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 .است و به صورت ترجمه شده قرار داده شده است یسیمکالمات به زبان انگل* : عالمت 

 

 ---------- 

 :لب غر زدم ریز

 !ایخدا... اوووه -

سرم  يکاله لبه دارم رو از رو. شدمیداشتم از گرما خفه م. صورتم رو باد زدم دم،یشال سف يبه شدت، با لبه ها و

 . شونه هام افتاد يخورد و رو زیبرداشتم که شالم، ل

 ..بود سیپشت پلکهام هم خ یحت. بود سیخ سیاز عرق خ موهام

 . صورتم جا به جا کردم يبزرگم رو رو یآفتاب نکیع

 ..هوا نیلعنت به ا.. پووووف -

 :با تند راه رفتن همگامم قدم برداره، گفت کرد،یم یکه سع نیرزال

 .يرو انتخاب کرد نجایلعنت به تو که ا -

 :پوزخند جواب دادم با

 .میبود دهیبود که ند يهرتنها ش نیاحمق جون ا -

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 جهنمه؟ ينطوریا نجا،یموقع سال ا نیا دونستمیدر ضمن، مگه من م -

 .ادامه ندادم و دوباره، به شدت مشغول باد زدن خودم شدم گهیمن هم د. باال انداخت يا شونه

دوباره دو طرف شالم رو با دستهام گرفتم و به شدت . دیتابیم میآفتاب مستق. شدت گرما، در حال سوختن بودم از

 .دستم بود، تکون دادم يلبه هاش رو که تو

 .هنوز بدنم داغ بود. نداشت يا دهیفا

در  م،یشکستیسنگ، تخم مرغ م کهیت هی يداغ بود که اگر رو یهوا به شدت. خوردیداشت از گرما به هم م حالم

 .شدیم مرویجا ن

 يلحظه ا يکرد و برا خیمعده ام . دمیدفعه سر کش کیآبم رو برداشتم و  يبطر. خشک خشک شده بود لبهام

 .خنک شدم
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چونه  يرو که تا رو يو دسته ا دمیبود، کش سیبه موهام که از عرق، خ یدست. از گرما پوسته شده بود دستهام

 .شال فرستادم ریزده بود، دوباره به ز رونیام، از شال ب

 :کنار گوشم غر زد اناید

 .تیشنهادیشهر پ نیلعنت به تو با ا -

 :کردم فکر

 .بگذرونه ریخدا به خ..فرستند یامروز همه به من لعنت م -

 :بهش جواب دادم رو

 .ياین یتونستیبود، م ومدهیبرات ن يدعوت نامه ا -

 :گفت ییپررو با

 .اصال بدون من صفا نداره دونم،سفریمن که م -

. شده بود یها قاط یرانیبا ا یلیدختر، خ نیا. کردمیتعجب م شیفارس يها کهیسراسر ت يجمله ها نیاز ا یگاه

 .که تا به حال به گوش من نخورده بود گفتیم ییزهایچ

 :اکراه گفتم با

 !طوره نیواقعا هم -

 :صداش، گفت يطنز تو یمچ دستم رو گرفت و با کم اناید. هزار باره، با شدت خودم رو باد زدم و

 .یباد زدنت،طوفان درست کن نیتو با ا ستیالزم ن. همه خاکه نجا،یا -

 :نگاهش کردم و با حرص گفتم يا لحظه

- Oh, god ...خودم رو خنک کنم کنمیم یدارم سع. هوا گرمه. 

 :همون لحن جواب داد با

 !یکنیحرکت شالت، گردباد درست م نیآخه تو با ا -

 :لب گفتم ریخشک و چاك خورده ام رو تر کردم و ز يلبها

 !مزه یدلقک ب -

 :هلن ناله کرد. رو برداشتم و چشمهام رو ماساژ دادم نکمیع و

 .میکم استراحت کن هی. به خاطر خدا. من خسته شدم -

 ..داشته باش جانیکم ه هی. زود باش. تنبل میرسیاالن م -
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 :کرد و گفت یپوف

 .رو برد جانمیگرم، همه ه يهوا نیا -

 :ه دادادام يآرومتر يبا صدا و

 .اومدم یگرمه، نم نقدریا دونستمیاگر م. یلعنت -

 :کرد و گفت يبلند يخنده  اناید

 .شدیبهتر م یلیصورت، خ نیدر ا -

 :زد و گفت انایپشت گردن د ،یضربه محکم ت،یکه متوجه پوزخند من شده بود، با عصبان هلن

- zip it  » افته، نه؟ یزبون تو از کار نم ،یطیشرا چیدر ه... »ببندش 

 :گفتم عیدهنش رو باز کرد که جواب بده که سر اناید

 .گمیبهتون م يزیچ هی. ختهیاعصابم به هم ر.. دیبه خاطر خدا ساکت باش -

 

 يگوشش گفت که با صدا يتو يزیتر شد و چ کیبه هلن نزد. رو باال انداخت و لبهاش رو جمع کرد ابروهاش

 .خنده زد ریز یمضحک

 !!!کردیم ياعصابم موتور سوار يداشت رو قول خودش، قشنگ به

دستاش رو به  انایبهشون بگم که د يزیبا حرص برگشتم که چ. خنده زدند ریز ییلحظه بعد، دوباره دوتا چند

 :باال برد و گفت میعالمت تسل

- sorry ... 

 :ادامه داد یترس تصنع با

 .گمینم يزیچ گهید -

بگم اما  يزیبرگشتم چ. خودم هم حوصله ام سر رفت. در سکوت گذشت يچند لحظه ا. کردم و برگشتم یاخم

 :با تعجب به دور و برم نگاه کردم. ازشون نبود ياثر

- damn. 

سرم رو به چپ و راست تکون دادم و فکر . شدیگم و گور م ییجا هیو بعد هم  کردیم تیاذ یکل! بود اناید کار

 :کردم

 !بره خواستهیهلن نم! ردههلن رو مجبور ک نا،یکه د دونمیمن م -
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 :زدم و گفتم يمندانه ا روزیشونه ام، پوزخند پ يرو یحس دست با

 !نیگردیخودتون برم دونستمیم -

 :مانع ادامه حرفم شد ن،یخندون رزال يصدا

 ؟یزنیحرف م یبا ک -

 :گفتم دم،یمال یام رو م قهیکه شق یحال در

 .کجا هستند ستیمعلوم ن ؟يدیرو ند انایهلن و د -

 :و گفت دیخند

 ؟یچ یعنی -

 :گفتم یرو فوت کردم و با خستگ نفسم

- nothing  ...م؟یرسیم یک 

 :ادامه دادم . تکون داد»  دونمینم« رو به عالمت  سرش

 . شدم مونیاومدن پش نجایخودم هم از ا. گرمه یلیهوا خ -

 :گفت یلحن فلسف با

 .یچشم دل داشته باش دیبا نجا،یا يها ییبایز دنید يبرا -

پام بود،  يکه جلو يا زهیانداختم و سنگ ر نییسرم رو پا. هوا تکون دادم يتو» برو بابا « رو به عالمت  دستم

 .با نوك پا، به جلوتر پرت کردم

 سا؟یآتر -

 :دمیسمتش چرخ به

 ن؟یبله رزال -

 و هلن کجان؟ انایواقعا د -

 

 .فکر کنم رفتن. بابا دونمینم -

 :مکث کردم و گفتم یکم

 که مدام دنبال پسرا هستن؟ ییدخترا گفت،یم یچ اناید -

 :و گفت دیخند
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 ؟يرفتن پسر باز -

- yeah  ...نیآفر. 

 :دیخند يبلند يصدا با

 مگه عقلشون رو از دست دادن؟. رانیا ياونم با پسرا. واو -

 ...از اون دوتا -

 :ادامه دادم يبعد از لحظه ا. گشتم بردیبه کار م انایکه د يلغاتم دنبال کلمه ا رهیدا يتو. مکث کردم دوباره

 !بپرس دهیپسر ند -

 :کرد و گفت یبا نمک اخم

 .ان دهیو چقدر هم که اون دو تا پسر ند -

 :گفتم یالیخ یباال انداختم و با ب يا شونه

 .شمیپس کجان؟ دارم کم کم نگران م -

 :لبخند گفت با

 !واقعا از حالتت مشخصه -

 :مه دادادا. شونه باال انداختم دوباره

 .میستیاز لغاتشون رو بلد ن یلیو خ میکنیم یزندگ رانیا يما تو نکهیا! جالبه یلیبرام خ يزیچ هی -

 :گفتم

 ؟یگرفتن مشتاق ادی يبرا یلیخ -

 :از پشت سرم اومد ن،یرزال يصدا. سرم رو چرخوندم و با نگاهم دنبالشون گشتم و

 .رمیبگ ادیرو  یفارس شتریدوست دارم ب یلیخ -

 :دمیپرس نیاز رزال. نکردم و به گشتنم ادامه دادم یتوجه

 از کدوم طرف رفتن؟ يدیتو ند -

 :عجله گفت با

 .اشون دهینفر د هیباالخره . پرسمیاز بچه ها م رمیاالن م -

 .نداره یکه رفتن و نرفتنت برام فرق یعنی. شونه ام رو باال انداختم باز

 :زد و ادامه داد يلبخند
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 .گردمیزود برم -

 .داشتم يبد يدل شوره  مم،یبر خالف ظاهر مال. قابل تحمل بود ریغ هوا

 .کردیبدون فکرش هم گرفتارش م يها یگوشیباز نیبود و اکثر مواقع، ا گوشیباز یلیخ اناید

 :کردم فکر

 !رو گرفتار کرده نوایاالن هم حتما، خودش و اون هلن ب -

 

 یهوا از پرتاب خاك، کم. تاسف تکون دادم و دوباره با نوك پا، خاك ها رو به هوا پرتاب کردم ياز رو يسر

 .دیرسیغبار الود به نظر م

شونه  يکه رو يدیمن بودم با شال سف. بسته شده بود یبودم و چشمهام از گرد و خاك، کم ستادهیغبارها ا نیب

 ...شدیعکس م يراب یمنظره، مطمئنا سوژه خوب نیهام افتاده بود و ا

وقت  چیسگ و گربه، ه نیا. زدم يپوزخند. اومد یم نیهلن و رزال ادیفحش ها و داد و فر يپشت سرم، صدا از

 .کردندینم دایآرامش پ شون،یدوست يتو

 .يگوشم رو کند. گوشم ،یلعنت.. Ouch ... shit. آخ. اوه -

با پرخاش  نیرزال. موندم رهیبه سمتشون برگشتم و بهشون خ. تر شد قیلبهام عم یدگیهلن بود، کش يصدا

 :گفت

 اون دختره احمق کجاست؟. اعتراف کن -

 :با ناله گفت اره،یب رونیب نیپنجه رزال نیگوشش رو از ب کردیم یکه سع یدر حال هلن

 .گوشم رو ول کن. الیخ یب -

 :با خنده جواب داد نیرزال

 .پس اعتراف کن -

 :ون ناله، با درد گفتبا هم هلن،

 .»خورمیقسم م«  I swear. کجاست دونمیمن نم -

 :هلن گرفت ياز بازو یمحکم شگونیبا دست آزادش، ن نیرزال

 کجاست؟. بگو! کشمتیم -

 :گفتم نیاخم رو به رزال با
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 .يشدیم بیمامور زندان ابوقر دیخشونتت، با نیتو با ا. یشکنجه اش کن ستیالزم ن -

 :گفت یظیغل یبه سمتم اومد و با لهجه فارس یمحض ول شدن گوش هلن، با خوشحال به

 !من قربون تو برم یاله -

 :دستم رو به نشونه سکوت باال بردم و گفتم ،یشگیهمون اخم هم با

 .يقربونم بر ستیالزم ن -

. باز شد نیهلن و رزال شین انا،یگفتم که به قول د یو حالت مضحک یسیرو با چنان لهجه انگل»  يقربونم بر «

 :ادامه دادم  يشتریب تینکردم و با عصبان یتوجه

 .کجاست انایفقط بگو د -

 !هاشون بسته شد دهن

 :نگاهم کرد و گفت رهیخ يچند لحظه ا هلن

  ومد؟یتو، مگه ن شیاومد پ اناید یول -

 :گفتم ادیفر با

 ؟يمن رو مسخره کرد -

 :لرزش چونه اش رو متوقف کنه، گفت  کردیم یکه سع یحال در

 .تو شیپ ادیاون گفت م. خورمیقسم م -

 :اطراف رو نگاه کرد و گفت. نگاهش کردم فقط

 .نکن یباهام شوخ -

 .دیلرزیعالوه بر چونه اش، لبهاش هم م گهیحاال د. شدم یعصب

 ست؟یواقعا ن -

 .بود یهم، حاال عصباننگا. با تفاوت حالت نگاهم. نگاهش کردم رهیخ ،یحرف چیه یب باز

 :بغض گفت با

 ومده؟ین یعنی. شما شیاومد پ. دونمینم خورمیقسم م. خورمیقسم م -

 :گفتم يسرد به

 .نه -

 :دوباره تکرار کرد ،یپلک زد و با نگران یبار، تند و عصب چند
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 .نکن یباهام شوخ -

 :و بلند تر از قبل گفتم سردتر

 .ندارم یمن با تو شوخ -

 :حنجره ام جمع کردم و داد زدم يتمام توانم رو تو. طاقتم تموم شده بود گهید. رو جمع کرد لبهاش

 .حرف بزن. زود باش -

 :رو به من گفت یلرزون يبا صدا نیرزال

 .برو به مادرت خبر بده -

 :لب گفتم ریز. جواب نگاهم رو داد ینگاهش کردم که با نگران یگنگ با

 .اناید يریبم دوارمیام -

رفته  انایکه د یانداختم و به سمت نیرزال يپا يجلو ن،یزم يدوشم برداشتم و رو يرو از رو فمیک ار،یاخت یب و

 .هم از پشت سرم، نتونست مانعم بشه نیزده رزال جانیه يصدا یحت. دمیبود دو

 

 دایکردنش، مثل پ دایفرو رفته باشه، و پ نیبود که در دل زم یمثل قطره آب. به دور و برم نگاه کردم یناراحت با

 .فکر یب یلعنت. کردن سوزن در انبار کاه بود

 چهیماه. گره ابروهام رو از هم باز کنم تونستمینم يطور چیه. شدیابروهام درهم م ش،یاز پ شتریلحظه ب هر

 .صورتم منقبض شده بود يها

 .ختیدورتر، حس کردم قلبم فرو ر یکم ،یتجمع مردم دنیکه با د. به اطراف نگاه کردم دوباره

 .بود دهیقلبم، به سه برابر رس ضربان

. شدیفشرده م شتریقلبم ب رفتم،یبا هر قدم که جلو م. آب دهانم رو فرو دادم و به سمت اجتماع رفتم یسخت به

 .رشتیو ب شتریب. بلندم رو به کف دستم فشردم مهین يناخونها ،یمضاعف يدستهام رو مشت کردم و با انرژ

 .که کف دستم، به شدت به سوزش افتاد يجور

دختر  نیا ياما برا. چرا دونمینم. دیلرزیتمام بدنم از استرس م. کاسته بشه جانمیکردم که از ه قتریرو عم نفسهام

 .نگران بودم یاحمق، حساب

دستم رو باال بردم که کنارش بزنم، . ستادمیپسر از جمع ا هی شیو کامال پ. رو محکم به هم فشار دادم دندونهام

 .کرد خیناخوداگاه، تمام وجودم  انا،ید دنیکه با د
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خنده بلند و دسته  يشده بودم که با صدا رهیبود خ دیاز پارچه سف يمات، به روبروم، که صحنه ا نطوریهم

 .به خودم اومدم ،یجمع

 :و با تمام قوا داد زدم بود رو کنار زدم ستادهیا دیسف دیشرت سف یکه جلوم، با ت يپسر

 چقدر دنبالت گشتم، چقدر نگرانت شدم؟ یدونیم چیه. فکر یدختره احمق ب -

توجه به  یب اناید. رفتیم نییام به سرعت باال و پا نهیس. تمام تنم داغ شده بود و نفسهام تند ت،یشدت عصبان از

 :گفت یبه سمتم اومد و با لودگ تم،یعصبان

 چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیم چیه ؟ییپس کجا ؟ییتو. عه -

ما رو نگران کرده  یحساب ش،یتوجه یبا ب نکهیدختر، عالوه بر ا نیا. دیرسیداشت به اوج خودش م تمیعصبان

 .کردیبود، حاال هم داشت من رو مسخره م

 نیهم که انتظار ا اناید. دمیصورتش کوب يدستم رو باال بردم و با تمام قوا رو. کنترلم دست خودم نبود گهید

 .بهم زل زد يو با ناباور. رها شد نیزم يپر زور رو نداشت، تعادلش رو از دست داد و به پشت رو یلیس

 دهیو به شدت به عقب کش. دور بازوم حلقه شد یبرداشتم که حس کردم دست یبا خشم به سمتش قدم دوباره

 :کرد و گفت یدست شیبزنم که پ يبه سمت صاحب دستها برگشتم که داد. شدم

 . She is so coolبود؟ مگه اون چه کار کرده؟  یچ يبرا یلیاون س* 

 :در ادامه حرف پسر گفت ،يبلند شده بود، با لحن مسخره ا نیزم يکه از رو اناید

- she is يمگور يگوگور!!! 

حرف زدن از  یفارس شدم،یم یکه به شدت عصب يا گهیهفده سال، مثل هر وقت د نیمثل همه ا شه،یهم مثل

 :دمیبرگشتم و به شدت توپ میبه زبان مادر. رفت ادمی

- you. Shut the fuck up… ! » دهنت رو ببند یکیتو !« 

. که حمله نکنم، گرد شد دادیکه هنوز بازوم رو محکم گرفته بود و فشار م د،یشرت سف یو پسر ت اناید يچشمها

 :گفت یبا ناراحت اناید

 ؟يشد وونهید ه؟یمشکلت چ* 

 :زدم داد

 .گشتمیساعت تمام داشتم دنبالت م هیمن  ه؟یمشکل تو چ ه؟یمشکل من چ* 

 .انداخت نییبا اخم نگاهش کردم که سرش رو پا و
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 م؟یلحظه از ذهنت عبور کرد که ممکنه نگرانت بش هی يبرا یحت. ییتو نجایا وونهیتنها د. ستمین وونهیمن د* 

 :زمزمه کرد. چشماش، اشک حلقه بسته بود يتو. رو باال آورد و بهم نگاه کرد سرش

 .متاسفم* 

 :زدم و آروم گفتم يپوزخند

 .يایسر عقل ب یباعث بشه کم دیشا. متاسف باش. يدیانجام م یکار خوب* 

 

 :نگاهم کرد و دوباره گفت یبا شرمندگ. دستش گذاشتم يرو به طرفم دراز کرد که دستم رو تو دستش

 .یان بشنگر خواستمینم. واقعا متاسفم -

 :ادامه داد ياشاره کرد و با لحن مسخره ا ستایبه تور و

 .امیب ذاشتنیخاطرخواه شده بودن و نم نایا -

 :دمیپرس یگنگ با

 خاطرخواه؟ -

 :داد حیتوض

 .عاشق -

همه  کردیفکر م. دختر باال بود نیواقعا که اعتماد به نفس ا. کردمیکامل درك م گهیجمله اش را د یمعن

 :مضحکش حرصم گرفت و با تشر گفتم يکارها نیاز ا. عاشقش هستن

 .خفه شو -

 :متفکر گفت یرو باال انداخت و با لحن ابروهاش

 ؟يخفه شم؟ چطور -

 .دور مچم حلقه شد د،یشرت سف یآزادم رو باال بردم که بزنم پشت گردنش که دوباره دست پسر ت دست

 .بهش صدمه بزن گهید کباری ياگه جرئت دار* 

 :گفتم تیو با عصبان دمیطرفش چرخ به

 ؟یهست یک یکنیفکر م. ستیبه تو مربوط ن -

 :گفت یبا لودگ اناید

 !دختر کش یپسر چشم آب -
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 :وحشتناك معروفم رو بهش رفتم و گفتم يچشم غره . اوردمیخودم ن يبه رو یام گرفت ول خنده

 .نکن یلودگ -

 :قورت داد و گفتآب دهانش رو  يحالت مسخره ا با

 .نگاهش کن خب. به من چه -

نگاهم رو  نه،یآروم و با طمان. به ابروهام دادم وطلبکارانه سرم رو باال آوردم که به پسر روبروم نگاه کنم يا گره

 .به باال لغزوندم نییصورتش، از پا يرو

 ينکردم و رفتم باال، روتوجه  ادیاش ز ینیبه ب. هم چفت شده بود  يکه سفت رو ییلبها. خوش تراش چونه

 .چشمهاش

تند تر از قبل به  یقلبم، حت. و بند بند انگشتام انجماد بست ختیفرو ر یبیچشمهاش، قلبم به طرز عج دنید با

 ییکنه و خودش رو رها دایام پ نهیاز س رونیبه ب يروزنه ا خواستیانگار که م. دیکوبیام م نهیس واریدر و د

 .ببخشه

 جاذبه داشت؟ نقدریچشمهاش ا... چرا. آوردم یداشتم نفس کم م. رفتیقلبم تند تند باال م ضربان

 بردارم؟... چشم... چشمهاش... از... تونستمینم... چرا

 

 کرد؟یاون چشمها داشت با من چه م. شدیسردتر و سردتر م دستهام

 .شدمیاون چشمها غرق م يایدر يداشتم تو. افتاد یعمرم داشت به لرزه م يبار اول تو يبرا دستهام

اما قدرت چشم برداشتن از ... اما. نداشت يا دهیاما فا. حالت خارج بشم نیاز ا دیشا. لبهام رو تر کردم یسخت به

 :کردیام م وونهیمغزم داشت د يسوال تو. رو نداشتم شییایدر یآب يچشمها

 »از چشمهاش دل بکنم؟  تونمیچرا نم «

 :دمینال. بود که صورتم از درد در هم شد يبه پهلوم، به حد انایآرنج د ضربه

 !به حال خودم رهام کن احمق* 

چشماش  يکه تو – یروبروم، که احتماال فکر کرده بود طرف صحبتم بوده، حالت تعجب قشنگ یآب چشم

 :دیگرفت و پرس – کردیبدجور نمود م

 ؟یبا من* 

 :گفتم انهیرو متوقف کنم، صلح جولرزش وحشتناك دستهام  کردمیم یکه سع یحال در
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 .نه* 

 اناید. توجه بهش، به سمت ناکجا آباد به راه افتادم یب. شد رهیاول به دستهام و بعد به چشمهام خ یبا نگران اناید

 :داد زد یاز پشت سرم رو به شخص سوم

 .دارید دیبه ام. خداحافظ -

 ..دیرسبه گوشم  د،یدویبلندش که به سمتم م يگام ها يبعد صدا و

 تو چت شد؟ -

 :گفتم یسیانگل ظیلهجه غل با

 .يام کرد یعصب یامروز به اندازه کاف. خفه شو -

اون هم . ناخودآگاه، برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. و ساکت شد دیدهانش رو کش پیز ،یشیحالت نما با

 .ضربان قلبم، باز هم باال رفت. برگشته بود

 :ام نگه داشتم و زمزمه کردم نهیس يرو بیدستهام رو به حالت صل. گرفتم شیمن، آت يخدا. زد یمیمال لبخند

 سرم اومده؟ ییچه بال. حیمس ای -

 :فکر کردم. داغتر شدم و نگاهم رو ازش گرفتم. دوباره لبخند زد پسر

 !دختر کش یپسر چشم آب -

 

. 

. 

. 

 .اشتند دهیفا! یلعنت. تف کردم رونیدهنم رو به ب يتمام کف ها ت،یعصبان با

. نداشت دهیاما اون هم فا. آب رو دوباره باز کنم ریکردم ش یبا تالش، سع. بود یدندون ریدور دهنم خم هنوز

 .چوندمیرو پ ریتمام زورم رو به کار گرفتم و ش

 :غر زدم! شدیباز نم. از نهادم بلند شد آه

 .شهینم دایپ یآب درست و حساب ریش هی ،یگرون نیتو هتل به ا! ها یعوض -

 یب! متر مربع یلیم کیاز  غیبرگشتم تا با دستمال دور دهنم رو پاك کنم، اما در يطرف جعبه دستمال کاغذ به

 :فکر کردم  اریاخت
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 !همه دستمال ها رو خورده؟ اناید -

 :دوباره غر زدم. شد دهیکردم دور دهنم رو پاك کنم که بدتر مال یپشت دست، سع با

 .شانس نیلعنت به ا -

 !زده بشونیمعلوم نبود کجا غ. اناینه مادرم بود و نه د. رو به اطراف چرخوندم نگاهم

 .برسم یهتل لعنت نیا نیگند رو پاك کنم تا به حساب مسئول نیبود ا یکاف فقط

 .اون هم بدون اطالع. من رو تنها ول کرده بودند و رفته بودند. شدم ونشونیکارشون مد نیبا ا واقعا

کنار در،  زیم يانقدر محکم، که گلدون رو. دمیو در اتاق رو محکم به هم کوب دمیم رو پوشحرص، مانتو و شال با

 .خرد شد يبد يافتاد و با صدا نییاز شدت بسته شدن، قل خورد و پا

 یشدم و بعد، با حرص نفسم رو به شدت فوت کردم و در حال رهیشکسته گلدون خ يها کهیبه ت يا چندلحظه

 .هتل به راه افتادم رشیبه سمت پذ دم،یکوبیم نیکه پاهام رو محکم به زم

 .آب اتاق ریو بعد هم ش یپسر چشم آب انا،یاول گم شدن د. عمرم به اندازه امروز حرص نخورده بودم يتو

 .یپسر چشم آب. دمیکش یقیعم نفس

 .کردم خیدوباره . دوباره دست و پام به لرزه افتاد . نگاهم موج زد يچشمهاش جلو دوباره

که  نمیسرم رو باال بردم که طرف مقابلم رو بب. به خودم اومدم – یبه کس ای - يزیحس خوردن محکم به چ با

 :از فکرم گذشت. چشمم ظاهر شد يجلو م،یو هنر بایشاهکار ز

 !گند. يآتر يگند زد -

 .دندون ریاز کف و رژ لب و عصاره آب دهان و خم یمخلوط. شدم رهیخ چارهیب رهنیبه پ دوباره

. من يخدا.. دهن باز کنه و توش فرو برم نیزم خواستیهم خنده ام گرفته بود و هم دلم م تیاون موقع يتو

 که من دارم؟ هیچه اقبال نحس نیا

و « . اوردمیخودم ن يرو به رو» که کردم  يخراب کار« و اصال هم . باال رفته ابرو، سرم رو باال بردم يتا هی با

 . کردم خیداغ شدم و . مسخ شدم. صورت پسر يسرم رو باالتر بردم رو. ابروم باالتر رفت يتا. »نخواهم آورد 

 داره؟ یچشمها چ نیا بره؟یم نیطور من رو از ب نیداره که ا یچشمها چ نیا

رو  یهمه چ. رو فرو دادم فترینم نییکرده بود و پا ریگلوم گ يرو يآب دهانم رو که مثل گلوله ا یسخت به

 .اما توان حرکت نداشتم. خوردن شال ساتنم رو شونه هام زیل یحت. کردمیحس م

 :با تعجب گفتم. دادیبازوهام رو گرفته بود و تکونم م یانگار کس. لحظه بعد، به شدت تکون خوردم چند
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 ؟یکنیچه کار م -

 :گفت یگنگ با

 هان؟* 

 :کردم حیتصح

 ؟یکنیچه کار م* 

 :گفت –صداش  يطنز تو یو کم – تیعصبان یبا کم. شد رهیصورتم خ به

 صورت دوستش؟ يزد تو ستایتور يکه امروز جلو یهست یتو همون دختر عصبان* 

 :ادامه داد. نگفتم یچیه

 حواست کجاست؟ * 

 :ذهنم گذشت از

 .تو يچشمها شیپ -

 :دمیبه شدت به ذهنم توپ. فکرم تعجب کردم نیهم از ا خودم

 .خفه -

 :داد ادامه

 .يچه کار کرد نیبب. نگاه کن رهنمیبه پ* 

 :رو فوت کردم و آروم گفتم نفسم

 .متاسفم* 

 :رو گاز گرفتم و ادامه دادم لبم

 .نداشتم یاصال به اطرافم توجه* 

 

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .ستیمهم ن* 

 :جلو آورد و ادامه داد دنیرو به نشونه فهم انگشتش

 .يبه من بدهکار رهنیپ هیتو  یول* 

 :با تمسخر گفتم. ناخودآگاه باال رفت ابروم
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 .حتما. یاوک* 

صورتم باال آورد و  يرو گرفت و جلو رهنشیاز پ یکیزد و با دو انگشت اشاره و شستش تکه کوچ یکج لبخند

 :گفت

 .ياریکه افتضاح به بار ن يکردیاتاق دهنت رو پاك م يبهتر بود تو* 

 :خر گفتمزدم و با تمس يپوزخند

 .کنهیجلب توجه م شتریب. دوست دارم شتریب يجور نیا* 

 . دوباره داغ شدم. صورتم فرود اومد يرو قایکه دق دیکش یقیکرد و نفس عم يزیتمسخر آم خنده

 . که در باز نشد. و به سمت در برگشتم که به اتاقم برم دمیعقب کش یکم اریاخت یب

 :کردم فک

 .امروز، روز شانس منه -

 .یکردم ول نییرو باال و پا رهیدستگ رهدوبا

شدم و بعد عقب گرد کردم و با  رهیبه در خ يچند لحظه ا. لب دادم ریز یبه در نگاه کردم و فحش تیعصبان با

 .دمیشدت خودم رو به در کوب

 .اوخ -

داده  هیتک واریبه د. با خشم به طرفش برگشتم اما باز هم سردرگم شدم. خنده پسر به هوا رفت کیشل يصدا

 .کردیتماشا م یینمایس لمیف هیمن رو مثل  يها يباز وونهیداشت د نهیبود و دست به س

 :دیپرس رتیبا ح دینگاهم رو د یجیگ یوقت

 ؟یکنینگاهم م يطور نیچرا ا* 

 :حرص گفتم با

 .وقت به من نخند چیه. وقت چیه. گهید* 

 :باال انداخت و گفت يشونه ا. و خنده بود طنتیاز ش ییچشماش، رگه ها يهنوز تو یبسته شد ول دهنش

 .که بخوام بهت بخندم نمیبیتو رو نم گهید* 

 :به در اتاقش اشاره کرد و گفت. دادم هیبه در تک يدیمن هم با نا ام. جمع شد لبهام

 .دهنت هنوز ؟یاتاق من استفاده کن سیاز سرو يخوایم* 

 :گفتم یرو قطع کردم و با خشک حرفش
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 . متشکرم. نه* 

 :پوزخند گفت با

 .طور آراسته، برو گردش نیپس هم* 

 :ادامه داد. اخم نگاهش کردم با

 .از هتل رونیب* 

منو . کردمیاگر در توانم بود، حتما خفه اش م. کردمیهجوم خون رو به صورتم حس م. تر شد ظیغل اخمم

 کنه؟یمسخره م

 :کردم و گفتم یلباسش نگاه به

 .کنهیموضوع درباره تو هم صدق م نیا* 

 :حرص درآر زد و گفت يلبخند

 . که لباسم رو عوض کنم رمیم. يممنون که گوشزد کرد* 

 :داد زدم یسرش به فارس پشت

 !پررو يبه من چه پسره  -

 :از داخل داد زد. باز موند مهیاتاقش ن در

 .یکن زیصورتتو تم يایب یتونیتو هم م* 

 

چه وقت . لبهام رو با حرص جمع کردم. شد دیسف ده،ینوك انگشتم از کف ماس. دمیبه دور لبهام کش یدست

 !خراب شدن بود آخه؟

 ». عستیضا گایدر حد الل«  انایبه قول د. دمیبه دور لبهام دست کش دوباره

آروم تر، با نوك انگشتام، چند ضربه کوتاه به در اتاق . زدم و اروم آروم به طرف در اتاقش رفتم ایرو به در دلم

 :وارد کردم و گفتم

 !داخل؟ امیب تونمیم* 

 .انگشتم به در محکمتر شد يضربه ها. ومدین یجواب

 !آقا؟* 
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بد  یلیخ دیدیوضع م نیاگر من رو با ا. بود نیرزال. من يخدا. دمیبه سمت صدا چرخ ییقدمها يحس صدا با

از فکرم . شدیم نییباال و پا ادیز جانیام از ه نهیس. دمیو در رو به هم کوب دمیداخل اتاق چپ عیسر. شدیم

 :گذشت

 !بدبخت باشه؟ تونهیآدم م هیچقدر  -

 ه؟یکه االن دارم چ یحس نیاسم ا. من يخدا. دیکوبیقلبم تند م. کاناپه کز کردم يرو

 .کنهیکه داره تمام وجودم رو پر م یحس نیا

 .دستهام گرفتم نیرو ب سرم

 !ه؟؟؟یچ یحس لعنت نیا

 .ختیباز هم تمام تفکرات داخل ذهنم به هم ر. شد دهیبه سمتش کش نگاهم

 !کنه؟یمرد داره با من چه م نیا اد؟یسر من م ییچه بال داره

 :دمیآروم پرس. شدن لرزششون، محکم فشارشون دادم انیاز نما يریجلوگ يبرا. افتد یداشت به لرزه م لبهام

 !کجاست؟ یبهداشت سیسرو* 

قلبم . با چشمهاش توجه نکنم راهنشیفوق العاده رنگ پ یبندازم و به هماهنگ نییکردم نگاهم رو به پا یسع

 . رفتم ییدستهام گرفتم و به سمت دستشو نیبازوهام رو ب. دیکوبیوار م وانهید

 يچه قدر سخت بود فشار اوردن به تک تک سلولها. چه قدر سخت بود. بدنم منقبض شده بود يعضله ها تمام

 .پسر نیبه انگاه کردن  يبدنم، برا

صورتم . زدم يپوزخند خنده مانند يبلند يبار در طول روز با صدا نیاول يبه خودم افتاد برا نهیا يکه تو نگاهم

 .شده بود دیدور دهنم کامال سف. واقعا مضحک و مسخره شده بود

 .دمیرو پر از آب کردم و به صورتم پاش مشتم

 :کردم فکر

 .بهم بخنده حق داره یاگر کس -

به  انایسرم محکم کردم که اح يشالم رو رو. به سمت در رفتم ،یحرف چیاومدم و بدون ه رونیب ییتشودس از

 .دمیدستهام بود که صداش رو شن نیب رهیدستگ. مشکل برنخورم

 !خانم؟* 

 :به سمتش برگردم، گفتم نکهیا بدون
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 بله؟* 

 !ازتون متشکرم ،ییاستفاده کردن از دستشو يبرا* 

دوباره شالم سر خورد و . نگفتم و از اتاق خارج شدم یچیه. شدیم دایاز خنده و تمسخر پ ییصداش رگه ها يتو

 :غر زدم. حرصم گرفت. مشخص شد م،یتونیز ییموها

 !اه. یعوض یلعنت -

 

 . 

 . 

. 

