به

 گویم:می دلش خأل دارد. با گریه

 ــ هولدر، تو هیچ کار بدی نکردی، لطفاً دست از عذرخواهی بردار.

 گذارد.می موهایم را پشت گوشم دهد. چند تار ازمی سرش را تکان

 بردم. برای تو خیلی سخته که بعد از فهمیدن این مسئله، باهاش کنار بیای.می ــ نباید تو رو اونجا

 کنم.می آورم و نگاهشمی دستم را باال

هام اومد. درمورد کارهایی که بابام بامی ــ فقط بودن اونجا سخت بود. این چیزایی بود که باید یادم 

ی چیزهای بدی که برای آدمای اطرافت اومد. پس لطفاً خودتو برای همهکرده، کاری از دستت برنمی

 افته، مقصر ندون.می اتفاق

 گذارد.می با نگرانی دستش را روی موهایم

 کار کرده؟زنی؟ اون باهات چیــ درمورد چی حرف می
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کردم هر می آید بیشتر از این اطالعات دارد. فکرمی شود. به نظرمی کلمات با تردید از دهانش خارج

 کنیم.می دانیم در بچگی برای من چه اتفاقی افتاده و فقط انکاردوی ما می

آید. یک می هایم با شدتدهم. اشکگذارم و جوابی نمیمی اشکند. سرم را روی سینهمی دستم را رها

 کند:می . زمزمهمالداش را به سرم میگیرد. گونهمی گذارد و با دست دیگرش سرم رامی دستش را پشتم

 ــ نکن عزیزم. نه... 

قدر که مرا طوری آنکنم. می گیرم. فقط گریهمی ام. محکم بلوزش راخواهد باور کند من چه گفتهنمی

 کنم مرا عاشق خود کرده تا از پدرم متنفر بشوم.می کند که احساسمی بغل

کدام داند ما هر دو باختیم. هیچمی زند، چوندارد. حرفی نمیمی بوسد و در آغوشش نگهممی سرم را 

 دانم، این است که جایی برای رفتن ندارم. نهمی دانیم باید چه کنیم. در این زمان تنها چیزی کهنمی

ترین شکل پدری بروم که به صورت قانونی سرپرستی مرا دارد و نه زنی که به اشتباهتوانم پیش می

ام که روی قدر محکم نشدهآنام، هنوز ممکن، ازم نگهداری کرده است. با زخمی هم که از گذشته خورده

 پای خودم بایستم. هولدر تنها فرد در زندگی من است که امید مرا زنده نگه داشته است.

رود و با تمام وجود بازهم تصویرها از جلوی چشمم کنار نمی م حس آرامشی که در آغوشش دارم،با تما

دادم، به می کنم. احتیاج دارم تا هولدر مرا از این حال دور کند؛ که بهای سنگینی را که در اتاقممی گریه

 ود مرا از من دزدید.یاد نیاورم. از او متنفرم. با هر ذره از وجودم از آن مرد متنفرم که وج

 گوید. انگار از وقتی که نفسش رفته، نیامده است.روم. هولدر هیچ نمیمی شوم و به حماممی از جا بلند

فهمم هولدر در می کنم.می پوشم و موهایم را شانهمی روم. لباسمی بندم و از زیر دوش کنارمی آب را

خواهم بدون اطالع هولدر از اینجا بروم، اما ماندن نمیگردانم. میاتاق نیست. وسایل آرایش را به کیفم بر

خواهد یک تاکسی خبر کنم تا مرا به ایستگاه اتوبوس ببرد و قبل از برگشتن او، می هم سخت است. دلم

 بروم. البته اگر هولدر بخواهد که برگردد!

باند از بلوزش دور دستش است که  آید. چشمانش قرمز شده. یکمی شود و هولدرمی در اتاق باز

کنم تا بهتر ببینمش. می گیرم. بلوزش را از دور دست بازدوم و دستش را میمی سمتشست. بهخونی

 کشد. می دستش را کنار

 ــ خوبم. 

 شود. به نگاهش نیاز دارم. می امایستد و خیرهمی رویمروبه
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 متأسفم... من نباید... من...ــ خیلی 

 کند.می ماند. به چشمانم نگاهمی ام ناتمامبوسد و عذرخواهیمی گیرد. مرامی تم راصور

خاطر عصبانیت از دست تو، از این در بیرون چیزی برای عذرخواهی نیست. من بهــ ساکت باش! هیچ

 نرفتم؛ از دست خودم عصبانی بودم.

 ایستم تا باز او خودش را مقصر بداند. روم. نمیمی سمت تخت

 ــ بهتره بخوابیم. باشه؟

خواهم او احساس بدی بکند. او نمیواقعاً کردم. من تر از آن چیزی است که تصورش را میصدایم آرام

بهترین  ام.هیچ کاری نکرده، جز اینکه تمام وقت کنار من بوده و من در عوض، کاری برای او نکرده

 توانم انجام بدهم، این است که بحث را تمام کند. او مدیونِ من نیست. چیزی که می

 زند. می کنارم روی تخت زانو

ی تو، قلب کنی من تو رو دوست ندارم؟! اسکای، من حالم خوب نیست. قلب دردکشیدهمی ــ تو فکر

 خاطر توچون نتونستم کاری برات بکنم. به منو شکسته. این حالت داره منو از پا درمیاره و مقصر منم،

ای که از دهنم درمیاد، خوام اینجا باشم و بهت کمک کنم از این مرحله بگذری، اما انگار هر کلمهمی

شه دونم تو از کجا اومدی، اما دلیل نمیترسم منو نخوای. من میمی شم،می اشتباهه. همین که نزدیکت

طور زندگی های من نگاه کنی. اینتونی به چشمکه تو حتی نمیتر بشه وقتیرنگی من به تو کمعالقه

زنه. هیچ کاری هم نیست که من بتونم باهاش حالت رو خوب کنم. کردن، الیق تو نیست. بهت آسیب می

 ده. زنه و احساس پوچی بهم میعرضگیم داره حالمو به هم میخوام حالت بهتر بشه، ولی بیمی

شود. در تمام وقت مرا بغل کرده است، اما من به حدی در کلماتش محو هستم که می ت بلنداز روی تخ

 کند. می شوم مرا بغل کرده، روی پایش نشانده و موهایم را نوازشحتی متوجه نمی

 ــ فقط اینو بدون اسکای و فراموش نکن که زندگیمی.

همه محبت ی هم برای من ارزشمندتری لعنتی. ایندهد که بگویم از زندگگیرد و امان نمیمی نفسم را

ای بدون او باشم. زندگی کسی بودن، خیلی شود نخواهم با کسی جز او و در لحظهمی اش باعثخالصانه

 ارزش دارد.

 شود.می اش و اشکی که از چشمانش جاریبوسم. گونهرا می اشچانه

 نیستی. ــ ببخش که برات کامل نیستم. ببخش که برام اولین



 
271 

 گیرد.می با دستش، دهانم را

ای، باهوشی و قدرتمندی. اون چیزی که بابات ازت العادهوقت اینو نگو. تو قوی هستی، فوقــ دیگه هیچ

دونم که تونی. میمیگرفته، بهترین بخش وجود تو نبوده. تو یک بار تونستی خودت رو نجات بدی. بازهم 

 تونی.می

خواهد می. آوردهایش را تا صورتم پایین میگذارد. چشممی دستم را روی قلبش دستش را روی قلبم و

 مطمئن شود که حواسم جمع اوست. 

 ی اولین بارها اسکای! تنها چیزی که برای من مهمه، اینه که تا ابد با تو بمونم.ــ لعنت به همه

رسد، می کنم. با تمام وجود. قطره اشکی را که به لبممی کنم. بغلشمی دستم را دور گردنش حلقه

 گوید:دوست دارد. می

کردم این درست هاست که تو رو دوست دارم، اما بهت نگفته بودم. احساس میــ دوستت دارم. مدت

 همه از تو دور بودم.نیست که تو هم منو دوست داشته باشی وقتی من این

 ام.ناباوری بود. از عشقی که او به من دارد و من خبر نداشته هایم از ناراحتی نبود؛ ازاشک

پیدا کنی. برای همین « دوست دارم»کنم جز این شب، بتونی زمان بهتری رو برای گفتن ــ فکر نمی

 خیلی خوشحالم که منتظر موندی.

 کند.می شود. از آغوشش جدایممی امخندد. با نگاه نافذش خیرهمی

 کنی؟ــ داری گریه می

 زنم. می با اطمینان به او لبخند

 ــ این خوبه. اشک شوقه.

 گیرد. دستم را میان دستش چفتزند. نگاه نافذش را نمیدهد، اما لبخند نمیمی هولدر سرش را تکان

 کند. می

چیزی رو خوای... اما باید اول تو یه میکنم تو هم همین رو خوام عاشقت باشم؛ و فکر میمیــ اسکای، 

 بفهمی.

 گیرد.می ی اشکم راشود و قطرهمی دهد. خممی دستم را فشار

دونم برات سخته که به خودت اجازه بدی این حس رو داشته باشی. تو خیلی با خودت تالش ــ می 

کردی که این احساس رو در خودت خفه کنی، ولی هر زمان فردی لمست کنه، این به یادت میاد. ازت 
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عنوان یک دختر کوچولو، بدونی اون کاری که پدرت با جسم تو کرده، چیزی نیست که تو رو به خواممی

دیده کرده؛ چیزی که تو رو شکننده کرد، کاری بود که با اعتمادت کرد. تو از یکی از بدترین آسیب

تو بود و تونه از دست قهرمانش باهاش ضربه بخوره. فردی که بت میچیزهایی آسیب دیدی که یک بچه 

تونه باشه... اما یادت باشه میتونم حتی تصور کنم که این احساس چه شکلی ی وجودت؛ و من نمیهمه

طوری پیش هم باشیم، نداره. وقتی من تو رو کارهایی که اون با تو انجام داده، هیچ ربطی به اینکه ما این

بوسم، به این خاطر وقتی من تو رو میخوام تو رو خوشحال کنم. میکنم، به این خاطره که لمس می

ها رو نبوسم... و تونم اوندونی که نمیست که دیدم و میهاییترین لبالعادههای تو فوقبوسم که لبمی

کنم. من عالقه دارم بهت، چون عاشقت شدم. این حس وقتی عاشقت شدم، درست همین کار رو می

ی من نداره. هیچ اثری روی ما نداره. من تو رو لمس منفی تو نسبت به لمس فیزیکی، هیچ اثری رو

 ای نداره.کنم، چون عاشقتم و هیچ دلیل دیگهمی

دهد که وجودم هنوز با می کند. به من این باور رامی های مالیمش قلبم را نوازش و ذهنم را نرمحرف

 لرزاند.می اش بدنم را که نه، دلم راداشتنی است. زمزمهارزش و دوست

 ـ عاشقتم...ـ

 دهد:ادامه می کند ومی زند. صورتم را با دستانش قابمی لبخند

 ــ بهم بگو که عاشقمی...

 خواهم صداقت را از برق چشمانم بخواند. می کنم.می بدون تردید در چشمانش نگاه

 خاطر تو امیدوارم.ــ من عاشقتم هولدر. خیلی زیاد. برای اینکه بدونی من فقط به

 امیدوارم بدونی با این حرفت، چه آتیشی به دلم زدی.ــ 
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 بعدازظهر. 9:50، ساعت 2012ونه اکتبر، سال دوشنبه، بیست

 

 کند. می مان را جمعبینم هولدر دارد وسایلآیم، میمی از حمام که بیرون

 کنی؟می کارــ چه

 بکنیم.شه اینجا موند عزیزم. باید یه فکری ــ تا ابد که نمی

 زند. سرعت میی سینه بهروم. قلبم در قفسهمی سمتشچند قدم به

 دونم. من حتی جایی رو ندارم که برم.ــ اما من هنوز نمی

 آید. می سمتمزند و بهمی کند، تخت را دورمی لرزش صدایم را که حس

کار باید بکنیم. عالوه بر همیم چیی من و بفتونیم برگردیم خونهمیــ تو منو داری اسکای. آروم باش. 

تونیم تا ابد تو هتل تونیم مدرسه نریم و یقیناً هم نمیاین، ما هر دومون هنوز مدرسه داریم. ما نمی

 بمونیم.

قدر آنترسم که کند. میفکر برگشتن به شهری که فقط دو مایل از کارن فاصله دارد، من رو معذب می

خواهم. میاش را ندارم. من فقط یک روز بیشتر ت او را ببینم و من آمادگی. ممکن اسبه او نزدیک باشم

توانم به کارن ی قدیمی را ببینم تا خاطرات در ذهنم جرقه بزند. نمیخواهم تا یک بار دیگر آن خانهمی

 خواهم هرچه بیشتر درمورد خودم بدانم.می اعتماد کنم تا تمامی حقیقت را به من بگوید.

 چیز رو بفهمم، بعد برم.. لطفاً فقط یک روز دیگه بمونیم، بعد بریم. من باید همهروز..ــ یک 

 گوید:می سرسختانه

 لحظه اونجا باشی.ذارم حتی برای یهاصالً! نمیــ  

 گذارم. می اشبا اطمینان دستم را روی گونه

خورم... اما باید قبل بیرون نرم. قسم میخورم این بار از ماشین ــ من به این کار احتیاج دارم. قسم می

مون رو ببینم. از وقتی اونجا رفتم، خیلی چیزها یادم اومد. من فقط چندتا مون، یک بار دیگه خونهاز رفتن

 کار کنم.خوام تا قبل اینکه از اینجا بریم، به یاد بیارم و بعد تصمیم بگیرم که باید چهمیخاطره 
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 دلش رضا نیست.  فهمم کهمی کشد.می آهی

 ــ لطفاً هولدر!

 سمت کمددارد و بهها را برمیآورد. ساک لباسدانم که اگر بیشتر ادامه دهم، روی حرفم نه نمیمی

 برد.می

کنم که حالت خوب بشه؛ ولی من دوباره لباسا رو تو کمد آویزون ــ باشه. گفتم که هر کاری می

 کنم.نمی

 کنم.می دستم را دور گردنش حلقه روم ومی سمتشخندم. بهمی

 ترین دوستی که تو کل دنیا وجود داره.ــ تو بهترینی... عاقل

 رود. می بوسد و کنارمی سرم را

 ترین دوست دنیام.ــ نه نیستم... من ساده
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بعدازظهر. 4:15، ساعت 2012ونه  اکتبر، سال دوشنبه، بیست   

 

که ماشین شد. وقتیگونه نمیآمدیم، اینمی اگر ده دقیقه زودتر اینجاهایی که کردیم، جای بحثبه

چپ اش کنم. چپکنم راضیمی زند تا دور بزنیم. سعیمی بیند، راهنمامی پارک شده را جلوی پارکینگ

فرم  شود، لباسمی شود. مردی که پیادهمی گردانم. در بازمیسمت ماشین پلیس سر برکند. بهمی نگاهم

پوشیده است. پشتش به ما است و گوشی موبایلی کنار گوشش دارد. گرم صحبت، درِ حیاط ایستاده 

چرخد و من صورتش را کنم تا اینکه او میچیزی حس نمیدهم. هیچاست. با نگاهش، هیچ واکنشی نمی

 بینم.می

 ــ وای خدای من!

 دهم. می کند. سر تکانمی هولدر پرسشگرانه نگاهم

 شناختمش.می دیدمش،میشو یادم نبود؛ ولی اگه جایی ... آشنا بود. من چهرهـ چیزی نیست. اون فقطـ

کنیم. دستان هولدر چفت فرمان است و بندهای انگشتش از شدت فشار، سفید می هر دوی ما به او نگاه

 ام.بینم من هم کمربند را در دستم مچاله کردهکنم. میاند. به دستان خودم نگاه میشده

آید و هولدر سریع ماشین را می سمت ماگذارد. بهمی آورد و در جیبشمی درنهایت پدرم تلفن را پایین

 کنیم. وقتیمی آید. امیدوارم او نفهمیده باشد که ما داریم نگاهشکند. نفسم باال نمیمی روشن

 غرد:می هایششود. هولدر از بین دندانمی مان رهارود، نفسمی سمت صندوق پستفهمیم دارد بهمی

 .تونم حتی یه دقیقه دیگه، تو ماشین بشینم و اونو نکُشمــ کافیه؟! چون من نمی

 خواهم آنجا را ترک کنیم،نمیحال هم ای بکند و درعینخواهم او کار احمقانهنمیاز آنجایی که 

 گویم:می

 ــ تقریباً.
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بار، چیزی گردد، برای اولینمیسمت خانه که برکند. بهمی ها را زیروروکنم که دارد نامهمی به پدرم نگاه

ج کرده باشد، اگر فرزند دیگری داشته باشد، اگر این کار را با فرد رسد. اگر دوباره ازدوامی به ذهنم

 دیگری نیز انجام داده باشد!

 کنم و دستانم را با شلوارم پاکمی کند. آن را رهانم عرق میدستانم که به کمربند قفل شده است، نم

توانم نگاه کنم، یگری نمیچیز دکنند. ناگهان به هیچمی کنم. دستانم بیش از پیش شروع به لرزیدنمی

طوری برود توانم اجازه بدهم اینتوانم به او اجازه دهم با این وضع برود. نمیجز این حقیقت که نمی

که ممکن است همین کار را با فرد دیگری انجام داده باشد. باید این را بدانم. بدانم با چه درحالی

 دیوی نیست که در ذهنم نقش بسته است. باید او راهایی این کار را کرده و مطمئن شوم همان بچه

 ببینم. صحبت کنم. باید بدانم چرا این کار را با من کرده است.