. شدم رهیخ – دونستمیاسمش رو هم نم یکه حت – یو به در بسته اتاق پسر چشم آب دمیبار، چرخ نیآخر يبرا

 :التماس کردم دلم يتو

 .نمشیبب گهیبار د هیاجازه بده ! من يخدا -

 :فکر کردم. شدمیخفه م یداشتم از شدت نگران. دمیکش بیبرآورده شدن دعام، صل يبرا و

 .دونستمیکاش الاقل اسمش رو م* 

 !حق داشت تعجب کنه. دمیکشیبود که آه م یبار اول. گرد شد اناید يکه چشمها دمیکش یقیعم آه

 ام؟ینم رونیسر من اورده؟ چرا از فکرش ب ییچه بال یچشم آب بهیپسر غر اون

 !دوباره اشم؟ دنیمحتاج د چرا

 .رفتندیم رجهیذهنم ش يتو گهید يهزاران چرا و

 .شدم رهیهام رو ماساژ دادم و منتظر، به در بسته اتاق خ قهیشق

 .نمتیبب گهیبار د هیبزار ! یاحمق عوض رونیب ایب. رونیب ایب

 ؟يآتر میبر يایمن -

 :پرخاش کردم بایو تقر دمیچرخ انایسمت د به

 .اسم منو کوتاه نکن -

 :آرومتر ادامه دادم. دیعقب کش اریاخت یتن صدام، ب از

 .امیمنم م گهیتا چند لحظه د. دیشما بر -
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 نیزم يکه پام رو پشت سرم رو یدر حال ،يدیبا نا ام. لبهام جمع شد اریاخت یب. شدم رهیبه در اتاق خ دوباره

 .به سمت دوستانم به راه افتادم دم،یکشیم

 . ادیکردم نفسم باال نم یبودم که حس م یعصب انقدر

با . دیکوبیم انهیطور وحش نیبزنم که ا غیاز دست قلبم ج خواست،یدلم م. انداختم ییو نگاه گذرا دمیچرخ دوباره

 .دمیبه در کوب یحرص، به سمت در اتاق رفتم و لگد محکم

 !پام. آخ -

 :به هم فشرده رو به در بسته داد زدم يدندونها نیاز ب. حرص کردم شتریب

 .برو به جهنم* 

به  دهیبرچ يو لبها یو با ناراحت ستادمیا نیکنار رزال. دوستهام رفتم شیدوباره به سمت در برگردم، پ نکهیا بدون

 . شدم رهیساختمان براق هتل خ

 .يومدیه نک ستیمهم ن اصال

آروم . که لبهاش کش اومد دید ینگاهم چ يتو دونمیبهم بزنه، اما نم يکه لبخند دیبه سمتم چرخ نیرزال

 :دیپرس

 سا؟یشده آتر يزیچ -

 :که فکم رو منقبض کرده بودم، سرد گفتم یرو دور خودم حلقه کردم و در حال دستام

 شده باشه؟ يزیچ دیبا. نه -

 .دادنش نداشتم رونیب يبرا یمیگلوم بود که تصم يتو يکرده  ریخاطر نفس گ به. داشت يادیارتعاش ز صدام

 .کردمیلرزش لبهام رو حس م. رو باز کرد که جوابم رو بده که منصرف شد دهنش

 :فکرم گذشت از

 !نمیدوباره اون پسر رو بب خوامیمن م -

تند و تند آب دهنم . کردیم میعصب شتریو ب دیکوبیمغزم م يدو ساله پا رو کیکوچ يدرونم، مثل بچه ها يصدا

 ...تا آروم بشم اما دادمیرو قورت م

 .اتاق يبه سمت پنجره . و مشتاقم رو به سمت باال هل دادم رینگاه دلگ ار،یاخت یب

 !؟ییپس تو کجا* 

 .نکنم هیوقت گر چیبود، که ه يچه اصرار دونمینم. دوباره فکم رو منقبض کردم. گرفتیداشت درد م سرم
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 .نشد يهم خبر باز

 ». يایاصال به درك که نم «

 سا؟یآتر -

 . و منتظر نگاهش کردم دمیچرخ انایسمت د به

 ؟ينکرد دایدستبندت رو پ -

 .معلوم نبود کجا گم شده... نمیدستبند نازن. داغ دلم رو تازه کرد.. اوووووه

 :دیو پرس دیکش یآه. تکون دادم» نه « رو به نشونه  سرم

 کجا افتاده؟ ادینم ادتی -

بهم انداخت که متقابال  ینگاه. ازم فاصله گرفت ینفسش رو فوت کرد و چند قدم. سر تکون دادم دوباره

 :با تمام قدرتش داد زد. نگاهش کردم

 تو چه مرگته؟ -

 :دمینگاهش کردم و پرس يکنجکاو با

 ؟یچ یعنیمر،گ،ته؟ ... چه -

 :دیکش غیته دل ج از

 ! برو به جهنم -

 »! ستین یحرج وانهیبر د« هم  یرانیضرب المثل ا هیطبق . شده بود وانهید. باال انداختم يا شونه

 :که دور شد، برگشت و دوباره داد زد یکم

 .يخسته کننده ا یلیخ -

 . نگاهش کردم که جا خورد زیت

 .یتحمل کن یستیمجبور ن -

. و برازنده بود کیش یلیخ. شد فیح. شدم رهیدستبندم رو مچ صاف و برنزه ام خ یخال يرفت و من به جا اناید

 .اومد یبه دستم م یلیخ

 .آورد رونمیب االتیاز خ کرد،یمادرم، که بچه ها رو صدا م يصدا

 »! داد بزنه دیچقدر با چارهیب «
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 يروزها. بهشون خوش گذشته بود یلیخ یسفر دست جمع نیانگار ا. چهره بچه ها گرفته بود. ستادمیهلن ا کنار

 . ا من مثل زهر بودآخر که بر

 .ومدیآخرش هم ن. نگاه خسته ام رو ازش گرفتم اس،یبا . از زل زدن به در براق هتل خسته شده بود چشمام

 نیسر و کله زدن با چند يبرا م،یمق يها یحیمس يمدرسه  ریبه عنوان مد. مادرم فوق العاده خسته بود چهره

 . صرف کرده بود يانرژ یحساب» کره خر «  انایدختر کله شق و خوش گذرون و به قول د

 !دیپوک یداشت م انایقول د به

 :داد زد باز

 انا؟ید يریکجا م* 

با التماس . دادیبار چندم بود که داشت بهش تذکر م دونمینم. رفتیکله اش نم يحرف تو. نگاه کردم اناید به

 :گفت

 .کنمیخواهش م. گردمیزود برم -

 :با تحکم گفت  مادرم

 . زود برگرد یلیخ -

 .در منتظر موند يجلو يبا حالت دو به طرف در هتل رفت و چند لحظه ا اناید

 

 .محکم بغل کرد دم،یدیرو که پشتش به من بود و صورتش رو نم ياز چند لحظه، پسر بعد

 .ختیقلبم ر. که به سمتم برگشت، نفسم حبس شد پسر

 ؟.من بود، پس چرا یکه همون چشم اب اون

 بغل کرد؟رو  اناید چرا

 . شد دهیسرم کوب يمثل پتک رو» چرا  «

 ». چرا، چرا، چــــــــــرا «

دندونام  نیبا حرص لبم رو ب. زدیوار م وانهیقلبم د یول نمینب يزیچرخوندم که چ يا گهیرو به طرف د سرم

 .گرفتم و مشغول کندن پوستش شدم

 اد؟یچرا خون نم. یلعنت. آه
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گل  ادیز دنیصورتش از دو. دمیسمتش چرخ هیبا نفرت . رو کنار گوشم حس کردم اناید ينفس ها يصدا

 .زدیو نفس نفس م. انداخته بود

 :دیبا لکنت پرس. اما نگاه خوشحالش رنگ باخت د،ینگاهم چقدر تنفر د يتو دونمینم

 ؟یکنیم... نگام.. ينجوریا. چرا -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .نداره یخاص لیدل -

که هر  کرد،یم يداد دوباره مادرم که دختر ها رو گروه بند يبا صدا. نگفت يزیچ یهم کرد ولتعجب نگا با

 .به راه افتادم نیبره، نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت ماش نیگروه، با کدوم ماش

 .ختیر نییهتل نگاه کردم، قلبم پا يوارهایو به د دمیبار چرخ نیآخر يبرا یوقت

 .دمشیدینم گهید

 .فرستادم رونیباز دمم رو ب قتر،یو عم دمیکش یقیعم نفس

 .یپسر چشم آب دار،ید دیام به

 

 :زدم غیتختم پرت کردم و ج ياز باال رو یرو با سر خوش خودم

 !هــــــــــورا. خونه میباالخره برگشت. هورا -

 . تخت فرود آمدم ياز باال، با کمر رو و

اما باز، . استراحت کنم یکنم تا بتونم کم یته يزیکردم ذهنم رو از هر چ یسع. دمیتخت خواب يباز رو طاق

 .نگاهم شروع به رژه رفتن کرد يجلو ،یو پسر چشم آب انایصحنه بغل کردن د

 یقینفس عم. دماغم ریعطرم رفت ز يبو. به شونه ام خورد مینیکه ب يجور. سرم رو به کنار چرخوندم آروم

 .دمیکش

 !نمش؟یامکان داشت که دوباره بب یعنی

 .فکرم، خودم هم جا خوردم نیا از

 است، برام مهم باشه؟ بهیغر هیکه فقط  یدوباره کس دنید دیچرا با -

 :سرم زل زدم يشدم و به باال مات

 کنم؟ یقدر بهش فکر م نیاصال چرا ا -
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 .شدم یم وونهیرسما داشتم د. رو فوت کردم نفسم

بهش . مطلق پشت نگاهم رو گرفت یاهیس يجا یجفت چشم آب هیها کردم، دوباره هم ر يرو که رو پلکهام

 !احمق يفکر نکن دختره 

 !فکر نکن بهش

 .تونم فکر نکنم ینم! نه. هم فشار دادم يرو محکمتر رو پلکهام

 .جون گرفت شتریپشت نگاهم ب یآب يایرو. پلکهام محکمتر شد فشار

 !بره نیاز ب ایرو نیخواستم ا ینم

 .باز شد يلبهام به پوزخند اریاخت یب

 .بودنش رو دوست داشتم ایرو یکه حت ییایرو! ایرو

 .خواست از دست بدمش یکه انگار دلم نم ییایرو

 . کرد، از فکر کردن دل کندم و سخت تر از اون، از تختم که تازه گرم شده بود یپدرم که صدام م يصدا با

 بله پدر؟ -

 .نمیکرد که روبروش بش اشاره

 ن؟یدار يباهام کار -

صحبت  یدوست نداشت که مقابلش فارس. لبم رو گاز گرفتم. اش رو گرفت مهیلبخند نصفه ن يجا یظیغل اخم

 .کنم

 .قدر تنفر داشت نیکرد، ا یم یسال بود داخلش زندگ 17که  يچرا نسبت به کشور! دونم ینم

 !که واقعا

 !لهیاص یسیکه انگل حقا

 .نبود که بشه حرف زد ییجا. خنگ بودم ،یحرف زدن فارس يخاطر بود که تو نیهم به

 حرفهام؟ دنیشن يبرا يآماده ا* 

 :گفتم تیجد با

 .آماده ام* 

 درسته؟ رانه،یا يتو تو لیامسال، سال آخر تحص* 

 . کردم دییسر تا با
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 .میبه محض تموم شدن درست، به کشورمون برگرد خوام،یو من م* 

 رو گرفته؟ میتصم نیدفعه ا هیچطور  م؟یبرگرد گه؟یم یچ نیا. گرد شد اریاخت یب چشمام

 ...اما* 

 :گفت –وجود من هم به ارث گذاشته بود  يتو قایکه دق يزیهمون چ – تیجد با

 .ستیدر کار ن ییاما چیه* 

 .کردم خونسرد باشم یسع. بستم و نفسم رو فوت کردم يچشمام رو لحظه ا. حرص دندون هام رو به فشردم با

 ...دو ، سه، چهار ک،ی

 :انداختم، گفتم یکه شونه باال م یجام بلند شدم و در حال از

 .کنمیتا اون موقع خودم رو آماده م* 

 . به سمت اتاقم رفتم دم،یکوب یکه پاهام رو با قدرت م یحال در

 !احمق خودخواه یسیانگل ره؟یگ یم میبدون مشورت تصم چرا

 کنم؟دل ب نجایچطور از ا. دمیکش یقیعم نفس

 

 .مثل برق و باد. هم زود یلیخ. سال گذشت کی

دفترم رو . شدم رهیاتاقم خ يها واریبار، به د نیآخر يپنجره نشستم و برا يروبرو يگهواره ا یصندل يرو

 .یآب يپر بود از چشم ها. برداشتم و بهش نگاه کردم

 .دوباره اش بودم دنیچقدر مشتاق د. زدم يلبخند محو فقط

 :فکر کردم. انداختم و به سمت چمدونم رفتم يرو کنار دفتر

 .میگرد یبر نم گهید -

 !بود نیچقدر سنگ. اووووف. به سمت در رفتم یرو برداشتم و به سخت نمیتوجه، چمدون سنگ یب

. دمیگرفتم و دوباره چمدون رو دنبال خودم کش یدسته اش رو دودست. کردم ینفس زنان پله ها رو ط نفس

 .برام نمونده بود دنینفس کش يبرا یقدرت گهیداشتم، د یبرم قدمها رو نیآخر یوقت

به دستهام کرد و با  یبه من و نگاه یو نگاه دیکه از شدت تنفسم متوجه حضورم شده بود، به طرفم چرخ پدرم

 :اخم گفت

 ارمش؟یمگه نگفتم من م. لجباز يدختره * 
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 .نشد یول. کردم لبخند بزنم یزدم، سع یکه نفس نفس م یحال در

کردم که نفسم از راه  یم نییام رو باال و پا نهیتند و تند س. ادیچمدون، نفسم باال نم ینیکردم از سنگ یم حس

 .ادیحلقم راحت باال ب

 :زدم و گفتم ينفسم که باز شد، لبخند راه

 مگه نه؟. مهم آوردنش بود -

 .دیدستم قفل کرد و چمدون رو به زور از دستم کش يدستش رو رو فقط

 :با اخم گفت دوباره

 .يواقعا که لجباز* 

 :لب گفتم ریز

 !خودته هیارث -

 !وطن پرست. زدم يپوزخند اریاخت یب. زد یموج م یسیصداش ته لهجه انگل يتو هنوزم

داشتم به . دیکوب یام م نهیس وارهیقلبم خودش رو به د. صندوق عقب آژانس انداخت يصدا، چمدون رو تو با

اخم . شدیم دنمیزد و مانع نفس کش یبه گلوم چنگ م یانگار کس. نبود ندیاما برام خوشا. گشتم یزادگاهم بر م

 .کردم

 .سخت بود یلیسال، دل کندن خ 17از  بعد

 . به شدت دستهام رو مشت کردم. آورد کم شده یکه سر گلوم فشار م ياز بار یکردم کم حس

. کردم یحس نو تجربه کرده بودم، ترك م هیرو که توش  يداشتم کشور. دیتپ یتند م ادیز جانیاز ه قلبم

که از  يجور. دمیکش هیو پر از دود تهران رو به ر فیکث يو با تمام وجودم، هوا دمیکش نییرو پا نیماش شهیش

 . هام به سرفه افتادم هیشدت غبار، و از سوزش ر

رده بودم، فقط به پوزخند معروف ک یسال توش زندگ 17که  ییهوا انهیدر حال تنفس وحش دنم،یبا د پدرم

 .بسنده کرد شیسیانگل

 گهید. دوباره دلم گرفت. کرد یروشنم رو آشفته م يخورد و موها یباد به صورتم م. شدم رهیخ رونیبه ب دوباره

 !خورد یصورتم نم يباد تو نیا

ژست  نیا. به خودم افتاد نیماش یلیمستط نهیآ ينگاهم تو. دادم و لبام رو جمع کردم هیتک یصندل یپشت به

 .به خودش گرفته بود یلبام حالت مزخرف. اومد یاصال به صورتم نم
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 .درهم شد زیتمسخر آم يخنده  هیپوزخندم، با  اریاخت یب

 :از ذهنم گفت ییصدا

 ؟یستیچرا خوشحال ن. به کشور خودت يگرد یبرم يتو دار -

شهر پر دود و غبار، داشت ذره ذره  نیاما ترك کردن ا. دونستم یچراش رو نم. برام دردناك بود. نبودم خوشحال

 .گرفت یجونم رو م

 

 .کردم که از لرزش دستام و استرسم کم بشه قتریرو عم نفسم

قرار نبود  گهیکه د ستیتور هی یآب يچشمها يداشتم تو. بود گهید يفکرم جا یول. شده بودم رهیخ رونیب به

 ...یول اد،یممکن به نظر ب ریغ دیشا. شدم یجفت چشم حل م هی يداشتم تو. کردم یم ریس نمش،یبب

 .دمید یاون پسر رو نم گهید. کرد یم ینیسر گلوم سنگ يزیهنوز چ یول. دهانم رو فرو دادم آب

 .دمشید ینم گهید

 .با آب دهانم فرو دادم د،یچک یرو که داشت م یاشک قطره

که  يناباور به دور تا دور شهر. دیچرخ ریدور تا دور مس يچشمم تو. شدم ادهیپ یلیم یبا ب ن،یماش ستادنیا با

 .آخر يلحظه ها يبرا. بار آخر يبرا. شدم رهیخ نمشیقرار نبود بب گهید

 .کرده بودم یکه هفده سال توش زندگ يشهر به

هر قدمم رو با . رفتم یکند راه م. دنبال پدر و مادرم به راه افتادم عیتوله سگ مط هیو سالنه سالنه، مثل  آروم

 .پدرم از برگشتن برگرده میتصم دیکه شا داشتمیبر م نهیطمان

رو  تشیهنوز هم نتونسته اشراف. داره یقدم بر م یهنوز هم مغرور و اشراف. شدم رهیپشت به راه رفتنش خ از

 .کنه یم يهنوز احساس برتر. فراموش کنه

 .خشک و سرد و مغرور. لهیاص یسیهم انگل هنوز

. اومد من رو ازش جدا کنه یچطور دلش م. شهر من بود نجایا. من بود یزندگ نجایا. نگاهش کردم نهیک با

 داد؟ یچطور به خودش اجازه م

 .که از شر افکار سوزاننده مغزم خالص بشم دمیکش یقیعم نفس

 .دمیکش یقیدوباره نفس عم. قدرت قدم برداشتن نداشتم. رفت یجلو نم پاهام

 .شد ینگاهم آب يدوباره جلو. بستم يلحظه ا يرو برا چشمهام
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 :زد ادیفر ذهنم

 .سایفکر کن آتر نیبه ا. شینیاونجا بب دیفکر کن که شا نیبه ا -

 يدندونها یکه حت یحالت. تونستم پوزخند لبخند مانند پت و پهنم رو تصور کنم یبسته هم م يپلکها نیب از

 .گذاشت یم شیمرتبم رو هم به نما

بهم  اناید یتونیز يچشما. محکمش بهم، مثل برق چشمام رو باز کردم دنیو چسب یشدن دست احساس حلقه با

 :دیبه گوشم رس تیپدرم، با رضا يصدا. زد یلبخند م

 .که قولش رو بهت داده بودم يزیهم سورپرا نیا* 

 . و دستهام رو دورش حلقه کردم دمیکش یفیخف غیج. نگاه کردم انایاول به پدرم و بعد به د یخوشحال با

 .نبودم گهید. تنها نبودم گهید

 .پدرم جبران کرد. اومد یهم باهام م اناید

 .از دستش ناراحت باشم نیاز ا شتریب نذاشت

 

. 

. 

. 

 .ارمیرو به خاطر ب تمیتا موقع دیطول کش یکم. دمیبه شدت از جام پر انا،یبنفش د غیج يصدا با

 :ترس بهش گفتم با

 .احمق يبودم دختره  خواب* 

 :زد غیچرخوند، دوباره ج یآرود و دور سرش م یرو در م شیکه روسر یدر حال ،يشاد با

 .میریکب يایتانیاالن تو خاك بر... پاشو. خره ستیاالن که وقت خواب ن -

 :دمیو توپ دمیرو کش رهنشیپ. زد یغیج یو به دنبالش با لودگ. گفت ینیدروغ یسیحرف رو با لهجه انگل نیا

 .کنن ینگاهت م ير.چط نیبب. نیبش* 

 :گفت یفارس ظیعشوه و لهجه غل با

 .ایریکبیا. انقدر نگاه کنن که چشاشون دراد -

 .دمیرو کش رهنشیپ دوباره
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 .زیعشوه نر* 

 :ادامه دادم شخندین با

 .شنیعاشقت م* 

 :رو کج کرد و ادام رو درآورد دهنش

 .همشون رنیبرن بم. شنیعاشقت م -

 :به اطراف انداختم و گفتم ینگاه

 همه کشته شده رو جمع و جور کنه؟ نیا ادیب یواقعا؟ اون وقت ک* 

 :و گفت دیرو کش دستم

 !دهیسرپا حال م م،یایفرود ب میخوا یم. بلند شو -

. شد ریکنارم جا گ عیداد، سر یخلبان، که دستور نشستن م يصدا دنیبا شن انایجوابش رو بدم که د خواستم

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .کنه یم رییتغ ایچقدر زود نظر بعض* 

 :لباش بود، گفت يرو يکه لبخند محو یحال در

 .رو گوش نکنم یگل نیحرف پسر به ا ادیدلم نم. بود پیخوش ت یلیخ. دمشیخلبان رو د* 

 تا حاال دختر جون؟ یاز ک اد؟یدلت نم* 

 :ادامه دادم یبا لهجه فارس و

 .یتوام از دست رفت -

 :و مسخره گفت دیکش یبود، آه ینقطه نامعلوم يکه نگاهش رو یلدرحا

 .سایآتر هیبد درد یعاشق. اووووه -

حرفش رو دوباره تکرار  اناید. سرم رو به کنار چرخوندم و کمربندم رو محکم کردم. حوصله نگاهش کردم یب

 :با حرص گفتم. کرد

 .کم معقول رفتار کن هی. دست از سرم بردار* 

 :خشم نگام کرد و گفت با

 من آدم شم؟ ؟يفحشم داد ؟يکرد نیبه من توه -
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 یبازم به فارس. زدم یحرف م یسیهر چقدر باهاش انگل. دختر درست بشو نبود نیا. شد شتریداخل نگام ب حرص

 .کردم یاصال توجه نم ایشدم  یهم رنگش م دیبا. داد یجوابم رو م

سفر  يانگار از بعد از ماجرا. آخر پرواز رو آرامش داشته باشم قهیدق دادم تا چند هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 .خلسه فرو برم يشده بود که هر وقت چشمام رو ببندم، تو نییبم، تع

 :پلکهام رو باز کنم، گفتم يال نکهیبدون ا انا،یداغ د يحس نفس ها با

 ه؟یچ* 

 :دیپرس آروم

 ؟يبرگرد یخواست ینم ؟يآتر يشد يطور نیتو چت شده؟ چرا ا -

 :و ادامه داد دیصورتم آه کش يتو

 .يوقته پکر یلیاصال تو خ -

 :و زمزمه کردم دمیکش یقیعم نفس

 .يدادن انتخاب کرد يدلدار يرو برا یبد وقت* 

 :بود گفتم اریاخت یکه کامال ب یرو به طرفش چرخوندم و با لحن سرم

 .بعدا دیشا. تونم یاالن نم* 

 :تر از خودم گفت آروم

 .تو رو خدا زود خوب شو. نگرانتم -

 !تورو خدا زود خوب شو. نگاهش کردم رهیخ

 .زد یداشت با بچه دوساله حرف م انگار

 

**** 

 :کنارم براي بار هزارم رو به من که روي تختم نشسته بودم غر زد دیانا،

امیدوارم یه اشتباهی . ينیومدي با من که آزمون فلسفه بد. رفتی فرم وکالت رو پر کردي. به من گوش ندادي -

 .ت بسوزه.ن.و.پیش بیاد و تو یکی ك

 :این اصطالحی که به کار برده بود، با تعجب به سمتش چرخیدم و بدون اینکه جلوي بهتم رو بگیرم، گفتم از

 چیم بسوزه؟ -
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 :هم خنده اش گرفت و آروم با تن پایینی گفت خودش

 .هیچی -

مثل یه . استرس داشت خفه ام می کرد. چقدر دیر می گذشت. سرم رو به سممت لب تاپ چرخوندم دوباره

 .طناب محکم که روي گلوم پیچیده شده بود و راه نفسم رو می بست

 . مثل همیشه، قطب مخالف من، دیانا، با بی خیالی تمام داشت با حالت جلفی آدامس می جوید ولی

 .اي خدا. کردم از دستش حرص نخورم سعی

 !ی می کرد همین دختر بودکسی که من رو عصب تنها

 .و نگاه خیره دوباره ام به صفحه مانیتور. پایینم رو توي دهنم گرفتم و محکم گزیدم لب

 .از دیدن نوشته رو به روم نزدیک بود چارشاخ بشم اما

 . آتریسا اسمیت. نگاه کردم دوباره

 .دنیل فرزند

 :اختیار داد زدم بی

 چی؟ فلسفه؟ -

 .با سرخوشی می خندید و مثل دیوونه ها بشکن می زد. توي هوا قهقهه ي دیانا پیچید صداي

 سوخت؟؟؟؟... اي جـــــــــونم -

 من داشتم دق می کردم و این بی شعور این طوري می خندید؟. عصبانیت نگاهش کردم با

 .کار خودش بود. اختیار چشمام با سوء ظن جمع شد بی

 .خودش بود که این طور مستانه می خندید کار

. جوري که لب تاپم بلند شد و دوباره روي تخت فرود اومد. رو مشت کردم و محکم روي تخت کوبیدم مدست

 :دیانا بلند، تقریبا با هوار داد زد

 !وحشی. هــــــــــــــــوي -

 :حرص توي صورتش داد زدم با

 کار توئه؟ ها؟ باز چه کار کردي؟ باز چه گندي زدي؟ -

 :داد دومم توي فضا پیچید. هر لحظه شعله ور ترم می کرد. فقط پوزخند زد دیانا

 باز چه جوري داري با آینده من بازي می کنی؟ -
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 :جیغ زدم. دیوونه ام می کرد داشت

 می فهمی چه کار کردي؟. نخند دختره ي احمق. نخند -

 :آروم پرسیدم. روي تخت وا رفتم. جیغم همه انرژیم تحلیل رفت با

 چطوري؟ -

 :آروم تر از خودم گفت. چشمام رو روي هم رها کردم و

 .فقط می خواستم پیش هم باشیم -

 :تر گفتم بلند

 فقط بگو چطوري؟ -

از بین دندونهاي به هم فشرده، با صدایی که . چون صداش رو شنیدم متوجه شدم. رو به هم سایید دندونهاش

 :مضحک شده بود، گفت

 .فرمت رو عوض کردم -

 

 :چشمام رو باز کردم و روبه روش، چشم تو چشم بلند گفتم. داغ دلم تازه شد بارهدو

حالیته؟ . خیلی عوضی هستی. اگر من به اون رشته کوفتی عالقه داشتم فرم پر می کردم براش. بیخود کردي -

 می فهمی؟. من می خواستم حقوق بخونم

. خاکستر شده بودم ریز شیآت. صدا گوشه تختم کز کردم یب. از داد بلندم تمام توانم تموم شد. شد هیتخل میانرژ

 .بکشم شیرو به آت انیبود تا د یجرقه کاف هیجرقه، فقط  هی

به همه . کرد یم تیاذ. بود يکه بلد بود، خراب کار يتنها کار! رو خوب بهم اثبات کرد، دختره احمق شیدوست

 !نشد بمینص یشانس چیاز دوستم ه! اوووووف. زد یگند م یچ

 :دستم گذاشت و با عجز گفت يرو رو دستش

 ؟يآتر -

تمام توانم رو ... از وسط نصف شد. نیزم دمیلب تاپ رو بلند کردم و با تمام توانم کوب... گرفتم شیآت. زدم جرقه

 :زدم ادیحنجره ام و فر يتو ختمیر

 .کنم برات یکارو م نیخودم ا ای. فقط الل شو. انیالل شو د -
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ام به سرعت باال و  نهیس. زدم ینفس نفس م تیاز عصبان. زل زد بهم صالیبا است. چشماش پر شد يتو اشک

 :با همون نفس زدن گفتم یبه سخت. رفت یم نییپا

 ؟يکارو کرد نیا ياحمقانه ا لیبا چه دل* 

 يا شهیش يها لهیت يبود تو ختهیر خی. اما نگاه من از سابق هم سرد تر شده بود. چشمام يالتماس زل زد تو با

 هی. نکردم دایوقت شهامت بروزش و پ چیکه ه یاحساس. احساس نهفته ایدن هیانگار نه انگار آدمم با . چشمام

 .احساس یبشر ب هی. روبات هی. یآدم آهن

 دیکه با ییاحمقانه، کارها تیاشراف نیخانواده، ا نیا. سرد بودم. نه انگار از گوشت و خون گرم ساخته شدم انگار

 .بزنم خیباعث شد . وقت نتونستم انجام بدم چیو ه شدیم

 .یخشک. يسرد. عالم غرور هیبا . خیعالم برف و  هیحاال زل زدم بهش، با  «

 ». جلوم ستادهیا بهیآدم غر هیانگار . وجود نداشته یانیوقت د چیه انگار

 .يآتر میهم باش شیخواستم پ یمن فقط م -

 :گفتم یبا خشک. شده ام کهیزدم به لب تاپ دو ت زل

 .و اسمم رو کامل تلفظ کن ریبگ ادی* 

 نیاز ا. کرد یچشمام بروز م يحس تو نیدونم از کجا ا ینم. با نفرت. با غرور زل زدم بهش. سمتش برگشتم

 یکه هر دفعه کارهاش رو من الپوشون نیهاش، از ا يخراب کار نیاز ا. متنفر بودم گاهشیگاه و ب يحماقتا

 .بود حسم نیاز ا. بودم زاریکنم ب

 :دادم ادامه

 ...وقت تلفظش نکن چیه گهید ای* 

 . منظورم رو خوب گرفت. فروغ شد یچشماش ب. دینگاهش پر برق

 ». ياریاسم منو نم گهید ایگندت رو درست کن،  ای «

 :گفت آروم

 ؟يآتر یول -

 :شدم و با تمسخر گفتم رهیخ شیتونیخوش رنگ ز يچشما ياستفهام تو با

 .انایوجود نداره د یول چیه ؟یول* 

 :اجازه دخالت بهم بده، گفت نکهیو تند، قبل از ا تند
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 .نیرفع ا يبرا یراه چیه گهید یول -

 یاز گاه. گاهمیغرور گاه و ب نیاز ا. نه از خودم. بود زاریاون هم از من ب. لبهاش با انزجار جمع شد. کرد مکث

از . کردم یذوق نم يزیچ چیه يبرا گهید. کم شده بود جانمیانقدر سرد که ه. یشگیهم يسرد نیاز ا. یخشک

 یفرودگاه وقت يبار تو نیاز سه سال، آخر بعدکه  نیاز ا. بود زاریبود ب رمیبانگیکه اکثر اوقات گر يسرد نیا

 ! بعد از سه سال. ذوق کردم ادیهم باهام م انید دمیفهم

 :همون انزجار ادامه داد با

 .ستیه ناشتبا -

 :زدم و گفتم ییپر صدا پوزخند

 .مشکل گهید نیا -

 ...زدم يکج خند اریاخت یمادرم ب دنیبا د. تموم موند مهیباز شدن در حرفم ن با

 چه خبره؟* 

 :دهنم چرخوندم و گفتم يرو تو آدامسم

 .دیخانوم بپرس نیاز ا* 

 .اومد یم انایحرف زدن مادرم و د يصدا. دادم به در هیدر رو بستم و تک. اومدم رونیاز اتاق ب و

با . اناید نیف نیهق هق و ف يصدا. که دخترك ناراحت نشه يجور. متیبا مال. شماتت آروم مادرم يصدا

 :صورتم رو جمع کردم و با انزجار گفتم. دیشدت دماغش رو باال کش

 .نکبت. اه -

از  لیدل! نیفقط هم. میم دور نباشخواسته از ه یکه م نیا. حاشیتوض يصدا. اومد یآرومش م يحرفا يصدا

 واقعا؟ شدیم دایاحمقانه تر هم پ نیا

 »! به قول خودش «  مینباش اهیخوام صد سال س یم م؟یهم باش شیپ

 .دنبال خودش دینگاهم کنه دستم رو گرفت و کش نکهیا یب. رونیمادرم اومد ب. باز شد در

 .ماما؟ دستم کند یکنیکار م یچ* 

 دیکش یقیآه عم. رو ماساژ داد شیشونیو پ دیکش یقینفس عم. اخم کرده بود. روبروش متوقف شدم. کرد ولم

 :و گفت دیکش یدوباره آه. ومن باز آدامسم رو چرخوندم

 .دختره واقعا احمقه نیا* 
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 :زدم و گفتم يپوزخند

 .متوجه شدم نویوقته ا یلیمن خ* 

 :کرد و آروم گفت نگاهم

 .سایکرد آتر شهینم يارک. شده رید یلیخ* 

دستام . روشن خوشگلش يبه چشمها. زل زدم بهش. گهیپوزخند د هی. نگاهم سردتر شد. رو چرخوندم آدامسم

کردم خونسرد  یسع. اناید يکالفه شده بودم از کارها. رو پشت گردنم قفل کردم و لبام رو به هم فشار دادم

 :آدامسم رو باد کردم و گفتم. باشم

 تونم بکنم؟ یچه کار م. شده رید دونمیم* 

 :گفت يکرد و با خونسرد نگاهم

 .یکالسها شرکت کن يتو دیبا* 

 

 :سرم  يتو دیچیپ صداش

 ». یکالسها شرکت کن يتو دیبا «

 يتو شه؟ینم میازش حال یچیدرس مسخره و مزخرف که ه هی يکالسا يکالسها شرکت کنم؟ تو يتو دیبا

رو که همه  نیا اره؟یاحمق تمام ع هیرو ثابت کنم؟ که دوستم  ی؟ چاثبات يفلسفه؟ برا يشرکت کنم؟ تو یچ

 .برخورد نیدر اول یحت! فهمن یم

 نیاز فرم کالجش رو نداره؟ ا ينگهدار ییتوانا یسرد و خشکم که حت يعرضه  یب هیرو ثابت کنم؟ که  یچ

 .ینه اثبات کردن. یدنیفهم ه،یدنید! ستین یاثبات شدن زایچ

 :داد زدم بایتقر

 ؟یچ* 

 :گفت شیشگیهمون آرامش هم با

 حیکدوم رو ترج. یفتیعقب ب یسال از زندگ هی ایو  ،یشرکت کن دیبا ای. دلم زیعز يندار يا گهید يچاره * 

 هوم؟ ؟يدیم

داره؟ برم  یچه فرق شه؟یدختره باعثش م نیا مو؟یسال از زندگ هیسال؟  هیگفت؟  یم یچ.نگاش کردم رتیح با

 ! که نرم شهیسالم تباه م هیهمون قدر 
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 شم؟ الهیهم پ لسوفیمشت ف هیبشه؟ با  یفلسفه که چ يسرکالسا برم

 :گفتم

 ...من... اما ماما* 

 :دیرو قطع کرد و پرس حرفم

  ؟یسال رو تباه کن هی يدوست دار سا؟یآتر یتو چ* 

 ریز. لرزوند یگوشم رو م ،ینفسهام تند و عصب. داغ کرده بودم تیاز شدت عصبان. حرص سرم رو برگردوندم با

 :لب گفتم

 .خراب کار* 

... خواست آرومم کنه یم. ببره نیخاکسترم رو از ب ریز يداشت گدازه ها یبه شدت سع. سمت مادرم برگشتم به

 .ساعت 24هر روز . روز 365. نبود یسال کم حرف هی

. ذاشتم یمو براش نم گهیدم دستم بود د انایاگر د. موهام يچنگ زدم تو. رو با حرص به هم فشار دادم لبام

 .هیثان 60 قهیهر دق. است قهیدق60هر ساعت . فکر یدختره ب

 .رشته احمقانه عالقه ندارم، رفتن و نرفتنم وقت تلف کردنه نیبه ا لونیاپس هیمن  یماما وقت* 

 .معروفش باز شد ياز لبخندا یکیلباش به . بهم کرد ینگاه

. من ياون معروف بود و اخما يلبخندا. من سرد و خشک ،یاون احساس. میبود و مادرم نقطه مقابل هم من

 .يسرد نیلعنت به ا. ییاژدها يچشم غره ها م،یاخمام، خشک

 .دیخند. کرد یجذابش م یلیلبخنداش خ. رو گذاشت دو طرف صورتم و محکم فشار داد دستاش

 .که افتاده باشه یاتفاق نیا يتو یمصلحت دیشا نکهیا. زنن یقشنگ م یلیحرف خ هی ایرانیا* 

 .دیگذاشت و مادرانه بوس میشونیپ يلبهاش رو رو... دمیکش یقیعم نفس

 .ریبه خودت سخت نگ نقدریدلم ا زیعز* 

 .داد از بس که حرص خورده بودم یمغزم داشت ارور م. باال انداختم شونه

 .يریگ یسر درد م. حرص نخور نقدرمیا* 

 :به هم فشرده گفتم يدندون ها نیاز ب. با غضب. با حرص. رو جمع کردم لبهام

 واسه من داشته باشه؟ یتونه چه مصلحت یاحمقانه م يفلسفه  يرشته  هی* 

 :آروم گفت. رونینفسش همراه با خنده اومد ب. مکث کرد يو چند لحظه ا ستادیبه من ا پشت
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فکر نکن . یچشم آب ستیهمون تور. ارگ بم يتو. شینیبب يدلت هست که دوست دار ينفر تو هی سایآتر* 

 .شینیبب دیشا. باشه نیمصلحتت ا دیشا. دمینفهم

 دونست؟ یمادرم از کجا م. یچشم آب ستیاون تور. دیباال پر اریاخت یابروهام ب. کرد خیتنم  تمام

 از کجا؟ ؟يجور چه

 :زور گفتم به

 ...ماما* 

 :و گفت دیخند

 .يکرد یکه بهش م یبیاون نگاه عج. که تو دفترت بود یآباون همه چشم . من مادرتم سایآتر* 

 بود؟ دهیاز کجا فهم. شده بود خیتنم س يموها. سمت اتاقم راه افتادم به

 بود؟ يچه سر نیا

 ...دمشید یفقط اگر م. رفت نیاز ب انایاز د میتمام دلخور. شد شتریام ب زهیانگ

 ...دمشید یم اگر

 .لبم جا گرفت يرو يمدت لبخند محو نیرو بردم باال، بعد از چند سرم

 يصدا. تخت نشستم يلباس رو یتخت پرتاب کردم و ب يمدل مردونه ام رو رو یصورت راهنیپ تیعصبان با

 :اومد اناید

 .میخواستم با هم باش یمن فقط م. کارم احمقانه بود کنمیاعتراف م. خوام یخب من معذرت م سا؟یآتر -

 :ته گلوم انداختم و داد زدم خانواده صدام رو یب يدخترا مثل

 . صداتو بشنوم یخوام حت ینم. فقط خفه شو. انایفقط خفه شو د -

 :گفت د،یلرز یکه م ییبا صدا. کرد بغض

 .سایخوام آتر یمعذرت م. متاسفم -

گرفت ال اقل در  یم ادی. اما براش خوب بود. خوب زهر چشم ازش گرفته بودم. شد یداشت کامل م هشیتنب

 .رو انجام نده يخود سرانه کار نده،یآ

 :نکرد، ادامه داد افتیازم در يزیچ یوقت. در جوابش نگفتم یچیه

 .ایب یاگر خواست. رم یمن م -
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چرا . روحم زل زدم یبه صورت خشک و ب. ستادمیا نهیآ يجلو. ستادیا یتنم خوب م يتو. دمیرو پوش راهنمیپ

 قدر سرد؟ چرا؟ نیعاطفه؟ چرا ا یقدر ب نیا

 .دیبار یم ياز نگاهم هم سرد یحت

  ؟يمن چه کار کرد يبا خواسته ها! اناید. هم گذاشتم يرو يلحظه ا يرو برا چشمهام

 ». شه جمع کرد یرو نم ختهیکه ر یآب« به قول خودش . کردم خودم رو کنترل کنم یسع

 .شعور بود یدختر ب نیواقعا که ا! واقعا که. دمیترک یم تیداشتم از عصبان یول

 .رفتم رونیرنگم رو برداشتم و تند به سمت ب دیفورد سف چییسو

 .داشتم يا گهید يمن آرزوها! اناید

 .رشته نفرت دارم نیمن واقعا از ا. شدم، دوباره اعصابم خرد شد رهیساختمون بلند کالج که خ به

 .مادرم يها يبا وجود دل دار یحت

 .یلعنت. اوه -

 .کنار زدم و جلو رفتم بود ختهیصورتم ر يبلندم رو که رو يموها

 .رشته بشه نیباعث عالقه مند شدنم به ا یعامل دوارمیام

اما . تند بود. فکر کردم انایخوندم، به رفتار تندم با د یلب دعا م ریفتم و ز یطور که تند تند راه م نیهم

 .هاش هیگر. مستحقش بود

 .دمیکش بیدوباره صل. کالس روبروم بود. تند تر رفتم و پوزخند زدم. دمیکش یآه

 .رشته عالقه مند کن نیمن رو به ا. ایخدا

 :و آروم گفتم دمیکش يبلند نفس

 .دوارمیام -

 :آشنا از پشت سرم گفت ییصدا. در زدم آروم

 ؟يریهنوزم دلگ -

 . نگفتم یچیه

 .شرف یسگه ب یلیاستاده خ نیگن ا یم -

 !وونهید ياناید. گرفت ام خنده

 .محشره! ریجلسه اول و تاخ. بهش بدم، دوباره در زدم یجواب نکهیا بدون
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 :داد یتوجه ادامه م یب انایکرده بود و د خی دستام

 .ده یاجازه ورود بهش نم گهیداشته باشه، د ریبار تاخ هیهر کس  -

 :دمیتوپ بایتقر. برد یحوصله ام رو سر م داشت

 .اناید ریگل بگ -

 . گرفته بودم ادیبود که از خودش  يجمله ا نیا

 !يراه افتاد -

 :کردم دیحرفش بود، تاک يکه تو يا هیتوجه به کنا یب

 .یاز دو سالگ -

 .کرد خیتمام بدنم . شد ختهیسرم ر يرو يکه اومد، حس کردم آب سرد»  دییبفرما«  يصدا

 .صدا چقدر آشنا بود نیا

 .یچشم آب ستیاون تور يصدا مثل

 ». زنه یگوشم زنگ م يکه هنوزم تو ییصدا «

 !)ازتون متشکرم یبهداشت سیاستفاده کردن از سرو يبرا(

به  یبردم و در همون حال نگاه رهیانگشتام رو به سمت دستگ یتوهم زا رو از خودم دور کردم و به آروم افکار