 کشد. می رود، هولدر نفس بلندیکند و به داخل میوقتی پدرم در را باز می

 ــ بریم؟

شوم، بلکه ممکن است تا سرحد  گذارد از ماشین پیادهتنها نمیدانم اگر بداند قصد چه کاری دارم، نهمی

 دهم. می زنم و سری تکانمی مرگ، من را که نه، اما خودش را بزند. لبخندی زورکی

 ــ آره بریم.

 کنم ومی گذارد. تا بخواهد دور بزند، من کمربندم را باز و در را بازمی دستش را روی سوئیچ ماشین

روم، متوجه می سمت ایوان کهروم. بهمی دوم و مقابل حیاط پدرممی دوم. من در طول خیابانمی

سمت گیرد و بهمی کنم روی هوا هستم. دهانم رامی ای احساسآید. لحظهمی شوم هولدر پشت سرمنمی

 دارد.کنم از دستش فرار کنم. دستش را از روی دهانم برمیخورم و سعی میمی برد. تکانمی هاپله

 کنی؟!کار میداری چی ــ

 گذارد. زورش زیاد است.هولدر مرا زمین نمی 

 کشم.کشم. به خدا قسم جیغ میــ همین االن ولم کن، وگرنه جیغ می

 دهد. می هایم را تکانچرخاند تا صورتش را ببینم. شانهبا این تهدید، مرا می

رو بشی. ازت ی که باهات کرده، باهاش روبهــ عزیزم، این کار رو نکن. نیازی نیست بعد از این کارهای

 ذره.ذره فکر کنی. فقط یهخوام یهمی

 تواند چشمانم را ببیند. کنم. مطمئن نیستم که میمی با دردی در قلبم به او نگاه
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ای هم ی دیگهای هم انجام داده یا نه. باید بدونم آیا بچهــ باید بدونم که اون این کار رو با آدم دیگه

طوری ولش کنم. باید بدونم چه کارایی از دستش برمیاد. باید اون رو ببینم. قبل تونم همیناره. نمید

 سمت ماشین برگردیم و بریم، باید بدونم اون دیگه اون آدم سابق نیست.اینکه به

 اسکای!اصالً هرچی. لطفاً تونیم چند بار تلفنی حرف بزنیم. یا میــ این کار رو نکن... هنوز نه. 

چیزی رو شوم یا نه. هیچخواهم با او روبهمیدانم برد. هنوز تردید دارم. نمیمی سمت ماشینمرا به 

خوام از طریق شنیدن صدایش یا نگاه کردن به میدرمورد او به صورت آنالین پیدا نکردم، پس چطور 

 هایش بفهمم.چشم

 ــ مشکلی هست؟

ی ایوان ایستاده است. هولدر مرا روی گردانیم. پدرم روی پلهبرمیسمت صدا من و هولدر سرمان را به

 گذارد. می زمین

 کنه؟ــ خانم جوان، این مرد شما رو اذیت می

 اشام. به همین خاطر مرا به سینهفهمد ضعف کردهمی شود زانوهایم خم شود. هولدرمی صدایش باعث

 گوید:می چسباند. در گوشممی

 ــ بریم.

 سمت ماشین برویم.کند تا بهمی سمت جلو هدایتگذارد و بهمی ش را دور مندست 

 ــ تکون نخور!

 برد.می سمت جلودهد و مرا با نیروی بیشتری بهمی زند؛ اما هولدر به تالشش ادامهمی خشکم

 صدای پدرم دستوری است.

 ــ برگرد!

 یس چیست. دانیم عاقبت سرپیچی از یک پلمی ایستیم.می هر دو

 گوید:می هولدر در گوشم

 شناسه.ــ تصمیمت رو بگیر. اون تو رو نمی

گیرد و می چرخیم. پدرم چند قدم از خانه فاصلهمی کشم. آراممی دهم و نفسی عمیقمی سرم را تکان

 آید. چشمانم را به زمینمی سمت منکند و با دستش بهمی دقت به من نگاهشود. بهمی به ما نزدیک

. هولدر دستش را ایستدمی ترساند. چند قدم دورتر از مامی دوزم. صورتش پر از آشنایی است که مرامی
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توانم نفس ام که نمیقدر ترسیدهآنام. کند و من همچنان خیره به زمین ماندهتر میدور من محکم

 بکشم.

 ــ پرنسس؟
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 دقیقه. 4:35، ساعت 2012ونه اکتبر، سال بیستدوشنبه، 

 

 ــ دست کثیفتو به اون نزن!

کشم. گیاهی می کند. صدایش خیلی نزدیک است. دستم رازند. به بازویم فشار وارد میهولدر فریاد می

 کنم. می را بین دستم حس

 کند.می دستان هولدر صورتم را نوازش

 ــ عزیزم، لطفاً چشماتو باز کن.

کند و پدرم، درست، پشت سرش می کنم. او هم نگاهممی کنم و نگاهشمی آرامی چشمانم را بازهب

 است. 

 خوام که بایستی. ما باید بریم.میــ خوبه که فراموش کردی. 

 کند مرا سرپا نگه دارد.می گیرد و سعیمی دستش را دور من

 پدرم مقابلم ایستاده و به من خیره شده است.

 خودتی؟ــ  

 گردد. چشمانش پر از اشک است.میسمت من برکند، بعد بهمی به هولدر نگاه 

 ــ منو یادت میاد؟

 گوید:می هولدر دوباره

 ــ بریم.

. مردی که تصویرگر احساسات است. انگار که بینممی کنم و پدرم رامی شوم. به عقب نگاهمی همراهش

 گوید:مرا دوست داشته است. می

 هپ!ــ 

 برد. آید، هولدر من را به عقب میسمت ما میدارد. با هر گامی که او بهسمت من برمیو گامی دیگر به 
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 ــ هپ، منو یادت میاد؟

 تونم فراموشت کنم؟!میــ چطور 

ی کارهایی را که ی موارد مربوط به او را، همهام. کاماًل. من همهاش در این بود که فراموشش کردهکنایه

خواهم که او این را بداند. نمیام؛ اما من کردهای را که در اینجا داشتم، فراموشمن کرده بود و زندگی با

 خواهم او فکر کند که من او را به یاد دارم و هرآنچه با من کرده، در ذهنم است.می

 گوید:می ناباور

 ــ خودتی؟!

 دستان ناآرامش را کنارش قرار داده است. 

 ای... تو خوبی...دهــ تو زن

خواهد گزارش دهد. قبل از این دستش دکمه را لمس میکنم که می آورد. گمانسیم خود را درمیبی

شود و آن را می افتد. پدرم خممی سیم به زمینگیرد. بیمی سیم را از اورود و بیمی کند، هولدر جلو

گذارد. هولدر می ود و دستش را مجدد روی آنرمی دارد و یک گام به حالت تدافعی به عقببرمی

 گوید:می

کسی بدونه هپ برگشته. بعید بدونم تو بخوای کاری که کردی، خواستم هیچنمیــ اگه جای تو بودم، 

 ها بشه!تیتر اول روزنامه

 کند.می پرد. با ترسی در چشمش به من نگاهمی سرعترنگ صورت پدرم به

 ــ چی؟! 

 ی نگاهم کرد. با ناباور 

 ــ هپ، کی تو رو برد؟ اونا بهت دروغ گفتن. اونا چیزهایی درمورد من به تو گفتن که درست نیست.

 تر شده است. چشمانش نومید و عاجز است. حاال او نزدیک

 ــ کی تو رو برد هپ؟ اون کی بود؟

 دارم. سوی او برمینفس گامی بهبا اعتمادبه

خورم برم و دیگه هیچی درموردم خوای بدونی چرا اینجام، قسم میمیچی یادمه. اگه ــ همه

 شنوی.نمی
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کند که دخترش درست مقابلش ایستاده است. مطمئنم دهد. این حقیت را باور نمیمی تکانی به سرش

 اش.اش در خطر است؛ شغل، شهرت و آزادیخواهد حقیقت را بپیچاند، چرا که تمام زندگیمی

 خوای؟میــ چی 

 گردم.سمت او برمیکنم و بعد بهمی به خانه نگاه

 ی اونچه که تو داری و متعلق به مادر منه. ــ جواب سؤاالم رو... و همه

خواهم مطمئن شوم که تنها میگیرم، چون می گیرد. من هم دستش رامی هولدر مجدد دستم را

شود، از صدایش می هرچیزی که به او مربوط شود.نفسم کم میبهنیستم. با هر لحظه حضور پدرم، اعتماد

 شود. دردم میتا صورت و حرکاتش، باعث معده

 گوید:می آرامیکند. بهمی پدرم اول به هولدر و بعد به من نگاه

 تونیم داخل خونه حرف بزنیم.میــ 

خواهد ثابت می دهد. واقعیت این است که او عصبانی است و فقطهای اطراف را نشان میچشمانش خانه

 سمت دری دیگری برای انتخاب ندارد. سرش را بهسنگین کرده و گزینهکارهایش را سبککند راه

 دهد.دارد. هولدر هشدار میسمت آن قدم برمیچرخاند و بهمی

 ت رو بذار کنار!ــ سلحه

گذارد. آرام آن را می برد و اسلحه را کنارمی چرخد. دستش را به کمرشکند، اما نمیمی پدرم مکث

 گوید:رود. هولدر باز میمی ها باالروی ایوان گذاشته و از پله

 ــ هر دوتاشون رو.

ی شود و از زیر شلوارش، کنار مچ پا، اسلحهمی کند. خممی بازهم مکث قبل از اینکه به در برسد،

گذارد. قبل از اینکه به داخل بروم، هولدر می رود و در را برای ما بازمی آورد. داخلدیگری را نیز درمی

 چرخاند تا او را ببینم.می من را

 مونم و درهم باز بمونه. من به اون اعتماد ندارم. از پذیرایی جلوتر نرو.ــ من همین جا می

شوم. پدرم روی مبل می ییکند. داخل اتاق پذیرابوسد و رها میمی سرعت مراکنم. بهمی سر خم

 ی آنروم و روی لبهمی ترین صندلی سمت خودمطرف نزدیکنشسته و به زمین خیره شده است. به

شود ذهنم متالطم شده و میی او و حضورش باعث نشینم تا نشان دهم راحت نیستم. بودن در خانهمی

 کنم ترسم را کنار بگذارم.می کشم و سعیمی قلبم از سینه دربیاید. چند نفس آرام
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 مان پیدا کنم. شاید رنگ موهایش! کنم تا چیز مشترکی بینمی مان استفادهاز زمان سکوت بین

شود. چیزی که شبیه من نیست. جز می بیند، سبز تیرههایش وقتی مرا را میاز من بلندتر است و چشم

چیزی از زنم که هیچمی صورتش لبخندچیزی از او شبیه من نیست. به رنگ کاراملی موهایش، هیچ

 ام.خودم را شبیه او ندیده

 چرخد. می سمتمکشد و با ناراحتی بهمی آهی

ــ قبل از اینکه چیزی بگی، باید بدونی من دوسِت دارم و از هر کاری که تو اون لحظات زندگیم انجام 

 دادم، پشیمونم.

توانست باقی عمرش می دهم.می اساس او جواباین حرف بی دهم، اما با بدنم بهبا کالم به او جواب نمی

 ها هم کافی نیست.لحظه از آن شبرا عذرخواهی کند؛ اما این برای جبران یک

 گذارد. می دهد و دستش را روی چشمانشمی اش تکیهبه صندلی

قدر مست کردم اونکردم. بعد از یه سال، یه شب دونم. بعد از مرگ مادرت، من خیلی مست میــ نمی

که صبح فردا بیدار شدم و دیدم که کار بدی انجام دادم. امیدوار بودم که این فقط یک کابوس باشه، اما 

دیدم که تو فرق کردی... دیگه اون دختر کوچولوی سابق نبودی... میشدم و میوقتی صبح اون روز بلند 

. از خودم متنفرم. حتی مطمئن نیستم با تو چه آوردمی شدی که منو به وجدمیدر طول شب، تو طوری 

خیلی دونم که کار خیلی بدی بوده و من خیلیمی قدر مست بودم که یادم نیاد؛ اماکردم، چون اون

متأسفم. دیگه این اتفاق نیفتاد و من هر کاری کردم تا اون رو برات جبران کنم. من همیشه برات کادو 

 خوام که اون شب رو به یاد نیاری.میدادم. از تو به تو می خواستی،میخریدم و هرچیزی می

طور نشان دهد خواهد اینمیخواهم از اتاق پذیرایی جلوتر بروم. نمیکنم تا بدانم زانوهایم را سفت می

کند که این یک تصادف بوده که تنها یک بار این اتفاق رخ داده و سبب نفرت من شده است. وانمود می

توانم دیگر خودم را گار که یک فنجان قهوه را شکسته یا تصادفی خطرناک داشته است. نمیاست. ان

 کنترل کنم.

 ــ این هر شب و هر شب بود... هر شب!

 گیرم تا جیغ نکشم.می جلوی خودم را
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ترسم که بیدار شم و حموم برم تا با تو صحبت کنم. من دختر . میترسیدممی ــ از رفتن به تختخواب 

کردم منو ترسیدم که فکر میکوچیکی نبودم که از غول داخل کمد یا زیر تختش بترسه. من از دیوی می

 کردی.دوست داره. تو باید از من در مقابل افرادی مثل خودت محافظت می

ه من رسانده و دستانم را گرفته است. من مثل یک مرد وسط اتاق فهمم هولدر کی خودش را بنمی

شوم. به آرامش او احتیاج دارم. لرزد. به هولدر تکیه داده میزنم. تمام بدنم میمی ام و فریادایستاده

 زند.ام بوسه میمالد و به شانهدستانم را می

 . او از خودش دفاعی ندارد، چونشودمی پدرم در صندلی خود فرو رفته و اشک از چشمانش جاری

چیزی برای گفتن به من ندارد. فقط دستانش را جلوی چشمش گویم. او هیچداند که درست میمی

اصالً از آنچه انجام داده، کند. احساس تأسف دارد از اینکه با این صحنه مواجه شده؛ گرفته و گریه می

 متأسف نیست.

 شوم.می تواند به من نگاه کند، خیرهحتی نمی به چشمانش که پر از ناراحتی است و

 ای هم داری؟ی دیگهــ تو بچه

تواند جوابی به من بدهد. گذارد، اما نمیمی اشاندازد. کف دستش را روی پیشانیمی سرش را پایین

 زنم:می فریاد

 ــ داری؟

 شغول این کار نیست.باید مطمئن شوم که او این کار را با فرد دیگری نکرده و هنوز هم م 

 دهد.می سرش را تکان

 ــ نه... من بعد از مادرت، دیگه هرگز ازدواج نکردم.

 ــ من تنها آدمی هستم که باهاش این کار رو کردی؟!

 دهد. می ای طوالنی جوابم رادوزد و با وقفهمی چشمانش را به زمین

 ــ نه...

 ای این کار رو کرده بودی؟!دیگه ــ باید به من راستشو بگی. قبل از من، با آدم

ای به حرف زدن ندارد. سرم گوید که عالقهکنم به من نزدیک شده است. چشمان ماتش میاحساس می

کار کنم. خیلی احمقانه است که بگذارم راحت به نم حاال باید چهداآورم. نمیمی را روی دستم پایین

واقعاً با این کار، ترسم که ترسم که این ماجرا را گزارش کنم. میاش ادامه دهد؛ اما خیلی میزندگی



 
284 

قبل بوده  هاترسم که هیچ فردی مرا باور نکند، چون این داستان مربوط به سالزندگی من تغییر کند. می

ترساند، ترس از این است که من او را خیلی دوست داشتم و چیز میاست؛ اما آنچه مرا بیشتر از همه

تنها تمامی اتفاقات ناخوشایندی را که او با اش خراب شود. بودن در کنار او، نهی زندگیخواهم ادامهنمی

درم مسبب تمامی این موارد است. داخل خانه آورد که پمی آورد، بلکه به خاطرممی من کرده به یادم

هایی را که کنم. حرفکند. به میز آشپزخانه نگاه میبودن، طوفانی از عواطف را در درون من ایجاد می

تا رسیدن به پشت در  افتم کههایی میکنم. یاد مسابقهآورم. به پشت در نگاه میمی آنجا داشتیم، به یاد

خواهد به همان حدی که نمیهای پرتنش است و دلم در اطراف من پر از خاطره . هرچیزیدادیمخانه می

 شان داشته باشم.ها متنفر بودم، دوستاز آن

 کنم. او در سکوت به زمین خیره شده است. برایمی هایم را از چشمم پاک کرده و نگاهشاشک

که با تر از وقتی... خیلی قبلدوست داشت کنم، مردی را که مرا دوست دارد، البتهمی بار نگاهشآخرین

 آمدنش به اتاقم، مرا به وحشت بیندازد.
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 صبح. 6:20، ساعت 1998ژانویه، سال  6شنبه، سه

 

 و پشت گوشم گذاشت و گفت: او موهایم را شانه کرده

 ساکت!ــ 

داد و مدام مرا در آغوش می پشت سرم نشسته بود. قلقکم .هر دویمان روی تخت دراز کشیدیم

گرفت. من تمام شب مریض بودم. دوست نداشتم مریض باشم، ولی اینکه مادرم از من مراقبت کند را می

 دوست داشتم. 

آمد، بیشتر هایم را بستم و سعی کردم بخوابم تا حالم بهتر شود. وقتی صدای دستگیره در میچشم

خندید. ز کردم. پدرم به داخل آمده و به من و مادرم میهایم را باخواب بودم، به همین خاطر چشم

شدم، من را دوست نداشت، چون مرا میهرچند وقتی پدرم من را دید، دیگر نخندید. پدرم وقتی مریض 

 داد.می ام آزارشدوست داشت و ناراحتی

 روی زانویش مقابل من نشست. با دستش صورتم را لمس کرد و گفت:

 وم چطوره؟ــ حال دختر کوچول

 زمزمه کردم:

 ــ بابا، حالم خوب نیست.

 گفتم که حالم خوب است.خواستم اخم نکند، باید به او میمیوقتی این را گفتم، اخم کرد. اگر 

طور که پدرم به مادرم که پیش من خوابیده بود، نگاه کرد و به او لبخند زد. صورتش را درست همان

 به مادرم گفت:  کرد، لمس کرد وصورت من را لمس می

 ــ این دخترم چطوره؟

 توانستم احساس کنم که مادرم دست پدرم را لمس کرد و گفت:می

 م. تمام شب رو با هپ بیدار بودم.ــ خسته
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پدرم ایستاد و دستش را باال آورد تا او نیز بلند شود. به او نگاه کردم که دستش را دور مادرم حلقه کرده 

طور که دستش را روی موهای مادرم اش را بوسید. پدرم همانبعد گونه و او را در آغوش گرفت و

 کشید، گفت:می

 کم استراحت کنی، باشه؟برم. تو باید یهــ تو رو از اینجا می

مادرم سرش را تکان داد و باز پدرم را بوسید. پدرم دور تخت راه رفت و درست عین مادرم، کنارم دراز 

اش را خواند. به من گفت که را دورم گذاشت و برایم آهنگ موردِعالقهکشید. درست عین مادرم دستش 

 ام است، چون که درمورد دخترم است.عالقه ِاین آهنگ مورد

 خیلی چیزها رو تو زندگیم از دست دادم»

 بله. من درد و کشمکش زیادی داشتم

 روم.اما هرگز تسلیم نخواهد شد. هرگز نمی

 «د دارم.ای از امیچون من همیشه بارقه

هایم را بستم و به خواب با اینکه احساس خوبی نداشتم، خندیدم. پدرم به خواندن ادامه داد تا من چشم

 .رفتم
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 ازظهر.بعد 4:57، ساعت 2012ونه اکتبر، سال دوشنبه، بیست

 

ل از مرگ آید. تنها خاطره قبمی ای است که از بین تمامی آن اتفاقات بد، به یادماین اولین خاطره

ای محو است، اما به یاد دارم چه احساسی مادرم. من هنوز به یاد ندارم او چه شکلی است. این خاطره

 ها را.ها را دوست داشتم. هر دوی آنداشتم. من آن

کند دستم را بگیرد. می ایستم. هولدر سعیمی کند. صورتش پر از شرم است.می پدرم به من نگاه

دهد و با می دهم که حالم خوب است. سرش را تکانمی دهم. اطمینانمی سرم را تکانکنم و می نگاهش

زنم. به چشمان می رسم، زانومی سمت پدرم بروم. به او کهدهد بهمی کند. اجازهمی اکراه مرا رها

دانم اگر می شود قلبم به درد بیاید، امامی همه نزدیک بودن به او باعثکنم. اینمی شرمگینش نگاه

 کنم.بخواهم او به من جواب بدهد، باید این کار را انجام بدهم. او باید باور کند من با او همدردی می

 گویم:آرامی میبه

ــ من مریض بودم. من و مادرم... ما روی تخت بودیم و تو از سرکار به خونه اومدی. اون تمام شب با 

 د و خسته بود، به همین خاطر بهش گفتی بره استراحت کنه.من بو

 دهد.می ریزد و سر تکانمی اش اشکاز روی گونه

کنه، منو بغل کردی و برام خوندی. یادمه برام آهنگی ــ اون شب مثل پدری که دخترش رو مراقبت می

 ای از امید داشت.رو خوندی که برای تو بارقه

 کنم. می اشک صورتم را پاک

ی قلبی دچار بشی... تو دیگه این کار رو با من نکردی. ... قبل اینکه به این حملهــ قبل مرگ مادرم

 کردی؟

 کند.می دهد و با دستش صورتم را لمسمی سرش را تکان
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ــ نه هپ. من تو رو خیلی دوست داشتم و هنوز هم دارم. من، تو و مادرت رو حتی از زندگی هم بیشتر 

 ... و بهترین بخشم رو با خودش برد.شتم، اما اون مُرددوست دا

دهم تا آرام می . دستم را محکم فشارروممی خواهد مرا لمس کند، عقبمیکنم می که حس همین

 شود.می شوم. صدایم محکم و جدی

 رو شدی.متأسفم که با این وضعیت روبهــ من 

توانم بگویم کاش حال، نمیچقدر مادرم را دوست داشت، بااینمتأسفم. به یاد دارم او و من برای تو 

 حالش خوب باشد.

تونه اون کارت رو برام دونستم تو اونو دوست داشتی. یادمه... اما دونستن این مطلب، نمیــ می

ی رغم همهی آدما متفاوته؛ اما علیدونم چه چیزی در درون تو هست که با بقیههضم کنه. من نمیقابل

دونم که دوستم داری... و سخته قبول کنم که منم دوسِت داشتم. من ارهایی که با من کردی، میک

 ی وجودت رو دوست داشتم.همه

 کنم.می دارم. هنوز به چشمش نگاهایستم و یک گام به عقب برمیمی

طوری که ندونم؛ اما اگه منو دوست داری، مثل همیقدر هم بد نیستی. اینو میدونم تو اینــ می 

کنه رو انجام اصالً اگه مادرمو دوست داشتی... پس هر کاری که کمکی به خوب شدن حالم می... گیمی

خوام، اینه که با من صادق باشی و به همین میی اونچه که من از تو دی. تو به من مدیونی. همهمی

 خوام.میجام. باشه؟ من فقط آرامش تونم اینجا رو با آرامش ترک کنم. فقط به همین خاطر اینمی خاطر

گردم و هولدر بازویش سمت مبل برمیدهد. بهکند و سرش را روی دستش تکان میهق میحاال او هق

تواند بفهمد پیچم. هولدر میمی لرزد. دستم را دور خودممی گیرد. هنوز هم تنممی را محکم رو به من

 . انگشت کوچکم را پیدا کرده و دور انگشت کوچک خودشگیردمی چه حالی هستم. دستش را دور من

ام را دوباره حس رفتهداند چیزی از این بهتر نیست تا امنیت ازدستپیچد. کارش ساده است، اما نمیمی

 کنم. 

 آورد.می کشد و دستانش را پایینمی پدرم آهی عمیق

... اما فقط یه بار ر رو با خواهر کوچیکم کردمبارم بود. من این کاــ وقتی شروع به نوشیدن کردم، اولین

 این اتفاق افتاد.

 هایش پر از شرم است.کند. چشممی نگاهی
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 تر از اینه که مادرتو ببینم.ــ این خیلی قبل

 زند، این است که پدرم فکرمی شکند. چیزی که حالم را به هممی اش، قلبم راشرمانهصداقتش بی

 دهم و سؤاالتم را ادامهمی کند چون یک بار این کار را انجام داده است، چیزی نیست. بغضم را قورتمی

 دهم. می

 ای این کار رو کردی؟ــ بعد از من چطور؟ بعد از منم با کس دیگه

بریده یدهزنم. صدایم برمی گردد. اشکم را پسرود و برمیمی دانم نفسم چطوردزدد. نمیمی نگاهش را

 است. 

 ــ کیا؟ چند نفر بودن؟

کسی رو لمس ــ فقط یه مورد دیگه بود. چند سال قبل، دست از نوشیدن برداشتم و از اون موقع هیچ

 نکردم.

 چشمانش نومید است.

ی ممکن. وقتی عاقل شدم، دیگه ترین بازهخورم. فقط سه نفر بودن و اونم توی کوتاهــ قسم می 

 نخوردم.

 د؟ــ کی بو

 چرخاند.می سمت راستسرش را به

دونم کرد. وقتی دختره ده سالش بود، از اینجا رفتن. برای همین نمیمی رویی زندگیی روبهــ خونه 

 خورم.می چه بالیی سرش اومد. این برای خیلی وقت پیشه هپ. من دیگه این کار رو نکردم. قسم

کنم تا ببینم چه می شود و من نگاهمی روی دستم محوشود. نیروی می ناگهان قلبم چندبرابر سنگین

 افتد. رنگ به صورت ندارد و تمام اجزای صورتشمی اتفاقی افتاده است. هولدر در مقابل من به زمین

 کند:می گیرد. با درد زمزمهمی هایشلرزد. صورتش را بین دستمی

 ــ لیز، وای نه، خدای من! 

ایستم و می گیرد. سریعزند و پشت گردنش را محکم با دو دستش میسرش را به چهارچوب در می

لرزد و می ترسم او را بکشد.می ترسم کاری بکند.می گذارم.می اشروم. دستانم را روی شانهمی سمتشبه

 گوید:می ی صدایشماندهدانم چه بگویم یا چه کار کنم. با تهنمیکند. می صدا گریهبی

 .. نه... ــ نه.
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شود، اما هیچ کمکی می کند. دلم برایش فشردهمی دهد. بغض صدایش آشوبممی و سرش را تکان

فهمم دارد خودش می اش سنگین است کهدهم. طوری سینهمی ام تکیهتوانم بکنم. سرش را به شانهنمی

گیرم و امیدوارم بتوانم از این عصبانیت خالصش می ترزند. او را محکمتندی میکند. نفسش بهمی را آرام

 ترسم از بالیی که بخواهد سر این مرد بیاورد. می کنم.

روح که دستم از قدر بیکند. نگاه چشمانش تاریک است و آنمی دستانش را آزاد و مرا از خودش دور

وگیری خطر چه کنم. هولدر که انگار مرا دانم برای جلایستم. نمیمی افتد. بین او و پدرممی اشروی شانه

  گوید که برویم.می ی پدرم شده است. پدربیند، فقط خیرهنمی

بینم که پدرم افتم. میمی کند. روی زمینمی گذارد و به کناری پرتمخواهم دستش را بگیرم که نمیمی

توانم حرف بزنم. رود. نمیمی شانهسمت هولدر نگیرد و بهمی اش را در دستپشت صندلی رفته. اسلحه

توانم چشمانم را ببندم. مجبور به دیدن هستم. توانم حرکت بکنم. حتی نمیتوانم فریاد بزنم. نمینمی

 سیم را فشاری بیگیرد. دکمهمی گذارد. اسلحه را محکم در دستشمی سیمش را روی دهانشپدرم بی

 دارد.سیم، چشم از هولدر برنمیدهد و در تمام طول صحبتش با بیمی

 ودو خیابان اوک...وپنج و بیستــ نیروهای مستقر در سی

سیم مستقیماً جلوی من روی کنم. بیمی رود و بعد به پدرم نگاهمی سمت هولدرچشمانم سریع به

توانم حرف بزنم. چشمان خیس پدرم روی من افتد. اسلحه را کشم و هنوز نمیمی افتد. خودم رامی زمین

 گرداند. سمت من برمیبه

 متأسفم پرنسس!ــ خیلی 

 دهم ومی کند. صدایش خیلی بلند است. چشمانم را محکم فشارفشارمی صدای شلیک اتاق را پر

آید. صدایی خیلی بم که مثل جیغ می م صدا از کجااصالً مطمئن نیستگیرم و می هایم رابندم و گوشمی

 است. این مثل صدای جیغ یک دختر است.

 منم.

 کشم.من دارم جیغ می

بینم که درست در مقابل من است. دست هولدر روی ی پدرم را میکنم و بدن مردهمی چشمانم را باز

کند. پاهایم تالشی برای بردنم نمی کشد.می کند. فقط مرا دنبال خودشمی دهانم است و من را بلند

کشد. وقتی به می شود. دهانم را با یک دستش گرفته و دستم را با دست دیگرشمی ها کشیدهروی چمن
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شود. چشمانم کاماًل باز است. سرم را تکان می گیرد. فریادم خفهمی رسیم، دستم را محکممی ماشین

 خواهد اتفاقی را که افتاده، باور کنم.ای هستم که برویم. دلم نمیآخرین دقیقه دهم. منتظرمی

 ــ صبر کن... باید فریاد زدن تو رو متوقف کنم... همین حاال.

کنم. می آید، خفهمی ای را که از دهانم بیروندهم و این صدای ناخواستهی زورم سرم را تکان میبا همه

آید و خیلی تند است، بشنوم. وقتی می امتوانم صدای هوایی را که از بینییکنم نفس بکشم. ممی سعی

 کنم دیگر جیغ نکشم.می شود. سعیمی ام سنگینکنم، سینهمی به هولدر نگاه

شنوی؟ صدای آژیر پلیسه، اسکای. تو کمتر از یک دقیقه به اینجا میان. دستم رو از روی می ــ صداشو

 ن باید برم تو ماشین تا زودتر از اینجا بریم.دارم، چودهنت برمی

. دور بردمی دارد و مرا به داخل ماشیندهم. دستش را از روی دهانم برمیمی بازهم سرم را تکان

های پلیس را در برد. ماشینمی سمت جادهآید و ماشین را بهمی چرخد. خیلی سریع داخلمی خودش

کنم گیرم و سعی میمی شویم، سرم را بین پاهایممی زنیم. دور کهمی رها دوانتهای جاده و از پشت آن

توانم. این توانم. واقعیت ندارد. نمیتوانم فکر کنم چه چیزی رخ داده است. نمینفس بکشم. حتی نمی

 ام، چونکشم تا مطمئن شوم هنوز زندهشوم. نفس میمی زودی از خواب بیدارفقط یک کابوس است و به

 اصالً شبیه زندگی نیست.این حس 
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رویم. حتی یادم نیست چطور از ماشین به هتل رفتیم. وقتی هولدر می ها به هتلهر دویمان عین زامبی

دارم و در راهروی آورد. من فقط چند قدم برمیهایش را درمینشیند و کفشمی رسد،می به تخت

ها شوم. پردهمی ی اتاق خیرهام. به پنجرهایستم. دستانم کنارم است و سرم را کج کردهمی نرسیده به اتاق

ی شود. تنها یک لبهای تاریک در ساختمان کنار هتل، دیده نمیچیزی، جز منظرهباز است و هیچ

 ساختمان با هیچ پنجره یا دری آشکار. فقط یک خشت.

کنم به آینده نگاه کنم، اما بینم. سعی میکنم که زندگی خودم را میمی نگاه به این دیوار آجری حس با

خواهد رخ دهد و با چه کسی زندگی خواهم کرد. میدانم چه چیزی اصالً نمیتوانم گذشته را نبینم. نمی

خواهم به رخ داده است. حتی نمی افتد اگر به او بگویم چه اتفاقیمی دانم برای کارن چه اتفاقینمی

چیزی، جز یک دیوار، نیست. دیواری بین گذشته و آینده. دیواری که انتخاب عواقبش فکر کنم. این هیچ

 تر از مرگ پدرم است.برای پشتش ماندن و یا از آن گذشتن، سخت

ام را از بقیه هدر طول هفده سال قبل، زندگی من چیزی جز یک دیوار آجری نیست که چند سال اولی

دهد. درمورد مردمی شنیده می کند. یک بلوک خالی که زندگی من را از اسکای به هپ انتقالجدا می

کردم که شاید این کنند، اما من همیشه فکر میبودم که خاطرات ناشی از عذاب روحی را سرکوب می

هی جز این نداشتم که بروم. چیزی بیش از یک انتخاب بوده است؛ یعنی انگار در این سیزده سال را

کنم خاطراتی را دارم. زمانی را به دانم فقط پنج سالم بود که از آن زندگی رفتم، ولی االن گمان میمی

گرفتم که دیگر خاطراتم را مرور رفتم. گاهی با آن سن کم تصمیمی آگاهانه مییاد دارم که با کارن می

تر بود تا خوردن سیلی حقیقتی ستی من کرد، ذهنم راحتنکنم. وقتی کارن شروع به گفتن داستان سرپر

 کند.که تا آخر عمر جایش درد می

دانم از او متنفرم. وقتی مطمئن نباشی که از چه می توانم بگویم پدرم با من چه کرد. فقطدانم نمیمی

. تو در آن زمان، چیزی متنفر هستی یا چرا از او متنفری، سخت است که جزئیات را در خودت نگه داری
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قدر کنجکاو توانم اطالعات گذشته را پیدا کنم. حتی آندانستم نمیمی فقط به احساساتت متصل هستی.