 .بود دهیدختر شجاع، رنگش پر. انداختم اناید

 

 

 :فکر کردم یآروم به

 باشه؟... نجایا... اونم... شه یم... یعنی -

 .هم پشت سرم اناید. شدم وارد

 .دیحلقم ماس يبدم که حرف تو یحیرو باال بردم که توض سرم

 !طنتیهمون ش. همون رنگ. همون نگاه. چشمها همون

 ! من باشه یدوست داشتن یآب ستیتونه همون تور ینم نیا! نه. انداختم نییرو دوباره پا سرم
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 يجاذبه ها دنیو د يخورد که اوقات فراغتش رو با جهان گرد یم کاریغم ب یپسر ب هیبه  شتریب اون

مثل  انا،یبه قول د ،یقاب مشک نکیع هیو  ياستاد کالج که با ظاهر جد هینه . کرد یمختلف پر م يکشورها

 .کرد یقاتل پدرش نگاهمون م

 :گفت اناید

 م؟ینیبش میتون یم -

 :خشک گفت یو لحن تیجد با

 .بخشم یدفعه رو م نیا. دیدار ریباشه که تاخ يدفعه آخر -

 .یو بگه زک ارهیخواست زبونش رو براش در ب یدلم م. با آرامش خاطر فوت شد اناید نفس

همون چشم  نیا نکهیمطمئن شدنم، راجع به ا. کردم یم زیخشن روبروم رو آنال یهنوز داشتم استاد چشم آب من

 یم دهیکش انایشه، پشت سر د یکه بوکسل م ینیشد که داشتم مثل ماش یانجام م یر حالد ست،یخودم ن یآب

 .کردم یو هنوزم سرم به عقب بود و داشتم نگاهش م. شدم

 !ستیهمون پسر ن نیا

 هم نبود؟ نجایا. لبام جمع شد ناخودآگاه

 .به خودم تشر زدم دوباره

 برام مهم باشه؟ چرا؟ دیبا چرا

 :فکر کردم اریاخت یب

 .هم مهمه یلیخ. مهمه یول -

 .پهلوم! اوووخ. به خودم اومدم انایدردناك د يسقلمه  با

قاب  نکیاون ع. بهش نگاه کردم یبا گنگ. نگاهش کردم که با چشم و ابرو به استاد اشاره کرد تیعصبان با

 ...گذاشت ینم. نه ایخودشه  بشم و بفهمم واقعا قیدق نیاز ا شتریچشمهاش ب يداد تو یاجازه نم یلعنت یمشک

 :گفت دوباره

 .رشته نیورود به ا يبرا لتونیو دل. اسمتون -

 زنه؟ یحرف م يطور نیتازه وارد ا يدانشجو هیبا  یبه چه حق. کردم اخم

 !به درك. ستیاصال به جهنم که خودش ن. تر شد ظیغل اخمم

 !شتریب یلیخ. روبروم یاز مرد چشم آب شتریب یحت. سرد، خشک. مغرور. خودم برگشتم یقاب اصل به
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 ...لمیو دل. تیاسم سایآتر* 

 .هم مشخص شد ابمیدندون آس یکه حت قیاون قدر عم. کردم و پوزخند زدم یمکث

 ل؟یدل* 

 :گفتم یخشک به

 !کار شد نینفر باعث ا هی. نداشتم یخاص لیدل* 

 و اون شخص؟* 

 .در حرص دادنم داره یمرد هم تبحر خاص نیا انا،یعالوه بر د نکهیمثل ا. رو با حرص جمع کردم لبام

 د؟یمن رو بدون لیکه دل دیمصمم یلیخ* 

 .پرسم یرو م نیدانشجوهام ا يمن در هر حال از همه * 

 ...زدم يخند شین یبدجنس با

 ازتون بپرسن؟ يزیتونن چ یو دانشجوهاتون هم م* 

و  یاز سرتق دیشا. دونم ینم ،یاز چ. لبهاش ياومد رو ياومد لبخند محو رونیب خشیاز اون حالت  باالخره

 .اومده باشه ادشی يزیهم چ دیشا. خوشش اومده بود میحاضر جواب

 .البته* 

 چشمها همون چشمهاست؟ نیپس چرا ا ستیمرد همون مرد ن نیاگه ا. چشماش يزدم تو زل

 د؟یقدر کنجکاو نیا شهیشما هم* 

 .ختیدلم ر. خنده اش به هوا رفته بود کیدر اتاقم شل يکه جلو يهمون طور. دفعه بلند قهقهه زد نیا

 .خودش! خودشه

 :دوباره اظهار نظر کرد اناید. کردند یبا تعجب نگاهش م همه

 .بدبختا چقدر حاجت روان -

 .یسالها هست نیا يمن تو يدانشجو نیتو گستاخ تر* 

 :گفتم یاشراف یزدم و با لحن يپوزخند. رسوندم یرو به حد اعال م یگستاخ دیبا

 .باعث افتخاره* 

چشم هاش رو ماساژ  یرو برداشت و با دو انگشت کم نکشیلبهاش بود، ع يرو يکه هنوز ته خنده ا یحال در

 .که الل شدم يجور. بعد نگام کرد. داد
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 .داشت يچشمهاش چه جاذبه ا. حرف زل زدم بهش یب

 درسته؟. توجه یمن کنجکاوم و شما ب* 

 :کرد دیتاک. ستادیا میصندل يجلوتر اومد و روبرو. مست ها فقط نگاهش کردم مثل

 .دیبه من نداشت یتوجه دیکه وارد کالس شد يزنم از لحظه ا یدرسته؟ حدس م* 

 :خم شد و آهسته تر گفت یکم... زد يخند شیرو از داخل گاز گرفتم که ن دهنم

 .شما، فلسفه یدرس اصل استاد. هستم مزیآدام ج د،یاز کالس نر رونیبدون شناخت من ب نکهیا يبرا* 

 .پشتش به من بود. رفت یداشت م. زدم یعیخند وس شین

 .خوشبختم* 

 .که دستش به خونم آغشته نشه رهیگ یخودش رو م يمشخص بود داره جلو. نگاهم کرد زیو ت برگشت

 :کنار گوشم گفت اناید

 .قدر پررو نوبره نیدانشجو هم ا -

 :دینشست و پرس زشیپشت م. نگاهش کنم شونه باال انداختم نکهیا بدون

 حاال اجازه دارم جواب سوالم رو بدونم؟* 

 .شد دهیکش یحس چیسالها فقط لبهام بدون ه نیمثل همه ا یول. کردم لبخند بزنم یسع

 ...خانوم نیو ا. رشته ندارم نیبه ا يعالقه ا یحت. نداشتم یلیمن دل. دیباور کن* 

 :که کنارم نشسته بود اشاره کردم و ادامه دادم انایسر به د با

 .امیرشته ب نیباعث شد به ا* 

 .رو در آورده بودم حرصش

 بود؟ یاسمتون چ* 

 .تیاسم سایآتر* 

 .نگاهم کرد یگنگ با

 ؟یچ* 

 .سایآتر* 

 .چهره اش گنگ تر شد حالت

 »هوشش چطور استاد کالج شده؟  نیبا ا. چقدر خنگه نیا «
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 ش؟یو معن* 

 .دختر آتش. هیرانیا لیاسم اص هی* 

 .شد رهیچونه اش گذاشت و بهم خ ریهم قرار گرفته اش رو ز يدست رو دو

 انتخاب کرد؟ یرانیاسم ا یسیدختر انگل هی يبرا دیچرا با* 

 ! چقدر سوال داشت. نگاهش کردم یخستگ با

 یتوجه چیه هیبق. میزد یحرف مکه  میفقط من و مرد روبروم بود. انداختم گهید يپا يدادم و پام رو رو لم

 .نداشتند و هرکس مشغول کار خودش بود

 گه؟یسوال د. یرانیمادرم به فرهنگ ا دیبه خاطر عالقه شد* 

و .براش ضعف رفت يدلم لحظه ا. زد و ابرو باال انداخت یکیلبخند کوچ. دهیچقدر سوال پرس دیهم فهم خودش

 .گوش خودم يزدم تو یاگر امکانش بود م. بعد به خودم تشر رفتم

 !نهیهم وضع هم نجایانگار ا. کالس به پا شده بود يتو ییبلوا. ستادیدانشجوها ا يبلند شد و روبرو دوباره

 .محکم صداش رو صاف کرد. نبود ياز برگشتن کالس به وضع عاد يخبر یمنتظر موند ول يا هیثان چند

 .ه بودجذبه اش فوق العاد. همه خفه شدند يا هیعرض چند ثان در

 

 

 مزیآدام ج یکردم، به استاد چشم آب ینم یپشت سرم توجه اناید يرفتم و به التماس ها یکه جلو م یحال در

 من؟ ستینبود؟ تور ایاون بود . فکر کردم

 :گفت بلند

 سا؟یآتر* 

 هووم؟* 

 .دهن اهم شده تو ببند یبود که تو بهش گفت ستهیهمون پسر تور نیگم ا یم -

 :زدم و گفتم ییتلفظ کرد که پوزخند با صدا يرو جور اهم

 .دمیفهم -

 نداشتم؟ یطور احساس خوب نیوقت بود ا چند

 :کنان گفت غیج غیج
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 .چشاش سگ داره انگار. شرف یخوشگله ب یلیخ يوا -

 یعصب لیدل یب. چه مرگمه دمیفهم ینم یحت. صورتم داغ شده بود. کردم یخون رو به سرم حس م هجوم

 :دمیبه هم فشرده غر يندون هاد نیاز ب. بودم

 .رهیمواظب باش گازت نگ* 

 :ادامه دادم یفارس به

 !سگ داره یلیچون انگار خ -

 .شدم دهیبکنم، به شدت به عقب چرخ یبتونم حرکت نکهیقبل از ا. شونه ام حس کردم يرو رو دستش

 ؟یکن یچه کار م* 

 :گفت یلرزون يصدا با

 مگه من چه کار کردم؟ ؟یکن یبرخود م ينجوریچرا ا -

 !بشر رو داشت نیچقدر ا. اعصابم خرد شده بود. رو مشت کردم دستام

 یدلت م يهر گند ،یکن یخواد م یدلت م ياحمق هر کار يتو، دختره ! يچه کار نکرد ؟يچه کار کرد* 

 .يو بعدم طلبکار یزن یخواد م

 :زد داد

 .کردم يخوب کار -

 :تر از خودش گفتم بلند

 .احمق يغلط کرد -

 !مسخره بود. دیکش یم یکیو هر کدوم صداش رو به رخ اون  میبود ستادهیراهرو ا يتو

 .دادند یاوردند گوش م یازش سر در نم یچیکه ه یبودند و با تعجب به زبون ستادهیهم دورمون ا هیبق

بودند،  ستادهیکه دورمون ا ییکسا يو همه همهمه  انایفوق العاده بلند، باعث شد هم من و هم د يصدا هی

 .همزمان خفه بشه

 چه خبره؟ نجایا* 

از  انایبحث من و د. انداختم مینگاه به استاد چشم آب هیو  اناینگاه به د هی! خود نکبتش بود. طرف صدا برگشتم

 . بود دهیسگ دار مرد روبروم به دعوا رس يچشم ها

 اصال ارزش داشت؟. سردش انداختم يبه چشم ها گهینگاه د هی
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 .دیایبا من ب* 

 .یو من با خشک. انداخته ریبه ز ياون با سر. میو راه افتاد میهمزمان به هم نگاه کرد انا،یو د من

 . دفترش نشسته بودم ياستادم، تو يخودم که اومدم، روبرو به

 ؟یاول دعوا به پا کن يهر جا که قدم بزار يتو عادت دار* 

 ...آدم نیاز ا. من نبود ریتقص* 

 :م و ادامه دادمداد یفحش

 کنارم بپر* 

 :دیتوپ

 .مودب باش* 

 :و بلند تر از خودش گفتم دمیکوب زیم يرو محکم رو مشتم

 .پس دخالت نکن. ختهیمن رو به هم ر یکه کنارم نشسته زندگ يدختر نیا. ستیبه تو مربوط ن* 

 .باالخره استادم بود. رو به اون ندم يکردم خودم رو کنترل کنم و فحش بعد یسع

 :دادم و آروم گفتم لم

 .چه کار کرده نیازش بپرس نیتون یم* 

 رهیخ زیبه م. موهام فرو کردم يانگشتهام رو ال. رمیدستهام بگ نیگذاشتم تا سرم رو ب زیم يآرنجهام رو رو و

 . افتاده بود زیم يصورتم رو ي هیسا. دمیکش یقیشدم و نفس عم

 یخورد و به درد م ینداشت که پام کجا م تیاصال هم برام اهم. دادم یتکون م زیم ریحرص پام رو از ز با

 …وحشتناك در انتظار پوستمه يکبود هیمطمئن بودم حتما . یصندل ریبه ز. زیم ي هیبه پا. اومد

هر . داد یپام افتاده بود و اجازه تکون خوردن بهش نم يرو يزیچ هیانگار . شد خیم نیدفعه پام محکم به زم هی

 …نداشت يا دهیتقال کردم آزادش کنم فا یچ

براق مردونه، از  یمشک زیکفش نوك ت هی. رو نگاه کردم زیم ریز. کرده ریگ یچ ریپام ز نمیخم شدم تا بب ناچار

با . خورد نیپاش به زم ،یگرومب يکه با صدا دمیزدم و پام رو به ضرب کنار کش يپوزخند. پام بود يپاشنه رو

 :تمسخر گفت

 .کرده يار فوق العاده بدک اناید* 

 کرد؟ یصداش م کیبه اسم کوچ يزود نیبه هم انا؟ید. رگهام منجمد شد يکردم خون تو حس
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 . رو خفه کنم انایخواست د یدلم م. زد یداشت تند تند ضرب م قلبم

 که من دارم؟ هیچه حس کوفت نیا

 ؟یهست یک يتو فکر کرد ؟یزن یبا تمسخر با من حرف م یبه چه حق* 

 :آروم گفت. ندادم ادامه

 .هستم مزیالزم به تکرار دوباره است؟ من آدام ج* 

 :گفتند يدو نفر انا،یبا د همزمان

 .دخترکش یپسر چشم آب* 

 !یعوض يپررو يپسره . بود دهیرس یلیبه حد تکم تمیظرف. دمیترک یداشتم م. دیآروم خند اناید

 .يدار یاعتماد به نفس فوق العاده کاذب* 

در رو محکم به هم . زدم و از جام بلند شدم و تنهاشون گذاشتم يپوزخند صدادار. دیلبهاش ماس يرو لبخند

 :بلند شد انایداد د يصدا. دمیکوب

 مگه مال باباته؟. ابوی يهو -

 …قلبم هم. شد یسرم داشت منفجر م. ستادمیچمنها ا يرو. دمیدو یداشتم که انگار م یتند قدم برم يجور

 .دیترک یانگار واقعا داشت م

 .دونستم یرو نم لشیمن دل و

 . شدم رهینفر، سرم رو بلند کردم و بهشون خ هیداد بلند  يصدا با

 .اون بهمون درس بده میخوا یما نم. میخوا یما نم* 

 چ،یه دیترک یم سرم که داشت. اون پسر ناشناس اضافه شده بود يهم به صدا گهیچند تا پسر و دختر د يصدا

 .گوشام گذاشتم يدستهام رو رو. اون ها هم به اصوات مزاحم داخل مغزم اضافه شده بود يصدا

 .شهیسرم داره منفجر م! ها یعوض اه

 :دمیکرد، پرس یماجرا رو نگاه م جانیبود و داشت با ه ستادهیکه کنارم ا يدختر از

 ه؟یمشکل چ* 

 :نگاهم کنه، گفت نکهیا بدون

 .کنن یدونم چرا توجه نم ینم. نهیهر سال وضع هم. کالجه نیا ياستاد فلسفه  يدرباره * 

 ...راجع به اون مرد. ختیر قلبم
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 مز؟یج

 :کردم صدام نلرزه، گفتم یم یکه سع یحال در

 کنن؟ یکار رو م نیچرا ا* 

 :گفت یغیج يگوشم آورد و با صدا کیرو نزد سرش

 .چون اون استاد، هوموسکشواله* 

چه  نجایا. نداشتند ینبود، مشکل يحاال اگر هم عاد. بود يمسائل عاد نیکه ا نجایا. با سوء ظن تنگ شد چشمام

 !خبره؟

 ...من يخدا يوا

چمن  يرو ن،یکنار زم. کرد یپاهام هم داشت شروع به لرزش م. دیلرز یم دایدستام شد. شدم یم وونهید داشتم

 .حال نشستم یها وا ر فتم و ب

 !چه خبره؟ نجایا. زانوم گذاشتم يبغل گرفتم و چونه ام رو رو يهام رو تو زانو

سرم، مثل پتک  يصداش تو. شدم رهیلبهام رو جمع کردم و به دوردستها خ. شد یم شتریدستام داشت ب لرزش

 .انداز شد نیطن

 ». چون اون استاد، هوموسکشواله «

... شدم رهیرم رو باال گرفتم و به پسر روبروم خس. جلوم بود یآب نیشلوار ج يجفت پاچه  هیخودم که اومدم،  به

 .قرن گذشت کیکار رو کردم که انگار  نیانقدر آروم ا

 د؟ید یموافق م يشما هم را. میکن ضیاستاد رو تعو نیا میخوا یما م* 

 .شده بود شهیچشمام سرد تر از هم. اخم بهش نگاه کردم با

 :با تحکم گفتم. زد یبه شدت ضرب م قلبم

 .نه* 

 . دمیخودم د يشدن بادش رو با چشمها یخال. ماست وا رفت لمث

 .بود حقش

 چرا؟* 

 .شدت گرفت تمیعصبان

 .ماه بود فقط کارم حرص خوردن بود کی. هم بودم یلیخ. بودم یعصبان
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 .ندارم یشانس چیکه ه دمیفهم یکرده بودم و حاال م دایرو پ ستمیسال تور کیاز  بعد

 !دخترم هی چون

 :دهنم رو باز کردم و داد زدم. عقلم رو خفه کردم يصدا

 !؟يدیفهم. ندارم یتیهم با هوموسکشوال یچون منم هوموسکشوال هستم و مشکل* 

بگه اما  يزیدهنش رو باز کرد که چ. رنگش رو حس کردم دنیبه وضوح پر. پسر روبروم گرد شد يچشمها

 :ز کرد و با تته پته گفتام رو خوب براندا افهیو ق پیت يچند لحظه ا. منصرف شد

 .متاسفم* 

 .کرد یم ینیسر دلم سنگ يزیهنوز چ ینسبتا آروم شده بودم ول. دور شد و

 .جام بلند شدم و پشت شلوارم رو تکوندم از

 ». پسر شدن بکنم يآرزو« شدت  نیبا ا يروز دیرس یوقت به ذهنم هم نم چیه

 .انداختم نییدوباره سرم رو پا. برم نمیکه به سمت ماش دمیچرخ

 !یشانس چیه. ندارم یشانس چیه من

 .پسر بودم کاش

انگار قبال . فوق العاده آشنا. عطرش آشنا بود يبو. برخورد کردم يزینرفته بودم که با چ شتریب یچند قدم هنوز

 . مینیب ریهم زده بود ز

 !مرد برخورد کرده بودم نیقبال هم با ا. ختیدفعه دلم ر هی

 .کردم مسخ نشم یسع. جفت چشم هی یآب ياره جادودوب. رو باال بردم سرم

 ...سخت یلیخ. سخته

 :تمسخر نگاهم کرد با

 ؟یپس تو هم مثل من هوموسکشوال* 

 !ه؟یمنظورش چ. دمیرو نفهم شیکرد که معن يدیتاک» مثل من «  يرو

 کنه؟ یانکار م داره

 :و گفت دیکنار کش. نگفتم یچیه

 .برو. شم یمزاحمت نم* 

 !روشن یآب. نگاهش براق بود. بهش انداختم يتر قیعم نگاه
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 .تیشد داخل نگاهش غرق شد از شدت شفاف یم

 .اعصابم خورد شد دوباره

 :گوشم خوند يتو ییصدا

 ». شه یدرست م یهمه چ «

. مسائل نیاهل ا! ستیهم ن ياهل پسر باز ،یچیکه ه ينگاه روشن، اهل دختر باز نیکردم که ا یحس م انگار

 ...اهل رابطه با

... باز هم جلوتر. جلوتر رفتم. کردم یخودم حس م يرو رو مزیآدام ج ي رهیهنوز نگاه خ یرفتم ول جلوتر

 .رفته بود نیسر قلبم از ب ینیسنگ

 .رو اون عقب، جا گذاشته بودم قلبم

 ت؟یخانوم اسم* 

 !خدا يا. مردمک چشمم هم. دیپاهام لرز. ختیر قلبم

 ؟یاسمم رو صدا کن يمرد یم

 بله؟* 

 .من استاد فلسفه ام* 

 !جا داشت بپرسم واقعا؟. زدم يپوزخند

 خب؟* 

 .رو باور کنه یدختر عصبان هی ياستاد توقع نداشته باش که حرفا هیاز * 

 . زیو تمسخر آم دمیخند کج

 نیگفتم ع یهر چ دیمطمئن باش. خراب کردم وجهه ام ندارم يهم برا یتالش. من با خودم لج ندارم آقا* 

 .روز خوش. بوده تیواقع

 .خند زدم شین. دیپر یکردم پلک چپش با حالت عصب حس

 !که نداشتم دهایآرزوها و ام چه

 .دهیاما چه فا. دمشید! خب. نمیکالج و اون رو بب امیب

 .هوموسکشواله هی اون

 .سرتا پاش رو نگاه کردم. من بود يهنوز رو نگاهش
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 !مرده نیحاال متعلق به دوست پسر ا. همون چشمهاست که خواب و خوراك رو ازم گرفته نیا

 !الیدختر احمق خوش خ. خند زدم شین دوباره

 !زودباور ي ساده

 

 

 ! یاز ورق زدن غیاما در. کتاب قطور فلسفه ام رو هم باز کردم جلوم. دمیشکم خواب يرو

 .دمیصفحه کتاب کش يتو یآه. جلوم باز بود شینما يبرا فقط

 !یکالس لعنت نیرفتم سر ا دیمن با هزار ام. هوا تکون دادم يتو یرو با حالت عصب پاهام

 .روشن بود یجلدش آب. شدم رهیکتاب خ ينوشته ها به

 !اون استاد یکوفت يچشمها رنگ

 .نگاهم اومد يبودم جلو دهیمختلف کش يها هیکه از زاو ییها چشم

 .گرده یبر وفق مرادم م زیکردم همه چ یبودم که فکر م الیخوش خ چقدر

 . ارهیسرم م ییو داره چه بال. هست یدونم چ ینم یکه حت یحس نیو ا من

 ...و چطور... ارهیچه به روزم م و

 !با اون چشمات ریبرو بم! یلعنت

 . شدم یالل و مسخ م دنشیتر هم با هر بار د یلعنت من

و . و غرق. کرد یخودم م یطور از خود ب نینهفته بود که ا یجفت مردمک آب هی يتو ییدونم چه جادو ینم

 .مات

 .اول کتاب رو باالخره باز کردم يبرگه . سر مدادم برداشتم دنیاز جو دست

 .چاردسونیر لوستریس فیتال

 ... میمر يخدا يا «

 ...يبشر گنجانده ا کیچشمان  ین یرا در ن ایدر یوسعت آب چطور

 »... يخدا يا

 .دمیکش یقیو نفس عم. نوشتن شدم و دوباره کتاب رو بستم الیخ یب

 :دیچیسرم پ يتو اناید يصدا
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 ». چشماش سگ داره انگار «

 ...تمام روحم رو تکه و پاره کرده بود. هم داشت يچه سگ درنده ا و

 ...انگار. انگار در مرز خفه شدن بودم. انگار راه گلوم بسته شده بود. انگار هوا کم آورده بودم. دمینفس کش دوباره

 .زد یتند م قلبم داشت. رو چنگ زدم موهام

 ه؟یعالئم چ نهایا

 .کردم یدر خودم احساس م یبه صاحب اون دو چشم آب یمبرم ازین ،یبیطرز غر به

 ه؟یچ ياحساسات برا نیا

 !اد؟یداره به سرم م یچ

 شم؟ یم ينجوریا چرا

 !احساسات؟ نیا

 

 .سایافکار احمقانه رو از خودت دور کن آتر نیا. هام رو به هم فشردم لب

 !يدختر هیو تو . هوموسکشواله اون

 .پرداز الیو خ ییایدختر احمق رو هی

 . شدم یانگار واقعا داشتم خفه م.دمیموهام رو چنگ زدم و کش. در هم شد شتریب اعصابم

 .دونستم چرا یباز هم نم و

 .و پنجره رو باز کردم. پرده رو کامل کنار زدم. جام بلند شدم و کنار پنجره رفتم از

رو  دنیاما با د. دمیباال کش یلبه گذاشتم و خودم رو کم يدستام رو رو. گونه هام رو لمس کرد يخنک رو باد

 .سر جام برگشتم ،یقبل ياراده  چیه یبروم، دستام شل شد و ب

 خواد دست از سر من برداره؟ یواقعا نم نیا

 بره؟ یمن لذت م دنیعذاب کش نیا از

که پوستم به  يطور. مشت محکم نثارش کردم يم، جند ضربه ام گذاشتم و با خش نهیقفسه س يرو رو دستم

 .گز گز افتاد

 ؟یش یپر تپش تر م یواسه چ. ینزن احمق عوض. نزن* 

 .دیخند یغش غش م اناید. دنیشن یگفتن و گل م یگل م... شدم بهشون رهیخ
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 .شد یباال رفته بود، کند تر م يا قهیکردم، تپش قلبم که دق ینگاه م شتریهر چه ب انگار

 یلباس. ام نهیس ریشد، تا ز دهیکه لباس باال کش يجور. نسبتا بلندم فشردم يناخون ها نیلباسم رو ب ي پارچه

 .باسنم بود ریکه تا ز

 .دمیو لب هام رو محکم گز. گاه دستم کردم که سقوط نکنم هیپنجره رو تک آروم

 .کینزد یلیخ. کنارش نشسته بود یلعنت يانایاون د. نشسته بود کنارش

 .زد یو لبخند م. دستش بود يآدام تو دست

 .محکم که دستم درد گرفت يجور. دمیکنارم کوب وارید يرو مشت کردم و محکم رو دستم

. کرد یرو خرد م انایو د مزیداشت دوش ج نشیبود و بار سنگ نیسنگ یلینگاهم خ. بار داشت یلینگاهم خ انگار

 .شدند رهیهردو همزمان سر باال کردند و بهم خ

 .کرد یداشت لهشون م نگاهم

 .موند رهیخ نیاز احساس صاحب نگاه سنگ یته يچشمها يرو مزیج نگاه

 شم؟ یکه دارم از غصه خفه م دیفهم اصال

دوباره . کوتاه تر و سردتر داد یجوابم رو با حرکت. تکون دادم به عنوان سالم يسر اد،یهمون فاصله نسبتا ز از

 .یعوض. یلعنت .رو مشت باران کردم وارید

 .دیلرز یشونه هام م. دادم واریبه د هیو پشت به پنجره، تک برگشتم

که روم  ياز فشار یرو گرفتم و فشردم تا کم گرمیدست مچ دست د هیبا . فرود اومدم نیزم يخوردم و رو سر

 .خورد کاسته بشه یبود و داشت مثل خوره، روحم رو م

 احمق؟ يتو چته دختره . زانوهام گذاشتم يرو رو سرم

 ه؟یابلهانه واسه چ يواکنش ها نیا

 ؟یکن یم یچه غلط يدار ؟یاز چ ؟یش یناراحت م چا

 چه مرگته؟ چته؟

 .سایرو الل کن آتر تیدل لعنت يصدا. ام رو به زانوم فشردم چونه

 !کن اللش

 یبه سخت. شد یم دهیهام انگار داشت کش قهیقش. سرم درد گرفته بود. دمیکوب نیمشتم رو به زم یحالت عصب با

 .دمیخودم رو تا تختم کش
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 ه؟یاحساسات جنون آور چ نیا ا،یخد

 کنه؟ یمرد داره با من چه کار م نیا

 کنه؟ یرو وادار به قهقهه م انایداره د انا،یتاب، کنار د يکه االن رو يمرد نیا

 .بودمش دهیحاال که د. سرم گذاشتم ریدستم رو تا کردم و ز. زدم یغلت کالفه

 !سایشو آتر خفه

 .به رنگ خوش لعاب چشماش زل بزنم کیو از نزد نییخواد برم پا یدلم م دمش،یکه د حاال

 .چشماش یرنگ ین یزل بزنم به ن. رو از فاصله کم نگاه کنم چشماش

 .نفهمم یچیه گهید و

 . گنگ يبشه مثل آدمها حالتم

 .هیدونم چه کوفت یکه نم یحس يبشم تو غرق

 

 

 .دمییرو به هم سا دندونهام

 !سایچه مرگته آتر یدون ینم یکه حت یانقدر ابله ،یخنگ انقدر

 .پام ضربه زدم يشکمم جمع کردم و با مشتم رو يرو تو پاهام

 .دمیدر به طرفش چرخ يصدا با

 تونست بدون اجازه وارد بشه؟ یم انایاز د ریغ یک عتایطب و

 :گفت دیپر یم نییکه باال و پا یکنان در حال غیج غیج. پر سر و صدا وارد شد شهیهم مثل

 !گرهیج یلیخ. عاشقشم! يواااااااااااا ؟يدیآدام رو د ش؟یدید -

 .حس کردم تمام آب دهانم خشک شد. ختیر نییقلبم پا اریاخت یب

 عاشقشه؟

 آدام؟

 عاشقشه؟ واقعا

به عشقش گرفتار شده؟ اون  دهیکه فهم ه،یکنه چ یقلبش حس م يکه تو يزیپس اون چ... پس عاشقشه،

 ه؟یکنه چ یکه حس م يزیچ
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 .آگاه لباسم رو دوباره چنگ زدم ناخود

 :داد یزدن ادامه م غیبدون توجه هم چنان به ج اناید

 .اومده بود. ماهه یلیخ! يوااااااااااااا -

ازش تشکر  مانهیعث سکوتش شده، تا صمبا یشدم تا درك کنم چ رهیمتعجب بهش خ. رو قطع کرد حرفش

 !کنم

 :ادامه داد يحالت طنز با

 هان؟ ؟يسالم بد يومدیچرا ن ت،یترب یاخمخ ب -

 .اخمخ گشتم یلغاتم دنبال معن ي رهیدا يتو

 اخمخ؟. اخمخ

 .احمق یعنی. یاوک

 !مثال استادته ها -

ام بلندم  قهیبه سمتم هجوم آورد و از  یعیهوا تکون دادم که با حرکت سر يتو» برو بابا « رو به عالمت  دستم

 .کرد

 .فکر یشه دختر ب یلباسم خراب م -

 :دیبه سمت خودش کش شتریلباس رو ب ي قهیو  دیخند

 ؟یکن یچه کار م. يهو* 

 :گفت دیخند یکه م یدر حال ،يبلند يصدا با

 .سالم بده و گورتو گم کن هی ایب. يذره ادب ندار هی. واسه من ادیجذبه م پیتر. خفه بابا -

 .رو صاف کردم مییمویشرت ل یت يگشاد شده  ي قهیبهش زدم و  يخونسرد پوزخند

 .يد یکار رو انجام م نیباشه که ا يدفعه آخر* 

 .هوا تکون داد ياز خودم دستش رو تو دیتقل به

 انا؟ید* 

 :زد داد

 .ریبرو بم* 

 .خند زدم شین دوباره
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 .دست خداست یمرگ و زندگ* 

زد  یباد م. دادم و با حرص به سمت استادم رفتم نییآرنجم پا يشرت رو که تا کرده بودم تا رو یت يها نیآست

 .داد یروشنش رو دلبرانه حرکت م يموهاش و موها يتو

 .دیخوش آمد. سالم* 

 .فقط پوزخند. زد پوزخند

 . بود بیعج یلینگاهت خ يکرد یاز پنجره نگاهم م یوقت* 

 !مبیعج شهیمن هم* 

 ؟يجد. اوه* 

 .باال انداختم شونه

 ». تصور کن يخوا یهر طور که م «

 :و با همون لحن ادامه داد دیخند زیآم تمسخر

 .زهاستیچ نیتر بیعج يکشف کردن فلسفه  لسوف،یف هیچون کار . خوبه* 

 

 

 .رو نداشتم زشیتمسخر آم يطاقت نگاه ها و حرف ها و خنده . رو زدم به اون راه خودم

 کرد؟ یبرخورد م نطوریمن چه کار کرده بودم که ا مگر

 نجا؟یا دیشد که اومد یچ* 

اومده بودم کارت ها رو . مسئولش هم منم. رهیگ یجشن م دیجد يهر سال کالج، به مناسبت ورود دانشجوها* 

 .بدم

 .يهم برد یضیو ف «

 ». يکرد یابله رو دستمال ياناید یحساب

 .باره ذهنم رو منحرف کردمدو. فکرش هم حالت تهوع گرفتم از

شد به  دهیدستش کش يگوشه . که دستهامون با هم برخورد کرد رمیرو جلو بردم که کارت ها رو بگ دستم

حس  نیلعنت به تو با ا. نشون نداد اما من از همون نقطه شروع به داغ شدن کردم یواکنش چیاون ه. انگشتهام

 .یکن یم قیکه بهم تزر یبیو غر بیعج
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 .نشد ییرایخوام که ازتون پذ یعذر م. متشکرم* 

دستش رو که به دستم خورده بود  یجلوتر، با حالت عصب یکم. جوابم رو بده، بهم پشت کرد و رفت نکهیا بدون

 چه مرگشه؟ گهید نیا. باز و بسته کرد

 هـــــــــــــــــــــــوم؟

دعوت ... وزش باد گرفتم ریدستم رو که داغ شده بود، در مس. کرد یو آشفته اشون م دیچیپ یموهام م يال باد

 .دمیینامه رو باال آوردم و بو

 .داد یعطرش رو م يبو

 بو رو داره؟ نیکارت ها ا نیا يهمه  یعنی

 .گذاشتم و فشار دادم شیجلد کاغذ يلب هام رو رو ار،یاخت یب

 .تپش کردعطرش، و دلم شروع به  يپر شد از بو مینیتا ته ب دوباره

 .دمیفهم یخود حس رو نم یرو، حت لشیکه دل یحس

 فردا؟! چه احمقانه. چقدر زود. مراسم رو نگاه کردم خیتار

 ده؟ یرو م یکوفت يکارتها نیاالن ا چرا

 کنن؟ یم تیمنو اذ نقدریدو تا نکبت ا نیچرا ا. باز حرصم گرفت. اعصابم خرد شد باز

 .کنم یمن سکته م آخرش

 .رو پرت کردم طرفش اناید کارت

 .انید رشیبگ* 

 !یمهمون. وهـــــــــــــــوی* 

 :لب گفتم ریز

 .وانهید* 

 عطر استاد رو گرفته؟ يهم بو انید يلباسها یعنی

 .کردم یدر توانم بود حتما لت و پارش م اگ

 .ياحمقانه ا یمهمان چه

 .بدون اطالع. یخبر قبل بدون

 .يزیبرنامه ر یب
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 فکر ما رو نکردن؟ خب

 :بغل گوشم غر زد اناید

 بپوشم؟ یآخه من چ -

 .یرفتن به مهمون يبود برا شیشگیماتم هم. ام گرفت خنده

 :زدم يپوزخند

 .کنم یکمکت م. نترس -

 

. 

. 

. 