دانم که من اصالً چرا مرا به سرپرستی داده است. حاال مینبودم که بخواهم بفهمم پدرم چه کسی بود یا 

 تر بود تا اینکه به عقب برگردم.ها راحتوغترسیدم و متنفرم بودم. برایم قبول درمی از آن مرد

 کند.تر ناامید دروغ، باور از را شما تواندمی حقیقت کشف اوقاتبعضی

تواند لمسم کند. هنوز هنوز هم حس نفرت و ترس من از او سر جای خودش است، با اینکه او دیگر نمی

ی تلخ را برایم شده است. از او متنفرم که این فاجعهام و مرگش هم کابوس دیگری از او متنفرم، ترسیده

خواهم بابت مرگش نمیترین نقش را در خاطرات بدم داشته است. بندی کرده و پررنگدر ذهنم نقش

 توانم.غمگین باشم. دوست دارم خوشحال باشم؛ اما... حیف... نمی

چرخانم تا هولدر را که پشت می نم و سرم راکآورد. به دیوار آجری بیرون پنجره نگاه میژاکتم را درمی

گذارد. بلوزم را که خون رویش پاشیده شده است، می سرم ایستاده است، ببینم. ژاکتم را روی صندلی

شود. احساسی که از خون پدرم روی لباسم دارم، هایم جاری نمیکشد. خون در رگمی بیرون

 توصیف نیست. قابل

ی دوزم. خون را از روی گونهمی کند. چشمانم را به صورتشمی را عوض هایشفهمم کی لباسنمی

 گوید:می کند. چشمانش سنگین است. آرامسمت راستش پاک می

 خوام این اتفاقات رو کنار بذاری، بیب.می ــ ازت

 دهم. خون را از انگشتم پاکمی بیند. انگشتم را بین موهایش سُرمی هایم خون روی موهایش راچشم

تر از خون معمولی، چون این فقط خون کنم خشک شده است، ضخیم است. ضخیممی کنم. حسمی

 ی ماست. پدرم نیست، خون همه

ی بدنم را هم کنم آن را از دستم پاک کنم، اما فقط بقیهمی کنم. سعیمی دستم را با شکمم پاک

ام. توانم جیغ بکشم. من توانایی سخن گفتنم را از دست دادهیم بسته شده و نمیکنم. گلومی ترکثیف

خواهم جیغ بکشم، فریاد بزنم و گریه کنم؛ اما تنها کاری که از دستم می کند.می هولدر به باال نگاه

با بدنم ادامه هایم را بیشتر باز کنم. سرم را تکان دهم و به پاک کردن دستم آید این است که چشممیبر

برد. می سمت حمامکند و بهمی آید. روی دستانش بلندممی بیند، جلوترمی بدهم. هولدر که مرا عصبی

های قرمز خون کف شود. لکهمی ریزد، بدنم مورمورمی نشاند. آب گرم که روی بدنممی من را روی زمین

 شود.می گیرند. به چشمان مضطربم خیرهمی حمام راه
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 کنم، باشه؟ می ها رو پاکــ آروم باش. من این خون

کنم. ام و باز نمیگیرد. چشمانم را بستهمی شوید. با لیف رد خون را از بازوهایممی نرمی صورتم رابه

 کند.می مان را ندارم. کش سرم را بازطاقت دیدن خون

زند، حس کنم. آن را با انگشتانش در میتوانم بوس شامپویی را که روی دستش ریخته و به موهایم می

کند. فقط پرسم چرا این کار را میزند. حتی نمیمالد و چنگ میکند. موهایم را میموهایم پخش می

 دهم که هرچند بار که الزم است، این کار را بکند.می اجازه

 خوام برم بیرون تا راحت باشی. مواظب خودت باش.میــ تموم شد اسکای. 

خواهد چیزی را در من نابود نکند. صدایش، حقیقتی را برایم میکند. انگار که آرامی با من صحبت میبه

 ترسد که من بشکنم یا خرد شوم.می کند. هولدرمی آشکار

 ترسم حق با او باشد. ترساند. میمی مرا هم

او هم مثل خودم زجر کشیده. نفسش افتم. به یاد اینکه می خواهد بیرون برود، به یاد لزلیمی همین که

 رفته. بندبند وجودش درد گرفته و لب به سخن باز نکرده.

 شکند و دستم را روی دهانممی شود و این بار برای هولدر است. بغضممی بار دیگر قلبم خرد و تکه

هایش روی لبو چسباند می اشکند. هولدر مرا به سینهمی هایم شروع به لرزیدنگذارم؛ اما شانهمی

 نشیند. می موهایم

 خوام. وای خدای من! هولدر، ببخشید. تو رو خدا ببخشید...می ــ هولدر، من عذر

راحتی خون از بین ی وجودش را گرفته، بهکنم نومیدی که همهمی چسبم. آرزومی کنم و به اوگریه می

ما هولدر به این کار احتیاج دارد. او به من کشم؛ اسختی نفس میگیرد. بهمی برود. محکم در آغوشم

 که من به او احتیاج داشتم.احتیاج دارد تا این درد را حس کند، درست مثل وقتی

خواهم صورتش را نمیکنم با گریه آن را بشویم. می آورده و سعی های امروز پدرم را به یادی حرفهمه

خواهم به یاد نمیخصوص اد بیاورم که چقدر از او متنفرم و بهبه یاد بیاورم. صدایش را به یاد آورم. به ی

تان، اتاقی برای بیاورم که چقدر دوستش داشتم. این چیزی مثل گناه، در وقتی است که شما در درون

 دوست داشتن آن شیطان دارید.

اش را به سرم ونهچسباند. گمی اشگذارد و صورتم را به شانهمی هولدر یکی از دستانش را پشت سر من

قدر تحت فشار بالیی که سر لیز آمده است، قرار دارد آنکند. فهمم که او هم گریه میمی دهد وفشار می
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هایش را به قلب خودم بِکشم. مگر زندگی هایش سنگین شده. دوست دارم غمکند. شانهمی که گریه

رفتم، شاید ماند. اگر من با ماشین کارن نمیمی کسی بودن، جز این است؟ اگر من آنجا بودم، لزلی سالم

 االن لزلی زنده بود.

 برم و آراممی سمت گردنشآورم. دهانم را بهمی ام را باالاندازم. چانهمی هایشدستم را دور شانه

 بوسمش.می

 وقت به لزلی دست...ــ منو ببخش. اگه من بودم، اون هیچ

 شود.می کند. چشمانم گردمی شدت رهایمگیرد و بهمی هایم رادست

 ــ جرئت داری، یه بار دیگه بگو!

 گیرد. دریای خون چشمانش، اقیانوسی شده است.می ام را به دستچانه

چیزی تقصیر تو نیست اسکای. خوام برای هر غلطی که اون مرد کرده، ازم عذرخواهی کنی. هیچــ نمی

 همچین فکری نیاد تو ذهنت! قسم بخور که دیگه 

 آید.می دهد. صدایم از ته چاه باالمی سری تکان

 خورم.می ــ قسم

 کند. می العملش قلبم را تندکند تا حقیقت را از چشمانم بفهمد. عکسمی نگاهم

العمل او باعث شد قلبم تند بزند و گشت. عکساو فقط به من نگاه کرد و در چشمانم دنبال حقیقت 

قدر راحت، خطاهای او را هم گیرد. کاش همینشوکه شدم، چطور هر خطایی را که من کردم، نادیده می

خورم. حال می کنم. در بغلش سُر توانم به چشمانش نگاهبخشید، اما این کار را نکرد. دیگر نمیمی

گذاریم می مان کرد.م ویرانکند. حقیقت لیز، ما را نابود کرده است. حقیقت من همی امنومیدش، افسرده

کند در مقابل ریزیم. هولدر دیگر سعی نمیمی ی خاطرات بدمان را بشوید. در آغوش هم اشکاشک همه

های وجودش را گرفته و لرزانده است. عشقش به لیز، تنها خواهرش، من قوی باشد. انگار یکی ستون

د گریه کند تا درد قلبش آرام بگیرد. باید خودش را نومیدش کرده است. حرفی ندارم تا آرامش کنم. او بای

 خالی کند تا از درون منفجر نشود. من به او نیاز دارم؛ نه حاال، برای همیشه. 
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 بعدازظهر. 11:35، ساعت 2012ونه اکتبر، دوشنبه، بیست

 

خواب را نشینم. اطرافم تاریک است. چراغمی کنم هولدر نیست. روی تختمی چرخم، احساسمی وقتی

روم. می شوم تا پیدایش کنم. از حیاط بیرونمی هایش سر جایش نیست. بلندکنم. کفشمی روشن

ست سرم را بچرخانم و ببینم که او درست روی دریاست. کافیهای روبهفهمم که او در یکی از آالچیقمی

کند. نگاهش خیلی آرام ها نگاه میش گره کرده، نشسته و به ستارهمقابل استخر با دستانی که پشت سر

خزم. می هاروم تا خلوتش را به هم نزنم. روی یکی از صندلیمی است. آرامش دارد. به یک آالچیق دیگر

دهم که او را ببینم. غرقِ آسمان شده است. انگار می دستانم را داخل لباسم کرده و سرم را طوری تکیه

فهمم امروز می دانم لزلی چقدر برای او مهم است.خواهد آرامش روزهای بعدش را از آن بگیرد. میمی

 فهمم چون درد هر دوی ما مشترک است. هرچه را که بر اوچه بالیی بر سر قلب هولدر آمده است. می

افتد می کند. این وقتی اتفاقگذرد، او حس میمی کنم. هرچه را هم که بر منگذرد، من احساس میمی

ها دیگر عشق خود را با هم شریک نیستند. جان و غم و دردشان را هم با هم که دو نفر یکی بشوند. آن

 کنند.می تقسیم

 افتد؛ این رامی کند. مهم نیست که چه اتفاقیمی با وجود دردی که دارم، راحتی فضا، بدنم را سست

هولدر به من ثابت کرده بیند. شاید حتی مرا در گذر زمان ببیند. دینم که هولدر مرا در هرثانیه میدانمی

 شنوم.شوم. صدایش را میوقت نومید نمیام باشد، من هیچکه در زندگیتا وقتی

 ــ بیا کنار خودم دراز بکش.

روم. می سمتششوم و بهمی خندم. از روی صندلی بلندمی چشمانش را از آسمان برنداشته است.

هایی گذارم. بخشمی اشاندازد تا سردم نشود. سرم را روی سینهمی آورد. آن را روی منژاکتش را درمی

ها را به یاد بیاورم. محکم در آغوشم گرفته بندم تا آنمی زند. چشمانم رامی ام در ذهنم جرقهاز حافظه

 شوم.می است. با خیال راحت در خاطراتم غرق
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 بعدازظهر. 7:00، ساعت 1999دوشنبه، چهارده ژوئن، سال 

 

 از کارن پرسیدم:

 ــ چرا ما تلویزیون نداریم؟

روزهای زیادی بود که با او بودم. او خیلی خوب بود و من هم دوستش داشتم، اما از تلویزیون دیدن 

 از دست داده بودم، بد نبود. ای که من، دین و لزلی رااندازهمحروم شده بودیم. البته به

 کارن گفت:

 شون شده تکنولوژی. تنبل شدن.کنم، چون مردم جونــ من به تلویزیون نگاه نمی

واقعاً این خانه را دوست داشتم و ام. من دانستم منظور او چیست، اما وانمود کردم که فهمیدهنمی

 ی برگشتم نبودم.ی پدرم برگرداند. من آمادهخواستم چیزی بگویم که او بخواهد من را به خانهنمی

 خوام راجع به چیزهای مهمی باهات حرف بزنم.میــ هپ، یادته بهت گفته بودم 

تر کرد تا به من اش را به من نزدیکدانم. صندلیمی راستش یادم نبود، اما سرم را تکان دادم. انگار که

 تر شود. نزدیک

 حواست به من باشه، باشه؟ این خیلی مهمه.ی خوام کامالً همهمیــ 

ی برگشت به خواهد مرا به خانه برگرداند. من آمادهمیسرم را تکان دادم. امیدوار بودم به من نگوید که 

 خواستم به خانه، پیش پدرم، برگردم.نمیواقعاً خانه نبودم. من دین و لزلی را از دست داده بودم، اما 

 سرپرستی چیه؟دونی معنی ــ تو می

 سرم را تکان دادم، چون هرگز این کلمه را نشنیده بودم. 

 کارن دستم را گرفت و فشار داد:
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خواد اون بچهه، پسر یا میای رو خیلی دوست داره، ــ سرپرستی به معنی اینه که وقتی یه آدم بچه

در و مادرش بشن. من گیرن تا پدختر خودش باشه. به همین خاطر، اونا اون بچه رو به سرپرستی می

 خیلی تو رو دوست دارم، به همین خاطر، تو رو به سرپرستی گرفتم تا دخترم بشی.

 واقعاً نفهمیدم منظورش چیست. به او لبخند زدم، اما 

 ــ حاضری بیای با من و پدرم زندگی کنی؟

 کارن سرش را تکان داد.

تونه از تو مراقبت کنه. اون از من خواست تا از ــ نه عزیزم. پدرت تو رو خیلی دوست داره، اما دیگه نمی

جای زندگی با پدرت، خواست مطمئن بشه که تو خوشحالی. به همین خاطر بهمیتو مراقبت کنم، چون 

 شم مادرت.کنی و منم میمی با من زندگی

تم، اما خواهم گریه کنم، بدون اینکه دلیلش را بدانم. من خیلی کارن را دوست داشمیاحساس کردم 

پخت او و اتاقم را. من را دوست داشتم و و همچنین دستی کارن پدرم را نیز دوست داشتم. من خانه

کرد. وقتی کارن به من ام درد میتوانستم بخندم، چون معدهخواست در اینجا بمانم، اما نمیمیواقعاً دلم 

ترسیدم که من پدرم را رد شروع شد. میدتواند از من مراقبت کند، این معدهگفت که پدرم دیگر نمی

خواهم با میترسیدم کارن فکر کند هنوز عصبانی کرده باشم. از کارن در این مورد سؤالی نپرسیدم. می

پدرم زندگی کنم و مرا به پیش پدرم برگرداند. من پدرم را دوست داشتم، اما از برگشتن به آن خانه و 

 ترسیدم.زندگی با او به شدت می

 خواد با من زندگی کنی؟میزده شدی؟ دلت از اینکه تو رو به سرپرستی گرفتم، هیجانــ 

ها برای رسیدن به اینجا در راه بودیم و خواستم با او زندگی کنم؛ اما احساس بدی داشتم، چون مدتمی

 این بدین معنی بود که خیلی از لزلی و دین دور بودیم.

 بینم؟میــ دوستام چی؟ دوباره اونا رو 

 طرف تکان داد و موهایم را پشت گوشم آورد.طرف و آنکارن سر را به این

 کنی.ــ عزیزم، تو دوستای جدید زیادی پیدا می

خواستم. دلم میخواستم. من دین و لیز را نمیکرد. من دوستان جدید ام درد میبه او خندیدم، اما معده

وزش را در چشمانم احساس کنم. سعی کردم گریه نکنم. توانستم سشد. میمی ها تنگبرای آن

 واقعاً ناراحت نبودم.خواستم کارن فکر کند از اینکه او مرا به سرپرستی گرفته، ناراحتم، چون نمی
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 تر آمد و مرا در آغوش گرفت. کارن پایین

نی برگردی... ما اینجا برات توبینی. اما االن نمیــ عزیزم، نگران نباش. یه روزی دوباره دوستاتو می

 کنیم، باشه؟ می دوستای جدید پیدا

 کردم. آن را با انگشتانم لمسکه من به النگوی دستم نگاه میدادم. مرا بوسید، درحالی سری تکان

ها بدانند که حال من خوب است، چون کردم. امیدوارم بودم که لیز بداند من کجا هستم. امیدوار بودم آن

 واستم که نگرانم باشند.خنمی

 ــ فقط یه چیز دیگه که مطمئنم دوستش داری...

 رویش گذاشت.بهکاغذ و مدادی رواش تکیه داد. تکهبه صندلی

 دونستی؟تونی اسم خودت رو داشته باشی. اینو میمیــ بهترین بخش تحت سرپرستی بودن، اینه که 

 شته باشند.توانند اسم خودشان را دادانستم مردم مینمی

تونیم استفاده کنی. ما هایی رو نمیــ قبل اینکه اسم خودت رو داشته باشی، باید بدونیم چه اسم

های مستعار استفاده کنیم. تو اسم مستعاری تونیم اسمتونیم اسمِ قبلی تو رو استفاده کنیم و نمینمی

 کرده.داری؟ هرچیزی که بابات تو رو با اون صدا می

 ان دادم، اما آن را نگفتم.سرم را تک

 گفت؟ــ اون بهت چی می

 آرامی گرفتم:دستانم را نگاه کردم و گلویم را صاف کردم. به

 ــ پرنسس؛ اما من این اسم مستعار رو دوست نداشتم.

 وقتی این را گفتم، کارن ناراحت شد. 

 کنیم، باشه؟ــ خب پس ما دیگه هرگز تو رو پرنسس صدا نمی

 دادم. خوشحال بودم که کارن هم این اسم را دوست نداشت.سرم را تکان 

کنه. چیزهای خوب و چیزهایی که تو دوست داری. خوام بهت چیزی بگم که تو رو خوشحال میمیــ 

 شون انتخاب کنیم.شاید بتونیم اسمی از بین

 اشتم.من حتی به کارن برای انتخاب اسم احتیاج نداشتم، چون تنها یک چیز بود که دوستش د

 ــ من اسکای رو دوست دارم.

 گفت تا برای ابد من را به یاد داشته باشد.و به این فکر کردم این همان چیزی است که دین به من می
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 کارن با لبخند گفت:

یه اسم دیگه هم فکر کنیم،  ــ اسکای... منم این اسمو دوست دارم. این خیلی اسم کاملیه. پس بذار به

 ا اسم احتیاج داره. دیگه چه اسمی رو دوست داری؟چون هر آدمی به دوت

چشمانم را بستم و سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم، اما نتوانستم. اسکای تنها چیزی بود که من 

کرد. چشمانم را باز کردم، مرا خوشحال میدوست داشتم. این اسم زیبایی بود و وقتی به آن فکر می

 کردم و به او نگاه کردم. 

 ، تو چه اسمی رو دوست داری؟ــ کارن

 اش و آرنجش را روی میز گذاشت. کارن خندید. دست را زیر چانه

تونم بهت بگم اسکای میچیز رو دوست دارم؛ اما پیتزا رو بیشتر از هرچیزی دوست دارم. ــ من همه

 پیتزا؟!

 خندیدم و سرم را تکان دادم. 

 ایه!ــ این خیلی اسم احمقانه

 تونیم بهت بگیم تدی خرسه، اسکای.میکنم... تدی خرسه چطوره؟!  ــ خب بذار فکر

 خندیدم و بازهم سرم را تکان دادم.

 سمت من خم شد. اش برداشت و بهدستش را از زیر چانه

 واقعاً چیو دوست دارم؟خوای بدونی من میــ 

 ــ اوهوم.

کنن که دارم، چون اونا راهی پیدا می ــ من گیاهان رو دوست دارم. گیاهان مفیدن. رشدشون رو دوست

شه برای شانس خوام تجارت گیاهی خودم رو داشته باشم. میمیبه مردم حس بهتری بدن. یه روزی 

 واقعاً خوشگلی دارن.سری از اونا اسمای بهتر، اسم یه گیاه رو روت بذاریم. صدها نوع گیاه وجود داره و یه

بی در دستش گرفت و آن را روی میز گذاشت. آن را باز کرد و روی ایستاد و در پذیرایی راه رفت. کتا

 ها اشاره کرد. چشمکی زد و گفت: یکی از صفحه

 ــ تیم، چطوره؟

 خندیدم و سرم را تکان دادم. 

 ــ کاالندوال چطوره؟
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 بازهم سرم را تکان دادم. 

 ــ حرفی واسه گفتن ندارم 

 دماغش را چین داد. 

 خوای اسمت رو بگی.میخودت زنم ــ خوبه. حدس می

ها را دوست نداشتم. بار ی کتاب نگاه کرد و تعداد بیشتری را با صدای بلند خواند، اما آنبازهم به صفحه

 دیگر ورق زد و گفت:

 ها رو دوست داری؟هاش، مثل قلبه. قلبــ لیندن چطوره؟ این بیشتر برای درخته تا گیاه و برگ

 سرم را تکان دادم.

 دن. این اسمو دوست دارم.ــ لین

 سمت من خم شد. خندید. کتاب را بست و به

های ــ خب پس لیندن اسکای دیویس؛ و برای اینکه بدونی تو زیباترین اسم دنیا رو داری، دیگه به اسم

 قبلیت فکر نکن. باشه؟ قول بده از این به بعد، به اسم و زندگی زیبات فکر کنی.

 گفتم:

 دم.ــ قول می

. های قبلی خودم یا اتاق قدیمی یا همه ی چیزهایی که پدرم با من کرده، فکر کنمخواستم به اسمنمی

دوست نداشتم به زمانی که پرنسسش بودم، فکر کنم. اسم جدیدم را دوست داشتم. اتاق جدیدم را 

 ی درش باشم!دوست داشتم، جایی که مجبور نبودم نگران تکان خوردن دستگیره

. او هم بغلم کرد. لبخند زدم. کارن بهترین راهی بود تا دوباره آغوش مادرم را و را بغل کردمبلند شدم و ا

 حس کنم.
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ریزد. این خاطره میهایم دانم چرا اشکاصالً نمیکنم. می هایم را پاکبرم و اشکمی دستم را به صورتم

ام با کارن دارم. فکر کردن به ست که از اولین لحظات عالقهایانگیز نیست. فکر کنم این خاطرهصالً غما

کند. ناراحت هستم چون می اینکه چقدر کارن را دوست دارم، ولی او با من چه کرده است، مرا ناراحت

دانستم ن هرگز نمیکنم این بخشی از حقیقت وجود اوست که ممی شناسم. احساسحتی او را نمی

ترساند، این است که من کارنی را می وجود دارد. البته این چیزی نیست که مرا بترساند. آنچه که مرا

 شناخته باشم که وجود ندارد.

 شکند.می مان راهولدر سکوت بین

 تونم یه چیزی بپرسم؟میــ 

کنم. هر دو دستش را می آخرین قطره اشک روی صورتم را پاک دهم ومی اش تکانسرم را روی سینه

ام را با دستش لرزم. شانهمی اشدور من حلقه کرده تا من را گرم کند. انگار فهمیده که روی سینه

 بوسد.می مالد و سرم رامی

 ــ به نظرت حالت خوبه اسکای؟

ست که باید ترین سؤالیی من سختپرسد، ولی برامی سؤالش عجیب نیست. خیلی ساده و مستقیم

 گویم:می اندازم. صادقانهمی ام را باالجواب بدهم. شانه

 دونم.ــ نمی

دانم هولدر بخشی از وجود من است و اگر ناراحت خصوص که میخواهم خوب باشم. بهمیکنم می فکر

دانم که خوب واقعاً نمیخواهم؛ اما اگر صادق باشم، وجه نمیهیچباشم، او هم ناراحت است. چیزی که به

 هستم.

 ترسونه؟ــ چی تو رو می
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 دهم:می سریع جواب

 کنه.ترسم. از خطراتی که هر لحظه مثل سیل به ذهنم خطور میم میچی. از گذشتهــ همه

 بندم.می چشمانم را

ی بعدی که بخواد به ترسم از ضربهخواد اتفاق بیفته و ازش خبر ندارم. میمی ترسم از چیزی کهــ می

ترسم از یرویی با کارن رو نداشته باشم. مترسم ظرفیت روبهام دین. میروحم بخوره. من چینی بندزده

 دونم کیه. خود کارنی که دیگه نمی

 کنم.می دارم و به چشمانش نگاهاش برمیسرم را از روی سینه

 ترسونه؟دونی چی منو بیشتر از هرچیزی میــ اما می 

 خواهد بگوید تمام حواسش به من است.میکند. می موهایم را نوازش

 ــ چی؟

دونم چی شده دونم که ما یکی بودیم، اما نمیاز هپ دور شدم. می چقدردونم ترسم از اینکه نمیــ می

وقتی که اون خونه رو ترک کردم و کنم ترکش کردم. انگار مثل اونکه دیگه هپ با من نیست. حس می

از همه بریدم، اونم رفت. حاال ما دوتا آدم کامالً جداییم. من این دخترکوچولو هستم که خیلی از مرگ 

ای از وجودم رو ترک کردم. برای اینکه این حال، دختری هم هستم که بخش دیگهدرعین ترسم، امامی

 دونم.دیوار رو بین این دوتا زندگی کشیدم، خودم رو مقصر می

شود یا نه. می کند. تردید دارد از اینکه دوباره حال من خوببوسد و باز به آسمان نگاه میمی سرم را

 گوید:می

مون بود. برای همین، من و لیز رو تحت درمان قرار مامان و بابام، مامان همیشه نگرانــ بعد از طالق 

کردم من دونستم، چون فکر می... من همیشه خودم رو مقصر میداد؛ اما این فقط شش ماه دووم داشت

اونچه دونستم کردم وقتی تو رفتی، اونا فشار خیلی زیادی رو متحمل شدن. میدلیل این طالقم. حس می

که من مقصرش بودم، خارج از کنترل من بوده، اما یک بار درمانگرم کاری کرد که به من کمک کرد. به 

کرد که دم. اون منو وادار میای بود، ولی من در مواقع خاص، این کار رو انجام مینظر کار خیلی احمقانه

 زمه، بگم.خودم رو تو گذشته تصور کنم و به همون زبون و سن، هرچیزی رو که ال

 سرم را باال آورد تا او را ببینم. 
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تونی میده. کنم تو هم الزم داری که این کار را انجام بدی. شاید عاقالنه نباشه، اما نتیجه میــ فکر می

 هایی رو که نتونستی بهش بزنی، بگی.ی حرفبه گذشته برگردی و همه

 گذارم.می اشام را روی سینهچانه

 زنم؟؟ باید تصور کنم که دارم با اون حرف میــ منظورت چیه

 ــ دقیقاً... همین کار رو بکن. چشماتو ببند.

 ــ االن؟

 ــ آره.

 کار بکنم.دونم باید چیــ من نمی

ی پدرت رفتی و تو خیابان پارک کردی؛ اما سمت خونهــ فقط خودتو تصور کن. خودتو تصور کن که به

 دت میاد که خونه سفید بود؟خونه رو تو قبل اون تصور کن. یا

 رسم.می دهم. به تصاویر مبهمی از گذشتهمی چشمانم را به هم فشار

 ــ آره.

چیزی رو که درمورد اون روز هست و تو ذهنته، به یاد بیار و برو پیداش کن. بهش ــ خب، حاال همه

چیزهایی که الزمه از  یای هست. بهش بگو که اون چقدر زیبا و قدرتمنده. همهبگو چقدر دختر قوی

 زبون تو، اسکای، رو بشنوه، بهش بگو. هرچیزی رو که ارزوشو داری اون روز به خودت بگی.

ده کنم. احتماالً یک لباس پوشیکنم. خودم را تصورم میمی اش گوشذهنم را پاک کرده و به راهنمایی

اش را ود که خورشید از دیوار بادیکردم، چون هوا خیلی گرم بود. شبیه این باسبی میو موهایم را دم

 روی پوست من کشیده باشد.

ام. زند. عصبی شدهروم. قلبم ناگهان تند میمی سمت خیابانمیلی بهآیم. با بیمی از ماشین بیرون

 دهم. به راه رفتنم ادامهمی خواهم او را ببینم؛ اما آنچه هولدر خواست را انجاممیمطمئن نیستم که 

الی بینم. هپ البهشود، او را در آنجا میمی محض اینکه خانه نمایانتا با او صحبت کنم. بهدهم می

 آورد.شدت قلبم را به درد میکند و این بهمی گیاهان نشسته و دستش را زیر زانویش گذاشته است. گریه

توانم چشمم را از این دختر کوچک ضعیف بردارم. ایستم. نمیمی روم. نزدیکشمی آرامی سمتشبه

کند. با می دارد و نگاهماش برمیشدهنشینم، سرش را از بین دستان خممی ها مقابلشوقتی روی علف
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اش، بدون زندگی است. هیچ خوشحالی در ای تیرهلرزد. نگاه درون چشمان قهوهمی این کارش قلبم

 تواند مرا از پای دربیاورد. می چقدرخواهم بداند درد او نمیکنم بخندم. ی میوجودش نیست. سع

ای ناراحتش دارم. چشمان قهوهمی کشم و قبل رسیدن به او، نگهشمی سمتشآرامی دستم را بهبه

ترسم از اینکه می تواند این را ببیند.لرزد و میشود. دستانم میمی امشود دستم را بیندازم. خیرهمی باعث

 گذارد.می کشد و در دستممی آورد. دست ظریفش را جلومی گونه ببیند. سرش را باالترمرا این

خواهم، چیزی میی آنچه ام، اما همهام گذاشتهکنم. آن را در دستان کنونیمی ام نگاهبه دستان کودکی

 ش را نیز بگیرم.ی درد و ترسخواهم که همهمیبیشتر از دستانش است. 

 کنم. گلویم را صاف کرده و دستش رامی آید. نگاهشمی چیزهایی را که هولدر گفت به او بگویم، یادم

 فشارم.می

 ــ هپ!

ی کنم تا با او صحبت کنم و همهمی داند دارم تمام شجاعتم را جمعمی کند. انگارمی با صبوری نگاهم

 یم.آنچه را که نیاز دارم، به او بگو

 ترین دخترکوچولوهایی هستی که تا حاال دیدم؟دونی که تو یکی از شجاعــ می

 کند:می کند. زمزمهمی ها نگاهدهد و به گلسرش را تکان می

 ــ نه. نیستم.

 کنم.می گیرم و مستقیم نگاهشمی دست دیگرش را هم در دست

کنی. قلبی که لبریز می اینو با قلب بزرگت ثابتباوری، شجاعی... و تو طرز غیرقابلــ چرا هستی. تو به

 ای.العادهشون داری. تو فوقچقدر دوستدونی شه که االن نمیهایی میداشتنِ آدمعشق و دوست

 گذارم.می دستم را روی قلبش

 .ــ اینجا... قلب تو خیلی قشنگه و همه دوست دارن یه جایی تو دلت داشته باشن. این خیلی ارزش داره

 زند.می کند. چشمی برهممی دستانش را رها

 دونی؟می ها روی اینــ تو از کجا همه

دهد بغلش می اندازد و اجازهمی گیرم. دستانش را دورممی کشم و کامل در آغوششمی خودم را جلو

 کنم:می آورم و در گوشش زمزمهمی کنم. سرم را پایین
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های پدرت شکسته، دونم قلبت چطور از اذیتروزی جای تو بودم. من میدونم، چون دقیقاً یه ــ می

دونم چقدر چقدر ازش متنفری و از طرفی هم میدونم تو چون اون این کار رو با من هم کرد. من می

عاشقانه دوستش داری، چون که اون پدرته؛ و این مشکلی نداره هپ. تو اون بخش خوب پدرت رو دوست 

ی وجودش سیاه نیست. طبیعیه که تو قسمت سیاه اونو دوست درکل بد نیست. همهداری، چون اون 

وقت احساس گناه نکنی. این تقصیر تو نداری. تمام احساسات تو طبیعیه. فقط به من قول بده هیچ

چقدر که تو از این تر از چیزیه که باید باشه؛ و هرنیست. تو یه دختر کوچولوی نازی که زندگیش سخت

 خوام به یادش بیاری.می خوای فراموشش کنی، من ازتمیمت زندگیت متنفری و قس

 سوزاند.می هق آرامش، چشمانم راتوانم منقبض شدن بدنش را حس کنم. هقمی

ها از وجود تو نیستن. خوام به یاد بیاری که کی هستی، چه اتفاقی برات افتاده، چون اونمیــ ازت 

اتفاقه که برات افتاده. اینکه تو بپذیری کی هستی با اینکه بپذیری چه اتفاقی داستان پدرت فقط یک 

 برات افتاده، یکی نیست. 

 دهم.می ام فشارسرش را به سینه

چیزی نذاره خجالت بکشی از اینکه کی هستی. این چیزی نیست که االن حسش هیچ ــ قول بده که

وقت ای پدرت تو رو از خودت جدا کنه. قول بده هیچخوام قول بدی که نذاری کارهمیکنی؛ ولی ازت 

 نذاری امیدت از دست بره.

 دهد. می کنم، سرش را تکانمی هایش را پاکطور که اشکهمان

 دم.می ــ قول

بینم. بین می ها را پر از نور زندگیبار است که آنکند و این اولینمی اش نگاهمایبا آن چشمان قهوه

بار در بغل خودم گریه آخرین گذارم برایمی پیچد ومی کنم. دستانش دور گردنمبازوهایم چفتش می

 کنم. گریه کنیم. 

ذارم و تا آخر می عنوان نذارم بری. من به وجودت قدمهیچدهم از این به بعد، بهمی ــ هپ، من قول

 وقت تنها نیستی. یگه هیچکنم. تو دمی عمر تو قلبم تو رو همراه

 بینم که در آغوش هولدر هستم. کنم، میمی کنم، اما وقتی چشمانم را بازبین موهای هپ گریه می

 ــ باهاش حرف زدی؟

 دهم.می سرم را تکان
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 ــ آره...

 دوست ندارم به اشک ریختنم ادامه بدهم.

 چی رو بهش گفتم.ــ همه

 گیرد.می کند. با دستانش صورتم را قابمی شود و مرا هم بلندمی بلند

هایی بود که برای تو افتاده بود، چی رو نگفتی. تو به خودت گفتی. اون اتفاقهمهــ نه اسکای. تو به اون

ها عاشقش بودم و بهترین دوستی که دارم ای. اون اتفاقا برای بهترین دوستم افتاد که سالنه کس دیگه

 زنم. می هاش زلعاشقانه به چشم

 گوید که او هم گریه کرده است. می دارشصدای خش

ــ تو باید به خودت بابت اینکه تونستی تو اوج بچگی خودتو نجات بدی، افتخار کنی. خودتو از اون 

کنم. هر لبخند روی لبت منو به وجد می زندگی جدا نکن. به خودت افتخار کن، چون منم بهت افتخار

خندی؟ وای می ش جنگیدی و با خاطرات کودکیت کنار اومدی.دونهم تو برای دونهدونمیاره، چون می

ندازه، عمل کردن بهش زندگیتو می خدای من اسکای! اگه فقط فکر کردن به این موضوع تو رو به خنده

 کنه... و قلبت...می هموار

 دهد.می ناباورانه سرش را تکان

ترین عاشق شدن و دوباره اعتماد کردن، پیدا کنه؟ من عاشق شجاعتونه راهی برای میــ چطور قلبت 

چقدر برات سخته که بذاری نزدیکت بشم. دونم با کاری که پدرت کرد، شناسم، شدم. میمیزنی که 

هات ازت ممنون باشم که اجازه دادی قدم به زندگیت بذارم. مرسی که تک نفسخورم بابت تکقسم می

 سکای هپ!عاشقمی، لیندن ا

دهم که در محبتش غرق شوم. او تمام هفده سال می کشد. اجازهمی های مرا آرام به صفتمام اسم

 زندگی من است.
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مان نیست، ی اتاقکند، شیطنت خورشید به گوشهمی زند. البته چیزی که بیدارممی آفتاب چشمم را

 صدای هولدر است.