 

 من بودم؟ نیا. رو بستم و دوباره باز کردم چشمام

 من بودم؟ نهیآ يعروسک نشسته جلو نیا

 ش؟یعروسک زشت دلقک با صورت پر از آرا نیا

 :دمیحرص غر با

 .انید -

 :و گفت دیخند

 .شن یپاك نم یخودتو نصفم کن. و چهار ساعته ان ستیهمه ضد آب و ب. حرص نزن -

 :و گفت دیدوباره خند. پر از رژ و برق لب رو به هم فشردم يها لب

 .ییامشب تو يستاره . يخوشگل شد یلیخ -

 :زدم و گفتم يخند شین

 .ق و لبخندهاز عوامل ستاره شدن اخال یکی -

 .دیکش یبهم انداخت و آه ینگاه یتلخ با

 .یش یقابل تحمل م ریوقتا غ یگاه یدون یخوبه که م -
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 یسع دیشا. کرده بود شمیآرا یلیخ. به خودم نگاه کردم نهیآ يو تو دمیدوباره چرخ. دیباال پر اریاخت یابروم ب هی

 .امیداشت مهربون به چشم ب

 .کرد یغرور چشمام هنوز غوغا م یول

 .برد ورشیبه سمت کمد لباسهام  ره،یاجازه بگ نکهیا یب

 :زدم تشر

 !اناید -

 :و نگاهم کرد دیچرخ

 تو؟ يخوا یم یسر کمد من چ -

من  يآتر. هاته یلیتو خ ياما لباسا. اوردمیمناسب هاش رو ن رانمیاز ا. دمینخر. ستیمن لباسهام خوب ن -

 رم؟یقرض بگ شونویکی

 :شد رهیبهم خ يبا ناباور. تکون دادم رو به عالمت مثبت سرم

 واقعا؟ -

 .لب هام اومد يرو يلبخند مچهین

 .به چشمت قشنگ اومد وردار یهر چ. آره -

داد و  یجلوه م يو پررنگش، رنگ چشمام رو بدجور ظیخط چشم غل. به خودم نگاه کردم نهیآ يتو دوباره

 .داد یچشمام رو درشت تر نشون م

 بردارم؟ نویا يآتر -

 .خواستمش یکه خودم م يزیچ يدست گذاشته بود رو قایدق. اووووووووف. نگاه کردم بهش

 .کردم لحنم آزار دهنده نباشه یسع

 .خواستم یاما من اونو خودم م -

 .دلم براش ضعف رفت يلحظه ا. دیلب ورچ کیکوچ يبچه ها مثل

 .دونستم یقدرش رو نم واقعا

 .بپوش کنس خانوم گهید زیچ هیخب  -

 . کالفه ام رو فوت کردم نفس

 .واقعا گنگ و نامفهومه یکن یکه ادا م یاز کلمات یخب؟ چون بعض. اصال نزن ایحرف بزن  یسیانگل ای اناید -
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 ینم يدرد چیبه ه. صورتم رو برگردوندم یمضاعف یبا ناراحت. نگاهم کرد یهاش رو جمع کرد و با ناراحت لب

 !انایطفلک د. قابل تحمل بودم ریواقعا غ. خوردم

 :که صداش زدم رونیرفت ب یاز اتاق م داشت

 ان؟ید -

 :برگرده گفت نکهیا بدون

 جانم؟ -

 .برش دار -

 ..ذوق برگشت طرفم با

 ان؟یجون د -

 .سرم رو باز تکون دادم. محوم پررنگ شد لبخند

 . سرم و صورتم رو غرق بوسه کرد يرو دیپر یزامب مثل

 .وبم بشمقربون دوست خ -

 .يمنو خورد. خب یلیخ -

 

 

 :دیداخل پر انایمشغول کنکاش خودم بودم که در با شدت باز شد و د هنوز

 .من اومدم -

جا  يلحظه ا يحس کردم برا دنشیبا د. رفت نگاهش کردم یم لیکه داشت رو به تحل يو با لبخند دمیچرخ

 .اخمهام دوباره در هم رفت. خوردم

 !قهیسل یب ي دختره

 .ست کرده ییزهایمن رو با چه چ نیکت نازن. کن نگاه

از کمرش رو  یکه فقط قسمت کم يپشت باز، جور یتاپ زرشک هی. دستش بود يهنوز رو یکت چرم مشک مین

 . چرم یدامن کوتاه مشک. پوشوند یم

 .داشت یکه پاشنه بلند مشک یجلو باز زرشک يکفشها با

 :صورتم رو حفظ کنم يکردم لبخند محو رو یسع
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 !زمستونه ها شه؟یتو سردت نم نمیبب -

 :زد و با ذوق گفت یروبروم چرخ. باال انداخت شونه

 خوشگل شدم؟ -

 انا؟ید -

 طنتیو ش. داد یبه چهره اش م یلبهاش جمع بود که حالت ملوس. ستادیبرداشت و روبروم ا دنیاز چرخ دست

 :کرد یجابجا م تیبا معصوم يچهره اش رو تا حد

 کنه؟ يآور ادیرو  اقتتیکه ل یبپوش يزیچ هی ستیبهتر ن -

 :داد یرو نشون م کشیافتاده بود که اخم کوچ شیشونیپ يرو یفیظر يها نیچ

 مگه لباسهام چشه؟ -

 !من يخدا. کردم مهربون باشم یسع

 .خود به خود خشن و سرد بود لحنم

 که نرفته؟ ادتی. هیجشن فرهنگ هیاما اونجا . شه یشدن تو هم م باتریو باعث ز. باستیهم ز یلیخ. یچیه -

 .در هم شد شتریب اخماش

 دشیدر ق یلیدرسته خ. بود يکه اونجا حجاب اجبار یدون یو تو هم م. میاومد رانیدونن ما از ا یهمه م -

 میکرد یکه هفده سال توش زندگ ينکن که حرمت کشور يکار. تیبه رعا میباالخره موظف بود یول مینبود

 . سوال بره ریز

 :کردم و ادامه دادم یمکث

 .يدیآب رس يکنن از صحرا به چشمه  الیرفتار نکن که خ يجور -

 .چرا دمیفهم یم. دونستم یم. دیکش یداشت تند نفس م. مکث کردم دوباره

 .رو متوجه بودم لشیدل

 .گرفت یم رادیبه لباس هاش ا یکه کس یخوش اخالق بود به جز مواقع شهیهم

اما حق با . شد یباعث بد شدن اخالقش م شهیهم نیلباس هاش داشت و هم يرو يادیفوق العاده ز تیحساس

 .من بود

 .دفعه رو مطمئن بودم حق با منه نیا

 .دیو در رو با شدت به هم کوب. رفت رونیب ظیبده با غ یجواب نکهیا بدون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٦٢ 

 .کرده که در اثر شدت ضربه لوالهاش از هم باز بشه یچه گناه چارهیدر ب نیدونم ا ینم

. بودن واسه من نهیگز نیها بهتر نیا یکت مشک میبعد از برداشته شدن ن. تخت بود يکه رو ییلباس ها به

 .خراب بشه میکه توش بود ییداد اسم جا یو اجازه نم. کیش

 یب. بستم که دوباره در باز شد یرو م مینیداشتم کمربند تزئ. کرم رنگم شدم نیج دنیبه در مشغول پوش پشت

 :فتمبرگردم گ نکهیا

 انا؟یعوض شد د متیتصم -

 ؟یبهتره عجله کن یکن یفکر نم. نه کیو االن نزد. ساعت شروع مراسم هشته سایآتر -

 .شدم دنشیرو برداشتم و مشغول پوش میاسک قهیرنگ کش بافت  دیسف تاپ

 :زد غر

 .سایآتر -

 .چشم. چشم مادر -

 شیها رو به نما یبرجستگ يبدجور. کردم ینگاه نهیآ يتو. دیبر یانقدر تنگ بود که داشت نفسم رو م تاپ

 .گذاشت یم

 :دوباره غر زد. ارمیتاپ که درش ب ریرفت ز دستم

 .وقت تنگه سایآتر -

 :لباس رو دوباره ول کردم و گفتم  يپارچه  یکالفگ با

 !مادر -

 .یخواد بدقول به نظر برس یدلم نم زم،یعز -

 

 . خوب شده بودم. باره به خودم نگاه کردمدو. دمیبوت ستش پوش میرو با ن يقهوه ا کت

 ...گرفتم یمزخرف رو در نظر نم شیالبته اگر اون آرا. خوب یلیخ

 ؟یکجا رفت انید انا؟ید ان؟ید -

رو آزادانه رها کرده بود که صورتش رو  شیکوتاه قهوه ا يموها. رفت یور م لشیمبل نشسته بود و با موبا يرو

 .یلیخ. بانمک بود. داد یتپل تر نشون م

 :گفتم متیجلوش خم شدم و با مال. خوشگل شده بود چقدر
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 لباست مناسبه؟ یکن یهنوزم حس م -

 :حرص گفت با

 .نداره یبه تو ربط -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 .زمیخودته عز لیم -

بود  یبار اول. بودم میمال نقدریبود که ا یبار اول. کردم یخطابش م زمیبود که عز یبار اول. نگاهم کرد يناباور با

 .که

 .کرده بودند خشیم نیبه زم نکهیمثل ا. سرجاش نشسته بود هنوز

 .میپاشو بر -

 :گفت ظیغل

 .امیمن با تو جهنمم نم -

 .خودته لیبازم م -

 لشیهستم که همه جا و همه وقت به م شیشخص ياحمق فکر کرده من راننده  يدختره . به سمت در رفتم و

 .يایبه درك که نم .باشم ارشیو در اخت

 .من مهمه يکنه برا یم فکر

 یمونیو تخته گاز رفتم که اگر هم احساس پش. دنده رو جابجا کردم. نو شدم نیرو برداشتم و سوار ماش چییسو

 .مغزش یاون سر ب يباشه رو یمن پتک یخال يکرد، جا

 .در بودم يبعد جلو قهیدق چند

 .ها بودند کروفونیهم در حال نصب کردن بلندگو ها و م یو گروه. کرده بودند نیجا رو تزئ همه

 .بود یاز سالن خال یمین... رفتم جلو

 .بود بهیپر از غر نجا،یا. خاص خودم رو گرفتم ریمغرور و نفوذ ناپذ ژست

 یاگر کم. اون وقت مادرم اون همه غر زد. هنوز مراسم شروع نشده بود. انداختم و نشستم یرو پشت صندل کتم

 .خورد یبر نم ییکردم به جا یلباس خفه کننده رو عوض م نیکردم و ا یل مهم معط

 .کرد یم میرو تنظ کروفونیم زیبود و داشت سا ستادهیسن ا يآدام رو. شدم رهیروبرو خ به

 .زدن یکیقلبم شروع کرد به دوتا  اریاخت یب
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 .شروع شد شیکوفت يضربان ها دوباره

 !ایخدا. قدر حس داشتم نیدونم چرا ا ینم

 بگم؟ یقلبم رو به ک يتو نیسنگ درد

 :کردم لبخند بزنم یسع. شدم ریغافلگ یرو باال بردم که با دو تا چشم آب سرم

 .سالم* 

 :نادرش رو به لب آورد ياز اون لبخند ها یکی

 .دیخوش آمد* 

 جواب سالم بده؟ ستیاصال کال بلد ن. ادب تره یاز منم ب نیا

 »سالم بده؟  هیشه اگه  یالل م«  انایبه قول د ره؟یم یم

 .زد يفکر دستش رو محکم فشار دادم که پوزخند یب. رو آورد جلو دستش

 زنه؟ یبه من پوزخند م. پررو. دهنش حقشه يتو بزنم

 !هم جنس باز یعوض

 رم؟یم یزنه؟ که براش م یفکر کرده که پوزخند م یخودش چ شیپ

 :گفتم یبه فارس اریاخت یب

 .آشغال خودخواه مغرور -

 .دیبه رخ کش شتریچشماش رو ب یگرد شد که مردمک خواستن يچند لحظه ا چشماش

 !؟یخواستن مردمک

 :به خودش اومد عیسر

 د؟یگفت يزیچ* 

 :دلم گفتم تو

 !چشمت يتمام ارواحتو آوردم جلو يخبر ندار -

 :زدم و گفتم یحس یمات ب لبخند

 .نبود یخاص زیچ. ریخ* 

 :پشت سرم رو نگاه کرد و آروم گفت يلحظه ا چند

 کجاست؟ اناید* 
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 .زدم خی یواقع يبه معنا. زدم خی. رگهام انجماد بست يخون تو. کردم سردم شد حس

 .کجا بوده دیاومد، ازش بپرس. دونم ینم* 

 :دینگاه کردم که پرس يبه سرد يا هیچند ثان و

 شده؟ رهیچرا چشمات ت* 

 .نداشتم که بدم یجواب. انداختم نیینگفتم و سرم رو پا يزیچ. ختیر قلبم

که داشتن وارد  ییبه شونه ام زد و به سمت کسا یدست نیهم يشه، برا ینم افتیسوالش  يبرا یپاسخ دیفهم

 .شدند، رفت یم

 . آب دهنم رو فرو دادم و دوباره نشستم یبه سخت. سوزه یکردم ته گلوم داره م حس

 .دادم و چشمام رو بستم هیسرم رو به عقب تک. تمگوشم گذاش يرو تو هدست

 

Can you feel me… 

 .یمنو حس کن یتون یم

When I think about you 

 کنم؟ یکه دارم بهت فکر م یوقت

With every breathe I take. Every minute. 

 ...قهیکشم، هر دق یکه م یهر نفس با

No matter what I do. 

 .هر حال به فکر توام در

My world isn’t empty place. 

 .ستیمکان پوچ ن هیمن  يایدن

Like I've been wondering the desert 

 .صحرا گم شده ام يتو نکهیا مثل

For a thousand days. 

 .هزاران روز يبرا

Don’t know if it’s a mirage. 
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 .نه ایسرابه  هی نیدونم ا ینم

But I always see your face. 

 .چشممه يدر هر حال صورت تو جلو یول

چه مرگته؟ بزار . بود شیخود نکبت چشم آب. هدست از گوشم، چشمم رو باز کردم میشدن س دهیاحساس کش با

 .کنم یکشه سکته م یرو م میس ينجوریگه ا ینم. شعور یب. آهنگمو گوش کنم

 .شه یمراسم داره شروع م* 

 .دمیجو یخرخره اش رو م اگر در توانم بود حتما. رو دستم داد میس و

 :صدام با حرص بلند شد. نثارش کردم»  یبه درک« لب  ریز

 .یعوض -

I'm missing you so much. 

 .دلم برات تنگ شده یلیخ

Can't help it. I'm in love. 

 .من دچار عشق شدم. یکمکم کن یتون ینم

A day without you is like a year without rain. 

 .سال بدون بارونه هیمثل  روز بدون تو هی

I need you by my side. 

 .یدارم که کنارم باش ازین

Don’t know how I survive. 

 .دونم چطور زنده بمونم ینم

 

 .هاون کوفته بودم يساعت آب تو هی. با همون لباس ها. توجه به من اومد یب اناید

A day without you is like a year without rain. 

 .سال بدون بارونه هیروز بدون تو مثل  هی

 گه؟ یسن چرت و پرت م يکه داره رو هیک نیا. زدم به روبرو زل

 !خوام یخودم رو م یآدام دوست داشتن من
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 .کنه ییبم مردونه اش، با اون صدا شبم رو طال يبا اون صدا که

 !؟بود يچه فکر احمقانه ا نیا. لبم گذاشتم يحالت تعجب، انگشتام رو رو با

 کنه؟؟؟ ییبمش، شبم رو طال يصدا با

 !بمش؟ يصدا. رو گاز گرفتم لبم

 ؟» خودم «  یدوست داشتن آدام

 !دمیرس یگفتم به شدت احمق به نظر م یاگر فکر رو بلند م مطمئنا

 :از کنارم گفت ییصدا

 !با اون لب ها اون کارو نکن* 

 . شناختمش ینم. صاحب صدا نگاه کردم به

 .سرد و تلخ. زدم يخند شین

 .در حدم نبود که جوابش رو بدم یحت

 .اناید شیحواسم پ. چشمم به رو برو. صاف نشستم شهیمثل هم سرجام

 !اد؟یم یمونده؟ ک کجا

 :از کنارم گفت یکیکه  دمیکش یقیعم نفس

 !سالم* 

انقدر که ! در واقع نزدن بهتر بود تا زدن یعنی. کردم که لبخند بزنم، نشد يهر کار. رو چرخوندم به سمتش سرم

 .کرد یم دایپ يلبهام حالت مسخره ا

 .هم بلد نبودم دنیخند یحت من

 .سالم* 

 ينفس آه مانند. انداخت یم رانیا ادیاش من رو  دهیکش يچشمها. بستن شالش، چهره اش، فرم حرکاتش طرز

 .لبهام يو کش دادن مسخره . بدون لبخند زدن. دمیکش

 .صهبا هستم. ختمخوشب* 

 .داد یخاکم رو م يکه بو یکس. دوست هی. یرانیا هی! بود یرانیا. دیاز کله ام پر برق

 .زدم يبفهمم، لبخند محو نکهیدفعه بدون ا نیا
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 .تیاسم سایآتر. خوشبختم -

اما انگار سوالش . زد ینم یبپرسه اما حرف يزیکرد که چ یدهن باز م یه. تعجب نگاهم کرد و ساکت موند با

 :دیو پرس اوردیکرد، که آخر هم طاقت ن یته گلوش ورجه ورجه م یلیخ

 ؟یحرف بزن یفارس یتون یم يتو چطور -

 .تونست لب من رو به لبخند باز کنه یباالخره کس. گشادتر شد لبخندم

 .اومدم ایبه دن رانیا يمن تو -

 :شد که صهبا گفت یدونم چ ینم. میدین چرخآدام هر دو به سمت س يبگه که با صدا يزیچ خواست

 !یکن ینگاهش م يجور هی -

 :به سمتش برگردم، همون طور که چشمم به آدام بود گفتم نکهیا بدون

 ؟يچه جور -

 .حس هست یلینگات خ يتو -

 :انداختم و آروم گفتم یدستم رو پشت صندل. دمیدفعه به سمتش چرخ نیا

 !؟یحس؟ چه حس -

 :زمزمه کرد یگنگ با

 .گم یبه تو هم م دمیهر وقت فهم -

 

 .صهبا شده بود ياما ذهنم معطوف حرفها. باال انداختم و دوباره به آدام نگاه کردم يا شونه

 ». یکن ینگاش م يجور هی «

 ». حس هست یلیتو نگات خ «

 هست؟ یچه حس ؟یچ یعنی. زد یتند تند م قلبم

 .خوره یتپش ها روحم رو م نیا ایخدا

 .ماجرا نیریو حاال بخش ش* 

 نه؟یریاصال درس ش! زنن واسه خودشون ها یم یحرف. ب هام با اکراه جمع شد.ل

 نه؟؟؟یریفلسفه ش اصال

 .کنن یو راجع به رشتشون صحبت م ارنیم فیقرعه تشر دیچند نفر به ق* 
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 »! فضوال«  انایبه قول د. مردم رو بدونن لیدال چنیکال پاپ نایا

 .حقوق يرشته . مپسونیس لیدن يآقا. نفر اول* 

 يقهوه ا يچشمها. یمشک يموها. بود یدختر شرق کینمونه کامل . شدم رهیرو عقب بردم و به صهبا خ سرم

 .خودش جمع کرده بود يرو تو یشرق يها ییبایز يهمه . یپوست گندم. رهیت

 .تنگ شده بود رانیا يدلم برا چقدر

 .اتیاضیر ي رشته. گارنر کایخانوم ورون. نفر دوم* 

 ؟یبه آدام دارم؟ چه حس یمن چه حس یعنی

 من؟ ارمیسر در نم یچیاز ه چرا

 خورد؟ مهیصهبا حرفش رو ن چرا

 چرا؟

 .فلسفه يرشته . تیاسم سایخانوم آتر. نفر آخر* 

 !شعور رو یکنم ب یمن خفه اش م! هیعجب خر. نگاه کردم ندهیبه گو زیت

 !بزنم؟ يبرم باال چه زر من

 :آروم گفت صهبا

 ؟يبر يخوا ینم -

 !ت؟یخانوم اسم* 

پوست  يرو. توجه باال رفتم یب. و تنم رو لرزوند. لختم خورد يبه بازوها يباد سرد. اکراه از جام بلند شدم با

 .مور مور شده بود دمیسف

و منتظر . ادمستیا کروفونیم يروبرو م،یاز اون چند تا پله باال رفتم و بدون توجه به مرد چشم آب نهیطمان با

 .دهنم برسونش يبه حد نرمالش، جلو یکیموندم که 

دستش، به صورتم  يخواست دستش رو بکشه که گوشه . لب هام يدرست جلو. کرد مشیجلو اومد و تنظ آدام

 .خورد

چشم . بودم ستادهیبه طرف دانشجوها ا. زدم که از چشمش دور نموند يخند شین. هم نکرد یخواه معذرت

 .نبود. نمیرو بب انایگردوندم تا د

 .زد یسن باال م. رو داده بود مزیج ضیکه درخواست تعو دمیرو د يعوض پسر در
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 :بهش اخم کردم اریاخت یب. اول نشسته بود فیرد

 ه؟یرشته چ نیحس شما به ا* 

 :اون پسر بردارم، گفتم ينگاه اخموم رو از رو نکهیا بدون

 . کنم بهش عالقه مند بشم یم یسع* 

 .بود یو بدجنس طنتیچشماش پر از برق ش يتو. ند زدپوزخ پسر

 !بکاره يخواد چه گند ینبود م معلوم

 د؟یرشته وارد شد نیچرا به ا* 

 .اجبارا* 

 !خورد یم یچه حرص. دمیفوت کردن نفس آدام رو شن يصدا

 بود؟ یچ دیباهاش مواجه شد نجایکه ا يبرخورد نیاول* 

 :و گفتم ندهیطرف گو دمیچرخ

 صادقانه؟* 

 :زد و گفت يلبخند

 !البته* 

 :و گفتم دمیبه طرف دانشجوها چرخ دوباره

 .رو بدم مزیاستاد ج ضیتعو ينفر ازم خواست را هی* 

 

 ؟یچه کس* 

 :که باال افتاده بود، گفتم ییزدم، و با ابرو يخند شین

 .یعوض هیاما . دیریمن رو بپذ یعذر خواه دیبا* 

 :بلند گفت برق زد و شتریپسر ب يچشمها

 . رو رواج بده مقابله کنم زهایچ نیکنه ا یم یکه مطمئنا سع یباشم اما با هوموسکشوال یدم عوض یم حیترج* 

 :باال انداختم و خونسرد گفتم يا شونه

 .يخودت رو لو داد. خواستم اسمت رو بگم یمن نم* 

 :حرکت لب گفت با
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 .آشغال* 

 . خنده ریزدم ز يبلند يو با صدا رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو گهید

 !زا؟یچ نیو ا من

 !تصورش هم مضحکه! ایخدا

 ) . cute(  وتهیک یلیپسر خ نیا ا،یخدا يوا. زدم یعمرم قهقهه م يبار تو نیاول يبرا داشتم

 ) . sweet(  تهیسوئ یلیخ

 داره؟ تیگفت حتما واقع يزیکرده؟ هرکس هر چ يخودش چه فکر شیپ. هم احمقه یلیخ

 !د؟یند میو ساختگ یرو بعد از دروغ مصلحت دنمیکش بیصل

 :که گفت دمیآدام رو شن يصدا. آروم خنده ام قطع شد آروم

 .وجود نداره ییهومو يکالج دانشجو نیا يتو. میبحث رو تموم کن نیبهتره ا* 

 .داد یاز جنس خرابش خبر م يپوزخندهاش بدجور. پسر احمق باز هم پوزخند زد. زد پوزخند

 !؟یاستاد چ* 

چشماش قرمز شده بود و به شدت . با اضطراب نگاهش کردم. که رگ گردن آدام برجسته شد دمیوضوح د به

موهاش فرو برد و بعد پشت گردنش، به صورت قالب  نیدو دستش رو ب یبا کالفگ. کرد خود دار باشه یم یسع

 .قفل کرد

 .تنفرپر از . سرد و خشک. به اون پسر پر از نفرت بود نگاهش

 .زد یبا من حرف م یسرد تر از وقت یحت

 یلیخ. و با سر اشاره کرد سر جام بگردم. بعد، نگاهش متوجه من شد هیچند ثان. رو محکم گاز گرفت نشییپا لب

 .کالفه شده بودم شیو من از کالفگ. کالفه بود

 .دیکوب یداشت م الیخ یقلب من هم ب. زد یغم کهنه پرسه م هیچشماش  يتو

 !کشم؟ یو من دارم نفس م نهیگغم اون

 :کنارش که گذشتم، آروم گفتم از

 .خودت رو ناراحت نکن. شه یم دایپ یهر دوره و زمان يآدم احمق، تو* 

 .چشمهاش، رگ زده بود يتو. شد رهیچشمهام خ يرو باال آورد و تو سرش

 .کردم یسردتر برخورد م شهیکار، از هم نیا يو برا. رو کردم که بغض نکنم میسع تمام
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 .بود نفهمه دهیرو که امانم رو بر یبغض نیا یکس که

 .خورد یکدوم به هوموسکشوال ها نم چیرفتارش، حرکاتش، حرف زدنش، ه افش،یق

 .رو باور کرده بودند یبزرگ نیتهمت به ا نجایا یطور اهال چه

 :ته مغزم داد زد يموز ییصدا

 .ساخته بشه یباشه، تا کوه یکاه دیبا -

 .دهیچیخبرش پ يجور نیبوده که ا يزیحتما چ. سته يزیچ حتما

 .داشتم يبه دلدار ازین بیاما خودم عج. دادم يرو خفه کردم و دلدار صدا

 .یاساس خودت رو ناراحت کن یب يها عهیبه خاطر شا دینبا* 

 .زد که از صدتا فحش بدتر بود يخند تلخ

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

از پله ها . کردم یخودم حس م ياز نگاه ها رو رو یلیخ ینیسنگ. دیطول نکش شتریب قهیحرفهامون، دو دق تمام

 :کنان گفت غیج غیجلوم و ج دیپر يرفتم، دختر نییکه پا

 ؟یتو هم هومو هست* 

 .کرد یبر اندازم م دارانهیکه خر دمینگاهش کردم و نگاهش رو د رهیخ

 .کنارش زدم و به سرعت رفتم به سمت صهبا. شد چندشم

 !چشه؟ نیا

 قدر تنهاست؟  نیبه سرش آوردن؟ چرا ا یچ

 . سر خورده به هم فشار دادم مهیهام رو با همون بغض ن لب

 !کاش. رو پر کنم شییشد خودم تنها یکاش م... کاش

 اره؟یسر من م ییسرش آوردن؟ اون داره چه بال ییچه بال. بغ کردم میصندل يرو

 

 

 :چنان به غصه خوردن ادامه دادم و هم. نکردم یتوجه. کرد یداشت با شک نگاهم م صهبا
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 سا؟یآتر -

 .دمیبه طرفش چرخ یحوصلگ یب با

 هوم؟ -

 :و من کنان گفت من

 ...فکر کنم تو. فکر کنم -

 .حرفش يو منتظر ادامه . ماتش موندم یکردم و با گنگ سیهام رو با زبون خ لب

 ؟يتو عاشقش شد -

 .مات تر از قبل نگاهش کردمنشستم و  خیکه از تنم گذشت، س یقیعم انیاحساس جر با

 شدم؟  یمن چ ؟یچ

 عشق؟ ه؟یمن چ حس

 عاشقش شدم؟ من

 :داد حیرو متوجه شده بود تند تند توض میاعصاب یو ب یکه کالفگ صهبا

پس اصال خودتو . زمیت یلیمن خ! ها يدر آورد يباز عیفکر نکن تو ضا. زمیت یلیمسائل خ نیا يمن تو نیبب -

 .ناراحت نکن

پس حس من . دمیچرخ میآب یدوست داشتن يتوجه به حرفهاش، و توضح تندش، به طرف صاحب چشمها بدون

 دوست داشتن؟ عشق؟ نه؟یا

 نه؟یهام ا یگر گرفتنهام، تپش قلبهام، دست پاچگ راز

 بهش عالقه دارم؟ من

 هوموسکشوال؟ هی به

آروم نشستم و تا . شدم یداشتم خفه م. شده بود نیسر گلوم سنگ. زنه یم رونیب نهیکردم قلبم داره از س حس

 . مراسم از جام تکون نخوردم انیپا

خسته بود که  نقدریاما فکرم ا. هم نگاه آدام روم قفل شد يچندبار. انداخت یبهم م یصهبا نگاه یاز گاه هر

 . کدوم رو نداشتم چیتوجه به ه ییتوانا

 یاومده بود و راجع به درسش صحبت م گهید يمثل استادها. شدم رهیدادم و بهش خ هیرو به عقب تک سرم

 .دوستش داشته باشم دمیبا. کرد
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 .بود یهم دوست داشتن واقعا

 دوستش دارم؟ من

 عاشقش شدم؟ من

. داشتم ینگاهم رو ازش بر نم یحالم خراب بود ول. ام گذاشتم و محکم فشار دادم نهیقفسه س يرو رو دستم

 دم؟یچرا خودم حسم رو نفهم

 کرد ؟ یبهم گوشزد م دیبا بهیغر هی چرا

 بود؟ دهیناآشنا هم فهم هیکه  نقدریاحمقانه رفتار کردم، ا نقدریا

 . شدم یاز خودم عصبان. به شدت در هم رفت اخمام

 .بود دهیاما صهبا فهم. حسم رو بفهمه یکردم که کس یرفتار م يطور دینبا من

 .ام باورهام رو در هم شکستمخودم تم. انتظار رو نداشتم نیخودم ا از

 . کردم یطور رفتار م نیا دینبا

 .دینبا

 .چقدر هم که عاشق بودم هر

 ...چقدر هم که دوستش داشتم هر

 

 

. 

. 

. 

 .جلسه بعد، از فصل دوم امتحان -

من عاشقش . زدم يپوزخند. چشماش بود يمعروف، رو یقاب مشک نکیهنوز همون ع. بهش انداختم ینگاه

 !شدم؟

 .فمیک يبرداشتم و هل دادم تو یصندل يدسته  يکتاب نسبتا قطور رو از رو يسرد با

 :و آروم گفت دیملوس خند اناید م،یدیکه رس کشینزد. راه افتادم اناید يرو برداشتم و شونه به شونه  فیک

 ؟يایتوام امروز م نم،یبب* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 کجا؟ . شدم رهیو بعد به آدام خ انایاول به د ،يکنجکاو یکم با

 !به من نگفته؟ يزیچ چکسیه چرا

 .نگاه کردم انایبه د زیلحظه ت هی

 بود؟ یچ يصداش برا يهمه ناز تو نیا

 .ستیهنوز معلوم ن* 

 :با التماس گفت د،یکش یرو م نشیکه آست یورجه ورجه کنان به طرفش رفت و در حال اناید

 .گهید ایب. ایب. کنم یخواهش م. ایب* 

 .اما نگاهش به من که افتاد، قورتش داد. آدام جا گرفت يلب ها يرو يمحو لبخند

 .کنم یم یسع* 

 :زد غیج اناید

 .یماه یلیخ. يوا -

 .شد دهیکش يلب هام به پوزخند. دیعقب کش یخواست بپره بغلش که آدام کم و

 . و منتظر نگاهش کردم دمیرو کش اناید دست

 :دیبهم انداخت و پرس یبا تعجب نگاه. منظورم رو از نگاهم خوند خودش

 بهت نگفتم؟ -

 :زد و ادامه داد شیشونیپ يرو يتکون دادم که محکم ضربه ا یرو به عالمت منف سرم

 ؟يایم. میقهوه بخور میبا بچه ها بر میخواست یم. رفته بود ادمیبه کل . اووف -

 :باال انداختم يا و شونه دمیکش یقینفس عم. سرش به کار خودش بود. به استادم انداختم ییگذرا نگه

 .دیشا -

 :گفت یبا حرص نگاهم کرد و با حرص مضاعف اناید

 .نچسب و گند دماغ. دیهم کهیآدام ت نیتو و ا. گندت بزنن. اه -

 :دیبود، سرش رو باال گرفت و پرس دهیکه اسمش رو شن اون

 شده؟ يزیچ* 

 :رفت و قهقهه زد ادشیحرصش رو . شد طونیش اناید

 .یچشم آب ینه گوگول -
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بهم انداخت و  یقینگاه عم. چرمش رو برداشت و به سمت ما اومد فیکه انگار، کارش تموم شده بود، ک آدام

 :گفت

 د؟یایشما هم م* 

 :گفتم يسرد به

 .دیشا* 

 :زد و دستش رو آورد جلو يمحو لبخند

 .شم در مجاورتتون باشم یخوشحال م* 

کف دستم رو  یاحساس کردم به طرز محسوس د،یو پس که کش. دستم رو فشرد. دستش گرفت نیرو ب انگشتام

 .قلقلک داده

 :به صورت سرخم انداخت و گفت ینگاه اناید. گرفتم گر

 ؟يآتر یخوب -

 .گرمه یلیخ -

 :انداخت و زمزمه کرد یتعجب نگاه با

 .زنم یم خیمن که دارم  -

 

 

 :دستم رو گرفت و فشار داد و با ذوق گفت. میزد رونیهم از کالس ب با

 .میجا قهوه بخور هی میزیبر يگله ا! ها دهیحال م -

 :زدم یکج لبخند

 .خوام یمشروب م یتوقع داشتم بگ. يمثبت شد -

 :باال انداخت و تخس گفت يا شونه

 .چه کار کنم؟ آقامون دوست نداره -

 !آقاتون -

 :و گفت دیخند

 .اصطالحه هی -
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 !دختر سرخوشه نیچقدر ا. دفعه خنده ام گرفت نیا

 .دادم و چشمام رو بستم هیتک نیماش یرو به صندل خودم

 اد؟یخوابت م -

 .دیپرده گوشم هم پر چ،یخوابم که ه د،یکه کش یغیبا ج. سرم رو تکون دادم فقط

 وونه؟ید یکن یچه کار م -

 .میساعت چهار بر دیبا. ادیکه خوابت م يغلط کرد -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .کنم تیتونم همراه ینم. من واقعا خسته ام انا،ید -

 :گفت یبدجنس با

 .پرونمش یم -

 رو؟ یچ -

 .خوابت رو -

 . ادیشدم از سرعت ز دهیچسب نیماش یبه صندل. استفهام نگاهش کردم که گازش رو گرفت و رفت با

 ؟یرون یم ينجوریچرا ا -

 .خوام بپرونمش یم -

 . فرمون بود يدستش که رو يرو گذاشتم رو دستم

 .ادهیز یلیسرعتت خ. انایحماقت نکن د -

 :گفتم یعصب. گاز فشار داد يرو شتریفقط پاش رو ب. نگفت یچیه

 انا؟ید -

 .یباش شمیخوام تو پ یمن فقط م -

 :دادم و گفتم رونیرو با حرص ب نفسم

 .امیباهات م. آرومتر برو -

 .با غضب نگاهش کردم. میدش به جلو پرتاب شدهم من و هم خو ن،یماش یترمز ناگهان با

 انا؟یجون د -

 .وونهید. يا وونهید -
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 .گذشت يا قهیچند دق. من هم چشمام رو بستم. دوباره گاز داد یسرخوش با

 .کرد یرو هماهنگ م يزیو انگار چ. زد یحرف م یکس با

 .نه خوابه... لحظه هی* 

 .کننده وونهینه د. روند یم میمال

 .میدیرس سا؟یآتر -

 ...چشمم به سر در مغازه خورد. شدم ادهیرو باز کردم و آروم پ چشمام

 .بار؟ مگه قرار نبود قهوه -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .نجایبچه ها گفتن ا -

 .و راه افتادم شهیبه عادت هم. باال انداختم يا شونه

 .دستام گرفتم نینشستم و سرم رو ب یصندل يرو

 ». نذاشت استراحت کنم «

 :بهش انداختم یبود، سرم رو بلند کردم و نگاه کیکالس، فکر کنم اسمش ن ياز پسرها یکی يصدا با

 .لسوفیسالم خانوم ف* 

 . سالم* 

 :مقدمه گفت یب

 .یزن یکم لبخند م یلیتو خ* 

 

 

 

 

 :باال انداختم و گفتم شونه

 . دمیم حیترج يجور نیا -

 :حرفم ادامه داد دییتا به

 هووم؟. سرد و خشک -
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 .عادت ناخودآگاهم نفرت داشتم نیچقدر از ا. زدم يخند شین

 .قایدق -

 :لب زمزمه کرد ریز

 . عشق گرمت کنه دوارمیام -

 . رفت يکنار زیو اون به طرف م. زدم دنیرو به نشن خودم

 کنه؟ یزنه؟ چرا شعله ورم م یحرفها رو م نیپسر ا نیچرا ا ا،یخدا

 .سوزم یبشه، م نیاز ا شتریب. بمداغ داغم، ملته من

پام  يرو ک،یتمیدستم رو مشت کردم و ر. خورد یاز درون روحم رو م يزیانگار چ. کالفه شده بودم بازم

 !خواستم یمن ادام رو م. من عاشق شده بودم. دمیکوب

 .شد دهیکش میتمام خستگ اریاخت یاومد، ب یکه داشت از دور م دنشید با

 . دستام گذاشتم يهم رها کردم و سرم رو رو يچشمام رو رو يآرامش، لحظه ا با

داغ و . ده یبهت دست م پتوسیادامس اکال دنیکه بعد از جو یپخش شده بود، مثل حس یتنم حس خنک يتو

 .متفاوت. خنک

 . خودش بود. سرم رو بلند کردم. شونه ام نشست يرو یدست

 :کرد یگاهم من يلبخند مچهیخم کرده بود و داشت با ن یرو کم سرش

 .سالم* 

 .داد یرو نم چکسیجواب سالم ه یعنی. جوابم رو نداد بازم

 .نییپا ارمیگه بزنم فک خوشگلشو ب یم طونهیش

 !ادب تره یاز منم ب نیا

 .نگاه سردرگمم رو از بازوهاش گرفتم. جا گرفت شخوانیرو در آورد و کنار من، پشت پ کتش

 .یعاشق نیا ه،یبیحس عج چه

 .یش یحساس م زیهمه چ به

 . مخاطب خاصت مال تو باشه زیهمه چ يدار دوست

 .زدم يلبخند اریاخت یکه افتادم، ب انایحرف د ادی

 .گذرا یدوباره نگاه و
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 »! ناناسه یلیپدرسوخته خ «

 ..کرد یداخل جامش رو مزه م یدنیداشت ذره ذره نوش. شدم رهیآدام خ به

 .میسر از بار در آورد. مثال قرار بود به قهوه خوردن. زدم يپوزخند

 ...میر یبعدش هم م البد

 م؟یدور هم جمع شده بود يدیبه چه ام. بچه ها نگاه کردم يجمع پراکنده  به

 !شدن؟ پراکنده

 یذهنش، داره دوردستها رو م يکامال معلوم بود تو. ستین نجایمشخص بود ذهنش ا یبود ول نجایآدام ا جسم

 .فیاخم ظر هی. لبخند. شدم رهیبه حالتهاش خ. شکافه

 !یو دوست داشتن یمحو، آب. لبخند دوباه

 .کامال مشخص بود که تنهاست. نگاهش کردم بازم

 چرا؟

 .بدون الکل یدنینوش هی* 

 .بهم کرد که سرد، پوزخند زدم يا دارانهینگاه خر شخدمتیپ

 .از راز چشمهام امان

 .زدم ينسبتا بلند من، به خودش اومد و نگاهم کرد، من فقط تلخ خند سرد يصدا با

 .سرد یلیخ... سرد یلیخ

 .میدیو هر دو به سمتش چرخ. شعور داخل مراسم به خودم اومدم یاون ب يصدا با

 . ریجان م...  yesبود؟  یچ اسمش

 :زد و گفت يپوزخند

 یبا هم مچ م ينجوریخوره؟ همه هوموسکشوال ها ا یمبه هم  یلیاتون خ هیروح. دیجور شد یلیخ نمیب یم* 

 !شن؟

 

 . دوست داشتم برگردم و انگشت وسطم رو بهش نشون بدم دایشد

 .نگاه همون نگاه بود. کرد ی، به طعمه اش بهش نگاه م یداشت مثل شکارچ آدام

 .بودم قسم بخورم حاضر
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 .دیجو یاگر در توانش بود، حتما خرخره اش رو م یعنی

 .رفتارها رو داشته باشه يسر هیانتظار  دیهوموئه، با یچه مرگشه؟ وقت خب

 .به هوموسکوال ها خوب نشده نجایمردم ا دیهم د هنوز

 .بد یلیخ. کرد یبد جان رو نگاه م یلیخ

 .بهش بلند بشه، که مچ دستش رو گرفتم هیگذاشت که با تک یصندل يلبه  يرو رو دستش

 !شه که اون هم در تماس با من داغ بشه؟ یم. شدم داغ

. به جلو برداشتم که همزمان به عقب رونده شد یقدم. ستادمیا ریم يجام بلند شدم و جلوش، درست روبرو از

 ...و اون هم. پوزخند زدم

 یاز پرورشگاه بهشون بچه م. شده یازدواجشون قانون! نداره یهم با هومو بودن مردم مشکل ایتانیبر يملکه * 

 هوم؟ ه؟یمشکل تو چ. دنیم وندیها دو تا هومو رو به هم پ شیکش نیبزرگتر. دن

 .چه برسه به اون. شدم زاریگفتم که خودم هم از خودم ب ظیرو انقدر غل» تو  «

 .جلوتر رفتم، از جاش تکون نخورد. نگفت ییزد و چ يپوزخند

 ؟يانقدر از هوموسکشوال ها نفرت دار نیهم يبرا ؟یپسر قرار گرفت هینکنه مورد تجاوز * 

 .گفتم ینیدروغ نیریجمله رو با لحن ش نیا

 ...چشمهام يو با تنفر زل زد تو. مشت شد دستش

 .از عملشون نفرت دارم. نه* 

 :و سرم رو بردم کنار گوش و آروم گفتم دمیخند زیآم تمسخر

 جدا؟* 

 . دیاز نفسم لرز. دیکه لرز دمید

باهاش بهت  نقدریا ؟یخواب ینکنه هر شب باهاش م ؟یکن یم يطرفدار یاون عوضاز  نقدریا یچ يبرا* 

 !گذره؟ یخوش م

 !من و آدام؟. گرفتم شیاراده حس کردم که آت یب

 .هرزه ام؟ آشغال من

مشتم  دمینفه یحت. دمیفقط کوب. دمیصورتش کوب ياراده تر دست مشت شده ام رو باال آوردم و محکم رو یب

 .کجا خورد
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 .شده بود یخون. به دستام نگاه کردم. افتاد نیزم يخودش هم رو. به عقب پرت شد سرش

 :زد غیاز اون طرف ج ییصدا

 .ازش نمونه یچیبزنش، ه. يآتر ولیا -

 . خنده ام گرفت انایحرف د نیاون اوضاع درهم و برهم، از ا تو

که انگار قرار بود با نگاه،  میکرد یاه مبه هم نگ يجور. دیلب هام ماس يو خنده ام رو م،ینفرت به هم زل زد با

 .میبدر گرویهمد

 .هوا تکون دادم که سوزشش ساکت بشه يرو تو دستم

 .بود دهیپوستم، با دندوناش بر يرو

 يرو یدستمال صدف هیبخوام که  نمیو مال نیدست خون يبرا یخواستم برگردم و دستمال. جام نشستم سر

 .دستم گرفته بود يدست مردونه، که دستمال رو رو هیو بعد . انگشتم قرار گرفت ي دهیبر يبندها

 .با چشماش ازم تشکر کرد. سپاس گذار نیغمگ یجفت چشم آب هیکردم به  نگاه

 . کتک خوردم به خاطرش مهینصفه و ن نکهیکردم، از ا يازش طرفدار نکهیا از

 .بهش اعتماد کردم نکهیا از

 .عتماد کردممن به عشق خودم ا یول

نمنکش رو  يمژه ها يشد رو یکاش م. شد بغلش کنم یکاش م. دستش بزارم يشد دستم رو رو یم کاش

 ... زد يلبخند محو... دستش فشار دادم يکاش ها رو کنار گذاشتم و دستم رو رو يهمه  یول. ببوسم

 !رو ازش گرفتم، با اون چشمات وسوسه ام نکن پسر نگاهم

 . زدم خیدستاش، منم  يسرد از

انگشتم و  يتا رو دیپوستم کش يدستش رو نوازش گرانه رو. اش کالفه موهاش رو چنگ زد گهیدست د با

 .میدیهامون چرخ یدنیهر دو به سمت نوش. باالخره جداش کرد

 ...گرم شده بود یدنینوش
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فقط  گهیو چند نفر د اناید يها یو با شوخ. میدور هم نشست. گذشت یبار، به مسخرگ يوقتمون تو یباق

 .رمیرو فاکتور بگ ریتونم نگاه پر از نفرت جان م ینم یول. دندیخند

 .نفر هیاون هم از نگاه . دمیبار، ترس نیاول يبرا

 .کردم یمن هم بلند شدم و خداحافظ انا،یبلند شدن د با

 :دیبلند پرس انایهمگام شدن من و د دنیاز پسرا، با د یپک

 سا؟یترپارتنر توئه آ اناید* 

من  نیع. حق هم داشت. فتهیب هیبود به گر کیکه نزد اناید. میدیبه سمتش چرخ ده،یورقلمب يبا چشمها هردو

 .خودش رو به خطر بندازه یاجتماع يو عاشق نبود که آبرو و وجهه  وونهید

 :لبخند زدم و گفتم مهیمن هم نصفه و ن. دیخند یم اناید ي افهیداشت به ق آدام

 .از کالجه رونیب یکیپارتنرم . دوست منه نیبهتر اناید. نه* 

 .که من هم به خنده افتادم يجور. دیکش یقینفس راحت و عم انا،ید

 . از من نترس* 

 :به بازوم زد و گفت یمشت

 .يترس ندار* 

 .سه نفره يخنده . انایمن و آدام و د. دیهم خند خودش

 :و گفت دیبود، دوباره خند کیپسر که اسمش، ن همون

 .باهات بکنه يدم کار یاجازه نم. اگر خواست بهت تجاوز کنه، منو خبر کن *

لب  يخنده رو. هیچه برسه به بق. نگاهم کرد که خودم هم باورم شد هوموسکشوالم یو با چنان ترس دیچرخ اناید

 .فکر کنم اون هم باور کرده بود. بود دهیآدام ماس

 که ترس ندارم؟ ها؟* 

 ..یول. پروندند انایبه د یهم متلک يچند نفر. خنده اشون گرفت همه

 .کرد یاون فقط با ترس به من نگاه م یول

 ...خداحافظ بچه ها* 

نکردم و دنبال  یبهش توجه گهیرفتم که آب دهنش رو با صدا قورت داد و من د کیبه ن يچشم غره ا چنان

 :رفت و داد زد ابونیبه طرف خ میمستق اناید م،یاومد رونیاز بار که ب. دمیدو اناید
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 .یتاکس* 

 :و گفتم دمیرو کش دستش

 ؟یکن یچه کار م* 

 :با بغض نگاهم کرد و من و من کرد. بود دهیبه طرفم چرخ دن،یشدت کش از

 ؟یتو واقعا هومو هست* 

 :تلخ کردم و گفتم ي خنده

 هوموسکشوال باشم؟ ادیبه من م. احمق نشو* 

 :تکون داد که گفتم یرو تند به عالمت منف سرش

 .فقط به خاطر آدام بود* 

 به خاطر آدام؟* 

 :زدم يلبخند مچهین شیکنجکاو به

 . حرف از دهنم در رفت نیشد که ا یدونم چ ینم. یول. کنم يخواستم ازش طرفدار یم* 

 .گند زده شده ،یبه عبارت. دهیچیهم تو کالج پ حاال

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 ؟یکن يازش طرفدار یخواست یم یچ يبرا* 

 :کردم زمزمه

 .دونم ینم* 

 ...آخه* 

 ...یول. احمقانه بود. دونم یم* 

 :سرم گفت ياز تو ییصدا

 .شه جمع کرد یرو نم ختهیآب ر -

 

 

 

 :زد و زمزمه کرد یمات لبخند
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 ...اشتباه ،ياشتباه کرد -

 نیجلوتر، به ماش یکم. تکون داد و راه افتاد يسر ،یقیکه با آه نسبتا عم. میبه هم نگاه کرد ،يلحظه ا چند

 .ستادیناگهان ا انایو د میدیرس

 :و آروم گفت دیچرخ یناگهان یلیخ ستادم،یا اناید کنار

 ؟يآتر ياشتباهو کرد نیچرا ا -

 :هم مثل خودش زمزمه کردم من

 .شد یدونم چ ینم. دونم ینم -

 :گفت د،یکش یهمراه خودش م م،یکه من رو مال یرو گرفت و در حال بازوم

 .افته یتبش م گهیمدت د هی. بهش فکر نکن -

 :و پرسش گرانه نگاهش کردم دمیچرخ

 افته؟ یتبش م -

 :تکون داد يرو کالفه فوت کرد و فقط سر نفسش

 .یچیه -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه. نیماش يتو میدو نشست هر

 .کنم یهمش رانندگ دیمن نبا! يتوئه ها آتر نیماش نیا -

 .یکن یتو رانندگ گهیزارم د یکه دوسش داشتم، نم دمیخر يزیاگه چ. دوست ندارم نویا -

 !محو محو. اومد نثارش کردم یرو که ازم بر م يتنها لبخند و

 یکامال مشخص بود که نم یخوش مشرب و خنده رو باشه، ول شهیکرد مثل هم یم یسع. دیهم آروم خند اون

 .که داخل بار زده شد هییحرفهاتونه و حواسش، تماما به 

فکرش رو منحرف  یکم دیبهم گفت با یشدم، حس ادهیسنگ خرده ها که پ يرو. برد اطیرو داخل ح نیماش

 :بزاره، داد زدم نیاز ماش رونیپاش رو ب نکهیکنم، قبل از ا

 ». درست کنه«  یبرنده بستن يبرا دیبا دیرس رترید یهر ک. تا دم در مسابقه -

 :زد یم یلیو باد سرد، به گونه هام س دمیدو یو م دمیخند یم. دنیشروع کردم به دو و

 .صبر کن یگ یاگه راست م. شعور یکثافت ب يآتر -

 :و رو به من، چشمهاشو درشت کرد و براق شد دیبعد از من رس يا قهیدق. دمیتوجه دو یب
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 .نشده بودم ادهیپ نیاز ماش میمن که درست و حساب -

 :ال انداختم و با لحن خودش گفتمبا شونه

 .یزود به خودت بجنب یخواست یم -

 .زدم يمن هم آروم لبخند. آروم زد. به شکمم زد یو مشت دیخند

 :خودم که اومدم، تو بغلش بودم، زمزمه کرد به

 .دوستت دارم یلیخ. يآتر یدوست من نیتو بهتر -

 :دلم گفتم يو تو دمیموهاش کش يرو رو دستم

 .طور نیمن هم هم -

 :گفتم طنتیبار با ش نیاول يجدا شدم و برا ازش

 .یدرست کن دیرو با یبستن -

 :شکمم کرد و با خنده گفت يحواله  يا گهید مشت

 .برو بابا -

 يکتم رو رو. رفتم ییرایاون رفت طرف آشپزخونه و من به سمت اتاق پذ. میهم، وارد شد يبه شونه  شونه

 :پرت کردم و داد زدم یمبل سلطنت

 .سالم ماما -

 .گاهش بودم یگاه و ب يمحبت ها نیواقعا عاشق ا. دیجلو و با محبت گونه ام رو بوس اومد

 .یخسته نباش -

 :کردم، گفتم یشلوارم رو باز م يکه دکمه  یمبل نشستم و در حال يرو

 .ممنون -

 :بلند شد غشیکه ج ارمیخواستم شلوارم رو در ب. شکم صافم مونده بود يشلوار رو يجا

 ...نه -

 :تعجب شلوار رو ول کردم و مات شدم بهش با

 .میمهمون دار -

 :از پشت سرم گفت يمردونه ا يصدا

 .سایسالم آتر* 
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 :باال و دکمه اش رو جا انداختم و به سمت صدا برگشتم دمیشلوارم رو کش پیدوباره ز يخونسرد با

 .يچقدر بزرگ شد* 

 :گفتم مبهوت

 ...دیوید* 

 .یعنیمرد شده بود ... بزرگ شده بود دارمونید نینسبت به اخر چقدر

 .مرد کامل و جذاب هی

 .ادیدستام فشردم و تمام زورم رو زدم که لبخندم پررنگ به نظر ب نیب تیمیرو با صم دستش

 :مات نگاهم کرد و بعد به قهقهه افتاد يچند لحظه ا د،ید یکه رفتار من رو م دیوید

 . لبخند قبولت دارم یمن ب. ياریخواد به خودت فشار ب ینم. يهات غد و مغرور یبچگ هنوزم مثل* 

 .يچقدر عوض شد* 

 ...واقعا عوض شده بود. نگاهش کردم. زد یمهربون لبخند

 . میبه سمت صدا برگشت –پسر عموم  – دیویهم من و هم د ،يجانانه ا يسرفه  يصدا با

 .يرینم -

 :ملوس داد يبازش رو به لبخند شین يافتاد، خانومانه، جا دیوید ينگاهش که رو. دیخند اناید

 .سالم* 

داشت عادت . بهتر شده بود یلیاز قبل خ دنشیلباس پوش. رو بر انداز کردم اناید يسر تا پا. دست داد دیویبا د و

 .کرد یم

 .يدوست آتر نیهستم، بهتر اناید* 

 :زدم يلبخند مچهین

 .کنه یغلو م. باور نکن* 

 .رهیاز باسنم بگ یمحکم شگونین انا،یکه باعث شد د دیفقط خند دیوید

 .چوندیگوشتم رو گرفت و پ! گرفتم شیآت. سوختم یواقع يمعنا به

 :موقرانه گفت دیوید. رو برام باز کرد ششیچپ نگاهش کردم که ن چپ

 .مثل شما آشنا شدم ییبایباعث افتخاره که با خانوم ز* 

 .ذوقش خنده ام گرفت نیاز ا. مثل نهنگ باز شد یاز قبل، به عبارت شتریب ششین
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 . گردم یزود برم* 

 . نهیاشاره کردم که بش شدیکه داشت به احترامم بلند م دیویبه د و

 نیبا ا. کرد عوض کنم یپوست شکم صافم رو پاره م يرو که داشت رو یسمت اتاقم رفتم تا شلوار تنگ به

 !اضافه وزن داشتم حتما تا به حال شلوار باعث مرگم شده بود یکم بود، اگر نیوضع ا يالغر

. مشغول صحبت بود دیویسخت با د اناید. شدم ریآروم از پله ها سراز. دیطول کش يا قهیلباسم چند دق ضیتعو

 !شهیم دایبحث از کجا پ يموضوع برا نقدریبرام سوال بود، ا شهیهم

 »! زدم یتر م« وسط بحث  شهیمن هم انا،یقول د به

 !و خجالت؟ اناید. مثل لبو سرخ شد انایگفت که د یچ دیویدونم د ینم

 !تعجب اور بود واقعا

 د؟یویکه قرمز شد د یبهش گفت یچ* 

 :ادامه دادم. تکون داد يو سر دیخند

 !نمیب یباره که دارم خجالتش رو م نیاول يبرا. لطفا ادامه بده* 

 .داد یحرصم م شهیهم انایچرا د مدیفهم یتازه م. با حرص نگاهم کرد اناید

 !!!مفرح بود یبس يکار

 ؟یشد از کانادا برگشت یچ* 

 :مثل خودم لم داد دیوید

 . خوام کارم رو انتقال بدم یم* 

 :دیرون پاش گذاشت و با شک پرس ياومد جلوتر و دستاش رو قالب کرده، رو فته،یب ادشی يزیکه چ انگار

 .يکار عمو رو ادامه بد یکه بتون یکن لیرو تحص يکه رشته ا میما توقع داشت يهمه  سا،یآتر* 

 :باال انداختم و سرد گفتم ییابرو

 !مقتصد خوب هم باشه؟ هیتونه  ینم لسوفیف هی* 

 

 

 :و گفت دیخند طونیش انایجواب موند، د يتو

 .یبش لسوفیحاال کو تا تو ف* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 . به سکوت گذشت يچند لحظه ا. تشکر گونه بهش نگاه کرد دیوید

 .کنه ینم رهیو غ يبه کارخونه دار یکمک چیفلسفه ه یول* 

 هیرم و  یم. رم یرشته رو هم دوست نداشتم، به خاطر آدام و عشقم تا تهش م نیاگر ا یمن حت. شدم سرد

 .مشخص باشه فمیحداقل تکل ای. کنم که دوستم داشته باشه یم يکار

 .میراض میانتخاب يمن از رشته * 

 :لب گفت ریو ز. زد يپوزخند اناید

 .من کردم ،يتو انتخاب نکرد -

 .ابروهاش از تعجب باال رفته بود. ها مات شد روم وونهید نیبهش زدم که ع یچشمک

 !بداخالقم من؟ نقدریا

 .به وقتش انجام بشه يزیدم هر چ یم حیترج. راجع به اقتصاد خانواده با من صحبت نکن گهیلطف کن د* 

 : انداخت و گفتباال يا شونه

 .خودته لیهر جور م* 

 :گفت جانیبا ه انایدادم که د لم

 !د؟یبرگرد دیگرفت میشد که تصم یچ* 

 :بتونه جواب بده، گفتم دیوید نکهیقبل از ا. برام ناشناخته بود جاناتشیه. ام گرفت خنده

 .بدو برو حاضر شو. انید میکالس دار مزیبا ج گهیساعت د هی* 

 :دینال. دفعه ماتش برد هی

 !امتحان ،يآتر* 

 :بهش نگاه کردم يلبخند محو با

 ؟یستیمگه آماده ن ،یخب که چ* 

 :تو سرش و گفت دیکوب یدست دو

 . معلومه که نه* 

 چرا؟* 

 :گفت هیحالت گر با

 !؟يتو آماده ا. نبود ادمیاصال * 
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 .هاش جا خوش کرد لب يرو یطانیلبخند ش. تکون دادم يچونه و سر ریرو زدم ز دستم

 . بپر حاضر شو. ولیا -

 ». زده به سرش« فکر کردم  يا لحظه

 . باال انداختم و رفتم سمت اتاقم يتفاوت شونه ا یبعد ب اما

 .دیخند یداشت م. هم آماده بود اناید دم،یرو که پوش لباسهام

از . داره ينقشه ا ایشده،  وانهیشدم که د یداشتم مطمئن م. شنگول بود ينجوریامتحان آماده نشده بود و ا برا

 .دو حالت خارج نبود نیا

 :گفت یکه با لحن خر کن میرفت یراهرو راه م يهم تو يبه شونه  شونه

 ؟؟يآتر -

 بله؟ -

 :زد يمحو لبخند

 من چه کار کنم؟ یگ یحاال م يآتر -

 !؟ياریب یقابل قبول ينمره  یتون یم يچه طور. دونم ینم -

 :نگاهش کردم و با تحکم گفتم يچند لحظه ا. شد بهم رهیرو مظلوم کرد و خ خودش

 .انایهرگز د. هرگز -

 :کرد التماس

 .من نخوندم. يکنم آتر یخواهش م -

 :تکون دادم که غر زد یرو به عالمت منف سرم

 !شعور یشه ب یاز معلوماتت که کم نم -

کمتر شونه باال . زدم یلبخند م شتریب. زدم یحرف م شتریب. شده بود شتریب میانرژ نجایا. شونه باال انداختم باز

 .بودم دهیگرم رس میسرد به ن ياز دما! انداختم یم

 .شده بودم عاشق

 :پشت سرم نشست یصندل يرو. کردم زونیآو میرو پشت صندل فمیکالس شدم و ک وارد

 .دونم و تو یمن م یاگه نرسون -

 :گفتم تیسمتش و با جد برگشتم
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 !کنم؟ تیحال يا گهیجور د ای ؟يدیفهم انا،یدکنم  یمن هرگز تقلب نم -

 :حرص گفت با

 !سایآتر -

ادام، همه سرشون رو  يبا صدا. درآورده بودم، بستم فمیکه از ک یپسیتوجه بهش برگشتم و موهام رو با کل یب

 . بلند کردند

 همه آماده ان؟* 

 

The dawn is bright and my perception is open wide « 

 ن است و قدرت درك و احساسم کامال باز استدم روش دهیسپ

You know you flooded my senses baby 

 زمیعز ياحساساتم شد انیتو باعث طغ, یدونیم

What you inspire is a feeling I can’t describe 

 کنم فیتوص تونمیکه نم هیحس یکنیکه تو به من الهام م يزیچ

Forgotten all my defenses 

 بردم ادیکل مقاومت کردن رو از  به

You were a beam of light 

 ياز نور بود ییپرتو تو

Lit up my broken sky 

 يآسمان درهم شکسته ام رو روشن کرد که

There was just something about you 

 تو بود يدرباره  زیچ کی تنها

I had a vision and you painted the world for me 

 » يمن رنگ داد يایداشتم و تو به دن ییایرو من
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داشتم با . داد یم شینما یام رو به خوب دهیکش يرنگ تنگم، پاها یتونیشلوار ز. رو دستم گرفتم و لم دادم قلم

سرم رو باال گرفتم و به مرد چشم . برگه جلوم گرفته شد هیکه  دم،یکوب یم یصندل يدسته  يآرامش قلم رو رو

 :برگه رو از دستش گرفتم. شد نیمز يناخودآگاه، لب هام به لبخند محو. شدم رهیباال سرم خ یاب

 .یموفق باش* 

 ». تیاسم سایآتر« برگم نوشتم  يانداختم و باال ریسرم رو به ز. بزنم یحرف چیه نتونستم

 :یبه صندل دیبا پاش کوب انا،یبه نوشتن کردم، تازه سوال چهارم بودم که د شروع

 .یششم. يآتر -

 :دیدفعه محکم تر کوب نیا. تمرکز کردم يسوال بعد يمحل ندادم و رو بهش

 .يآتر -

 :کردم زمزمه

 !بر مردم آزار لعنت -

 .ستین شیحال یچیه! اه. با حرص دندونام رو به هم فشردم و

 !رو نشون بده شیرانیا يخو نیا دیبا حتما

 .یعوض يسایآتر -

 يگذاشتم که جلو نیزم يپاهام رو رو. شهیم دهیداره به عقب کش مینگفتم که حس کردم صندل یچیه بازم

 .شدنم گرفته بشه دهیکش

. شد دهیدوباره کش یرو درست کنم که صندل یصندل يخواستم بلند شم و جا. دمیرو شن اناید يحرکت پا يصدا

 .دمینفهم یچیه گهیو من د

از درد . کردم یرو حس م يبد يمزه دهنم  يبودم، تو ییجلو یصندل يخودم که اومدم، با صورت رو به

... خوردم یاما تلو تلو م. گذاشتم و بلند شدم ییجلو یصندل يلبه  يدستام رو رو. رفت یصورتم، دلم ضعف م

 .حس بود یو ب سیتمام بدنم ضعف داشت و صورتم خ

بلند  يصدا. ولو شدم نیزم يو به ضرب رو ستمیپاهام با ينتونستم رو گهید. بودم جیشدت ضربه هنوز گ از

 . دونم ینم ،یآدام اومد، داد زد، سر ک

 ؟يچه کار کرد* 
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دفعه  نیا. خورد یحالم داشت به هم م. داد یخون م يدهنم به شدت مزه . شکمم جمع کردم يرو تو پاهام

 .گه دستام کردم و خواستم بلند بشم، اما نتونستم هیرو تک نیزم

 .دور کمرم حلقه شد و کمکم کرد ییابه خودم فشار آوردم که دسته دوباره

 .بود، مهم نبود یک هر

 

 

 . نداشتم صیآشنا بود، اما از درد قدرت تشخ. دماغم ریعطرش زد ز. بغلش ضعف کردم يتو

 .کردم یاحساس م یسیپوستم خ ياش، هنوز رو نهیبود به س دهیچسب صورتم

 !، عشق خودم بودبه صورت شخص نگاه کردم یحال یبا ب. گذاشته شدم یصندل هی يرو

 !دوم رو هم بدهکار شدم راهنیپ نکهیمثل ا. دیلغز راهنشیپ يرو نگاهم

 .شده بود یکامال خون راهنشیپ

 !از کجا اومده بود؟ خون

 :خودم استدالل کردم ياراده برا یب

خون از صورت من  یعنیاش،  نهیبه س دیبعد هم منو بغل کرد و صورتم چسب. بود زیتم راهنشیاول که اومد، پ «

 »! بوده؟

 شتریب... دستم آغشته شد به خون م،ینیب ریبه ز دمیپشت دستم رو کش ،یحس یب یهمون تعجب، با چاشن با

 !بوده؟ ادیز نقدریشدت ا. تعجب کرم

 يام و هلم داد رو نهیقفسه س يقرار گرفت رو یبردارم که اول دست فمیاز ک یبلند شم و دستمال خواستم

 .شدن کرد دهیپشت لبم، و لبم شروع به کش يپنبه رو کهیت هیهم و بعد  یصندل

 .تشکر کردم متیکه به مال دندیاومدن جلو و حالم رو پرس ينفر چند

 .شد ينجوریمتاسفم که ا* 

 :دیرو از لبم آورد باال و پرس نگاهش

 ؟يچه جور* 

 :بچه ها کردم یخال يها و جا یبه صندل يا اشاره

 ...نایامتحان و ا* 
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 :و زمزمه کرد دیخند

 .نداره یاشکال* 

 يکناره . کردن صورتم بود زیمشغول تم قیدق. شده بود بمینگاه کردن نص يبرا یشدم، فرصت خوب رهیخ بهش

 ...کرد یشد و حس خوب نوازش شدن رو بهم القا م یم دهیدستش به صورتم کش

 یکردند و از کالس خارج م یم اناینثار د يو چشم غره ا دندیپرس یحالم رو م یکی یکیبچه ها  يمونده  یباق

 .و امتحان رو ادامه نداد رونیانقدر توان نداشتم که بپرسم چرا منو از کالس نبرد ب یحت. شدند

 :گفت دمشید یکه نم یبلند، رو به کس آدام

 ؟يبود که انجام داد یچه حماقت نیا* 

 . بود اناید يصدا. اومد يزیآروم و ر ي هیگر يصدا

 ؟یتا حاال شده به مغز کوچولوت فشار آورده باش. يد یهمه کاراتو بدون فکر انجام م شهیهم* 

 !کنه؟ از کجا؟ یسرخود و بدون فکر عمل م شهیهم اناید دهیهم فهم نیا

 .متاسفم* 

 .بود اناید يخش دار شده  يصدا

 احمق کوچولو؟ یکن یوارد شده باشه چه کار م شینیبه استخون ب یبیاگر آس* 

 :گفت یرفت باال که آدام عصب اناید ي هیرگ يصدا

 .اریبخر و ب نیریش زیچ هیبرو . نکن هیگر نقدریا* 

 :و زمزمه کرد دیبه پوستم کش یدست میمال. بهم نگاه کرد. دوان رفت دوان

 .شد زیتم* 

 .ممنون* 

 . دیاز صداش تمام تنم لرز. هم زد يو نه به داد قبلش، چه داد متیمال نینه به ا. لبخند زد فقط

 اره؟؟؟یبه حنجره اش فشار ب نقدریتونه ا یم چطور

 یکه امروز آب ییچشما. میا شهیش يموند به چشما رهیکرد و خ زیچشماش رو ر. چشمام ثابت موند يرو نگاه

 ...خودش يرنگ چشما. شده بود

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٩٥ 

اومد جلوتر . چشمم درشت تر بشه يعث شد گوشه با انگشت شستش، کنار ابروم رو گرفت و باال برد که با آروم

 :و تو صوتم زمزمه کرد

 ه؟؟؟یتو چشمات چه رنگ* 

چونه ام گذاشت و مجبورم کرد عکس عملم رو انجام  ریانداختم که دستش رو ز نییآروم سرم رو پا. ختیر قلبم

 :زد يلبخند محو. بدم

 .بزار کشفشون کنم. نمیب یرو م ییچشما نیباره دارم چن نیاول* 

 :لب گفت ریدستش رو قاب صورتم کرد و ز. داغ کرده بودم یحساب. شدم یم شیاز قبل آت شتریلحظه ب هر

 .يدار يفوق العاده ا يچشما* 

 یدستاش م. و از کالس خارج شد دیبه گونه ام کش یدست جان،یو با ه يرو به دندون گرفتم که سرسر لبم

 . دیلرز

 . رفت یم نییام تند تند باال و پا نهیس. جانیاز عشق، از ه. دیلرز یمنم م يدستا

 .بود برام نیریکارش ش چقدر

 :اومد اناید يشمردم که صدا یم نیزم يپر عجله اش رو رو يقدم ها داشتم

 .سایمتاسفم آتر -

 :حرص گفتم با

 .خوره یتاسفت به درد خودت م -

به  یکیانقدر از نزد. دمیبه لبم کش یدست. بود و چشماش قرمز سیصورتش خ. نگاهش کردم. پام زانو زد يجلو

 .قطع شد یک مینیب يزیبودم خونر دمینفهم یآدام سرخوش بودم که حت

 .بشه ينجوریخواستم ا یمن واقعا نم -

 .داد یو دهنم هنوز مزه خون م. آدام رفته بود. کرد یدرد م مینیب. بودم یعصب

 .انایفقط خفه شو د. خفه شو -

 .بودم يمن دوست بد. دیدلم لرز. پر از اشک شد اشچشم

 . چرخوندم يا گهیرو به طرف د سرم

 ؟یزن یچه خبره؟ چرا داد م نجایا* 

 .دیدوباره دلم لرز. نگاهش به روبرو موند. و بهش نگاه کردم. دمیطرفش چرخ به
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 خواد نگاهم کنه؟ ینم گهینکنه د. ماتش موندم و

 .کوتاه اما داغ و پر التهاب نگاهم کرد يچند لحظ ا. رو بهم دوخت چشماش

 . تبدار که من هم داغ کردم انقدر

 داره؟ یاونم به من حس. زد یتند تند م قلبم

 به من داشته باشه؟ یشه اون هم حس یم یعنی

 :زدم و گفتم يلبخند اریاخت یب

 .بودم یکم عصب هی. یچیه* 

 :ددستم رو گرفت و فشار دا اناید. زد يهم لبخند سرد آدام

 ؟يارینمره ب ياز راه بهتر یتونست ینم -

 :دمیبغلم و موهاش رو بوس يکه سرش رو گرفتم تو دیشرم خند با

 .دوست خر من -

 :شد یدوباره اشک چشماش

 ؟یکن یم هیچرا گر گهید -

 .يآتر یخوب یلیخ -

 ...آدام جا خوش کرده بود يلبها يرو يمحو يخنده . دیصورتم رو بوس و

 :دستش رو اورد جلو و زمزمه کرد کیکوچ انگشت

 ؟یآشت -

 :به دستم آورد یبغلش کردم که فشار محکم دوباره

 .دوستت دارم یلیخ -

 .يخر یلیخ -

. 

. 

. 
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 انایکالس، همراه آدام که هر دفعه د يبچه ها يبار، قرار گذاشته شد هر سه شنبه، همه  ياون روز، تو از

اوقات  یگاه. کرد ینم یمکانش فرق. میاوردش، دور هم جمع ش یکرد و به زور همراهش م یخرکشش م

 . میشهر بود يها منظره نیباتریاز ز یکی کینزد یروز همگ نیمثال ا. گهید يهم جا یهمون بار بود و گاه

رو  مینیداشتم ب. کم ورم کرده بود یلیدماغم خ. همراهم به خودم نگاه کردم ي نهیا يو تو یسر صندل نشستم

 .سرم رو باال کردم ،يکفش پاشنه دار يقدم ها يکردم که با صدا یم یبررس

 .بود ستادهیکنارش هم صهبا ا. نسبتا بور جذاب بود يپسر چشم و مو قهوه ا هی

 :کرد یکه صهبا، آروم معرف میبه هم زد يلبخند

 ...انیک يآقا* 

 :به صهبا انداخت و حرفش رو قطع کرد ینگاه ان،یک

 .مسر صهباهستم، ه انیک یرعلیام* 

لبخندم . به خودم و بعد به دستم انداخت یاول با اخم نگاه ،یرعلیزدم و دستم رو بردم جلو که ام يمحو لبخند

 :دمیپررنگ تر شد و دستم رو پس کش

 .نبود ادمیاصال . متاسفم -

 :چشماش گرد شد يا چندلحظه

 .صهبا یهستم، همکالس تیاسم سایآتر -

 :براندازم کرد يچندلحظه ا صهبا

 سرت اومده؟ ییکه من نبودم چه بال شیجلسه پ -

کنار صهبا جا گرفت و دستش رو دورش حلقه  یرعلیام. و تعارفشون کردم به نشستن. زدم يمحوخند دوباره

 :بود دایکامال هو نشونیعالقه ب. کرد

 .مینیب یفلسفه همو م يکالس ها يبه بعد تو نیپس از ا -

 :دمیبهش پرس رو

 د؟یشما هم قصد شرکت دار -

 .بله -

 :دادم هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 .شم در مجاورتتون باشم یخوشحال م -
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 :زد و گفت یمیلبخند مال صهبا

 .خواد تو کالسا شرکت کنه یجان به خاطر من م ریام -

 :و گفتم دمیدفعه محو خند نیا

 .رو تنها ول کرد یرانیا يبایز هی شهینم. حق دارن -

خنده ام پررنگ تر . میدیاومد، هر سه به سمتش چرخ یکه از دور م یغیج غیج يبا صدا. دنیدوشون خند هر

 !اورد یداشت آدام رو همراه خودش م انا،ید. شد

 . دشیکش یبود و اون هم داشت م انایآدام تو دست د نیآست

 .هیلیبدبخت جر نخورده خ نیا نیتا حاال آست یعنی

 .مینشست ییسه تا. تکون دادن و رفتن يسر یرعلیمن، صهبا و ام شیاومدن اونها پ با

 .مثل خودم. از اون فوق مغرورا بود یرعلیام

 .هیپسر مغرور -

 :جواب دادم اناید به

 .سرد و خشک. منه نیع -

 :دیخند

 .هیخودت گه مرغ نیع. آره -

 :زدم به بازوش و گفتم محکم

 .شعور یخفه شو ب -

 .دیفهم ینم یچیه. حق هم داشت. کرد یگاه مفقط ما رو ن چارهیب آدام

 .نبود ادمیا؟  -

 :تمسخر گفتم با

 !یبره نفس بکش ادتیروز  هیحواست  نیترسم با ا یم -

 :جوابم رو بده که ادام گفت خواست

 لطفا؟ دیصحبت نکن یفارس شهیم* 

 :با خنده گفت اناید. دیرو کش زیپل

 .میکن یعوض نم یچیرو با ه یما فارس. نه* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٩٩ 

 .دروغگو يتو غلط کرد -

 .باال انداخت يشونه ا. دینگاهم کرد و خند اناید

 .دیبد ادیپس به منم * 

 

 .میو بعد مات آدام موند میبه هم کرد یاول نگاه انا،یو د من

 :کرد غیج غیزودتر از من به خودش اومد و ج اناید

 ؟يریبگ ادی یفارس يخوایواقعا؟ م يوا* 

. کرد یم يداشت ابراز شاد غیج غیبا ج اناید. کردم یاز بچه ها رو حس م گهیو صهبا و چندتا د یرعلیام نگاه

 :گفت يبه تند ،يکنار زیجان، از م

 .خواد که ماهو فتح کنه ینم. رهیادبگی یفارس خوادیاحمق، م يغویج غیج يدختره * 

 :صورتش رو کج کرد و با تمسخر گفت اناید

 !جون یجان یماه قبال فتح شده، چند قرن عقب* 

 :ادامه داد یبه فارس بعد

 !مزخرف گوساله -

 يدختره  نیا. اومد یصهبا م يخنده  يصدا. گلوم و به سرفه افتادم دیدهنم بود، پر يتو یدفعه هرچ هی

 !گرفته؟ ادیفحشا رو از کجا  نیا وونهید

. دمیدستام گرفتم و خند نیسرم رو ب يچند لحظه ا. از چند لحظه که سرفه ام آروم شد، به خنده افتادم بعد

 !ما يبود برا یزبون دوم هم موهبت نیا. از شدت خنده دیلرز یشونه هام م

دستش  کیشدم به مرد روبروم که  رهیخ. شدم رهیخنده ام رو خوردم و به روبرو خ ،ینگاه ینیاحساس سنگ با

 .کرد یچونه زده بود و داشت با محبت نگاهم م ریرو ز

 گهینگاهش سرد شد و سرش رو به طرف د. رفت یچشماش رو به خموش یآب ينگاهم که شد، شعله  متوجه

 :لبهاش رو تر کرد. دیکوب یقلبم به شدت م. چرخوند يا

 !ده؟ یم ادی یبه من فارس یحاال ک* 

 :میهمزمان گفت انایو د من

 .متون یمن م* 
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 .موند رهیبه من خ انایاز د شتریب یلیخ... رو نگاه کرد و بعد به من اناید اول

 یو با اون اخم انایافتاد و نگاهش رو دوخت به د شیشونیپ يرو یفیرو با نوك زبون تر کردم که اخم ظر لبام

 :شد، گفت یکه داشت گسترده م

 .اناید یشم اگر تو کمکم کن یممنون م* 

چرا  انا؟یچرا د. که به سرفه افتادم يجور دم،یکش یقینفس عم. شد یسرم خال يرو خیپارچ آب  هیکردم  حس

 کمکش کنم؟ يریادگی يمن نه؟ من قدرت نداشتم که تو

 :و گفت دیخند طونیش اناید

 .ینمرات فلسفه کمکم کن ياگر تو. البته* 

 :دیخند یفقط م انایپروند و د یم یهرکس متلک. تیجمع نیافتاد ب ولوله

 .کنم یاقدام کنم، خودم کمکتون م رشیادگی ياستاد شده برا. هییعجب آدم پررو* 

 .تیسوءاستفاده نکن از موقع* 

 .استاد کمکش نکن* 

 . کنم هیو با کل قدرتم گر نیزم يرو نمیعمرم دوست داشتم بش يبار تو نیاول يبرا

 انا؟یمن نه؟ چرا د چرا

 یناخونام م نیب. کرد یم تیلباسم اگر زبون داشت حتما ازم شکا يپارچه . دمیکش یقینفس عم دوباره

 .کردم یکردم و دوباره بازش م یفشردمش و لوله اش م

 چرا من نه؟؟؟. کردم یچشمام رو حس م سوزش

 . کردم یرو چنگ زدم و بلند خداحافظ فمیک ي دسته

 .کردند یانتخابم م شهیکه خودشون هم یمن. شدم یداوطلب نم کاش

 ؟یفارس سیچه به تدر منو

حاال به خاطر ... شدم و حاال یواسه همه کار من انتخاب م شهیهم. نشدم ریتحق نقدریکردم به عمرم ا یم حس

 .شکسته بود میغرور لعنت م،یعشق لعنت

 .خواستم با هوا، بغضم رو هم فرو بدم یانگار م. دمیکش يقتریعم نفس

 .رفتم یکردم و به طرف خروج يبلندتر یخداحافظ. تونستم تحمل کنم ینم گهید

 .سوخت یم قلبم
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 :از پشت سر داد زد اناید

 سا؟یآتر يشد یچ -

 .برم دیمن با -

 :پلکام رو محکم به هم فشار دادم. کردم ینگران صهبا رو حس م نگاه

 دفعه تو؟ هی يشد یچ -

 :رو تند تند تکون دادم و گفتم سرم

 .اناید نمتیب یتو خونه م -

 .زدم رونیاز بار ب. کردم یبچه ها رو حس م ينگاه ها ینیسنگ. رونیب دمیدو

 .شد سردم بشه یخورد به گونه ام و باعث م یسرد و سوز دار م باد

 .شه یم ينجوریرفت هم داره هم یکه داشت رو به گرما م يکردم وجود یم حس

 ...و سوزناك سرد

 

 

 .اومد طرفم میو مستقهم وارد شد  انایبودم که د دهینبود که رس شتریب يا قهیدق چند

 ؟ياتر يشد یتو چ -

 :بهش زدم يتکون دادم و تلخ خند محو یرو به عالمت منف سرم

 . فقط سردرد دارم. یچیه -

 :و موهام رو کنار زد دیبه سرم کش یدست

 .يتو که خوب بود -

 .از سر و صدا -

 .مشخص بود که قانع نشده یول. زد يلبخند

 :گفت يشد، با لحن شاد یم ییرایبه مادرم که داشت وارد پذ رو

 درست کرده خاله؟ یشام چ يلونا برا -

 :زد و گفت یمحو مهربون لبخند

 . یاسپاگت -
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 :و گفت دیخند. باز شد اناید شین