 دونی اون تو این دو روز، چی کشیده.ــ تو نمی

کند که می خواهد من صدایش را نشنوم یا از قصد جوری صحبتمی دانمکند. نمیمی محکم صحبت

 زند؟می کی حرف دهد. بامی شنوم طرف مقابل چه جوابهایش بشوم. نمیمتوجه حرف

دونم؛ ولی هر دوتون باید بدونید که اسکای تنهایی خوای مراقبش باشی. باورم کن میمیدونم که ــ می

 تو اون خونه نرفته.

 گوید: شود و بعد باز میمی مکثش زیادی طوالنی

کنم بیدارش می اشه سعیدم... بمی آره. قول ــ اول باید یه چیزی بدم بخوره، بعد هم زمان نیاز داریم...

 کنم و زودتر بیایم.

رود و می شنوم. همین لحظه تخت فرومی کند، اما صدای افتادن تلفن را روی میزخداحافظی نمی

 کند:می نشیند. در گوشم زمزمهمی هولدر

 ــ بلند شو بیب!

 خورم.تکان نمی

 م.ــ خسته

 ــ پس شنیدی؟

 ــ کی بود؟

 گرداند.برمیسمت خودش مرا به
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 خواد باهات حرف بزنه.میچی اعتراف کرده. نگرانته. گه دیشب کارن به همهــ جک. می

 زند.می درمیانقلبم یکی

 ــ اعتراف؟!

 نشینم. می درجا روی تخت

ــ جزئیات رو نگفته، ولی داستان رو تعریف کرده. من راجع به پدرت بهش گفتم. خب... فقط برای 

ت بدونه دیدیش یا نه. امروز که از خواب پاشدم، این اتفاقات افتاده بود. انگار تا مرز خواسمیاینکه 

 خودزنی هم رفته. 

 گیرد.می نفس

گم برگردیم. باالخره باید این ماجرا تموم بشه. تو تنها نیستی. گه برگردیم. منم میــ اسکای، جک می

ای دونم که برات سخته، اما راه دیگهکنه. می خواد کمکمیرسه کارن من و جک باهاتیم. به نظر می

 نداریم.

ام. من داند من آمادهخواهد مرا برای راند بعدی آماده کند. نمیمیزند که انگار می طوری با من حرف

 شوم. می زنم و بلندمی هایم را بگیرم. ملحفه را کنارآخرین سؤال نیاز دارم با او رو در رو شوم تا جواب

 تونیم بریم.میول باید دندونامو مسواک کنم. بعد ــ ا

 کند.می کنم. او به من افتخارروم، اما سنگینی نگاهش را روی خودم حس میمی شوییسمت دستبه

*** 

 

 دهد.می گوشی را به دستم

هاشون رو از تو گوشیت درآورده و بهشون ــ بیا. برکین و سیکس نگرانتن. کارن تو این مدت، شماره

 زنگ زده تا بتونه پیدات کنه. 

 ــ تو هم باهاشون حرف زدی؟

 دهد. می سرش را تکان

ی خوامیــ قبل از اینکه جک زنگ بزنه، با برکین حرف زدم. بهش گفتم تو و مادرت دعواتون شده و 

 چند روزی راحت باشی. با توضیح من قانع شد.

 ــ سیکس چطور؟
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 اندازد.نگاهی به من مینیم

هایی که به برکین بوسه. من بهش ایمیل زدم. سعی کردم با همون داستانــ اون دیگه دست خودتو می

اینکه برگرده  کنید. مجبور شدم قبل ازگفت تو و کارن دعوا نمیمی گفتم، قانعش کنم، اما باورش نشد.

 نیستم کنه، واقعیتو بهش بگم.تگزاس و سربه

ام. حتماً خیلی نگران شده است. افتد. چند روز است هیچ پیامکی به سیکس ندادهمی لرزی به تنم

 کنم تا به سیکس ایمیل بدهم. می تماس با برکین را قطع

 ــ چطوری باید به یکی ایمیل بدم؟

گرداند و به میدهد. آن را به من برمی گیرد و چند دکمه را فشاریم خندد. گوشی را از دستممی

 کند. می ی گوشی اشارهصفحه

 خوای، اینجا بنویس. بعد بده تا برات بفرستمش.میــ هرچی 

 خواهم تا با خودم کنار بیایم.میام و زمان گویم که چیزهایی از گذشته فهمیدهنویسم. میمی کوتاه

چیز را راست و تماسی خواهم گرفت، اما مطمئن نیستم که همهگویم که حتماً در چند روز آینده با امی

که جواب خواهم کسی از این موقعیتم چیزی بداند یا نه. حداقل نه تا وقتیمیدانم که بگویم. دراصل نمی

 ام.هایم را نگرفتهی سؤالهمه

 پرسد:یم بعد از یک ساکت رانندگی، در سکوت

 ته؟ــ گرسنه

ی ساده با او هم ام. از یک مکالمهرو شوم، عصبانیخواهم با کارن روبهمی دهم. از اینکهمی سرم را تکان

کنم که فردا صبح، کجا از می کنم و فکرمی ام. از پنجره به بیرون نگاهچیز عصبانیهراس دارم. من از همه

 شوم.می خواب بیدار

ت خالی مونده. به حرفم گوش کن. پیشنهاد بد که بهت چیزی بخوری، بیب. سه روز معدهــ باید یه 

 دم.نمی

 کنم:می گیرد. زمزمهام حرفش را پس نمیدانم سر سالمتیمی

 ــ باشه.

دهم، فقط برای اینکه غر می ایستد. یک چیز سرسری سفارشمی کند ومی یک رستوران مکزیکی پیدا

 گوید:خواهم، خوردن است. هولدر میی که االن نمینزند. تنها چیز
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 خوای دوباره سر ناهار بازی کنیم؟!میــ 

 اندازم. هرچیزی که لحظات را برای دیدن کارن دورتر کند، دوست دارم. می ام را باالشانه

ز اخیر ــ فقط... من توی موقعیتی هستم که دوست ندارم راجع به چند سال اول زندگیم و این سه رو

 حرف بزنم. 

 ام حرف بزند. حداقل نه االن. چیپسش را در سسی زندگیخواهد دربارهفهمم او نمیمی زند.می لبخند

 گوید:زند و میمی

 ترن.ــ خانما مقدم

 ــ شما اول چیپستو بذار زمین.

 ماند.می نگاهش به چیپس

 مه.خیلی گرسنهتونی با یه سؤال کوچک شروع کنی، چون من میــ خب 

 پرسم:می گیرم ومی گذارم. چیپس را از دستشمی ام را روی میزنوشابه

 ــ چرا عاشق دویدنی؟

 دونم.ــ نمی

 دهد:اش ادامه میبا تکیه به صندلی

ی دوستام فرار کنم. خواستم از لیز و بقیهمیــ وقتی سیزده سالم بود، دویدن رو شروع کردم. 

الزم داشتم بیرون از خونه باشم. جیغ زدن و گریه کردن کار دخترهای سیزده سالست.  ها فقطوقتبعضی

 تونستم خودمو با دویدن آروم کنم. اگه نفهمیدی، بگو.میمن فقط 

 جوری بودی؟ــ نه، فهمیدم. همیشه این

 ــ نشد دیگه. این دوتا سؤاله. حاال نوبت منه.

 کند.ه نوشابه هم رحم نمیخورد. بمی کشد ومی چیپس را از سمتم

 اومدی؟درمیون میــ چرا سر کالسا یکی

 خندم. می رود ومی ابروهایم باال

 ــ االن وقت پرسیدن این سؤاله؟! موضوع برای چند ماه پیشه بابا!

 خورد.می دهد و چیپسمی سرش را تکان

 ــ نپیچون منو. این سؤال منه، پس جواب بده!
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 ــ خوبه.

 خورم. می راام خنده

کردم. می کردم. دخترا جوری نبودن که فکرمی دونم. مدرسه اون چیزی نبود که تصورــ نمی

کردن مشکل دارم. برکین تنها کسی بود که تو کل اون زدن، چون فکر میشون باهام حرف نمیکدومهیچ

 مدرسه، تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. 

 ــ مطمئن نیستم.

 دهد.می سری تکان

 ــ شایال رو یادت رفته؟!

 خندم. می

 ــ منظورت شایناست دیگه؟

 ــ حاال هرچی...

 دهد:زند و ادامه میمی ها را در سسچیپس

 ــ نوبت توئه.

 ــ چرا مادر و پدرت طالق گرفتن؟

 گیرد.می با انگشتش روی میز ضرب

 شون سر اومده بود.ــ چون دیگه وقت زندگی

 ــ وقت؟!

 شوم.می گیج

 گی هر ازدواجی، یه تاریخ انقضا داره؟ــ یعنی تو می

 ها، آره.ــ برای بعضی

باره بدانم. شوم. امیدوارم نگوید نوبت توست، چون دوست دارم نظرش را در اینمی زدهاز نظرش هیجان

 به دندانش دانم عاشق مردی هستم که مراخواهم زود ازدواج کنم، چون مینمینه برای اینکه خودم 

 کند.کشد، ولی رهایم نمیمی

 ــ چرا به نظرت هر ازدواجی، تاریخ انقضا داره؟
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کنه. ترش هم میکنه، تازه سختتر نمیچی رو آسونــ هر ازدواج غلطی، یه پایانی داره. ازدواج همه

این حرف سخته.  شه و عمل بهچیز بهتر میدی که همهکنی، بهش امید میوقتی تو با یکی ازدواج می

 اگه مرد زندگی نباشی، سخته.

 ــ اشتباه ازدواج اونا چی بود؟

سازن که مادرم حامله بود. بابام ــ من و لیز... تازه وقتی همدیگه رو شناختن و فهمیدن باهم نمی

 دونست هر حسی قرارده؛ ولی نمیکرد داره کار دست رو انجام میمی باهاش ازدواج کرده بود، چون فکر

 واقعاً درست باشه.نیست 

 ــ اتفاقه دیگه.

 ــ هرچی. این دلیلیه که االن جدا از همن.

زند که انگار برایش مهم می اش حرفی خانوادهخوردهدهم. طوری از عشق شکستمی سرم را تکان

شان هولدر هشت سالش بوده؛ یعنی ده سال کنم زمان جداییمی نیست؛ ولی صدایش درد دارد. فکر

 زند.می پاوست دارد در این برزخ دستا

 کنی طالق پایان هر ازدواجه؟ــ تو که فکر نمی

 کشد.می گذارد و خودش را جلومی ساعدش را روی میز

لحظه هم ممکن بود رسه، باید بگم نه. مطمئن باش اگه یکــ اسکای، اگه آخر حرفات به خودمون می

  هم بهت گفتم. من و تو تا همیشه باهمیم...اومدم. قبالًسمتت نمیرهات کنم، به

 دهد:زند. همچنان ادامه میمی اش قلبم را بندزنم. این اعتراف دوبارهمی لبخند

 ها فکر کنی...ــ الزم نیست راجع به این حرف

 دهد:دهد و ادامه میمی سمتم هلو نوشابه را به

 همیشه با تو بودن، فکر کردم. بار تو مغازه دیدمت، برایــ من وقتی برای دومین

 دارم.مینظیر را ادامه دهیم. با چنگال اسنک را برگذارد لحظات بیرسیدن غذاهایمان نمی

 های خصوصیِ من مونده.ــ ناراحت نباش. تموم نشده، چون هنوز سؤال

 پراند.می و با چشمکش، غذا را در گلویم

 ــ خیلی خصوصی!

 گویم:می برانگیزیبا لحن وسوسه
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 های لعنتیت رو بپرس!ــ خب... سؤال

 زند. می گازی به ساندویچش

 ای برای تولدت داری؟ــ برنامه

تواند از دوستش، که می ترین سؤالی نیست کهام را کنترل کنم. صددرصد این خصوصیتوانم خندهنمی

 هم دختر است و هم عاشقش، بپرسد. 

 ــ نه ندارم. 

 دهم:ادامه می و با زمزمه

 ــ قبل از اینکه تو بیای تو زندگیم، دلیلی برای جشن گرفتن نداشتم.

 شود.می غذایش دارد تمام

 خوام داشته باشی. یه برنامه تو این هفته فیکس کن.میــ از این به بعد، 

 کوبم.می محکم به ساق پایش

 تر بگی، بچه پرو!تونستی مؤدبانهمیــ 

 کشد. می گذارد و خودش را جلومی اش را روی میزرود. نوشیدنیمی باالترابروهایش 

مون رو بذارم. خوام قرار عشقمی گم، فکر کن، بعد قضاوت کن، بیب. این هفتهمی ــ اول به کلماتی که

، چون مون رو شروع کنیم. دقیقاً هم همین هفتهخوام همین هفته باهم زندگیمیتو برای من باارزشی. 

ترین حریمت دالیلم محکمن. فقط تو باید افتخار بدی و من رو بپذیری. اینکه اجازه بدی پا توی خصوصی

ای رو داشته باشیم که تاریخ انقضا خوام زندگیمیبذارم و قلبت رو نوازش کنم، برای من یه دنیاست. 

 کنی؟تونی به یه زندگی دوباره فکر میشه. نداشته باشه. سخته، ولی می

 تر ببینمش.زنم تا واضحمی اند. چند بار پلکچشمانم قفل کرده

 ــ فکر کنم بشه.

 گیرم.می نفسی

 تونم فیکسش کنم...میــ 

گذارد اش به هولدر، نمیگذارد. چشمان اشکیمی شوم. آب را روی میزمی متوجه گارسون باالی سرم

اصاًل دهم. هولدر می دود. نفسم را بیرونمی سمت آشپزخانهحرف بزنم. سریع و بدون توجه به من، به

 متوجه هم نشده است.
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 هولدر!ــ تو خود شیطانی دین

 خندم. می

 ــ چی؟!

ره تو هم. توی مون میوضعف کنه، بدجور کالهــ اگه قرار بر این باشه که هر روز یه دختر برات غش

 یاره. دونی چشمات چه بالیی سر یه زن ملعنتی، نمی

 دهد.می سرش را تکان

ام هولدر. بهتره راجع به این موضوع فکر کنی. مگه منم جزو همین دخترا نبودم که تو یک ــ من جدی

 لحظه جذبت شدم؟! حداقل اینو توضیح بده.

 شود.می چشمانش ریز

ت، تو ذهنت قفل خاطر اینکه تو قبل از اینکه منو ببینی، عاشقم بودی. فقط خاطراــ اینکه معلومه. به

شه که تو قلبت هم قفل آوردی. اینکه خاطرات منو تو ذهنت قفل کنی، دلیل نمیشده بود و به یاد نمی

 بشن.

 خورد.می ی آخرش رالقمه

 ــ البته تو اینکه من جذابم، شکی نیست. باالخره خوشگلیه و هزار دردسر، بیب.

 رود.می اش باالقههخورد، قهمی بار به ساعدشپایم که برای دومین
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 بعدازظهر. 7:20، ساعت 2012دوشنبه، سی اکتبر، سال 

 

خواهم چه بگویم. جرئت رویارویی با میدانم ی کارن فاصله داریم. هنوز هم نمیفقط چند بلوک تا خانه

 کند.می روی خانه پارکبهاو در وجودم نیست. هولدر ماشین را رو

 ــ نیاز به زمان داری؟

 دهم. می سرم را تکان

 قدر ازش بترسی؟اینشه ــ چی باعث می

 چرخانم.می سمتشسرم را به

گم زندگیم با اون بهتر از تونم ببخشمش. نمیشنوم، نیستم؛ ولی نمیمی ــ نگران چیزهایی که امروز

نتونستم پدر خودم  ذاره من ازش بگذرم. اگرپدرم نبود، ولی اون حق نداشت منو بدزده. این حقیقت نمی

 بخشم. رو ببخشم، حتماً کارنم نمی

 دهد.می دستش را بین موهایم سر

هایی که کشیده، قدردانش باشی. اون برات یه خاطر زحمتتونی بهمیــ الزم نیست اونو ببخشی، ولی 

 زدم، باشه؟می هایی که دائم بهتمادر خوب بوده. یادت بیار حرف

 کشم. می نفس عمیقی

تونم ازش بگذرم. اون یه مادر خوب بوده و دوسم داشته. منم دوستش دارم. در ــ این بخشیه که نمی

 ترسم یه روزی نداشته باشمش. حدی که می

 کشد.می در آغوشم

 ــ من نگرانتم بیب.
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را روی  شود. دستانمشود که نمیشود که نمیشود. گاهی نمیچیز را درست کند، اما نمیخواهد همهمی

 گذارم.می زانوهایم

 م.ــ من آماده

 کند، جک بیرونمی هایم لرز بگیرد. هولدر که در ماشین را بازشود دستمی مان باعثدیدن خانه

 آید. می

 گوید:هولدر می

 ــ همینجا بمون.