 .آخ جون -

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 ؟يبلد سویتو اصول تدر -

 :گرفت و گفت يا افهیق. بار و آدام افتاد انیجر ادی

 .معلومه که بلدم -

 :کردم تعجب

 .رمیبگ ادیخب بگو که منم  ؟يجد -

 .يدیم ادیزبونو به کارآموز  هی ياول از همه فحشا -

 :از گونه اش گرفتم و گفتم یشگونین. داد لمیتحو یطونیش يخنده  و

 .ام يمن جد -

 .يا يجد شهیتو هم -

 :دادم و از جام بلند شدم يا گهیدستش رو فشار د. دیلبام ماس يرو خنده

 . کردم یشوخ -

 . دهیخواب یتلخ پشت هر شوخ قتیحق هی شهیهم -

 :زدم و ادامه دادم يخند شین

 .يکرد يادآوریکه  یمرس -

 ». رمیس« کرد، گفتم  یسمت اتاقم و رو به مادرم که ساعت شام رو گوشزد م رفتم

 .بودم ریس ریهم غم و غصه خورده بودم که س انقدر

 .و پر ریس

 .دمیجلدش کش يرو یدست. سفه ام رو گرفتم دستمتختم و کتاب فل يرو نشستم

 .بود یهم آب جلدش

 !عشق من رنگ

 :گفتم يدییزد، بفرما یکه پشت در، ضربه م یو به کس دمیکش یتلخ نفس

 .سالم دخترم* 
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 .احترام پدرم از جام بلند شدم به

 ؟یضیمر. يخور یگفت شام نم یمادرت م* 

 . سر درد دارم. اشتهام یب یفقط کم. نه* 

 .مرد هی ياما برا. بود زیبرانگ نیجذبه اش واقعا تحس نیا. نگاهم کرد يجد

 .کرد یبه من دختر منتقلش م دینبا

 پدر؟* 

 بله؟* 

 تونم بغلتون کنم؟ یم* 

واقعا به ... بازوهاش نیاما باالخره دستاش و باز کرد و اشاره کرد که برم ب. شد بهم رهیبا تعجب خ يلحظه ا چند

 .سفت بغلش کردم. داشتم اجیمحبت مردونه احت

 :محکم فشارم داد يهم بعد از لحظه ا اون

 ؟يکرد دایپ اجیشده که به محبت پدرت احت یچ* 

 .دارم اجیبه محبت شما احت شهیمن هم* 

 ره؟ یم شیکارها خوب پ* 

 .نیهمه عال. بله* 

 .داوطلب شدم و در حضور همه پس زده يزیچ هی يامروز برا یدونست یم کاش

 .زدم خی. پدر زدم خی

 .برم دیبا گهیمن د* 

به  یمبهوت نگاهم کرد و دست يچند لحظه ا. دمیشدم و گونه اش رو بوس زونیبره، از گردنش آو نکهیاز ا قبل

 :دیگونه اش کش

 .زمینخواب عز یخال يبا معده * 

 .زد يلبخند محو و

 ن؟ییپا میبا هم بر دیکن یپدر؟ صبر م* 

 :زد يلبخند دوباره

 . بایز يالبته بانو* 
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 . و بازوش رو گرفتم دمیسرد خند. دستش رو برام جلو آورد و

 

 

 .ام گذشت گهید يشب ها یلیشب گذشت، خ اون

 .شوخ و خوش خنده انایو مهربون، د میمثل قبل مغرور و سرد، مادرم مال پدرم،

 .اخالق سابق یمن همون ب و

 .انایتوسط د دنیآدام، سخت مشغول آموزش د و

و نگاهم رو به کتاب دوختم تا قبل از اومدن کارتر،  دمیکش یقینفس عم. داشت میپشتکار خوب انایقول د به

 .داشته باشم ياستاد، مرور

 .کردم یکه گذشته بود فکر م يداشتم به چند هفته ا. بود ومدهیهنوز ن اناید

 .که دوباره آروم آروم سردم کرده بود يچند هفته ا به

 .کرد یعشق داشت گرمم م! دمیخند یمن م. شد یداشتم داغ م من

 .بزنم خیآدام باعث شد  اما

 .برخورد کردم و سردتر شهیتر از هم يچند وقت عاد نیا

 .خیشدم،  خی

 .حالم بد بود، سردرد و تهوع داشتم. شد حیفرار اون روزم هم توج لیدل

 !تونستم بمونم یبود که نم یعیطب

 ». تونم یمن م« گفتم  ینم کاش

 .کاش. الل شده بودم کاش

 .بود ومدهیکارتر هم هنوز ن. اناید يگذاشتم برا يکنار یصندل يرو رو فمیک

 .به خودم اومدم انایغر غر د يعالم خودم بودم که با صدا يتو

 .ستین شیحال یچیبگم ه یهر چ! کره خر نفهمه نیع -

 .شد یمستاصل م داشت

 استاد فلسفه شده؟ يچجور نیا. کنه یبز نگام م نیع -

 گه؟؟؟ یآدام منو م. تعجب نگاهش کردم با
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 .خنگ منگل. اه -

 :گفتم آروم

 شده؟ یحالت خوبه؟ چ -

 :دیپرت کرد و نال یصندل يخودش رو رو یبا درموندگ. دفعه اشکش در اومد هی

 .تونم ینم. تونم یمن نم. من چقدر بدبختم -

 نه؟ ایشده  یچ یگ یم -

 .گم یبهش م. بدم ادشی یتونم فارس ین نمم. من توانشو ندارم -

 :رو گرفتم و آروم زمزمه کردم دستش

 .یکن یعادت م ؟يمگه تو چندبار معلم بود -

 :هق کرد هق

 .ندارم سیگم که من اصال قدرت تدر یم. گم یبهش م. تونم یمن نم. نه. نه -

 :کرد سکسکه

 ...هع... تونم.. هع... ینم.. هع. من -

 .بخندم ایبدم  شیدلدار دیبا تیاون وضع يدونستم تو ینم

 :پوشوند و گفت هیرو با گر صورتش

 .تونم یاما من نم. هم باعالقه است یلیخ. با استعداد و باهوشه یلیاما اون خ -

 :شد، گفتم یکه داشت گسترده م يلبخند با

 کنه؟یبز نگاهت م نیکره خر نفهمه و ع نیع یگفت یشد؟ تو که م یچ -

 :اومده باشه، سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد ادشی يزیدفعه انگار که چ هی

چقدر  ادتهی ؟يکرد یبود و تو چقدر درس رو به جاش خوب به بچه ها حال ومدهین اتیاضیمعلم ر ادتهی يآتر -

 !گرفته بودن؟ ادیبودن و خوب  دهیهمه خوب فهم

 ؟یخب که چ -

 

 

 :ساکت شد و بعد با ذوق گفت يلحظه ا چند
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 .يقدرتشو دار. يتو صبرشو دار. یتون یتو م. يآتر یتون یتو م -

 :و خشک گفتم. رو به هم فشار دادم دندونام

 ..خودت یارزون. ممنون. نه -

 :کرد التماس

 .استعداد هدر بره نیا فهیح. سایکنم آتر یخواهش م -

 :گفتم یحرص

 ؟ینز یم نهیسنگشو به س نقدریچرا ا -

 :آروم گفت. اشکش بند اومد. با تعجب نگام کرد يلحظه ا چند

 .اون دوست منه -

 :دستم گذاشت يدستش رو آورد جلو و رو اطینگاهم کرد و با احت دوباره

 .سایکنم کمکش کن آتر یخواهش م -

 :رو کالفه فوت کردم نفسم

 ...میاگر ماهم تنهاش بزار. تنهاست یلیاون خ -

 . با شک نگاهش کردم. هانه خوردحرفش رو آگا ي هیبق

 .کنم یخواهش م -

 :گفتم دیتکون دادم و با تاک يسر یکالفگ با

 . فقط به خاطر تو -

 .دیدستهاش رو به هم کوب یکرد و با خوشحال ذوق

 .دوستم یمرس. آخ جون -

 ...اما -

 :دیپرس دیناام. لبهاش واضح کش اومد. دیلبهاش ماس يرو خنده

 اما؟ -

 .کنم که خودش ازم درخواست کنه یشروع م یاما از وقت -

 :و گاز گرفت و پلکاش رو بست لباش

 .ره که یم ادشی یتا اون موقع همه چ -
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 .تنها شرط منه نیا -

 .بود یحالل همه چ کیدرخواست کوچ هی. نبود یشرط بزرگ. دیتحکمم رو د. دیرو د تمیقاطع

 .بزنه خی یینزار از تنها. يفقط کمکش کن آتر -

 :ادامه داد. ضرب گرفتم یصندل يدسته  يخونام رونا با

 .هیو بارون يکه ابر هییتنها نیبه خاطر هم -

 :که نشونه، زمزمه کردم يجور آروم

I set fire to the Rain… 

 . )کشانم یمن باران را به آتش م( 

 م؟یبا خودش کالس دار يساعت بعد -

به احترامش بلند  يچند نفر. دسته ضرب گرفتم که استاد وارد شد يدوباره با دستم رو. تکون داد دییبه تا يسر

 :زد يلبخند. میشد

 .میبهتره درسو شروع کن. ریمتاسفم بابت تاخ* 

 :غر زد اناید

 .یبزار برس -

 .ضبط صدا گذاشتم يرو رو لمیو موبا یدادم به صندل هیزدم و سرم رو تک يمحو لبخند

 

 

به اسم  یدستم، نگاه يتو ل،یموبا ي برهیبا احساس و. شدند یج مخار یکی یکیکالس، بچه ها  انیپا با

 .و عکسش... دیوید. کردم

 بله؟* 

 سر کالستون؟ ادیاطالعات راجع به رشته اش ب ينفر برا هی دهیاستادتون اجازه م نیا. سایسالم آتر* 

 :تعجب گفتم با

 اد؟یخواد ب یم یسر کالس فلسفه؟ ک* 

 .دم یم حیبا دستم اشاره کردم که توض. و با استفهام نگاهم کرد دیچرخ اناید

 .کرد که مشتاق شدم فیانقدر تعر انایدوستت د. امیخوام ب یمن م* 
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 .از بچه ها با خواهرش اومده بود یکیقبال هم . نداره یمشکل* 

 :و گفت دیخند

 . پس اومدم* 

 .گهید قهیکالس ده دق دیوید* 

 .دمیکش یقینفس عم. تماس قطع شده بود اما

 !افتاده بودم ریگ وانهیمشت د هی نیب

 . آوردم نییرو از کنار گوشم پا لیآهسته موبا. که به شونه ام خورد برگشتم يضربه ا با

 .دیویبه د يا گهیرنگم و نگاه د یمشک لیبه موبا ینگاه

 .يزد یبا من حرف م یاالن داشت نیتو که هم* 

 :دیباال انداخت و خند يا شونه

 .گهید مینیما ا* 

 یکه به سمتش م یدرحال. از بچه ها صدام کرد یکی. کرد یرو نگاه م دیوید دهیورقلمب يداشت با چشمها اناید

 :رفتم، گفتم

 .امیتا منم ب دیشما بر* 

 :دیبه روم پاش یلبخند گرم. دمیرس بهش

 .تونیهمکالس. آندرسون هستم کایجس. سالم* 

 :فشردم و گفتم رو دستش

 ازم ساخته است؟ یچه کمک. خوشبختم* 

 :دیکش یخط ریرو که از کتاب فلسفه اش باز بود رو جلوم گرفت و انگشتش رو ز يا صفحه

 د؟یخط بهم بد نیراجع به ا کیکوچ حیتوض هی شهیم* 

 . دیرو گذاشتم پشتش که محسوس خودش رو کنار کش دستم

 :زدم و به روبرو اشاره کردم يخند شین

 .دم یم حیراه براتون توض يسمت کالس؟ تو میبر شهیم* 

 :زد يلبخند

 . دیگ یم مزیاستاد ج تیدونم که به خاطر حساس یم. البته. اوه* 
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 :زدم يهم محوخند من

 . قایدق. بله* 

. میدیدر رس ين با هم جلوهمزما. اومد یآدام هم داشت از روبرو م. تموم شد حمیبه در کالس، توض میبرس تا

 :در رو باز نگه داشتم و اشاره کردم

 .دییبفرما* 

 :دستش جابجا کرد يرو تو فشیک

 .دم یرو بعد از خودم راه نم چکسیکه ه دیدون یم. دییشما بفرما. ریخ* 

نشسته بود و برام هم جا نگرفته  دیویکنار د اناید. وارد کالس شدم کایروش زدم و بعد از جس يتو يپوزخند

 .نگاهم رو سرتاسر کالس چرخوندم... بود

 ... بود»  ریجان م« کنار  یخال يجا تنها

 

 

 :انداختم یخال یبه صندل ینگاه مستاصل. نشسته بود دیویبه د دهیشعور چسب یب ياناید

 ت؟یخانوم اسم دینیبش دیخوا ینم* 

کردم  یسع. زد يپوزخند. و نشستم دمیمتر کنار کش یچند سانت يرو به اندازه  یاکراه به طرفش رفتم و صندل با

 .کنم ینبودم که دشمن تراش یمن آدم. لبخند بزنم

 :کرد زمزمه

 ؟يریامروز جواب اون مشت رو بگ نیهم يخوا یم* 

 . انگشتاش چرخوند نیو قلمش رو ب دیخند. رو بستم و باز کردم چشمام

 . ارهیسرم ب ییخواست بال یم

 . کردم ریتفس نطوریمن ا دمیشا ای

. ثابت موند ریمن و جان م یصندل نیکم ب يفاصله  يو نگاهش رو. نگاهش رو سر تا سر کالس چرخوند آدام

 .و نگاهش انقدر تلخ شد که دست من مشت شد. رفت یرو به تلخ

 .تلخه نقدریچرا ا دمیتلخ که نفهم انقدر
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تمام حواسم رو جمع کردم و . سیدرس داشته باشه، شروع کرد به ندر يرو يدیتاک شهیمثل هم نکهیا بدون

 ينشست تو یصداش م. لباش بدزدم يخواست کلمات رو از رو یدلم م یحت. دست خودم نبود. بهش زل زدم

 .تر فتهیاعماق قلبم و من هر لحظه ش

 .کردم یزل زده نگاهش م نطوریکه ا یتنها کس. اش بودم رهیطور خ نیهم

 :بهم انداخت و بلند گفت ینگاه تلخ دوباره

 . دم یتمرکزم رو از دست م. دینش رهیبه من خ تیخنوم اسم* 

 :زدم يخند شیچونه ام و ن ریدستم رو زدم ز. دیو آروم خند زیتمسخر آم جان

 .دید ینسبت م گرانیامان از کمبود تمرکز که علتش رو به د* 

که دندوناش رو به هم  یو در حال دیکش یقینفس عم. نداختمشونه باال ا. با تعجب نگاهم کرد يلحظه ا چند

 .داد، سر تا پام رو برانداز کرد یفشار م

تا شده، به دسته  مهیکه ن ییسبز روشنم و پالتو زیو بل يسورمه ا نیبه شلوار ج. رمیج یمشک يبوت ها مین به

 .کنارم یمشک فیو ک... شده بود زونیآو یصندل ي

 . سیو دوباره شروع کرد به تدر. زدم که با حرص نگاهم کرد يدوباره ا پوزخند

 . رون پام حس کردم يرو رو یکلماتش بودم که دست غرق

 .بود ریدست جان م. نگاهم رو از آدام گرفتم و در امتداد دست باال بردم آروم

 .کرد ینگاهم م نهیبا پوزخند و ک داشت

 هیدستم رو تک. عملم کرد یهم چاشن يو پوزخند. دادم يخودش و فشار يپا يرو گرفتم و گذاشتم رو دستش

 .سرم کردم و دوباره محو آدام ي

 . که از درد چهره ام جمع شد يجور. پام محکم فشرده شد يبار همون جا نیا

 :نگاهش کردم و گفتم یکالفگ با

 ؟يآزار دار* 

 .خواست آزار برسونه یباشه، فقط م وونهیاومد د یبهش نم. باال انداخت يو شونه ا دیخند

 :از پشت سر گفت ییصدا

 د؟یکن یشما اون جلو چه کار م* 

 :با تعجب گفت د،ینگاهم رو که د. نگاه کردم کیو به ن برگشتم
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 ؟یکن یبا جان چه کار م يدار ؟یستیمگه تو هومو ن* 

اون . به جان کردم یبرگشتم و نگاه. خودم هم خشکم زده بود. دمید یرو م انایو د دیوید يگرد شده  يچشما

 .مات مونده بودم. هم متقابال نگاهم کرد

 .کار کنم یبگم و چ یدونستم چ ینم. ارور داده بود مغزم

 اونجا چه خبره؟* 

. که داشت پام رو فشار م داد یبه دست. من يپا يرو ریبه دست م دیرو گرفت و رس ییجلو ينگاه بچه ها رد

 .نداشتمرو  يکار چیمثل من که توان ه. خشکش زد

 :کرد زمزمه

 ه؟یچه کار نیا* 

 

 

. آروم دستش رو بلند کرد د،ید ينجوریرو ا تیجان که وضع. رو نداشتم يکار چیه ییواقعا توانا. بگم یچ موندم

 .اوضاع رو متشنج تر کرد ن،یو ا

 .خراب بود یلیاوضاع خ. دیلرز یدستم م. آدام برافروخته شده بود صورت

 انایشد و د یهر لحظه گردتر م دیوید يچشمها. اومد یتهوع آور بچه ها راجع به من م يپچ پچ و حرفها يصدا

 .داد یم حیگوشش توض يرو تو يزیداشت چ

 .نگاهش کردم رهیپام و فقط خ يرو گذاشتم رو دستم

 ست؟یکارا ن نیا يکالج جا دیدون یم* 

 . کردمنفسم رو فوت . ضرب گرفت نیزم يرو یبا پاش عصب. رو گاز گرفتم لبم

 .شد یپچ پچ ها بلندتر م يصدا

. خودکارم. لمیطور وسا نیو هم. هوا پرواز کرد يکه کتابم تو دمید. بود نییسرم پا. رو محکمتر گاز گرفتم لبم

 .فمیک

 ...دیبکن ياالن کار نیهم دیخوا یحالتون بده که م نقدریاگر ا* 

 :به من و جان انداخت و با سرش به طرف در اشاره کرد و ادامه داد يزیرآمیتحق نگاه

 .هتل پنج ستاره با تمام امکانات هست هیباالتر  لومتریک10. رونیب دییبفرما* 
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 :زد يپوزخند جان

 د؟یشما چندبار مجبور به استفاده ازش شد* 

 :گفت یعصب

 .مواظب حرف زدنت باش* 

 ودم؟ب یمن چ. زده یکرم لبهام خشک یم حس

 کرد؟ یفکر م یبه من چ راجع

 .تونستم تکون بخورم ینم. بود اریاخت یهمه کارهام ب. کرد یداشت چشمهام رو پر م اشک

 .خفت نجات بدم نیو خودم رو از ا رونیحرکت کنم که برم ب يتونستم ذره ا ینم

 .کرد یم نیداشت بهم توه. نیزم يرو پرت کرده بود رو لمیچشم همه، وسا يجلو

 ...من مات مات و

 :و با تمسخر گفتم دمیکوب یصندل يرو مشت شده، رو دستم

 د؟یبهمون ملحق ش دیخوا ینه؟ م د؟یصحنه ها رو دوست دار نیا* 

 .رو برنجونم یبا حرفهام کس دیمن نبا. من رو ببخش ایخدا

 ...تیوضع نیا اما

 :زد و با تنفر گفت يپوزخند

 .حالم به هم بخوره یاز هر وقت شتریشه ب یشما باعث م دنید. متشکرم. نه* 

 . دمیکش یصندل يناخونام رو رو. دستم منقبض شد ي عضله

 .دونم یسرش اومد، نم ییناخونام چه بال يزیت از

 دیتون یم. مخصوصتون قرار گرفته ییدفترتون، دستشو يتو. خوره؟ من راه حلش رو دارم یحالتون به هم م* 

 . دیازش استفاده کن

 :صداش گفت يتو همون نفرت با

 . حس شما رو دارم يبرا یمن هم راه حل قایدق* 

 .ن پام دوخت و بعد به دست جان.و.زد و نگاهش رو به ر يپوزخند

 د؟یپسر رابطه دار هیبا  ای دیهومو هست د؟یشما کدوم طرف دیمشخص کن* 
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 :اومد دیویبلند د يصدا. هم فشار دادم يرو رو پلکام

 . آقا دیدرست صحبت کن* 

 :دیپرس یانداخت و با سادگ دیوینگاهش رو به د کین

 ؟ییاز اون پسرا یکیتو هم * 

 :بلند گفت دیوید

 .یگیم يدار یمواظب باش چ* 

 :باال انداخت يا شونه

 . من فقط سوال کردم* 

 :دیلرز یشدت بغض، صدام م از

 .هومو هستم... من فقط* 

 :ام ثابت کردم که جان گفت نهیس يرو بیرو به حالت صل دستم

 .هم با دختر و هم با پسر. با هر دوش هست. گه یدروغ م* 

 :حرص گفتم با

 وسط؟ نیا یزن یزر م یتو چ* 

 :داد زد آدام

 . مودب باش* 

 .گرفتم که سقوط نکنم یصندل يو دستم رو به لبه . جام بلند شدم از

 .قهیدر چند دق ن،یهمه توه نیا

 :خند زد شین جان

 ؟يدار هیقض نیبا ا یمشکل* 

 :و شمرده گفت. چشمام يتنفر زل زد تو با

 .کشند یجامعه رو به فساد م نیامثال شما ا. مشکل دارم. بله* 

 .کشه یم ریکردم چشمهام هم ت یو حس م. دیلرز یبر قلبم، لبهام هم داشت م عالوه

 .مشکل رفع بشه نیکه ا ییجا هی دیبر* 
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 .زهیر یدعوا م نیا شیبه آت زمیچرا داره ه دمیفهم ینم. جان بود يصدا

 :ضربه رو هم زد نیآخر

 . رونیبرو ب* 

 ينفس بغض دار. بود کین. رو جمع کرده بود و به سمتم گرفته بود لمیکه وسا یدست يثابت موند رو نگاهم

 :و تکرار کردم دمیکش

 .من فقط هومو هستم آقا* 

 :ادامه دادم کیبه ن رو

 .متشکرم* 

 :دادش رو هم زد نیآخر آدام

 .رونیگفتم برو ب* 

How can I stay? 

 تونم بمونم؟ یطور م چه

When you are away? 

 ؟يازم دور نقدریا یوقت

 .دهن باز کنه و من رو ببلعه نیدوست داشتم زم. مردم یو بغض م ياز شدت خوار داشتم

 .اومدند یثابت موند که داشتند پشت سرم م دیویو د اناید يرو نگاهم

 ...بگم اما يزیکه به آدام چ برگشتم

What can I say? 

 تونم بگم؟ یم یچ

 ...من بود هیشواهد بر عل يداشتم که بگم؟ همه  یچ

If you gonna tell ma nothing. 

 .یبه من نگ يزیچ اگر

 .بود و با نفرت، نظاره گر رفتن من بود ستادهیثابت ا سرجاش

رو  نیشد پشت سرم و زم یم دهیکش فمیک. بغلم رو گرفت ریز دیوید. رفتم رونیلرزون از کالس ب يقدم ها با

 .دیلرز یتمام بدنم م. کرد یجارو م
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 ». تنهاست یلیاون خ «

 .کنن یبرخورد کنه، همه ازش فرار م ينجوریبا چهار نفر ا.درك که تنهاست به

 ...رو داغون کرده بود غرورم

 

 

 و خودش، با غرور من چه کرده بودند؟ عشق آدام. گرفت یام م هیداشت گر دوباره

دستام رو گذاشتم . بازوم رو ول کرد دیویو د ستادمیا نیماش يجلو. شد یحالتم عوض نم نیکردم ا یکار م هر

 .سوخت از اتهام به کار نکرده یدلم م. سقف و خم شدم يرو

 .سقف يمشت زدم رو. لبام رو گاز گرفتم. کرد یداشت خفه ام م بغض

 نشد که نشد برطرف

دستم . نیماش کیکوچ ي نهیآ يتو دمیدستم رو مشت کردم و با تمام قدرت کوب یناگهان میتصم هی يتو

 ...دوباره و دوباره. دمیمحکمتر کوب. نکردم یتوجه یول. سوخت

 .نموند یازش باق یچیه. اش خورد شد شهیش

 .بغضم بسته شد اما،

 .دادم هیتک نیشده بود، به ماش رهیستها خکه به دورد ییبه هم فشرده و چشمها يلبها با

 .رو قرمز کرده بود یکه قسمت یو خون نییشد سمت پا دهیکش نگاهم

بود که داشتم  یرو بار اول شیانقدر عصبانت. کرد ینگاهم م تیکه داشت با عصبان انایشد سمت د لیمتما نگاهم

 .انگشتام راه گرفته بود يخون رو. دمید یم

 .سوخت یم یاز هر وقت شتریدست و دلم ب و

 با هرزه ها اشتباه گرفته بود؟ منو

بودن که سوزش دلم کم بشه و من بمونم و  ظیانقدر غل. نثار تک تکشون کردم یچند تا فحش ،یلب ریز

 .شد یتر بود دلم خنک تر م کیدادم و فحشام رک یبشتر فحش م یهرچ. سوزان دستم يزخمها

 .رونیمانند فرستادم ب فحش رو هم دادم و نفسم رو فوت نیآخر

 .دلم خنک شد. یآخ

 :دیواضح خند. باال انداختم يشونه ا. کرد یداشت با ته خنده نگاهم م دیوید
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 .يبامزه ا یلیخ* 

 .و نقطه نقطه شده بود یبلوزم خال خال. بلوز روشنم رو قرمز کرده بود يرو خون

 وونه؟یاحمق د يبود که کرد يچه کار نیا* 

راه متوقف  نیاما ب. صورتم يبهش زدم که با حرص دستش رو آورد باال که بزنه تو یحیو لبخند مل برگشتم

 :موهاش و زمزمه کرد يانگشتاش رو فرو برد تو. شد

 .ازش سر بزنه يرفتار نیکردم همچ یوقت فکر نم چیه. کثافته یلیخ -

 ...روبروم يشدم به چمنا رهیتکون دادم و خ يسر

 .ادیدستت داره خون م* 

 .ستیمهم ن* 

 .مهمه یلیخ. چرا* 

 .حرف رو زده بود نیکه ا دیویبه د یو نگاه. نگاه بهم انداخت اناید

 :در آورد و زمزمه کرد فمیرو از تو ک چییسو

 .خود آزار ي وونهید نیبرو اونور بش* 

 :شد یو خودش مشغول رانندگ. نمیکرد طرف شاگرد بش مجبورم

 ؟يریکجا م* 

 .میرو پانسمان کن سایجا که دست آتر هی* 

 :گفتم آروم

 .ستین یاجیاحت* 

 :گفت تیکه انگار داغش تازه شده بود، با عصبان اناید

 .دفعه رو به حرف من گوش کن هی* 

 .با دست چپم در رو باز کردم ینگه داشت، به سخت کینیکل هی يجلو نیماش یوقت

 .همه اتون متنفرم از

 .و تمام کارها رو کرد دیرو دنبال خودش کش من

 ...زد هیحس کرد و بخ یدستم رو ب. میهم وارد اتاق شد با

 .خورد هیدستم ده تا بخ کف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١١٧ 

 .سوخت یهم م یلیخ. سوخت یم زخمم

 .قلبم ينه به اندازه  یول

نشستم . در رو برام باز کرد دیوید. بود انایدست د لمیوسا. ستادمیا نیماش يو روبرو میاومد رونیب کینیکل از

 .شدم رهیخ رونیو از پنجره به ب نیماش يتو

 چقدر سخت بود؟* 

 :گرفته زمزمه کردم ییکردم، با صدا یم يپانسمان باز يکه با گوشه  یحال در

 .نشده بودم ریتحق نقدریبه عمرم ا* 

 .طرح زدم شهیبخار ش يدست چپم رو يدهنم رو قورت دادم و با نوك انگشتا آب

 :گفت تیبا عصبان اناید

 . کنه یهمه ازت معذرت خواه يکنم که مجبور بشه جلو یم يکار* 

 :زدم يخند شین

 .کنه ینم میمنو ترم ياون دل شکسته  یمعذرت خواه* 

 :آورد جلو و گفت یدو صندل نیسرش رو از ب دیوید

 ؟یکه هومو هست یچرا به همه گفت* 

 :شدم به سمتش و گفتم لیمتما یکم

 .دیفعه از دهنم پرد هی* 

 ؟یبدون قصد قبل* 

 .معلومه* 

 .معلوم بود باور نکرده و قانع نشده. شک نگاهم کرد با

 آخه چرا؟* 

 قانع کننده داره؟ لیواسه حماقت هاش دل یک* 

داشتم اسمم . مشغول شدم شهیش يو دوباره با بخارها دمیکش یآه. اش رو داد به عقب هیتکون داد و تک يسر

 :گفت اناینوشتم که د یرو م

 .ستمین انایکنه د یهمه معذرت خواه ياگر مجبورش نکنم جلو* 

 :زمزمه کردم گرفته
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 .فراموشش کن حیبه خاطر مس* 

 :حرص نگاهم کرد و گفت با

 .لجباز* 

 .دادم و چشمام رو بستم هیسرم رو تک. زدم يلبخند سرد فقط

 .رو زدم نیماش يتنه ام رو بلند کردم و بخار مین. شد یسردم م داشت

 .يپزم آتر یمن دارم م* 

 .من سردمه* 

 .نگفت یچیه گهیبه دستم انداخت و د ینگاه

 بشه؟ میکشه که ترم یچقدر طول م* 

 :انداخت دیویبه د نهیاز آ ینگاه اناید

 .شه یم میزود ترم. خوش گوشته سایآتر* 

 .دستم يدستش رو گذاشت رو انایرو بردارم که د فمیخواستم ک. شدم ادهیرو پارك کرد و پ نیماش

 .ارمیمن م. خواد ینم* 

 :دیبهش زدم که خند يمحو لبخند

 .يخر نکهیواسه ا نمیا -

 :شونه اش و گفتم يدست سالمم زدم رو با

 .يخودت خر -

به  انایسالم د يبا صدا. کرد یتماشا م ونیزیمادرم نشسته بود و تلو. میسه، شونه به شونه وارد خونه شد هر

 :من ماتش برد يدست پانسمان شده  دنیبرگشت و با د سمتمون

 شده؟...  یچ... دستت* 

 :تند گفت اناید

 .نیخورده زم ،یچیه* 

 ن؟؟؟یخورده زم. ان وانهیملت د. استفهام نگاهش کردم با

 .خواد یگچ گرفتن م ب،یخواد، عجا یپانسمان نم نیزم خوردن

 .اگر بشکنه تازه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١١٩ 

که روش مونده بود کرد و  یبه خون کم ینگاه. بلند شد و اومد سمتم و دستم رو گرفت. زدم یکج لبخند

 :انایسرش رو چرخوند سمت د

 ن؟یکه خورده زم* 

 :زد و دست سالمم رو گرفت و گفت يلبخند اناید

 .کنم لباسشو عوض کنه یمن کمکش م* 

 :داد یفشار م میسمت اتاقم، دستم رو مال میهم رفت با

 ؟یبه آدام نگفت یچیهچرا  -

 .ستمیشعور ن یمن مثل اون ب -

 .خواست یم ییدلم تنها. رو فوت کرد و سکوت نفسش

 .بد حرف زد یلیخ -

 :تکون دادم و گفتم يسر

 با من صحبت کنه؟ نطوریتا حاال به خودش اجازه داده بود ا یک -

 . تکون داد یچیرو به عالمت ه سرش

 .نمگردو یغرورت رو بهت برم سا،یآتر -

 :زدم يبهش، لبخند تلخ و محو رو

 شه؟ یبه نظرت م -

 :اعتماد به نفس گفت با

 .هیشدن زیهمه چ -

 .رونیو بازدمم رو با صدا فرستادم ب دمیکش یقیعم نفس

 .دوارمیام -

 :بهش وارد کردم یفیتختم نشستم و مچ دستم رو با دست سالمم گرفتم و فشار خف يرو

 .ناراحت نباش نقدریا حیبه خاطر مس -

 :چشمام يشد تو رهیجلوم و روبروم زانو زد و خ اومد

 .یکنم که دوباره سر بلند بش يکار دمیبهت قول م -
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با دست چپم شروع به باز کردن دکمه . پام يدستش بود، انداخت رو يرو که تو يکه بلوز دمیخند زیآم تمسخر

 .بود ییکار فوق العاده طاقت فرسا. پالتوم کردم يها

 !راست دست بودم من

 .ختینگاهم که بهش افتاد، دلم ر. دمیشرت رو پوش یت انایکمک د به

 ؟یچرا آب انا،یبه تو د لعنت

دست . کنه ضیاتاقش که تعو يخوش هم رفت تو. و شلوارم رو هم عوض کردم. شرت رو مرتب کردم یت

 .بهش آوردم يسالمم رو گذاشتم پشت گردنم و فشار

 با من حرف بزنه؟ نطوریطور دلش اومده بود ا چه

 ... هم بودم فیبد و کث هرچقدر

 . کرد یدستم که داشت گز گز م يرو آوردم رو يفشار بعد. آوردم يا گهید فشار

 :از جاش بلند شد و اومد سمتم و دستم رو گرفت. خورد کهیدستم  دنیپدرم با د ن،ییپا رفتم

 سرت اومده؟ ییچه بال* 

 گهیلبخند د. مالش داد يدستش نگه داشت و ذره ا ينوك انگشتام رو تو. ختمزدم و شونه باال اندا يخند محو

 . بهش زدم يا

 ؟يچرا مواظب نبود* 

 .خوام یمعذرت م* 

 :و گفت دیکش اطیرو با احت دستم

 .شامتو بخور ایب. خب یلیخ* 

 . زل زده بود به پانسمانم یمادرم با نگران. زیسر م نشستم

 :هم قفل کردم يرو تو دستام

 ... رحمت عطا نما يرهبر ما به ما عطا نموده ا ح،یکه از خوان تو توسط مس تینعمت ها نیپروردگارا، به ما و ا *

 :رو به نوك انگشتهام که درهم قفل شده بود، چسبوندم و زمزمه کردم میشونیدعا رو تموم کرد، پ پدرم

 .نیآم* 

گوشت رو با چنگال قفل کنم و  کیکوچ يکردم تکه ها یسع یدست چپم گرفتم و به سخت يرو تو چنگال

 .دهنم يبزارم تو
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 ...سخت بود یلیخ یول

 . دهنم گرفته شد يگوشت بهش، جلو ي کهیو بعد از زده شدن ت. از دستم گرفته شد چنگال

 :با سر به غذا اشاره کرد. تعجب سرم رو گرفتم باال و به پدرم نگاه کردم با

 .گهیبخور د ؟یهست یمنتظر چ* 

نشون  نیا. نداشت یو مادرم هم دست کم دیوینگاه د. کرد یزده پدرم رو نگاه م رونیب يداشت با چشما اناید

 .کنه یتک دخترش چه کارها که نم يداد که پدرم، برا یم

بهم انداخت  ینگاه. زد يو خودش هم لبخند. دهنم يگوشت رو گذاشت تو. زدم و دهنم رو باز کردم يلبخند

 . شده بود پاك کرد یلبم رو که سس يوشه برداشت و گ یو دستمال

 .عمق چشماش نگاه کردم به

 .زد یموج م محبت

 .زد يا گهیلبخند د. دمیپدرم رو بوس يکه تموم شد، جلو رفتم و گونه  غذا

 .ممنون* 

 . نکیس يرو برداشتم و گذاشتم تو بشقابم

 .برو استراحت کن* 

 .مطالعه کنم یکم دیبا* 

 :به دستم انداخت و گفت ینگاه

 .بوده یخون یگفت بلوزت به طرز وحشتناک ینه؟ مادرت م ؟ياز دست داد يادیخون ز* 

 :کرد و ادامه داد یمکث

 ؟يدعوا کرد* 

 .خوردم نیخورده زم شهیش يرو. نه پدر* 

 .آگاهانه خنده اش رو قورت داد دیویو د. گرد شد اناید يچشما

 :و گفتم. به هر دوشون رفتم يغره ا چشم

 .رم باال یمن م* 

 :حرف من گفت يو در ادامه  دیکش ینفس اناید

 .رم یمنم م* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

 .شمیاومد پ یاتاق خودش، ول يانتظار داشتم که بره تو. باال يطبقه  میهم رفت با

 ؟یکن یبرام م يکار هی سایآتر -

 :کردم، گفتم یکه داشتم لباسهام با لباس خواب عوض م یحال در

 ؟یچ -

 ...از آدام ینقاش هی -

 .به دستم زیاستفهام آم یبهش انداختم و نگاه ینگاه

 .دستت خوب شد یوقت -

 ؟یچ يبرا -

 .خوام خجالتش بدم یم -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 فیبدونه، اون جور منو خوار و خف يزیچ نکهیاون همه آدم، بدون ا يشد، جلو یاون اگر خجالت سرش م -

 .کرد ینم

 :بگه که نذاشتم يزیرو باز کرد که چ دهنش

 .تا به حال انقدر احساس خفت نکرده بودم. یدون یخودت که بهتر م -

 :داد زد بایو تقر رونیرو با حرص داد ب نفسش

 .آشغال -

 هان؟ -

 :گفت یعصب

 .دونم کرم از اون بود یم. ریجان م. میبا اون احمق عوض -

 :دمیکش نییلباسم رو پا دامن

 به نظرت چرا؟ -

 .شونه باال انداخت فقط

 

 

. 
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 ي هیبق. نرفته بودم، از دستم در رفته بود مزیکه سر کالس ج ییهفته، حساب روزها هیاول، روز دوم،  روز

 .دمشید يراهرو هم چندبار يتو یحت. کردم یکالس ها رو شرکت م

 .بود ادیاز سرشم ز. دادم و رد شدم یسالم

 .ارش رد شدمخواست باهام حرف بزنه که از کن يچندبار

 .نداشتم یفرهنگا حرف یبا ب من

امروز عوضش . پانسمان دستم نو بود. بودمش دهیراهرو هم ند يبود که تو يچند روز. گرفته بود یلیخ دلم

. دلم تنگ شده بود براش. کردن باهاش يناخونام و شروع کردم به باز نیقسمتش رو گرفتم ب هی. کرده بودم

 .بودم ریازش هم دلگ

 .فساد جامعه نبودم ي هیمن ما. من خراب و لجن نبودم. نبودم یه و عوضز.هر من

 .اون هوموئه و من عاشقش شدم. باشم، بزار فکر کنه هستم یحت

 .زارن یبهش احترام م نقدریشاگرداش ا. قهیباهاش رف نقدریا اناید

 . نسبت به هومو ها عوض نشده دشونیکه هنوز د يشهر نیا يتو اونم

 .بزنن» !« شیآدما رو آت نیخواد ا یکه هنوز دلشون م یمردم

 .کارو با من کرد نیسوءتفاهم ا هیوقت اون با  اون

تاب و موهام رو  یدادم به پشت هیسرم رو تک. تاب شد فیشکمم که باعث حرکت خف يرو جمع کردم تو زانوهام