 اندازد.می نگاه کوتاهی به من

 ــ اول باید با جک حرف بزنم.

طور که هولدر خواسته است، از جایم تکان رود. همانمی شود و سمت جکمی از ماشین پیاده

 ای برای پیاده شدن ندارم. حقیقت این است که جک اینجاست، کارن را حمایتخورم. هیچ عجلهنمی

کنم اگر حقیقت را چیز را برای کارن توضیح داده است یا نه. فکر نمیدانم آیا او همهکند و من نمیمی

 بداند، باز اینجا بماند.

 شود.می کند و سمتم خممی آید. در سمت من را باز، میامسمت ماشین، جایی که من نشستههولدر به

 ای؟ــ آماده

هایم را که به شود و دستمی بینم که از ماشین پیادهمی زند. پاهایم رامی کنم سرم نبضمی حس

شوم. می خواستم در این ماشین بمانم، چگونه دارم پیادهمیدانم من که گردد. فقط نمیمی دنبال هولدر

کند. می رسم، بغلممی برد. وقتی به جکمی ی رفتن به داخل خانه نیستم، ولی پاهایم مرا به جلوآماده

 .کشممی گیرد و خودم را عقبمی شود، نفسممی هایش دورم حلقههمین که دست

 چیز رو بگه. قول بده که باورش کنی. ــ مرسی که اومدی. اون نیاز داره باهات حرف بزنه و همه

 زنم.می ای از سر ناباوریخندهدر جواب حرف جک، تک

 کار کرده جک؟! بهت گفته؟!دونی اون با من چیــ تو می

هاش گوش بدی یا اجازه بدی تا تونی به حرفمیدونم که چقدر برای تو سخت بوده. دونم و میــ می

 آخر عمر، احساس گناه کنه.
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آید. من دیگر بچه می کند. هولدر دنبالممی امسمت خانه راهنماییگذارد و بهمی دستش را پشتم

 ایستم.می نیستم.

 خوام تنها باهاش حرف بزنم.می ــ

من ممنونم از کارن و راهی که مرا با  خواهم قوی باشم.میدانم هولدر دلش با همراهی من است، اما می

خواهم پای انتخابم بایستم. میشان را انتخاب کرد و من هم همراهش شدم. آن محافظت کرد، اما بدترین

 شود. می تری چیزها برایم راحتاگر بتوانم با این موضوع مواجه شوم، بقیه

 گذارد. می امهولدر دستش را روی شانه

 .ــ من اینجام

بینم. همین که نگاهم می گذارم. کارن رامی کنم. پایم را داخل هالمی کشم و در را بازمی نفس عمیقی

دانم انتظار دیدن چه چیزی در کند. نمیمی سمتم پروازدهد و بهمی کند، کنترلش را از دستمی

 رسد:پجز زندگی. میبینم، هرچیزی است، بهصورتش را دارم، اما آنچه که می

 ــ تو خوبی؟

 ریزد. می فشارد و در آغوشم اشکمی کند. بازوهایم رامی و محکم بغلم

 گفتم.می ــ منو ببخش اسکای! منو ببخش... من باید قبل از اینکه خودت بفهمی، واقعیت رو

 الهدهد. دیدن او در این حالت، قلبم را مچاش اجازه نمیکند صحبت کند، اما نفس بریدهمی سعی

تواند سیزده سالی را که دوستش داشتم، پاک کند، کند. فهمیدن اینکه به من دروغ گفته است، نمیمی

 گیرد.می دهد. صورتم را در دستمی برای همین ناراحتش هستم. درد او مرا هم رنج

محض اینکه هجده سالت شد، واقعیت رو بهت بگم. متنفرم از اینکه خواستم بهمیخورم می ــ قسم

 خودت اینو فهمیدی. من همه کار کردم تا از تو محافظت کنم.

 کنم.می شود. بغلشمی کشم. ماتمی دستانش را از روی صورتم پایین

 م مامان.گی، بگهایی رو که میدونم چطور باید جواب حرفــ من نمی

 شوم. می در چشمانش خیره

شون. اگه بپرسم، از کجا بدونم تو بهم راست ترسم از پرسیدنعالمه سؤال دارم، ولی میــ من یه

 گی؟گی؟ چطور بفهمم تو مثل این سیزده سالی که دروغ گفتی، بازم دروغ نمیمی

 هایش تند و بلند است. نفسدارد. میرود و دستمالی برمی سمت آشپزخانهکنم. بهمی رهایش
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 ــ بیا اینجا بشین، عزیزم.

 نشینم.روم، اما نمیمی اندازم. جلومی نگاهم را به آشپزخانه

 ــ لطفاً!

 کند. می عجز صدایش پایم را سست

ه ببینی ک ردی وتونی بهم اعتماد کنی؛ اما اگه تو قلبت بگخاطر کارهایی که کردم، نمیدونم بهنــ می

 دی تا توضیح بدم.رو بیشتر از زندگی خودم دوست دارم، این شانس رو بهم می من تو

کشد تا می نشینم. نفس عمیقیمی رویشروم و روبهمی سمت صندلیبارد. بهمی هایش صداقتاز چشم

 نفس برای حرف زدن داشته باشد. 

 دم، فقط اول باید راجع به خودم بگم.چیز رو بهت توضیح میــ همه

. دوست خواهد بگوید، برایش درد داردمی کنم چیزهایی کهمی کند. احساسمی ای مکثچند لحظه

 توانم. توانم. با تمام عشقی که دارم، نمیدارم بلند شوم و بغلش کنم، اما نمی

م بود. با تما 1شدی. اسمش داونمی العاده داشتم اسکای. تو اگه بودی، عاشقشــ من یه مامان فوق

تر بود، برای بود. ده سال از من بزرگ 2چیزهایی که داشت، عاشق من و برادرم بود. برادرم اسمش جان

ی خاصی از بزرگ شدن باهم نداریم. وقتی ده سالم بود، پدرم مرد. برای همین در همین هیچ خاطره

متأسفانه توی در خوبی. تر شد. اون مراقبم بود. هم پدر خوبی بود و هم مانبود پدرم، نقش جان پررنگ

وسه ساله بود سیزده سالگی، جان، مادرم هم شد، چون توی اون سال، مادرم رو هم از دست دادیم. بیست

چیز خوب بود. با رفت. ما هیچ فامیلی نداشتیم که مشتاق باشه منو نگه داره. اولش همهمی و تازه کالج

ها ی سختیالعاده بود که جلوی همهاینکه مادرمون رو از دست داده بودیم، ولی جان یه برادر فوق

تی چهارده سالم گذروندیم. وقمی مون رووقت پیدا کرده بود. زندگیوایساد. بیرون دانشگاه یه کار نیمه

کرد و تا دیروقت بیرون می خورد، مستشد، استرس کارهاش هم چندبرابر شد و منو هم نگران کرد. می

 بود. 

 رود.می صدایش تحلیل

                                                           
1. Down 
2. John 
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ــ یه شب وقتی اومدم خونه، دیدم خیلی عصبانیه. در حدی که باهم دعوا کردیم و چند بار منو زد. قبل 

ترسوند. من دویدم تو اتاقم. چند دقیقه بعد اومد می بود و همین منو از اون، حتی دستشم به من نخورده

داد؛ و می خاطر مصرف الکل بود و این زجرمپیشم تا ازم عذرخواهی کنه. رفتار چند وقت اخیرش، به

 بزن هم پیدا کرده بود، یه درد به دردهام اضافه کرده بود.اینکه دستِ 

چقدر آب را از درون بینم که لرزش دستانش می کند.می ان آب پررساند و یک لیوخودش را به شیر می

 کند. می لیوان خالی

ــ سعی کرد عذرخواهی کنه، اما من بهش گوش ندادم. این توجه نکردم، عصبیش کرد. دستمو کشید. 

که  گفت باید ممنونش باشممی گفت من زندگیشو خراب کردم.پرتم کرد روی تخت و سرم عربده زد. می

 ده. ترین کارها رو انجام میخاطر من سختبا یه تیپا منو بیرون ننداخته... و باید مدیون باشم که داره به

هایش از غم خاطرات گذشته، صورتش را خیس کرده است. چشمانش را کند. اشکگلویش را صاف می

 تر است. م برایش سختهایی که قرار است بشنوم، از جان دادن هفهمم حرفدوزد، میمی که به من

 ــ اسکای!

 نومید است.

 تنها اون شب، بلکه دو سال تمام.ــ برادرم اون شب به من تجاوز کرد... نه

پاشد؛ اما این باعث می شدت به مغزمرود. خون بهمی گذارم. نفسم پسمی دستانم را روی دهانم

 ترسم چیزهایی را که در ذهنممی ام.تهیگوید، می هایش را نفهمم. از کلماتی کهشود حرفنمی

 توانم صبر کنم.تر است. نمیهای او از حسی که من دارم هم خالیچرخد، بر زبان آورد. چشممی

 ــ مامان.... جان.... جان که پدر من نیست؟

 چکد. می دهد. اشک از قلبممی سرش را که تکان

 متأسفم!متأسفم. خیلی آره عزیز من. خودشه.  ــ

کنم. سد می گیرد، اما توانی ندارد. خودم بغلشمی هایش مرالرزد. کارن با دستمی شدتبدنم به

 دهم.می اش فشارشود. سرم را روی شانهمی هایم با بدترین شبیخون شکستهاشک

 خاطر کاری که باهات کرد. خوام بهمیــ من ازت معذرت 

 کنیم. می هایمان انجام داده است، گریهمان، قلباری که یک مرد با عشقخاطر کنشیند و بهمی کنارم

 ــ هنوز مونده...
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 کند.می هایم را پاکاشک

 چیز رو بهت بگم، باشه؟خوام همهمیــ 

 گیرد.می دهم. دستم را در دستانشمی سرم را تکان

اومده. اونم به مادرش گفت و شکایت ــ شونزده سالم که بود، به یکی از دوستام گفتم چه بالیی سرم 

سری کار، سه سال زندانی براش بریدن. وقتی ازش بازجویی کردن، زد زیرش و گفت: کرد؛ اما نگو برای یه

خواست منو برگردونه؛ اما میاون باهوش بود. « پسرش رو ببینه، این حرف رو زده.ذارم دوستچون نمی»

التحصیل شدم. دیگه و سال با دوستام زندگی کردم تا اینکه فارغگشتم. دمردم هم، پیشش برنمیاگر می

گذشت. می باری که دیده بودمش،آخرین تا اون موقع باهاش حرف نزده بودم. حدود شش سال از

کردم. وقتی صداش رو شنیدم، یخ زدم. حرف زدنش، می ویک سالم بود و توی خواربارفروشی کاربیست

شناختم. یه چیزی تو صداش بود که تو می ای صداش روجایی و توی هر لحظهنفسم رو برده بود. من هر

شنیدم، برای خودم نبود. برای تو بود. من می ای کهدونستم چی. صدای ترسیدهترسوند، اما نمیمی رو

سرعت به وقتی خودم نوجوون بودم، برگشتم. وقتی از زد، شنیدم و بهمی صداش رو، وقتی با تو حرف

تون اومدم. جلوی یه مغازه وایساد و من نگاهت رو شکار کردم. چند زه بیرون رفتید، تا یه جایی دنبالمغا

ترین دختری بودی که تا اون موقع دیده بودم. از طرفی هم دقیقه طوالنی نگاهم کردی. تو خوشگل

تونستم ترس و میلحظه توی چشمات انگار خودم رو دیدم. دختری که عذاب کشیده. ترین. یکشکننده

 کردی، حس کنم. می نومیدی رو وقتی به مرد بغل دستیت نگاه

 خورد.می قلپی آب

گشتم. فهمیدم چه بالیی سر مادرت می ت با اون مردــ تا چند روز، دنبال اطالعات راجع به تو و رابطه

سازمان حمایت از کودکان اومده و شما رو تنها گذاشته. باالخره شجاعت پیدا کردم و با نام مستعار به 

گزارش دادم. امیدوار بودم به اونچه که لیاقتشه، برسه؛ ولی چند روز بعد، فهمیدم چندتا سؤال ازش 

خیالش شدن؛ اما دل من دونستم یا با پول خریدشون یا یه کاری کرده که بیپرسیدن و ولش کردن. می

ای بودم تا نجاتت بدم، اما سنم ی. دنبال یه راه دیگهتونستم بذارم تو با اون مرد بمونگرفت. نمیآروم نمی

گرفت. چند روز بعدش، یه فکری به ذهنم رسید. اگه مون رو نمیکدومکم بود و قانون هم پشت هیچ

ها دیدم، تون و تو رو تو چمنکس نبود که بهت کمک کنه، من که بودم. روزی رو که اومدم خونههیچ
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خواستم یه می ظریف و مامانی. وقتی صدات کردم و با خودم بردمت، فقطی ره. یک دختربچهیادم نمی

 وقت پشت سرم رو نگاه نکردم.جای دور بریم. هیچ

 فشارد.می دستانم را

خواستم از تو در برابر پدرت محافظت کنم. من هر کاری می خورم که فقطمی ــ با تمام قلبم قسم

وقت راجع بهش باهات حرف نزدم تا تا پیداش نکنی. دیگه هیچکردم تا پیدات نکنه. هر کاری کردم 

کردنت وقت منو بابت پنهاندونم که هیچچی رو پاک کنه و به زندگی طبیعی برگردی. میذهنت همه

ها برام مهم نبود. برای من کدوم از اینفهمی؛ ولی هیچمی دونستم یه روزی واقعیت روبخشی. مینمی

ذاشتم سمتش بریم. یه روز بعد از اینکه آوردمت، رفتم مهم بود، برای همین نمی فقط امنیت و سالمتت

 خواستم یه چیزی از اونجا برات بیارم که باهاش احساس امنیتمیتون، ولی کسی اونجا نبود. خونه

مثل چیزی توی خونه برای تو امنیت نداره. اگه تو هم کردی، ولی وقتی وارد اتاقت شدم، فهمیدم هیچمی

تونست برات یادآور امنیت باشه. برای همین چیزی از اونجا نیاوردم چیزی از گذشته نمیمن بودی، هیچ

 کار کرده. تا یادت نیاد اون مرد باهات چی

گردد و آن را توی برمی ی چوبیرود. چند لحظه بعد، با یک جعبهمی شود و به اتاقمی از جایش بلند

 گذارد.می دستانم

پرسی. می دونستم روزی که واقعیت رو بفهمی، از مادرتتونستم بدون برداشتن این بیام بیرون. میــ ن

 نتونستم چیز زیادی پیدا کنم، همینو برداشتم و برات نگهش داشتم.

ام وقت شانسی برای به یاد آوردن بهترین زن زندگیکردم هیچلغزد. فکر نمیمی هایم روی جعبهاشک

 زند.می توانم. باید تنها باشم. کارن موهایم را پشت گوشمکنم. نمیبازش نمیداشته باشم. 

شم، همین کار دونم کارم اشتباه بود، ولی ازش پشیمون نیستم. اگه دوباره هم توی اون موقعیت باــ می

ازم متنفری؛ خاطر دروغی که بهت گفتم، دونم احتماالً بهکنم. میکنم. من برای راحتی تو فکر نمیرو می

وقت بابت کاری که باهات مون، عاشقتم. هیچی هر جفتاندازهاما من باهاش مشکلی ندارم، اسکای، من به

دیدم. برای همین با هر می کنم. من این روز و موقعیت رو، سیزده سال پیشکردم، احساس گناه نمی

خوام. حتی اگه بخوای، میها رو برات نتصمیمی که تو بگیری و هر انتخابی که بکنی، موافقم. من بهتری

خوای میتونم زنگ بزنم پلیس تا بیاد منو ببره. با هر کاری که باعث آرامش تو بشه، حرفی ندارم. اگه می
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جوابت اصالً هم سؤالتونی همین جا بمونی. میتا تولد هجده سالگیت هم صبر کنی، اشکال نداره. 

 خوام. میت و آرامش تو، تنها چیزیه که کنم تا راحت باشی. امنینمی

دانم چه چیزی خواهم چه کنم. نمیمیدانم ام دست خودم نیست. نمیکنم. گریهبه جعبه نگاه می

دانم سیلی حقیقت بدجور درد می اصالً چه چیزی اشتباه است. فقطدرست است. چه چیزی غلط است یا 

 دارد. 

 آورم. می نگاهم را باال

 دونم.ــ نمی

 کنم:زمزمه می

 دونم نیاز به زمان دارم.خوام. فقط میمیدونم چی . نمیدونمواقعاً نمیــ 

 کنم.می هایش نگاه کنم. در را بازتوانم در چشمآید. نمیمی شوم. تا جلوی در، نگاهش دنبالممی بلند

 ــ نیاز دارم فکر کنم.

 ترکد. می اش، بغضمشوم. در سینهمی آیم، در آغوش هولدر حلمی همین که بیرون

 ــ آسمان... اسکای...