 .صورتم زدم پشت گوشم يبود تو ختهیکه ر

 .انیتاب د يرو نیبش ایبپشت سرم؟  يسادیوا یواسه چ -

 :و با خنده گفت شمیپ اومد

 .يدار یعجب حواس جمع -

 :ادامه داد. رو چرخوندم طرفش و شونه انداختم باال سرم

 .همشون يگور بابا ؟یغم بغل گرفت يچته زانو -

 غم کجاش بود؟ . کردم یتعجب به زانوم نگاه با

 :داد حیو توض رونینفسش رو اه مانند فرستاد ب د،یگنگم رو که د نگاه
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 .اصطالحه هی -

 :موهام رو زد کنار. کمرم و آروم نازم کرد يرو گذاشت رو دستش

 ؟ینرفت ابویچند جلسه است سر کالس اون  یدون یم -

 :حرفش موندم يکردم و منتظر ادامه  يمحو ي خنده

 .یش یم تیجبران اذ يبرا. سایها آتر تهیدرس تخصص. هفت جلسه -

 :گفتم آروم

 .بچه ها و پچ پچاشون رو تحمل کنم يتونم برگردم سر اون کالس و نگاه ها ینم -

 :دست سالمم و گفت ير گذاشت رو دستش

 .رنیگ یاما اونا همش سراغتو م -

 .گهیرشته رو ادامه بدم د نیخوام ا ینم. خوام انصراف بدم یم -

 :گرد شده نگام کرد يچشما با

 ؟یکن یم... یشوخ ؟یگ ینم... راست... تو که... تو... تو -

 :زانوم يرو انداختم رو دستام

 .نه -

 .من بهت قول دادم غرورتو برگردونم سایآتر -

 :نگاهش کردم يطرفش و جد دمیچرخ

 .اناینداره د يا دهیفا یدون یخودت م -

 

 

 :موهام نینفسم رو فوت کردم و انگشتام رو هل دادم ب. نگاهم کرد يهم جد اون

 هیفهمه من ما یدو روز با من نشست و برخاست کنه، م یهر ک. بچه ها خرد کرد يمنو جلو تیاون شخص -

 ینکنن، ول تشیاذ نیاز ا شتریزدم که ب ریمن اون حرفو به م. کردم يمن از اون طرفدار. ستمیفساد جامعه ن ي

 ...اون

 .گهید يو زهرخند. آب دهنم رو قورت دادم. زدم يزهرخند و

 .ده رد بشماتفاق سا نیتونم از ا ینم -
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 :دستم رو ناز کرد دوباره

 .من بهت قول دادم دختر خوب -

 .اون منو شکست ؟يچطور یول -

 :گفت آروم

 .بس که خره. دونم یم -

 :ذوق کرد اناید. خنده ام گرفت باالخره

 ...باالخره. باالخره يدیخند -

 :ادامه داد ياز چند لحظه ا بعد

 سا؟یآتر شیبخش یم* 

 :کنم، گفتم یسیبه انگل یزبانش، از فارس رییبه تغ یتوجه نکهیبدون ا ،یناراحت با

 ؟يچطور. انایتونم د ینم. تونم ینم* 

 :از پشت سرم گفت ییصدا

 .یبه راحت* 

 ...خود. اشاره شده بود، گرفتم و نگاه کردم یرو که به طرف انایانگشت د رد

 باشه؟ قشیتونستم نثارش کنم که ال یم یچه فحش! ایخدا

 ... دیمنو ببخش! ایخدا! حیمس

 !سبک شدم یرو که بلد بودم رو، بهش دادم و احساس کردم کم یفحش نیتر کیرک

 .و رفت کنارش نییاز تاب سر خورد پا اناید

 .هم پشت سرم وجود داره یانگار نه انگار که آدام. اشاره کردم میتوجه به تاب باز یب

دسته  یحت. هوا آشفته شده بود يموهام تو. کننده بود وانهیسرعت حرکت تاب د. اومدم یرفتم و م یهوا م يتو

 ...نشسته بودم نه،یتاب رو هم نگرفته بودم، دست به س يها

 ینم یول. فوران کرده بود سرکوب کنم دنشیهفته ند کیداشتم خودم و احساسات عطشانم رو که بعد از  یسع

 ..اومد یرفت و م یبا حرکت تاب م رشیتصو. شد

 .به چشم من دیشا ای... هم جذاب بود شیمعمول پیاون ت با

 :دمیرو چنگ زدم و به خودم توپ دستم
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 سرت آورد؟ ییچه بال ستین ادتی. ریالل بم -

 ..بود ستادهیا نهیاون هم دست به س. کردم دتریتاب رو شد حرکت

 .کرد یمن رو تماشا م يتاب باز و

 . ندارم يادیمن وقت ز. یه* 

 :و داد زدم. کمتر کردم یتاب رو کم سرعت

 .يبر یتون یم* 

 .تاب، مغزم خفه شد يدفعه ا هیحس متوقف شدن  با

 بود؟ یکار کدوم عوض. دستم گز گز کرد. فتمیتاب گرفتم که ن ریرو زنج دستم

 کارو کرد؟ نیا يکدوم خر. تاب وحشتناك بود سرعت

 پشتش و متوقفش کنه؟ ادیجرئت کرد با اون سرعت ب یک

 آدام؟. زانو نشستم که باعث تکون خودن دوباره تاب شد يو رو دمیچرخ

 :زدم و گفتم يپوزخند. تاب بود ریهنوز به زنج دستش

 .وونهیاحمق د -

 :گفت يخنده دار يلهجه  با

 .یخودت -

 :باال انداخت و گفت ينگاه کردم که شونه ا انایو با استفهام به د دمیچرخ. گرد شد چشمام

 ». یخودت« بهت بگه  یبهش گفت یبهش گفتم هر چ -

 .چپ نگاهش کردم و با اخم نگاهم رو به سمت آدام برگردوندم چپ

 ؟یمن بش يبه تو اجازه داده وارد خونه  یک* 

 . تر شد ظیاون هم غل ياخمها

 

 

 چه طرز برخورد با مهمونه؟ نیا. من مهمونم* 

 :و گفتم دمیخند زیتمسخرآم

 .یستیتو مهمون من ن* 
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 .يشد و جد نهیدست به س دوباره

 .انامیمهمون د. درسته* 

 :جلو و گفتم دمیخودم رو کش يتر ظیاخم غل با

 ...رویمن برو ب يپس از محدوده * 

 .باز شد اناید شین. تموم موند مهیبا حرکت تاب به جلو، لبم به لبهاش برخورد کرد و حرفم ن که

 .شدم يه مشغول تاب بازکه قبال بودم برگشتم و دوبار یبه سمت. اوردیخودش ن يبه رو يزیچ

 :با حرص گفتم. ستادیتاب ا دوباره

 ؟یکارو تکرار نکن نیا گهیو د یبس کن شهیم* 

. حرکت لبهاش رو به سمت گوشم حس کردم. فشارشون داد بایشونه ام و تقر يپشت دستاش رو گذاشت رو از

 :زمزمه کرد. دیلرز فیتنم خف

 ؟يد یم ادمی یتو فارس نم،یبب* 

. چند وقت به خورد خودم داده بودم دود شد نیکه ا ییتمام حرفها... تمام اراده ام رفت به باد هوا. شدم سست

 :سمتش و با غرور نگاهش کردم دمیچرخ

 .یاگر فقط خواهش کن* 

 :شده ام، منصرف شد یچیدست باندپ دنیبگه که با د يزیرو باز کرد که چ دهنش

 دستت؟* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يدیباور کنم که تازه دست پانسمان شده ام رو د يواخ یم* 

 :تاب يزدم و لم دادم رو يخند شین. دیچرخ یدستم و چشمام م نیب نگاهش

 .کنم یرو باور نم ایباز نیمن ا. به خاطر خدا بس کن. اوه* 

 :انگشتام رو لمس کرد و با تاسف گفت نوك

 منه؟ يحاصل حرفا نیا* 

 .بله متاسفانه* 

 :کرد اعتراض

 ؟يکارو کرد نیچرا ا* 
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 :دست سالمم چونه اش رو گرفتم و مجبورش کردم نگاهم کنه با

 .ارمیصورتت فرود ن يزدم تو شهیرو که به اون ش ییچون انقدر شعور داشتم که مشتا* 

 :نییو از تاب اومدم پا دمیدستم رو کش ریتحق با

 .یهست یادب یتو آدم ب* 

 :که مات و گنگ بود، با بهت، با همون لهجه اش گفت یحال در

 .یخودت -

 :چشماش گرد شده بود. دمیتمسخر خند با

 . بخشمت یم. بزرگوارم یلیدر ضمن، من خ* 

 :اما وسط راه برگشتم و ادامه دادم. به سمت خونه رفتم

 .کنم یکمکت نم. ستیمهم ن یول... کنمت رو یخواهش م نیهمچن. دمیتشکرت رو نشن* 

 :اعتراض کرد اناید

 .سایآتر* 

 :باال انداختم ییابرو

 ؟يدار یمشکل ه؟یچ* 

 :سمت آدام و پرخاش کرد دیچرخ. حرفش منصرف شد يادامه  از

 ؟ينکرد یچرا ازش معذرت خواه* 

 نکهیتکون داد و به سمتم اومد و قبل از ا يسر یآدام با کالفگ. افتاده بود ریگ یدو تا غربت نیآدام ب چارهیب

 .دوباره برم، بازوم رو گرفت و منو چرخوند سمت خودش

 .قد، در مقابلش مثل بچه ام 178بلنده؟؟؟ من با  نقدریچرا ا نیا

 ره؟یگ یانجام م يچطور یشما عذرخواه يخانواده  يخب، تو* 

 .هر دو بازوم. دستاش بود يبازوهام تو. کرد یما رو تماشا م حیداشت با تفر اناید

 :گفت با حرکت لب اناید

 !ده یم یبوسه معن هی گهیاالن د* 
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 :همون حالت خودش گفتم با

 .خفه شو* 

 .تر جیصورتم و من هر لحظه گ يخورد تو یم نفسهاش

 .و مست تر. تر وونهید. زد یم داغم

 ؟یکمکم کن یزبون فارس يریادگی يشه خواهش کنم تو یم* 

 .ام پر کردم هیعطرش رو تا ته ر يو بو دمیکش یقیعم نفس

 .کنم یم یسع* 

داشت آهسته . رفت یداد و به سمت در خروج يرو فشار میدست زخم يبگه، نوك انگشتا يزیچ نکهیا بدون

 :داد زد انایداشت که د یقدم هاش رو بر م

 آدام؟ ،یه* 

 :نگاه کرد انایو به د دیچرخ

 .ينکرد یازش معذرت خواه* 

 .موند رهیپانسمانم خ يباره رونگاهش دو. بهش زدم که حرصش رو در آورد يروزیپ لبخند

 .رو پر کرد نمونیب يبلند فاصله  يو با قدم ها دیکش یقیعم نفس

 :شونه ام گذاشت و گفت يزمزمه کرد و دستش رو رو يزیلب چ ریز

 .خوام یبه خاطر رفتار بدم و حرکتم ازت معذرت م* 

 :زدم و گفتم يخند شین

 یکارو م نیا. یکن یهمه ازم عذرخواه يدارم جلو اجیاما من احت. يمتشکرم که به اشتباهت اعتراف کرد* 

 ؟يکارو انجام بد نیا يحاضر ؟یکن

 :نگاهم کرد و گفت يلحظه ا چند

 ؟یشیم یراض ياونجور* 

 :تکون دادم که گفت يسر

 . کالس باش يفردا تو. باشه* 

 .سمتم دیچرخ. من بازوش رو گرفتم ندفعهیبره که ا خواست

 .خواست ببوسمش یچقدر دلم م. خواست بغلش کنم یدلم م چقدر
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 .متشکرم* 

 :و گفت. زد يمحو لبخند

 .من متشکرم. نه* 

 :و ادامه داد دیخند زیآم طنتیش. دیخند

 .يگذر یم رمیدونستم از تقص یم. زیعز تیاسم يبزرگوار یلیتو خ* 

 ت؟یبازم اسم ت؟یاسم

 .ادیدوستانه تر به نظر م ؟یکن یاستفاده نم کمیچرا از اسم کوچ ت؟یاسم* 

 .یستیتو دوست من ن* 

صدام  یلیآشنا به فام هی نکهیمتنفرم از ا. صدام کن سایلطف کن و آتر. میهست ییجورا هیدر هر حال . چرا* 

 .کنه

 :شک لبهاش رو تر کرد و گفت با

 .تلفظ اسمت سخته* 

 . و با اخم نگاهش کردم رهیخ

 .سایآچر* 

 :گفتم يناباور با

 ا؟سیآچر* 

 شارلوت صدات بزنم؟ يخوا یم ؟یشارلوت هست سایتو آچر* 

 .من از شارلوت متنفرم. معلومه که نه* 

 :از کنار گفت اناید

 م؟یپس چه کار کن* 

 :رو فوت کردم و گفتم نفسم

 .نکنه تمیکه تلفظ غلطش، اذ میمزخرفو عوض کن یرانیاسم ا نیا میبه ماما گفتم بر یه* 

هم با  انایآدام و د. مشخص نبود يزیچ یبا تعجب به عقب نگاه کردم ول. هوا معلق شدم يبرم که رو اومدم

 :گفتم تیبا عصبان. کردند ینگاه م يناباور

 .نیمنو بزار زم* 
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 :بود دیوید. که بغلم کرده بود، نگاه کردم یبرگشتم و به کس. فرود اومدم نیزم يرو آروم

 ؟یکن یم يدار یمعلومه چه غلط چیه* 

 . جا خورد تمیشدت عصبان از

 ؟يبلندم کرد یچ يبرا* 

 :بهت گفت با

 .یرو بکش چارهیپسر ب نیا تیاز عصبان دیتلفظ اسمت، گفتم شا يرو تتیبه خاطر حساس* 

 ام؟ یمگه من وحش* 

 :از پشت سر زمزمه کرد اناید

 .کم نه* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . حرص نفسم رو فوت کردم با

 به خاطر تلفظ اشباهت بکشمت؟ دیبا* 

 :گفت یبا لودگ اناید

 .ستیهنوز واسه شروع بد ن. رو نکش یچشم آب یگوگول نیا. نه -

 :و گفت دیخند آدام

 .بده حیرو به شارلوت ترج سایفکر کنم آچر* 

 :کنه که با تحکم گفتم يریجلوگ یاحتمال يو از حمله  ادیخواست دوباره سمت من ب دیوید

 .یدون یخودت م ،یدست به من بزن* 

 :حرف من گفت يدر ادامه  و دیخند اناید

 .خودتو مرده فرض کن. آره* 

 :زدم و رو به آدام گفتم يپوزخند
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 .خوشحال شدم* 

 :دیدست داد و پرس باهام

 ؟یاز چ* 

 .ستمیفساد جامعه ن ي هیمن هرزه و ما يدیفهم نکهیاز ا* 

 . انداخت نییو سرش رو پا دیخند

 .خداحافظ* 

 . دستم رو گرفت که باعث شد نگاهش کنم دیوید

دستم . زد یبرق نم گهیچشماش د. کرد یدستش قفل شده بود نگاه م يبه دست من که تو یداشت با تلخ آدام

 :اومد سمتم و کنار گوشم گفت. دمیکش رونیب دیویرو از دست د

 .ممنون زیبابت همه چ* 

 .شد شیتمام وجودم آت. گر گرفتم. تشکرش، صورتش رو به گونه ام چسبوند يادامه  يبرا

 .خودم که اومدم، آدام رفته بود به

 .کرد یبه خودش دچارم م یکارهاش، داشت به طرز وحشتناک نیمرد، با ا نیا

 :داخل خونه میرفت ينفر سه

 م؟یخب؟ که من وحش* 

 :دفعه هل کرد و به تته پته افتاد هی

 ته؟گف یک. نه* 

 .خودت* 

 :دیخند یدستپاچگ با

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک* 

 .يبود ستادهیا مزیج شیهمون موقع که پ* 

 .من نبودم. نه* 

 :نگاهش کردم و گفتم یموشکاف با

 بود؟ یپس ک ؟يجد* 

 :گفت تند
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 .دیوید* 

 ؟یگ یچرا دروغ م. یه* 

 .گهید يخودت بود* 

 ...به جنگ انداختمشون، راهم رو جدا کردم و به سمت خونه رفتم نکهیاز ا یخاطرجمع با

 ...برن یتا مرز کشت م گرویراحت بود همد المیخ

 

 

 

. 

. 

. 

 . زد یچشماش برق م. انداخت نیینگاهمون، آروم سرش رو پا یتالق با

 تو چند سالته؟* 

 :نوشت، آروم گفت یکاغذ م يرو یکی یکیاسمش رو  يکه داشت حرف ها یحال در

 .و هشت ستیب* 

 :نگاه کردم و گفتم شینشستم و به دستخط کج و معوج فارس کنارش

 ها؟ ؟یش یجور نابغه محسوب م هیپس در نوع خودت * 

 :دیتمسخر خند با

 نابغه؟* 

 :کرد براش نوشتم و گفتم یم نیرو که داشت تمر يکلمه ا درست

 .جور نبوغه هیخودش  ،یسن کم استاد کالج باش نیبا ا. آره* 

 .دست چپ بود. باال انداخت و دوباره شروع به نوشتن کرد يشونه ا فقط

 . سیاسم منو بنو* 

 :ادامه دادم دم،ینگاه گنگش رو که د. استفهام نگاهم کرد که دوباره حرفم رو تکرار کردم با

 ...،س،ايآ،ت،ر،. سیبنو* 
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 .اتاق يرفتم سمت پنجره از جام بلند شدم و . رو نوشت»  ي« حرف  یسخت به

 .سیبنو يرو هم که دوست دار يهر کلمه ا. سیچند بار بنو* 

شرت  یسوئ يباال يدکمه . کردم یرو حس م نشینگاه سنگ. رخم به سمتش بود مین. شدم رهیخ رونیب به

 .دوختم رونیب يرو باز کردم و دوباره نگاهم رو به منظره  میسورمه ا

 . رفت ینگاه آدام کنار نم ینیسنگ. بود بمیج يتو دستام

 :و گفتم دمیبه سمتش چرخ باالخره

 ؟يدار یمشکل* 

 .يآچر نجایا ایب* 

 :زدم و زمزمه کردم يلبخند

 .من يعاد ریعشق غ -

 :و گفت دیشن

 ؟یچ* 

 :و سر جام ثابت موندم. تکون دادم» یچیه« رو به عالمت  سرم

 ؟يآچر* 

 . گفتم یهم نم یچیه. شه بهش گفت ینم یچیه ؟يآچر. راه افتادم به سمتش دوباره

 .بود یمدل هم موهبت نیهم. مدل صدا زدنش عادت کرده بودم نیبه ا گهید

 .بود ییایدن. داشت یعالم

خطش  دنیاز د. فقط اسم من و خودش رو نوشته بود یدو خط. شدم رهیو به نوشته اش خ ستادمیسرش ا يباال

 .ودیشکسته گذاشته  يها رو مثل کوزه »  ي« تمام . خنده ام گرفت

 .مینیب يرفت تو میشامپوش مستق يرو دادم داخل که بو نفسم

 ...و... که اونم برگشت به سمتم نمیرو بردم کنار صورتش که بهتر خطش رو بب صورتم

 يبعد يدکمه . دیاون زودتر از من خودش رو کنار کش. لحظه احساس گرما کردم هی. به گونه ام دیچسب لبهاش

 .شرت رو کال درآوردم یدکمه باز کردن، سوئ الیخ یب. يو بعد

 .شرت رو محکم تکون دادم یت. داشتم رشیز دیشرت سف یت هی

 .پختم یاز گرما م داشتم
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 ...قینفس عم هیام و  رهیت نیج بیج يرو کردم تو دستام

 :و گفتم ستادمیسرش ا يباال دوباره

 ه؟یخب؟ مشکلت چ* 

 . دیکش»  ي« حرف  ریحواس ز یرو ب انگشتش

 .دستتو بده من* 

و دستم رو دور دستش مشت کردم و  ستادمیپشت سرش ا. در اومد یاز اون حالت گنگ یو کم دیباال پر ابروش

 ...میسیصورتم رو کنار صورتش نگه داشتم و مجبورش کردم با هم، حرف رو بنو

 .کرد از پشت بغلش کردم یاومد داخل فکر م یم یبود که اگر کس يجور حالتمون

 .و کنار رفتم دمیکش يآه مانند قیعم سنف

 .سشیحاال بنو* 

 . من انداخت يبه دستا یخودش، و بعد نگاه يبه دستا ینگاه. کرد یانگشتام گزگز م نوك

 :گفت ياز چند لحظه ا بعد

 ...برعکس شده انگار. رهیرو بگ فیظر يدستا دیبا شهیمرد هم هی* 

 

 

 :و گفتم دمیخند

 .برعکس بشه دمیمرد خنگ افتاده باشه، با هی ریگ فیدختر ظر هی یوقت* 

 :نگاهم کرد و گفت يلحظه ا چند

 !؟يمرد خنگ افتاد هی ریتو گ* 

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 !گفتم؟ يزیچ نیمن چن* 

 . کرد یم ینینگاهش بازم روم سنگ. تو اتاقش کیکوچ يسرم رو چرخوندم طرف کتابخونه  و

 :بهش زدم و ادامه دادم يحرص درآر حینگاهش کردم و لبخند مل دوباره

 .يریگ یمنظورو زود م ادیخوشم م یلیخ. یبود که خودت گفت یالبته منظورم همون* 

 :جلوتر اومد و گفت. طنتیبار پر از ش نیاول يبرا. دیخند
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 .یشیم مونیپش. يآچر ریحرفت رو پس بگ* 

بدنم . موهام حس کردم يدستش رو رو میحرکت مال. باال انداختم و روم رو به طرف کتابخونه برگردوندم ابرو

چنگش گرفت و من همچنان به کتابخونه  ياز موهام رو تو يو دسته ا. حرکاتش خشن تر شد. دیلرز فیخف

 .کردم ینگاه م

حرکت . شد یحالم داشت دگرگون م. کرد یکارو تکرار م نیهم یدر پ یو پ دیکش یموهام م يرو تو چنگش

 .موهام رو دیشدن شد دهیدستش رو حس کردم و بعد کش

 ؟یکن یچه کار م* 

 :دیموهام رو کش گهیبار د هیو  دیخند

 .ینکن نیبه بزرگتر توه گهیتا د هتهیتنب نیا* 

 :دستش تا متوقفش کنم يرو گذاشتم رو دستم

 .شموهامو نک. ادیدردم م. برداشت خودت بود نیا* 

 .کامل نشده هتیهنوز تنب. نه* 

 . شد و آخم در اومد دهیکش شتریبه سمتش برگردم که موهام ب خواستم

 .حیبه خاطر مس* 

 .هوا گرفت يشکمش که آرنجم رو تو يدستم رو بلند کردم تا با آرنجم بکوبم تو. نکرد گوش

 .نداشت یخوب يویو طرز قرار گرفتنمون هم اصال و. اصال خوب نبود تیوضع

 .نمینکن بب* 

 :رو آورد کنار گوشم و زمزمه کرد سرش

 .یادب بش دیتو با* 

 هوم؟ ؟يکارو قبول کرد نیا تیو حتما هم تو مسئول* 

 :صورتش درهم شد. رو ناز کردم پشت گردنش رو چنگ انداختم موهاش

 .ینکن یخرک یبهتره شوخ -

 ...اش دار شده بودنسبتا بلندم افتاد که قرمز و خر يبه رد ناخونا نگاهم

سرم به گزگز ... دادم یناخونام فشار م نیگوشت گردنش رو ب... و من دیکش یها، اون موهام رو م وونهید نیع

 ... افتاده بود
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 .نشم شیبهم فحش بده که بعدا متوجه معن یزبون هیبه * 

 :موهام درد گرفته بود ي شهیر. اومد یداشت به لبخند کش م لبهام

 .تمومش کن. دم آدام یبهت اخطار م* 

 : ) کصافط

 . لگد محکم به پاش زدم هیخالص شدن از دستش زانوم رو آوردم باال و  يبرا

 .زانوم رو باال آورده بودم یلیفکر کنم خ البته

 .کرد رییتغ یو رنگ صورتش به ارغوان. دستش از موهام شل شد. خورد ییکنم بدجا فکر

 :خم شد و زمزمه کرد نیزم يرو

 . لعنت به تو* 

سرش رو باال آورد و نگاه . نکنه دایدندونام گرفتم که خنده ام نمود پ نیرو ب نمییلب پا. ام گرفته بود خنده

 ». ماه عسل تو افق رفت و برگشت هیبا عمه ات « گفت  یبود حتما م انایاگر د. بهم انداخت یظیغل

 .بخوره رانیجمله فقط به درد ا نیفکر کنم ا البته

 .نه ایسالمه  نهیفکر کنم رفت چک کنه بب. در و داخل شد هیاش بلند شد و رفت سمت ج از

کردم پوست سرم  یهنوز حس م. رو که در اثر کشمکش باال رفته بود مرتب کردم راهنمیجام نشستم و پ سر

 .کردم یموهام حس م نیدستهاش رو ب یهنوز داغ. شه یم دهیداره کش

 :با کج خند گفتم. بود سیصورتش خ. بعد برگشت قهیدق چند

 ؟یخوب* 

 .کرد یاز اون نگاه ها که اگر دستش بود حتما خفه ام م. کرد نگاهم

 :برداشتم و زدم و گفتم زیم يرو از رو نکشیخودش رو گرفتم و ع ژست

 .برگرد سر درس* 

 

 

من . گردوند یهم نگاهش رو برنم يکرد و لحظه ا یداشت چپ چپ نگاهم م. دمیرو براش عقب کش یصندل

 :باالخره زبون باز کرد و با حرص گفت. چشم تو چشم بودم يا هیچند ثان. بهش زل زدم یهم با تخس

 .کارو بکنم نیخواد ا یواقعا دلم م. کشمت یروز م هیخورم که باالخره  یقسم م* 
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ه هاش، شون يرو يپا بلند شدم و با فشار يپنجه  يو رو یصندل يرو گرفتم و آرودمش رو به رو دستش

 دوست داره منو بکشه؟. زدم يو لبخند محو. نهیمجبورش کردم بش

 .ادتهیاز لطف ز* 

 :که غر زد دمیرو شن صداش

 .گه یاتاق خودم بهم زور م يتو* 

 :گوشش و آروم گفتم کیرو بردم نزد سرم

 .به خاطر خودته نیا* 

 .دونم یم* 

 :به شونه هاش دادم و زمزمه کردم گهیفشار د هی

 .حرفم گوش کنپس به * 

 :کتفش برداشتم يدستام رو آروم از رو. حالت دوست داشتم بغلش کنم نیا يتو چقدر

 .پس بده نکمیلطف کن و ع* 

 ؟ینیب یمگه نم* 

 :و گفت دیخند کج

 .فهیکم چشمام ضع هی* 

 . رو برداشتم و گذاشتم روبروش نکشیحرف ع یب

 .دیببخش. دونستم ینم* 

 .نشیتمر يبرگه  يزد و نگاهش رو کج کرد رو یمهربون لبخند

 . » اناید« نوشت  آروم

 انا؟یچرا د انا؟ید. بست خیرگهام  يکردم خون تو حس

 .بعد هم اسم خودش رو. اسم من رو نوشت اناید کنار

 . رو آهسته فوت کردم نفسم

 شه؟ یم یچ یبه فارس)  love( الو * 

 .ع،ش،ق. رو گرفتم و نوشتم خودکارش

 .ش کنتلفظ* 
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 .عشق رو حک کرد انایاسم خودش و د ریکه ز دمیکاغذ د يگفتم، حرکت قلم رو رو یوقت

 .و آدام نگاه کردم اناید نیشونه ام رو ماساژ دادم و به عشق ب يرو یحالت عصب با

 .زننده بود خی. اصال. نبود يریدلپذ يصحنه  اصال

 . شرت رو برداشتم و دوباره به عشق نگاه کردم یدوباره سوئ. گهید قیعم نفس

 . دمیشرت رو پوش یگلوم رو فرو دادم و سوئ يرو ینیسنگ یسخت به

 .زدم یم خی داشتم

 :براش سرمشق گرفتم و گفتم. از وقت مقرر شده گذشته بود يا قهیچند دق. به ساعت انداختم ینگاه

 .کن نیحتما تمر* 

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .ما استادحت* 

 :دستاش فشار داد و گفت نیدستم رو ب. محوش کرد یزدم اما دوباره اون عشق لعنت يلبخند

 نمت؟یب یفردا م* 

 :گفت یبه فارس ظیغل يهم گذاشتم که با لهجه  يمثبت رو يرو به نشونه  پلکام

 .خداحافظ -

 :داد حیتوض. بهش انداختم یرو درشت کردم و نگاه چشمام

 .ده یم ادمی ییزایچ هیهنوز  اناید* 

 .دمیشونه ام رو مال یبا حالت عصب دوباره

 .کنه یازش ممنونم که کمکم م* 

 .رفت ینم شیپاهام پ. تونستم دل بکنم و برم ینم. زد يمحو لبخند

 .کردم یمحصور کننده اش توقف يچشما يصورتش رو از نظر گذروندم و رو اتیولع تمام جزئ با

 .يدیآفر یچ ا،یخدا. رنگ و حالت بودم نیعاشق ا چقدر

 ...خداحافظ -

 . هلم داد فیو برم گردوند به سمت در و خف دیخند

 .بذار منم به کارام برسم. برو* 

 .گهینگاه پر عطش د هیو  ستادمیچارچوب در ا يزدم و تو يمحو لبخند
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 .اشم وونهید چقدر

. داشتم یقدم هام رو به جلو برم یبه سخت. خداحافظ تکون دادم و لباسم رو مرتب کردم يرو به نشونه  دستم

 ...کرد یمنو به اون دفتر، به دفتر کارش وصل م يجاذبه قو يرویانگار ن

 ...نگاه به عقب هی دوباره

برو « عالمت و با خنده دستش رو به  دینگاهم رو د. کرد یبود و داشت رفتن من رو تماشا م ستادهیدر ا يجلو

 ...من هم خنده ام گرفت. هوا تکون داد يتو» 

 .هم اثر گذاشته نیا يرو اناید یوونگید

 یدستام م. دمیکش یتند تند نفس م. انگشتام فشردم نیو فرمون رو ب نیماش یصندل يرو پرت کردم رو خودم

 .رو روشن کردم نیرو چرخوندم و ماش چیسوئ یبه سخت. دیلرز

 گرفتش؟؟؟ یازم م یعامل ،ياگر روز. دمواقعا عاشقش بو من

 .شدم یم وونهیقطع د به

 .دور فرمون گهیفشار د هیو . دمیکش قینفس عم چندتا

 :نگاه کردم شهیسرم رو چرخوندم و به طرف ش. خورد شهیضربه به ش چندتا

 ؟یچرا هنوز نرفت* 

 :و گفت دیخند طنتیباال انداختم که با ش يا شونه

 ؟ينکنه منتظر من بود* 

 :بهم انداخت که گفتم ینگاه. شونه باال انداختم دوباره

 ؟يدار نیماش* 

 .امروز نه* 

 :دادم و گفتم لم

 .رسونمت یمن م. باال ایب* 

 :گاز فشار دادم و گفتم يپام رو رو. حرف درو باز کرد و نشست کنارم یب

 .خونه ات يگرد یبرم رید* 

 :زد و گفت يخند شین

 .نداره زود برم یلیکشه دل یظارم رو مانت یخال يخونه  هی یوقت* 
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 :رو دور فرمون مشت کردم و با خودم کلنجار رفتم دستام

 ؟یپس پارتنرت چ* 

 ...چقدر سخت بود گفتنش... اوف

 :زمزمه کرد. بعد از چند لحظه انگار به خودش اومد. روم ثابت موند يبهم انداخت و چند لحظه ا یمتعجب نگاه

 .شه که باهاش کات کردم یم یچند وقت* 

 .تهیپس واقع. ختیر قلبم

 ینف عاتویدوست داشتم شا. ستیدوست داشتم بگه که هومو ن. انکار کنه زویداشتم همه چ لیم یبیطرز عج به

 ...اما... کنه

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 کجا برم؟* 

 .اما تلخ تلخ. زدم يبهش انداختم و لبخند ینگاه. رو بهم داد آدرس

 .چه کار کنم دیعشق ممنوعه با نیدونستم با ا ینم

زمزمه . بهش زدم يآپارتمان ترمز کردم و لبخند محو يجلو. رد و بدل نشد یحرف چیه گهید ریبه مس دنیرس تا

 :کرد

 .ممنون -

 :يا گهیلبخند محو د. کرد یرو با نمک صحبت م یفارس چقدر

 .کنم یخواهش م -

 :باال انداخت و گفت يشونه ا. رد که حرفم رو ترجمه کردمدرهم ک دنینفهم يرو به نشونه  صورتش

 فنجون قهوه دعوتت کنم؟ هیتونم به  یم* 

 .هشت شب بود. به ساعتم کردم ینگاه

 .شم یخوش حال م. حتما* 

 :جا خوش کرده بودم انداخت نیماش يبه من که هنوز تو ینگاه

 .شو ادهیپس پ* 

در . رو قفل کردم و شونه به شونه اش راه افتادم نیگرفتم، در ماش یمادرم رو م يکه داشتم شماره  یحال در

 :بچه بودم هیمقابلش مثل 
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 قدت چنده؟* 

 :صورتش گرفتم يجلو» صبر کن « مادرم، حواسم رو به مکالمه ام دادم و دستم رو به عالمت  يصدا دنیشن با

 .سالم ماما -

 :گفت ینگران با

  ؟يکرد رید نقدریچرا ا ؟ییتو کجا -

 :بودم هاشیابراز محبت ها و نگران نیعاشق ا. زدم يلبخند

 . کالس داشتم. خوام یمعذرت م. من خوبم ماما -

 ...دیکش یطول نم نقدریتو که کالسات ا -

 :به آدام انداختم و گفتم یطونیش نگاه

 .نگرانتون کردم دیببخش. امیم ریکم د هی. ششمیاالنم پ. کنم نیتمر یاز دوستام فارس یکیبا  یقراره چند وقت -

 :دیشک پرس با

 دوستت دختره؟ -

 .پسره. نه ماما -

 :و گفت دیکش یفیخف آه

 .پس مواظب باش. باشه -

 .خداحافظ. حتما -

 :رو قطع کردم و رو به آدام گفتم تماس

 ؟يخوب؟ چند بود* 

 :کرد زمزمه کرد یم يرو جاساز نکشیکه ع یحال در

 ...شیمتر و نود و ش کی* 

 :دمیپرس شوکه

 ؟یچ* 

 :باال انداخت و نگاهم کرد يا شونه

 .چقدر بلند* 

 آدام؟* 
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 ...بود ییروبرو ياز داخل خونه  رزن،یپ. میدو به سمت صدا برگشت هر

 

 :زد يلبخند آدام

 .يسالم مار* 

 يو نگاهش رو سر داد رو. صورتم مکث کرد يرو يبهم انداخت و چند لحظه ا ينگاه موشکافانه ا يمار

 .چشماش، و بعد لبهاش يصورت آدام، رو

 :نگاهم کرد قیزد و عم یمیلبخند مال باالخره

 رو دارم؟ یبا ک ییافتخار آشنا* 

 :بگم، آدام جواب داد يزیچ نکهیاز ا قبل

 .از دانشجوهام سا،یآتر* 

 :بهش انداخت و گفت یچپ نگاه

 . بزار خودش جواب بده* 

 :با لبخند نگاهم کرد و

 .آدام يدوست، معلم و دانشجو ت،یاسم سایآتر* 

 :باز شد یقیبه لبخند عم لبهاش

 !يدار) semat( چقدر سمت * 

 . دیخند میبه حرکتم کرد و مال یآدام نگاه. تکون دادم و هم زمان شونه ام رو هم باال انداختم يسر

 .که ینیب یم. هستم شییروبرو هیمنم همسا* 

دادم که آدام دستش رو پشتم  هیپشت سر تک واریبه د يلبخند همچیبا ن. دو در اشاره کرد نیب يبه فاصله  و

 . به جلو هلم داد یگذاشت و کم

 ؟یکن یچه کار م* 

 :بهم انداخت و با همون لحن گفت يزیتمسخرآم نگاه

 .يرنگ نشد ينگو که متوجه بو* 

 :راستم رو دادم باال که ادامه داد يابرو

 .سهیهنوز خ. میها رو تازه رنگ کرده بود وارید* 
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باال انداختم  يدوباره شونه ا. شده بهش رو نشونم داد دهیمال سیو رنگ خ دیکش واریانگشت اشاره اش رو به د و

 :و گفتم

 .ستیمهم ن* 

 :زد یانداخت و لبخند مهربون يبه مار ینگاه

 .نمتیب یبعدا م* 

 :گفت نگران

 . نکن رید نقدریا* 

 :ش کرد و ادامه دادنثار یکه نگاه پر از حرص دیخند آدام

 .زنم یبهت سر م امیم* 

بسته شدن در  يبا صدا. کردند و منم فقط به تکون دادن سر اکتفا کردم و وارد خونه شدم یکوتاه یخداحافظ

 :به آدام کردم و گفتم ینگاه

 نم؟یمبل بش يرو یلباس رنگ نیکه با ا يخوا ینم* 

 .یداشت رشیشرت ز یت هی ادمهیکه  ییتا اونجا* 

 یشرت رو درآوردم که به خاطر اندام یحرف سوئ یب. نداشتم که بگم یچیه! زد کتلتم کرد انایقول د به

خودم رو مرتب  یعکس العمل چیه یب. از بدنم مشخص شد یباال رفت و قسمت یهم کم رشیبودنش، لباس ز

 :آدام متوقفم کرد يکنم که صدا يرفتم تا لباس رو توش جاساز فمیکردم و به سمت ک

 .اونو بده به من* 

 :طرفش و با تعجب گفتم دمیچرخ

 چرا؟* 

 .شه یم فیکث فتیک اتیاالن تمام محتو نکهیا يبرا* 

به  يو فشار دشیبه سمت خودش کش متیبا مال. بهش انداختم و ساکت لباسم رو به سمتش گرفتم ینگاه

 .از کارهاش مشکوك بود یواقعا بعض. انگشتاش داد نیب يپارچه 

 :اپن انداخت و گفت يرو رو لباس

 ؟يچا وه،یقهوه، آبم* 

 :دمیاستفهام پرس با
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 ؟يچا* 

 :تکون داد و گفت يسر

 .داده ادیدرست کردنش رو بهم  یرانیروش ا اناید. آره* 

 .ذاشت یکه حرفش هم تنهام نم اناید نیلعنت به ا! اه

 :به دست مشت شده ام انداخت و ادامه داد ینگاه متعجب آدام

 .کنه یم رونیرو از تن ب یداغ واقعا خستگ يفنجون چا هی* 

 :زدم و گفتم یحس یب لبخند

 .اگه ممکنه. بهتره يچا* 

 :گفت ییخوشرو با

 .حتما* 

! گرفته بودم ادیمن تازه لبخند زدن رو . همه خوشرو بودند. دندیخند یهمه م. همه با من متفاوت بودند چقدر