 کنم:زمزمه می

 خوام آسمونو نگاه کنم.میــ 

نشیند، می برد. هولدر که داخل ماشینمی سمت ماشینگذارد و بهمی پرسد. دستش را پشتمسؤالی نمی

 رود. می جک به خانه
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 شب. 8:45ساعت  ،2012دوشنبه، سی اکتبر، سال 

 

چیز که بتوانم، همهداند وقتیمی پرسد. خودشام، چیزی نمیهایی که با کارن زدههولدر راجع به حرف

رسیم، می خواهم بکنم. وقتی به فرودگاهمیکه نفهمم چه توانم. نه تا وقتیگویم؛ ولی حاال نمیمی را

 کنم که گیت باز است. شویم، تعجب میمی از فنس رد کند. وقتیمی امکشد. پیادهمی ماشین را کنار

 ــ این گیته؟

 شوم.می گیج

 ریم؟ گیت چشه مگه؟!می هاــ پس چرا همیشه از فنس

 ــ عشقش به یواشکی رفتنشه. از گیت رد شدن، چه لذتی داره؟! 

خواهد خودم میایستاده.  فهممافتم که میمی افتد. راهوقت از کار نمیگیرد. شیطنتش هیچمی امخنده

 کشم.گیرم و میمی بروم و تنها باشم. دستش را

 ــ تو هم بیا.

 کند.می رهایم

 ــ نه اسکای. تو به این تنهایی نیاز داری. برو.

 دهم.می سری تکان

 ــ به تنهایی بدون تو احتیاجی ندارم.

نشینیم. جعبه را روی می هاافتد. زیر ستارهمی کنم. کنارم راهمی کند. با گردنی کج نگاهشمی مکث

چیزی خواهم آن را باز کنم یا نه. من االن راجع به هیچمیگذارم. هنوز مطمئن نیستم که می زمین

کنم. به خودم، به کارن، به زندگی لیز... و می کنم. فکرمی مطمئن نیستم. نیم ساعت تمام سکوت

 مان بگیرم. برای هر سه کنم باید یک تصمیممی احساس
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 مه.ــ کارن عمه

 گویم. می بلند

 ی واقعیم. ــ عمه

 خواستم خودم را مطمئن کنم یا هولدر را؟میدانم چرا بلند گفتم. نمی

 ــ خواهر پدرت؟

 خواند. می دهم، خودش تا ته خط داستان زندگی کارن رامی سرم را که تکان

 برد.  ــ پس برای همین تو رو با خودش

 نگاهش به جعبه است.

 دونست چه اتفاقی برات افتاده. ــ اون می

خواد خودم اتفاق بعدی رو رقم بزنم؛ ولی مشکل میخواد خودم تصمیم بگیرم هولدر. میآره. اون  ــ

 دونم.همینه، من هیچی نمی

 کند. انگشتانم را آرام نوازش می

ها باید بین بد و بدتر، یکی رو وقتها درست نیستن. بعضیکدوم از اون تصمیمخاطر اینکه هیچــ به

 انتخاب کنی. باید اونی رو انتخاب کنی که درد کمتری برات داره. 

دانم چرا کنم، ولی نمیمی تر ترازو است. این را از ته قلبم احساسی سنگینها کارن کفهدانم خوبیمی

دونم کارن خودش هم آن زمان تواند قبول کند که کارش عاقبت خوبی نداشته است. میهنوز نمی او

آورد. برایم سخت است که بدانم رفتن من باعث می دانسته که با بردن من چه جنایتی بر سر لیزنمی

 ثانیه نزند.شود قلب هولدر چند می ترین ضربه به زندگی بهترین دوستم شده است. دختری باعثبزرگ

 خوام یه چیزی ازت بپرسم.میــ 

 دهد.می با سکوتش اجازه گفتن را به من

 خوام وسط حرفم بپری. باشه؟ فقط گوش کن.نمیــ 

 کند.می چشمانش را باز و بسته

 دونم کارن فقط کاری رو کرد که من در امنیت باشم. این کارش از سر عشق بود، نه تنفر... اماــ می

دونم پدرم چه بالیی سر لیز آورده، فقط چون که روت تأثیر بذاره. می ها رو بهت نگم ورسم اگه اینتمی

دونم اون سعی کرد با شکایت ای نداشته. من میدونم کارن راه دیگهمن اونجا نبودم. از طرفی هم می
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دونی یکی از اد؟ میکردن، راه درست رو پیش بگیره، اما نشد؛ اما حاال که چی؟ چه بالیی سر ما می

گیرم، هام چیه؟ اینه که تو تا آخر عمر از کارن متنفر بشی یا منو به خاطر تصمیمی که امشب میترس

دم. خاطر کاری که با لیز کرد، ازش متنفر باشی، بهت حق میفهمم. اگر بخوای بهرها کنی. حست رو می

 خوام بهت بگم هر تصمیمی که بگیرم...می فقط

 دهم.می اش را تکانکند. شانهمی تش نگرانمچشمان ما

 ــ هولدر، خوبی؟

 خورد.تکان نمی

خاطر کاری که کرد، متنفر بودم. ما هر دو از یه پدر و مادر بودم. زندگی هر ــ یک سال پیش از لیز به

بعد  مون هم مثل هم بود. تو بودی.ی طالق بودیم. ما حتی دوستدوتامون مثل هم بود. هردومون بچه

رفتنت، هر دومون ضربه خوردیم. رفتیم به یه خونه توی شهر. توی یه مدرسه و با یه مادر زندگی کردیم. 

تر بوده. بعضی چقدر برای اون سختفهمم هر اتفاقی که برای اون افتاد، برای منم افتاد؛ اما حاال می

کردم تا آروم بشه، ولی اون می بوسش کردم.می رفتم بغلشمی کنه. همیشهشنیدم گریه میمی هاشب

 فهمم که...چقدر ضعیفه؛ ولی حاال میکردم که اون می کشید و من فکرمی جیغ

 لرزد.می عدسی چشمانش

خاطر اینکه نتونسته با مشکالت ــ اون شب... وقتی با یه رگ پاره پیداش کردم... ازش متنفر شدم. به

کردم می که من فکرقدر راحت تسلیم شده، متنفر شدم. نگو وقتیناوبجنگه، متنفر شدم. از اینکه 

 تر بوده. چقدر برای اون کشندهمون شبیه همه، های زندگیسختی

 کشد. می خودش را جلوتر

تر از من بوده. ها بار سختدونم که زندگی خواهرم میلیوندونم. االن میــ االن واقعیت رو می

وقت نذاشت چقدر شجاع بوده. هیچفهمم می . تازهخندید... ولی من...می از روزها حال، بعضیبااین

خواست. گرچه هروقت که به میگفت. کاش از یکی کمک می خردشدنش رو ببینم تا بشکنم... ولی کاش

 هاشترین بخش جهان وایسادی. اشتباه کردم. باید دنبال اشکبینی توی خالیکسی نیاز داری، می

دونست که من توی هیچ کرد. میمی گذشتم. اونم باید سعیرفتم و مثل احمقا از کنارش نمیمی

دونم که تر بود، با اون دل بزرگش می. اگه بزرگقدر کوچک بود که...ذارم... اما اونشرایطی تنهاش نمی

ی کاری که پدرت با لیز کرد، تونی بگی کار کارن مستقیماً روکرد. تو هم نمیوقت این کار رو نمیهیچ



 
328 

جوری بود. دیدید. پدرت اونمی رفتی، هر دوتون بیشتر آزاردونی. شاید اگه تو نمیتأثیر گذاشته. چه می

گم کاش دونم، باید بگم نه... اما میپرسی که آیا کارن رو مقصر میمی کارش رو کرد. حاال اگه از من

 برد... می برد. کاشکیمی همکرد. کاشکی لیز کارن یه کار دیگه می

 کند:می گذارم. در گوشم زمزمهمی امسرش را روی شانه

کنه، بگیر. این چیزیه که من کنی حالت رو بهتر میــ تصمیم با توئه بیب. هر تصمیمی رو که فکر می

 خواد.میخوام. لیز ازت میازت 

 مالد.می اش رادستم شانه

 هولدر. ــ ممنونم دین

بندم و آن می دهم. چشمانم رامی کشد. آرام دستم را روی جعبه سرمی چند دقیقه بعد خودش را عقب

 دارم و به زنی نگاهمیبینم. عکس را برکنم، چشمان مادرم را میمی کنم. چشمانم را که بازمی را باز

ایش، من خود او هستم. تمام وجود ههایم، چشمهایش، چشملبهایم، لبکنم که مرا به دنیا آورد. می

جوشاند. من می دارم. این عکس بیشتر احساساتم راگذارم و بعدی را برمیمی من مانند اوست. آن را کنار

که ام و دستانش را دورم حلقه کرده است. درحالیهستم و مادرم. انگار دو سالم است. روی پایش نشسته

 هایم که روی عکسست. اشکتر از زندگیکند. لبخندش بزرگمی هبوسد، به دوربین نگامی ام راگونه

 دهم. یک چیزی بیشتر از عکس درون جعبه است. گردنبند را لمسمی افتد، آن را به دست هولدرمی

 «ای از امیدبارقه»کنم. نشانی از یک ستاره است. پشتش نوشته: می

 برم و گردنبند را به گردنممی گیرد. موهایم را باالمی آورم. هولدر آن را از دستممی گردنبند را باال

 بندد. عکس مادرم در دستش مانده.می

 ــ زیباست، مثل دخترش.

 گیرد.می بندد. نوک موهایم را در دستجعبه را می

 ای؟ــ آماده

 کنم. می قدر شجاعت در وجودم احساسآنبار است که اولین

 ــ آره.
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 شب. 10:15، ساعت 2012اکتبر،  دوشنبه، سی

 

 شود. دستم را جلویشمی بیند، بلندرود. کارن به جک تکیه زده. مرا که میمی هولدر کنارم راه

 گیرم.می

 کشه.ــ الزم نیست. بشین. خیلی طول نمی

دانم . مینشینمگذارم و مقابلش میمی رویشگوید. جعبه را روبهکند، اما چیزی نمیمی کلماتم نگرانش

خواهد بدانم با می زند.می ام، ولی هنوز به من لبخندداند چه تصمیمی گرفتهکه گیج است. با اینکه نمی

خواهم باورم میکنم. می گیرم و نگاهشمی هر تصمیمی که بگیرم، موافق است. دستانش را در دست

 هایم از روی صداقت است. کند و بداند حرف

 ــ مامان!

 اش است.گویم، چون شایستهمی رااین 

دونم. تو ــ وقتی منو از پیش پدرم بردی، فقط به فکر نجات من بودی و به عاقبتش فکر نکردی. می

تر از پرسم چرا. تو باارزشوقت ازت نمیروی زندگیت برای نجات من ریسک کردی، برای همین هیچ

خوام ازت تشکر کنم. میخوام قضاوتت کنم. فقط کردم، برای همین نمیمی چیزی هستی که من فکر

خاطر اینکه زندگیمو نجات دادی، خاطر عشقی که تو وجودم نگه داشتی، ممنونم. بهازت ممنونم. ازت به

 ازت ممنونم. 

کند و می تر است. دستانش را دورم حلقههایش از من هم سنگینشود. اشکمی هایش سرازیراشک

 کنیم. ما برای عمه گریهمی کنیم. مادر و دختر در آغوش هم گریهمی گیرد و گریهیم محکم در آغوشم

 کنیم. مان گریه مییافتنکنیم. ما برای نجاتمی گناه گریهکنیم. برای دخترهای بیمی

*** 
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سخت است بفهمم که چگونه زندگی کارن به زندگی سیزده سال پیشم گره خورده است. هر تصمیمی 

ست تا بداند زندگی را روی که گرفته بود، فقط برای نجات من بود. اینکه بداند من عاشقش هستم، کافی

 د. دانم دو نفر در این دنیا هستند که عاشقانه دوستم دارنپوچ، قمار نکرده است. حاال می

روی ی پیشاش اجازهاش را با جک بردارد، اما قلب شکستهکارن دوست دارد قدم بعدی زندگی

 تواند عشق جک را باور کند. عشقی که با شنیدن گذشته، بیشتر پای ماندنش محکم شده.دهد. نمینمی

 شوند. می دانم که جک و کارن باهم خوشبختمی

هایم این بود که چطور دهد. یکی از سؤالمی ی ریزودرشتم راهاکارن تمام بعدازظهر، پاسخ سؤال

گوید که می خندد ومی شنود، بلندمی توانسته مدارک جدید برایم بگیرد و نامم را عوض کند. این را که

هایم هم سطحی است. جرئت ندارم ریز ماجرا را بپرسم. تا همین جا ی سؤالبا پول، کار، نشد ندارد. ادامه

مان است. مثل اینکه یک تلویزیون بگیریم. ها هم راجع به زندگی روزمرهی سؤالست. بقیهم کافیبرای

 کند. دانم اگر لذت کار کردن با تکنولوژی را بچشد، رهایش نمیزند، اما میمی کارن غر

که من و تواند باور کند گوییم که چگونه فهمیدیم من کی هستم. اولش نمیمی من و هولدر به کارن

فهمد که تنها کسی که می گذرد، خودشمی ایم؛ اما مدتی کهدین چنین ارتباط عمیقی باهم داشته

بینم. نگرانم متأسفانه هنوز لغزش چشمانش را میهولدر نیست. تواند کنار من باشد، کسی جز دینمی

ایم. یک ها یک خانواده شدهالکند. هنوز باورش نشده که بعد سمی بوید. بغلممی بوسد.می است. مرا

 ی واقعی. خانواده
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 شب. 9:10، 1999شنبه، هشت می، سال 

 

 لزلی پرسید:

 کنه؟ کار میــ داره اون بیرون چی

 ی آسمان شده بود. لزلی خودش گفت:ها دراز کشیده و خیرهکرد. روی چمنمی از پنجره دین را نگاه

 بینه.ــ داره آسمون رو می

 آرام شد.صدایش 

 کنه.ــ کاری که همیشه می

 سمتش برگشتم.به

 کنه؟ــ چی کار می

 شانه باال انداخت.

 شه. ها میی آسمون و ستارهگردی. یه مدت طوالنی، خیرهگه آسموندونم دقیقاً. خودش میــ نمی

آن خوشم  تواند ازگردی چیست، اما احساس کردم میدانستم آسماناز پنجره به او نگاه کردم. نمی

 دانم مادرمم عاشقش بود، چون آسمان را یکجا به اتاقم آورده بود.می ها بودم.بیاید. من عاشق ستاره

 ــ منم دوست دارم انجام بدم.

 سمت لیز برگشتم.به

 ــ تو هم میای؟

 هایش را درآورده بود.اما او کفش

 . مون آماده کنهها رو برای فیلمکورنکنم تا پاپــ من نمیام. تو برو، منم به مامانم کمک می

ی خودمان نبودم. ی روزهایی که در خانهخوابیدم. دیوانهمیهایی بودم که کنار لیز عاشق شب

هایم را پوشیدم و بیرون رفتم. وقتی کنار دین دراز کشیدم، نگاهم نکرد. نگاهش را سمت آسمان کفش
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گونه ها را اینحال، آنبهدرخشیدند. تامی ر آسماننگه داشته بود. من هم همین کار را کردم. ستاره د

 دیدم. ها خیلی زیباتر از وقتی بودند که در اتاقم میندیده بودم. آن

 ــ وای... اینا خیلی خوشگلن!

 هولدر گفت:

 دونم، هپ.ــ می

 آسمان نگاهدانم چند ثانیه، دقیقه یا ساعت کنار هم دراز کشیده بودیم و به مدتی ساکت ماند. نمی

 تر بود. زد. از لیز هم ساکتاصالً حرفی نمیکردیم. دین می

 شه یه قولی به من بدی؟ــ هپ، می

کس قول نداده وقت جز پدرم، به هیچگرداندم، اما نگاه او سمت آسمان بود. من هیچسمتش برسرم را به

 های پدرم راچه کسی بگویم. هروقت قول دانستم اگر قول بدهم و آن را بشکنم، باید بهبودم. فقط نمی

 گفتم. می شکستم، به دینمی

 ــ آره.

 چرخاند. سمتمسرش را کمی به

 شه که تو گریه کنی.ها باعث میوقتدونم که پدرت بعضیــ می

ی من، دانست دلیل گریهدانم دین از کجا میآب دهانم را قورت دادم و سعی کردم گریه نکنم. نمی

 زد. ست. با نگاه عمیقش به چشمانم زلپدرم ا

 دی هروقت ناراحتت کرد و خواستی گریه کنی، به آسمون نگاه کنی؟ــ قول می

 دادم.  خواست همچین قولی بدهم، اما سرم را تکانمیدانم چرا نمی

 ــ اما برای چی؟

 گرداند. سمت آسمان برسرش را به

یه، ابریه یا حتی وقتی تاریکه. هروقت بهش نگاه کنی، ــ چون آسمون همیشه زیباست. وقتی بارون

دونم هروقت که چیزی رو گم کنم، بترسم یا احساس تنهایی مه، چون میزیباست. آسمون موردِعالقه

دونم همیشه باقدرت و درخشانه. تو هم چیز یادم بره.... و اینکه میتونم بهش نگاه کنم و همهمیکنم، 

ندازه تو اوج تاریکی هم ناراحتت کرد، به آسمون نگاه کنی. نگاه بهش یادت میتونی هروقت پدرت می

 ای از امید هست. بارقه
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 لبخند زدم.

 دم.می ــ قول

 انگشت کوچکش را دور انگشت کوچک دستم پیچید.

 ــ خوبه.

 

 پایان

 

 

 

 

 