 !حس و مات یاونهم سرد و ب

 .من متفاوت متفاوت. دندیخند یه مهم... ترشرو بودم من

هم  یشیگرما ستمیس. خونه رو گرفته بود يچا يبو. که مثل زهر از راه تنفسم عبور کرد دمیکش یتلخ نفس

 .کرد یدوا نم یچیمن رو، ه يروشن بود اما سرما

 

فنجون . گرفتم و به آدام دوختم ونیزیتلو اهیخاموش س يسرم، نگاهم رو از صفحه  يباال يا هیحس سا با

گرماش باعث شد احساس . انگشتام گرفتم نیرو ب وانیل. رو جلوم گذاشت و خودش هم کنارم نشست يچا

 . دمیبه سمت خودم آوردمش و بخارش رو بو کش یکم. آرامش کنم

 سردته؟* 

 .ادیکار خوشم م نیاز ا. نه* 

 :کرد یاش دست پاچه ام م رهیخ نگاه نیداشت با ا. شد رهیزد و بهم خ يمحو لبخند

 ؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا* 

 ؟یکن یلنز استفاده م. هیدارم بفهمم چشمات چه رنگ یهنوز سع* 

 :تکون دادم و گفتم یرو به عالمت منف سرم
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 .هیدر اصل چشمام آب. اندازه یم هیچشمام سا يپوشم رو یم یهر لباس* 

مردمک . کردم زیراحت چشماش رو آنال الیمن هم با خ. شد رهیخ میشد و به اعماق نگاه آب کینزد یکم

 :کرد یمن رو نگاه م يتنگ شده بود و داشت با دقت چشما یچشماش کم

 .یسبز و آب ،يخاکستر رون،یاز داخل به ب* 

مجبورم کرد  ،يابروم گذاشت و با فشار يباال يعضله  يبراش باال انداختم که انگشت شستش رو رو ییابرو

 .برگردونم هیبه حالت اولابروم رو 

 .يطلبکار شهیکنم هم یحس م. کارت رو دوست ندارم نیاصال ا* 

 :زدم و گفتم يخند شین

 طلبکار؟* 

 :کج شده ام انداخت و دوباره گفت يبه لبها ینگاه

 .خنداتم دوست ندارم شین نیا* 

 :باال انداختم که ادامه داد يا شونه

 ...کار نیو ا* 

 :کردم و گفتم يمحو ي خنده

 .ادیمن خوشت نم يکدوم از کارا چیپس از ه* 

 :مبل لم داد و گفت یبه پشت شتریب یکم

 .دهیذاتتو نشون م یحس یدر حال ب. ادیاز لبخندات خوشم م. چرا* 

 :و ادامه داد دیخند. زدم يلبخند اریاخت یشدم و ب رهیرو گرد کردم و بهش خ چشمام

 .نهیهم. نیآفر* 

گرم، و کنار  يفنجون چا هی. دوباره احساس آرامش کردم. دمیازش سر کش يکردم و جرعه ا نیریرو ش میچا

 .نسبتا کم يفاصله  هیآدام بودن با 

 ینگاه. رو روشن کرد ونیزیحرکت دستش رو حس کردم که کنترل رو برداشت و تلو. دمیکش یقیعم نفس

 ...اما. بغلش يکرد که برم تو یبود االن اشاره م نمونیب یاگر حس دیشا. تکون دادم يبهش انداختم و سر

 . خودم جمع کردم يتو لمیف نیب غیتبل دنیبا د یشکمم ول يرو جمع کردم تو پاهام

 ست؟یسردت ن یمطمئن* 
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 . دمیاز جام پر گراشیباز دنیبا د. شروع شد لمیف. رو تکون دادم سرم

 .من بهتره برم* 

 . زد و از جا بلند شد يلبخند

 .يموند یم شتریداشتم بدوست * 

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 .زنم یشد حتما بهت سر م یگن دفعه بعد، اگر فرصت یم شهیهم ایرانیا* 

 :دمیبه سمت در رفتم که صداش رو شن و

 .لحظه صبر کن هی* 

 دیبه لباس سف. شرت برگشت یسوئ هیبه طرف اتاق رفت و چند لحظه بعد با . و نگاهش کردم دمیچرخ دوباره

 :کردم و ابروهام رو جمع کردم یدستاش نگاه نیب

 .بپوش نویا. هوا سرده* 

 .دمشیزدم و لباس رو گرفتم و پوش يلبخند

 .يکه بر یگرفت میدفعه تصم هی* 

. تمام صورتش از شدت کنترل خنده اش قرمز شده بود. و خنده اش گرفت. سر خورد ونیزیتلو ينگاهش رو که

 .باال انداختم يزدم و شونه ا يمن هم لبخند گشاد

 :کنترل شده گفت يبه شونه ام زد و با همون خنده  یدست

 .خوشحال شدم* 

 :زمزمه کردم آروم

 .خداحافظ* 

 !بلند يقهقهه  يو صدا. بسته شدن در اومد يو بعد صدا. و از خروجم مطمئن شد ستادیچارچوب در ا يتو

 چه موقع پخش بود؟! یلعنت لمیف. انداختم یو به در بسته نگاه دمیخند منم

 

 

آدام  شیامشب که من پ دی، حتما با18+ لمیف. خنده ام گرفت لمیف يپسر و دختر تو تیوضع يادآوریبا  دوباره

 ...و خنده ام رو فرو خوردم دمیکش یقینفس عم شد؟یبودم، پخش م
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 .گراشیتر باز یو از اون لعنت ،یلعنت لمیف

 . بمونم شتریخواست ب یم دلم

و از جاش تکون  دیلرز فیحس کردم پرده، خف. اش موندم رهیخ. چراغ روشن خونه اش يرو چرخوندم رو نگاهم

 .حس نبود، واقعا پرده تکون خورد. لبم جا خوش کرد يرو يا مهیلبخند نصفه و ن. خورد

 . باد خنک با شدت خورد به گونه هام. آوردم نییپا مهیرو تا ن شهیپشت رل و ش نشستم

 .تونستم ازش دل بکنم ینم گهید... گهیند دلبخ هی

 .دائم الخمر، دائما مستش بودم هی مثل

 :رو باز جیصفحه رو روشن کردم و مس لم،یموبا برهیحس و با

 باال؟ يایتموم شه و دوباره ب لمیکه ف يمنتظر* 

 :کردم پیبه پنجره نگاه کردم و تا طنتیبا ش. یطانیش يآرم خنده  و

 ؟يدوست دار ينجوریتو ا* 

. اومد یبه نظر باال تنه اش برهنه م. شد داریپد کلشیاز ه يمحو ریتصو. پرده تکون خورد و باال رفت دوباره

تونستم از  یم. نمینگاه کنم و واکنشش رو بب کیصورتش رو از نزد يدوست داشتم حالت ها. زدم يکج خند

 . روش رو هم حس کنماب يباال يدرهم و عضالت جمع شده  يهم اخم ها نییپا نیهم

 .یبمون ابونیخ يکه تو ستیموقع شب اصال درست ن نیا. يبهتره بر* 

 .از بدنش يا هیپرده افتاد و دوباره سا. ام رو دوباره قورت دادم خنده

 بود؟ یچ انایبودم؟ د یوسط چ نیمن ا. گاز فشار دادم يو پام رو رو دمیکش یآه

 .هامون جدا بشه میمشخص بشه، حر نمونیدوست داشتم مرز ب یلیخ

 .میرو بدون فمونیتکل هرکدوم

 ادهیپ نینگهبان تکون دادم و از ماش يبرا يسر. در خونه رو باز کردم موتیدادم و با ر رونیرو ب قمیعم نفس

. تنم افتاد يگشاد و بلند تو دیشرت سف ینگاهم به سوئ. رو پارك کنه نیشدم و با اشاره ازش خواستم که ماش

 .دمییبه هاش رو گرفتم و باال آوردم و بول

 . داد یعطرش رو م يشدت بو به

 .دمییبو گهیبار د هیپارچه اش فرو کردم و  يرو تو مینیبا تمام قدرت ب. پررنگ شد لبخندم

 . داد یعشق م يبو
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تنم برق  يلباس تو دنیبا د اناید يچشمها. دیبه سمتم چرخ انایوارد شدنم به خونه، نگاه پدر، مادرم و د با

 .شد رهیتر بهم خ بیعج یو با حالت. زد یبیعج

اما با . چشماش رو بفهمم يکردم که اون راز و برق مبهم تو یبه نگاهش دوختم و سع يرو لحظه ا نکاهم

 .موند دهیفا یشدن سرش به طرف کتاب قطور جلوش، تالشم ب دهیچرخ

 .سالم* 

. شده بود رهیلباس خ يرو ياما نگاه مادرم بدجور. ل کارشون شدندو دوباره مشغو. دادند یلب جواب ریز همه

باال  يشونه ا. بود حیانگار منتظر توض. ابروش رو باال برد و نگاهش رو در امتداد لباس، تا چشمهام سوق داد

 :کردم، گفتم یکه پرش م یحال درمخصوصم رو برداشتم و  وانیانداختم و به سمت آشپزخونه رفتم و ل

 .نگاهم نکن يراونجو* 

 :اخمهام رو باز کرد یآب پرتقال کم نیریترش و ش يمزه . خوردم يکردم و جرعه ا کیرو به لبم نزد وانیل

 .کنه یلباس مردونه تنت چه کار م نیا یمنتظرم خودت بهم بگ* 

 .کرد یم ییداشت ازم بازجو متیبود و با مال ستادهیبغلم ا قایدق. اومد یاز کنار م صداش

 .اخالقت اثر گذاشته يرو رانیا يتو یسال زندگ 17ماما واقعا اون * 

 :گفت یعصب مهیبهم انداخت و با لحن ن یقیعم نگاه

 .یدون ینم یرانینگو که خودتو ا* 

 .گهیجرعه د هیباال انداختم و  يا شونه

 .کنه یام م یعصب. شونه هات رو باال ننداز* 

 :ادامه داد. سابق عوض کنم يچشمام رو با همون سرد يتو يه خند يکردم جا یبهش انداختم و سع ینگاه

 .زودگذر نکنه يهوس ها يکه من بزرگ کردم، انقدر عاقل هست که احساساتش رو فدا يدختر* 

 :و بلند گفتم زیم يرو دمیرو با شدت کوب وانیل

 .نیهم. خوردم يمن فقط باهاش چا. به خاطر خدا ماما* 

 :تش و گفتدس يلباس رو گرفت تو ي گوشه

 .زنه یم يا گهیحرف د نیا* 

 :و گفتم يا گهیسرم رو چرخوندم به طرف د. حرص لبهام رو جمع کردم با
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 .خوابم ینم چکسیتا قبل از ازدواج با ه. من حواسم جمعه ماما* 

رو جمع  ششیبهش انداختم که ن يو نگاه تند دمیچرخ. دیاز اونطرف اپن به گوشم رس اناید زیر يخنده  يصدا

 :بازوم حس کردم يدست مادرم رو رو. کرد

 .یباوقار باش یرانیا يو دوست دارم مثل دخترا. بزرگ کردم یرانیا تیمن تورو با ترب* 

 :بهش انداختم و چشمام رو درشت کردم و گفتم ینگاه

و . تازه بودو  سیچون رنگ خ. شد یساختمون و لباسم رنگ واریدادم به د هیو تک. دوستم يمن رفتم خونه * 

 .نیفقط هم. سرما نخورم لباس خودش رو بهم داد نکهیا ياونم برا

 :و اعتراض کردم دمیحس کردم سرش کنار گوشم، به شدت خودم رو عقب کش با

 ماما؟ یکن یچه کار م* 

 .نه ای يد یعطر مردونه م يبو نمیفقط خواستم بب* 

 :تازه کردم و گفتم ینفس

 .بهتون دروغ نگفتم چوقتیمن ه* 

 :کرد زمزمه

 .دونم یم* 

 يکاناپه نشست و انگشتهاش رو تو يبتونم جوابش رو بدم، به سمت پدرم رفت و کنارش رو نکهیقبل از ا و

 ! زد یموج م نشونیب یچه عشق. کردم يدیاحساس حسادت شد يلحظه ا يبرا. دستش گره زد

 ...من و آدام هم يفردا کاش

 ؟يآتر -

 :ندم طرفش و منتظر نگاهش کردمرو چرخو سرم

 ؟يآدام بود شیپ -

 بود؟ دهیاز کجا فهم. سوالش موندم يکج شده منتظر ادامه  يابروها با

 .دهیعطرش رو م يلباس بو نیا -

... سوم... نفر... نکنه. ماتم برد يکه لحظه ا قیانقدر عم. دیکش یقیبه عالمت مثبت تکون دادم که آه عم يسر

 ؟...یعشق... مثلتث

 . بهش زدم یکیرو از ذهنم دور کردم و لبخند کوچ یمنف افکار
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 .يعوض شد یلیکنم خ یحس م -

 !من عوض شده بودم؟ من همون بداخالق سابق بودم. ناخودآگاه باال رفت ابروهام

 واقعا؟ -

به  ینه چندان محکم يضربه . دیآب پرتقال رو سر کش يمونده  یرو برداشت و باق وانمیتکون داد و ل يسر

 :بازوش زدم و گفتم

 ؟یچ یعنی یشخص ي لهیوس یدون یم -

نثارش کردم و صفحه  یلب سرخوش ریز. و دستش رو تو هوا برام تکون داد و به سمت اتاقش رفت دیخند

 :دیجد امیپ هی. هام رو باز کردم جیمس. رو روشن کردم لمیموبا

 .بره کنم یدکش م اد،یبه مذاقم خوش ن یهر وقت حرف کس ،یدون یم* 

 !آدام. واژه برام مقدس شده بود نیچقدر ا. دمیاسمش کش يانگشتم رو رو آروم

 ؟يکارو کرد نیتا حاال با چند نفر ا* 

. شدم دنشیکمد درآوردم و مشغول پوش يرو از تو میگشاد صورت يحلقه ا نیشرت آست یاتاقم شدم و ت وارد

 :بلند شد لیموبا برهیشلوارم رو هم عوض کردم و باالخره و

 .یهست شیتو سوم* 

 ومده؟یخوشت ن هیسنت، فقط سه بار از کالم بق نیا يتو یعنی* 

 ...آدام... آدام. آدام. و چشمام رو بستم دمیتختم خواب يرو

 شد؟ یمن هم بهشون اضافه م تیلفظ مالک هی شدیم یچ

 .ازش خواستم برهحرفش  دنیکه بعد از شن یهست ينفر نیباشه اما تو سوم يشتریتعداد ب دیشا* 

 :زدم يخند شین

 ؟یبا لباسم چه کار کن يخوا یم* 

 . رونیانداختمش ب. شدیپاك هم نم. شد باهاش کرد ینم يکار چیه* 

 نگه داره؟ يادگاری يمن انقدر ارزش نداشتم که اون لباس رو برا یعنی. کردم دلم گرفت حس

 به خودم پسش بده؟ یحت ای

 .خودم جمع شدم يکنار تختم گذاشتم و تو یعسل يرو رو یگوش

 :زد ادیذهنم فر يتو يصدا
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 .داشت یبود حتما نگهش م انایاگر لباس مال د -

 :ذهنم رو خفه کردم ثیخب يبالش فشار دادم و صدا يتو شتریرو ب سرم

ات بر یهمون شکل یکی. خوام یمعذرت م. که شده هیکار ؟یاون لباس رو دوست داشت یلیخ ؟يناراحت شد* 

 .خرم یم

 .یکن هیمثل اونو برام ته یتون ینم گهیتو د. مرد شیاز طرف خاله ام که پنج سال پ. بود هیهد هیاون لباس * 

 :یو باز هم لرزش گوش... صبر یمدت

 .یداشته باش یوابستگ يزیچ هیکردم به  یفکر نم* 

 :لب زمزمه کردم ریز

 .ییهم تو نشیو مهم تر. دارم -

 .یخوب بخواب. ریشبت به خ* 

 ...به خواب برم ،یآب يجفت گو هی ادیکردم با  یسع ،یقیبرگردوندم و با نفس عم شیاصل يرو به جا لیموبا

 .نمیکه خوابش رو بب دیشا

 

 

. 

. 

. 

 :گفتم تیرو که مادرم اصرار به چپوندن داخل دهنم داشت پس زدم و با عصبان يلقمه ا یسخت به

 .شده مرید. به خاطر خدا بس کن ماما* 

 :غر زدم. کرد و مجبورم کرد نصفش رو درجا سر بکشم کیرو به دهنم نزد رمیش وانیل

 .کنم یخواهش م. بس کن. ماما* 

با لبخند و تشکر گرفت و درجا  اناید. گرفت انایشده رو به سمت د یتست شکالت مال يدست آزادش تکه  با

 رونیبهش رفتم و به زور بازوم رو از دست مادرم ب يچشم غره ا. قورتش داد و بالفاصله زبونش رو برام درآورد

 .کردم یو با دهن پر خداحافظ دمیکش
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 یوجخر يرو که جلو نیخونه تا ماش يفاصله  بایو تقر دمیرو کش انایقاپ زدم و دست د زیم يرو از رو چمییسو

 :دمیپارك شده بود رو دو

 .زود باش* 

 :زد داد

 .گهید دومیدارم م. کثافت يدستمو کند -

 .شده رمونید یلیخ -

 . دستش رو باال آورد و به ساعتش نگاه کرد دیدو یکه م یحال در

 .میساعت وقت دار میهنوز ن -

 :کردم، گفتم یرو باز م نیکه در ماش یحال در

 .میباش کمیبه فکر تراف دیبا. سوار شو. عجله کن -

بهش  ینگاه خطرناک. دیرو محکم به هم کوب نیو بعد از سوار شدنش در ماش دیکش یپر از حرص قیعم نفس

 يبا صدا نیماش. گاز فشار دادم يبه شدت پام رو رو. باال برد میدستاش رو به عالمت تسل عیانداختم که سر

 . از جا کنده شد يبد

 ؟يعالقه مند شد نیماش نیابا  یشد تو به رانندگ یچ -

 :زد ادیاز اعماق ذهنم فر ییصدا

 .عشقم کنار دستم نشسته ن،یماش نیا يچون تو -

 . نگفتم یچیکردم و ه یپوف

 ...با تو بودما. يهو -

 :زدم و گفتم یبهش انداختم و بوق ینگاه

 .نداره یسوالت جواب یعنیکنم،  یسکوت م یوقت -

. شدم ادهیپارك دوبل رو انجام دادم و پ اطیبا احت. برد رونیزمزمه کرد و دستش رو از پنجره ب یلب بد اخالق ریز

 .گذشته بود يا قهیاز وقت کالس ده دق. به ساعتم کردم ینگاه

 :گفت یالیخ یانداختم که با ب ینگاه انایبه د یکالفگ با

 .نگران شده. گهیشده د قیباهامون رف -

 :وقت تلف نکنم گفتم نیاز ا شتریرفتم تا ب یمکه تند تند راه  یحال در
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 .ستیکارش ن يتو يباز یبه قول خودت اون پارت -

پر  يچند لحظه ا. مکث کردم و با استرس دستم رو باال آوردم و در زدم يلحظه ا ستادم،یدر کالس که ا يجلو

 ...و باالخره. از اضطراب گذشت

 .دییبفرما* 

 :آروم گفت د،یلرز یکه م ییبا صدا اناید. شده بود، منتظر موندم رهیخ نییپا که به یرو باز کردم و با نگاه در

 داخل؟ میایب میتون یم* 

داشت طلبکارانه . بهش انداختم یچشم ریآهسته سرم رو باال بردم و نگاه ز. لبم جا گرفت يرو يمحو لبخند

 ...انایچرخوند و از من به د یمن م يرو اناید ينگاهش رو از رو. کرد ینگاهمون م

 کرده بودم؟ دیتاک یچ ياول رو يخانوم جانسون من جلسه * 

 :با اعتماد به نفس سرش رو باال گرفت و گفت اناید

 .میداشت ریاولم تاخ يما جلسه . دونم استاد ینم* 

آدام با . بودآوردم، تمام صورتم داغ شده  یکه به خودم م ياز شدت فشار. زدم که نخندم یشدت زور م به

 :انداخت و گفت انایبه د یظینگاه غل يناباور

 .دیواقعا که گستاخ* 

پشت سر  یداده بودم ثابت کرد و با سر به داخل کالس و صندل هیمن که به چارچوب در تک يرو رو نگاهش

 :صهبا اشاره کرد

 . تیتو خانوم اسم دییشما بفرما* 

 :کرد ادامه داد ینگاهش م یساختگ تیکه داشت با مظلوم انایرو به د و

 .دیبعد سر موقع حاضر بش ياز جلسه  دیکن یو سع دییشما هم بفرما* 

 :مات زمزمه کرد اناید. اشاره کرد رونیبه ب و

 .بدجنس -

 :وارفته در رو بست و از پشت داد زد اناید. زدم و به سمت صهبا رفتم يگشاد کنترل شده ا لبخند

 ...مارموز يسایآتر -

 :زد و دوباره دادش در اومد ییبه جا يدحرص لگ با

 .یآدام عوض -
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من و صهبا با صورت . بلند شد ینفر سوم يمن و خنده  يکنترل شده  يصهبا، خنده  زیر يخنده  يصدا

 ؟یرعلیام. میدیچرخ یقرمز شده به سمت سوم يها

 هم خنده بلد بود؟ اون

. رو شروع کرده بود نگاه کردم سیزدم و روبه آدام که تدر یلبخند آروم. نگاه کرد یرعلیبا شعف به ام صهبا

. مشابه من، سمت راست یتیدر وضع یعل ریسمت چپ نشسته بودم و ام ف،یرد نیآخر یصندل نیآخر يرو

 .جلوتر از من فیصهبا دو رد

ا خط کج و ب. خم شدم و برش داشتم. افتاد نشیاز ب يرو دستم گرفتم و کتابم رو باز کردم که برگه ا خودکارم

 .عشق. اناید. آدام. سایآتر. شده بود نیتمر یمعوج فارس

 . اون نجایاونجا من استاد بودم و ا... شیداده بودم، روز پ میکه من بهش تعل يروز نیاول

 .شهیها عوض م گاهیزود جا چقدر

تونستم  یاومد که نم یشغل بهش م نیانقدر ا. همه چرخوند يو نگاهش رو رو دیدادن چرخ حیتوض نیح در

 .کرد یعشق داشت گرمم م. دمیکش یقینفس عم. تصورش کنم سیبه جز تدر يا گهیلباس د يتو

خط  نیا. تخته خنده ام گرفت يبا نگاه به حرکت دست چپش رو. دمیقاپ یدهنش م يکلمه ها رو از رو داشتم

 .روزید يو اون کلمات خرچنگ و قورباغه  نجایخوب ا

 ». تونم دل بکنم ینم گهید. شمیهم دارم دچارش م يبدجور. شمیدارم دچارش م «

. برد کردند يمهم رو يچند نکته  ادداشتیکه داد، بچه ها همه شروع به  يا قهیاستراحت چند دق با

 .شونه ام نشست يرو یزدم که دست یم دیاطراف رو د ينجوریهم

 !!ر؟یجان م... دوباره. ختیر قلبم

 ...شونه ام رو فشار داد يمحکمتر رو. راحت شد المیخ ام، ینیب ریبا عطر آدام که زد ز اما

 

 

 . و متقابال فشار بدم رمیدوست داشتم رو دستش رو بگ. نفسم رو لذت بخش بند آورد يا هیثان يدستش برا فشار

 .نوبت منه که بهت زور بگم. منم سیرئ نجایا* 

 :زد و گفت يضربه ا میزدم که با پاش آروم به پشت صندل یمیمال لبخند

 .زود باش* 
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. کردم ینگاهش رو حس م یو داغ ینیسنگ. داد و نگاهش رو بهم دوخت هیتک واریکنارم به د. ام گرفت خنده

 داشت؟ یچه نقش انایمن چه کاره بودم؟ د

داشت با نفرت ما رو . نهیسبز پر از ک ي لهیجفت ت هی. جفت چشم سبز برخورد کردم هیرو باال آوردم و با  نگاهم

 از من متنفر بود؟ از آدام بود؟. دمیفهم یرو نم نهیهمه نفرت و ک نیا لیدل. کرد یتماشا م

 :ذهنم ادامه داد يتو يصدا

 .از هر دوتون دمیشا ای -

 :گفت یعصب مهیبا لحن ن ریم

 استاد؟ دید یرو ادامه نم سیتدر* 

 . آزار داد مهیپوزخند صدادار آدام گوشم رو نصفه و ن يصدا. دیلرز یم صداش

 .ریم يکنم آقا یبه محض اتمامش شروع م. بچه ها تموم بشه يمنتظرم نکته بردار* 

 .پوستم مورمور شد. زدم که برام چشم و ابرو اومد يپوزخند ناخودآگاه

 !امون رو به هم بزنه؟ ونهیمخواست  یاگر دوباره م. میبا هم خوب شده بود یو آدام تازه دوباره کم من

 نکهیمثل ا! هه. به من و آدامِ پشت سرم انداخت یبهش انداختم و اون هم با همون حس نگاه ینفرت نگاه با

 .مشترك بود يادیحسمون ز نیا

اصال  یول. طرح زدم کیقلب کوچ هیکتاب روبروم فرو کردم و آروم با نوك قلمم  يسرم رو تو يلحظه ا چند

 .دنیقلب، عشق، لوس کردن، خند. اومد یمن نم تیشخصکارا به  نیا

 ...شونه باال انداختن. دنیخند زیکج و تمسخرآم. پوزخند زدن. اومد یکارها م نیبه من هم. زدم يپوزخند

 يام رو دادم و رو هیکامال تک. مونده بود یساعت میهنوز ن. به ساعتم کردم یکه آدام داد، نگاه ياستراحت بعد با

 .يمحو بعد يخورده  ریو قلب ت. هم انداختم يپاهام رو رو. ولو شدم یصندل

 :کتابم نوشت يبرگه  يمدادم رو برداشت و کمرنگ رو لمیوسا نیشد و از ب خم

 ؟یچ یعنی یکه بهم گفت یاون* 

 :دمیفکر کردم و آروم پرس يلحظه ا چند

 .حرفا بهت زدم یلیکدوم؟ من خ* 

 :بلند گفت نسبتا

 !من؟ يعاد ریعشق غ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

 .»گ«گفت  یم» ق«به . چقدر بانمک تلفظ کرد! زمیعز. محبت نگاهش کردم با

 شهیمثل هم. باال اومده يتازه به خودم اومدم که چه گند ،یرعلیصهبا و ام نیزدم که با نگاه سنگ يمحو لبخند

 .چپ یعل يخودم رو زدم به کوچه 

 :آدام ادامه داد. رمیبگ دهیرو ناد ریلب ام يرو ي انهیکردم لبخند موذ یسع و

 ه؟یچ شیمعن* 

 :زدم و گفتم یآروم لبخند

 ؟یپرس یم یچ يبرا* 

 فحش بوده؟. یبهم گفت یدوست دارم بدونم چ* 

 :کردم و گفتم يمحو ي خنده

 .مطمئن باش فحش نبوده. نه* 

و نگاه مشکوك و  دیآدام چرخ. در گوشش زمزمه کرد يزیصداش کرد و چ یرعلیبگه که ام يزیچ خواست

 .بورد برگشت يبهم انداخت و کالفه پا یخطرناک

 

دل من هم از لرزش . دیلرز ینوشت دستاش م یبورد م يرو پا حاتشیداشت همزمان با حرف زدن، توض یوقت

 !بهش؟ یگفت یکره خر، چ یرعلیام... اون يدستا

 .با گفتنش حس کردم دلم خنک شد یبودمش ول دهیشن انایبودم و فقط از د دهیکلمه رو نشن نیا یمعن نکهیا با

با حرص قلمش . و تند بود یعصب دنشینفس کش. رخش رو به شاگردا بود مین. و مکث کرد دیکش یقیعم نفس

 .بود ینگاه هاش فوق العاده عصب. و برگشت به سمت من زیم يرو پرت کرد رو

 حالتون خوبه استاد؟* 

شده که در جوابش فقط شونه باال  یچ دیازم پرس دست يبا اشاره . طرفش دمیچرخ. بود کین يصدا صدا،

 !د؟یپرس یچرا از من م. انداختم

 .بود ستادهیمن ا شیآخر پ يچون لحظه  دیشا

 .نگاهش روم ثابت شده بود. ترسوندم یآدام داشت م قیعم ينفس ها يصدا

 شده؟ يزیچ* 
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از . عضالت صورتش منقبض شده بود. شد یخونده نم یحس چیاز صورتش ه. سوال صهبا نگاهش کرد نیا با

 :به من انداخت و نسبتا بلند گفت یبه هم فشرده نگاه يدندونها نیب

 .دیهمه بر دیتون یم. جلسه نیا يشم برا یاستثنا قائل م* 

 بهش گفته بود؟ یچ یرعلیام. در هم شد فیظر اخمهام

از بچه  گهید یکیو . شون کردم دور بازوهامحلقه ا. کرده بود خیدستام . کردم یاومدن فشارم رو حس م نییپا

 .ها

 د؟یکن یم لیکالس رو تعط* 

. دیلرز یدستام م. بهش انداختم یرو برداشتم و نگاه فمیبا اضطراب ک. داد هیکرد و به تخته تک دییسر تا با

 . بشه یاز لرزششون مخف یو در هم گره اشون زد تا کم ستادیا نهیدست به س. دیلرز یم یاون هم عصب يدستا

 :ستادمیراه افتادم سمتش و کنارش ا آروم

 ؟یخوب* 

 . نگفت یچیبه در کالس کرد و ه ینگاه

 من برم؟ نکهیا یعنیحرکت  نیا* 

 :کردم و به سمت در رفتم یلب خداحافظ ریباال انداختم و ز يو شونه ا دمیرو گز نمییلب پا. سکوت دوباره

 .تیبمون اسم* 

از شدت . دهیرس یمنف يفشارم به منطقه  گهیحس کردم د. دست داده بودشدت استرس حالت تهوع بهم  از

 .نییپا ختیدلم ر. کردم یسرما بدنم رو حس نم

. خارج نشده بود تشیآدام از موقع. یخال یصندل نیتر کینزد يرو پرت کردم رو فمیدر رفتن شدم و ک الیخ یب

 !هستم گاهشیگاه و ب يژستا نیتونستم منکر بشم که عاشق ا یحالتم نم نیدر ا یحت

 یم يپسر مغرور داره با من باز نیکردم ا یدونم چرا، اما حس م ینم. کرد یبحث م ریبا ام یداشت عصب صهبا

 .کنه

 د؟یبر دیخوا یشما نم* 

رو برداشت و  فشیانداخت و شالش رو مرتب کرد و ک ریبه ام یظیصهبا نگاه غل. آدام رو به اون دوتا بود يصدا

بهم انداخت و با سر انگشت  یقبل از کامل خارج شدنش نگاه پر از استرس. جلوتر ازش راه افتاد یبا حالت عصب

 .فرستاد و رفت يبرام بوسه ا
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با . بود يبر خالف چهره اش نگاهش خندون و موذ. بهم دوخت ينگاهش رو لحظه ا ،یرعلیسرش ام پشت

 .گذاشته بود»  ادیعزت ز« رو  اسمش انایرو برام انجام داد که د یانگشت سبابه و وسطش حرکت

 .نیبش* 

 .کرد یم قیو بدتر استرس رو بهم تزر. آدام اصال دوستانه نبود يو صدا لحن

و آدام . نشسته بودم یصندل نیاول يمن تنها رو. شده بود یکالس کامل خال. بود دایبودن آدام کامال هو یعصب

 .گشت یزد و برم یهم کالفه سر تا ته کالس رو قدم م

. دیلرز یعالوه بر دستام، کل بدنم م. کالس نمونده يتو یکس گهیگذشت تا متوجه شد که د يلحظه ا چند

 . کردم یحالتش رو درك نم نیاصال ا

 يتو شتریشد من ب یم کیبهم نزد شتریاون ب یهر چ. به سمتم اومد ینگاهم کرد و با حالت ترسناک یعصب

 هی. و صورتش پر از خشم. بود یچشماش سرد و ته. بودم دهیروش رو ند نیتا به حال ا. رفتم یخودم فرو م

 .پارادوکس به تمام معنا

 یصندل يدسته  يجلو اومد و دستش رو روبروم، رو. شدم رهیبهش خ یرو دور خودم حلقه کردم و عصب دستام

 ...دستش رو حس کنم يزده  رونیب يتونستم لرزش رگها یبه وضوح م. گذاشت

 ؟ my weird love شهیمن م يعاد ریعشق غ* 

 يجور. دیدسته کوب يدستش رو محکم رو. کرد یم میحالتش عصب نیا. نگفتم یچیانداختم و ه نییرو پا سرم

تونستم ترسو  یحالت نم نیاما اصال در ا. کردم یبود حتما آسفالتش م يا گهیاگر کس د. دمیکه از جام پر

 .بودنم رو پنهان کنم یعصب

 ها؟* 

 :گفتم لکسیر یلیخ. بامیج يکردم و دستام رو تو یمخفدستام  يرو تو استرسم

 .خب آره* 

 :زد داد

 آره؟* 

 :لبم و گفتم يآوردم رو یعصب يخنده ا ته

 .آره* 

 :به هم فشرده گفت يدندونا نیب از
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 ؟يتو منو دوست دار* 

 نقدریعکس العمل داشت؟ ا نقدریا. دادم یکرد؟ بر فرض هم که من عشقم رو بروز م یبرخورد م يجور نیا چرا

 کننده بود؟ یعصب نقدریبود؟ ا زینفرت انگ

 :رو در هم کردم و گفتم اخمام

 .یهست یدوست خوب نکهیا يبرا. صد در صد* 

فاصله گرفت و بلند  یچند قدم. ازم دور شد یدستش رو که جلوم بود مشت کرد و عصب. خردتر شد اعصابش

 :گفت

 .یدون یمنظورم رو از دوست داشتن م و خودت خوب. سایام آتر يمن جد* 

 سا؟یآتر. نگاهش کردم يلحظه ا چند

 !سا؟یآچر ای سایآتر

 :زدم يتوجه پوزخند یب

 ؟یکه اسمم رو درست گفت يمتوجه شد* 

. دیام رو گرفت و من رو به سمت خودش کش قهیبعد به شدت جلو اومد و . با حرص نگاهم کرد يلحظه ا چند

 :با خشونت گفت. دمبلند ش یکه از صندل يجور

 .نکن لجباز میعصب نیاز ا شتریب* 

و بعد هر دو دستاش رو قفل در هم  دیبه موهاش کش یام رو ول کرد و دست قهیکالفه . باال انداختم يا شونه

 . نگاهش کردم رهیخ. پشت گردنش ثابت کرد

 مشکل دار بود؟ نقدریاز طرف من ا يداد؟ مگه عالقه ا یواکنش نشون م نقدریا چرا

 .زد یقدم م یباز عصب. به هم فشرده نگاهش کردم يدندونا با

 .حتما از من متنفر بود. شدم رهینقصش خ یرو در هم قفل کردم و به اندام ب دستام

از عشق  ای. از عشق متنفر بود ای. ادیشد با من کنار ب یجوره نم چیچون با تنفر ه. شد یرد م هیفرض نیا البته

 .دخترا متنفر بود

 اگر واقعا هومو باشه؟ . آب دهنم رو قورت دادم یبه سخت. دمیمحسوس به خودم لرز يفکر آخر نیا از

 

 ! تیخاص یاحمق ب. نگاهش کردم یدهنم گذاشتم و عصب يرو رو دستم
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حالت  نیدر ا. کرد یداشت با تعجب نگاهم م گهید. اخمهاش باز شد. به لرزش بدنم نگاه کرد يلحظه ا چند

 :کرد یصدق م اناید يجمله  هیفقط 

 »! کهیداره مرت يریخود درگ «

 :گفتم آروم

 .يبهتره مهلت حرف زدن به منم بد* 

 :دستش رو جلو آورد و گفت تیبا عصبان دوباره

 .منتظرم* 

 :پر از خشمش زل زدم و خودم رو مبرا کردم یآب يچشما يتو. رو باال گرفتم سرم

 .شیسیتو بنو نکهیا يبرا. بود نیتمر هیاون فقط * 

 :دیچپش رو باال انداخت و با تمسخر پرس يابرو

 جدا؟* 

 :کردم دییسر تا با

 !جدا* 

 :نشون نداده بودم که دوباره با شتاب به سمتم اومد و گفت یعکس العمل چیه هنوز

 .يد ینشون م یکه چه واکنش نمیپس جالب شد که بب* 

و قبل از  دیام رو گرفت و من رو به سمت خودش کش قهینشون نداده بودم که دوباره  یعکس العمل چیه هنوز

 . دیبا شدت من رو بوس ،یهر اعتراض

 .لحظه رو هضم کنم نیتونستم ا ینم.خشکم زد يلحظه ا يبرا

با حس نفس کم آوردنم هر دو . داد یراستش پشت گردنم بود و با دست چپش محکم کمرم رو فشار م دست

 د؟یمنو بوس د؟یاون منو بوس. اش گذاشتم و به شدت هلش دادم نهیس يقفسه  يرو رودستم 

 یچشماش و حرص يزل زدم تو تیبا عصبان. رو نداشتم يزیچ نیاصال انتظار چن. کردم یشدت سرفه م به

 :گفتم

 ؟يکارو کرد نیا یبه چه حق* 

لب، مبهوت زمزمه  ریکردم که ز یاهش منگ تیداشتم با عصبان. مونده بود ظمیغل یر ژ کالباس يلبش جا يرو

 :کرد
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 !یپس واقعا همومو هست* 

 ؟یستیتو ن* 

 نیام رو ب قهیبه حالت نرمال برگشته بودم و داشتم  دهیکه تازه از حالت خم یبه من ره،یرو باال آورد و خ سرش

 .دادم نگاه کرد یدستام فشار م

لذت بخش  یلیخ« کرد  یکرد و دم گوشش زمزمه م یمهمونش م گهید يبوسه  هیبود االن  انایاگر د دیشا

 .امینم نییمن از موضعم پا یول. »بود

 :گفت يکه دستاش رو تو هم قفل کرد و با خونسرد دمیکش یتند نفس م تند

 .هستم. چرا* 

 ؟يدیدخترو بوس هیپس چرا * 

 :رو به هم فشار داد و گفت لبهاش

 .مرد بوده هیبوسه ات با  نینگو اول* 

 :دمیلبش کش يدرآورده بودم رو بمیدستمالم رو که از ج. رفتم جلوتر

 .نطورهیهم قایدق* 

که  ییو با حرص، دستمال رو از همون جا دمیخودم رو کنار کش. میدیهر دو از جا پر ،یخشک يسرفه  يصدا با

سرم رو . رژ رو پاك کردم يمونده  یو باق دمیخودم کش يشده  یلب رنگ مال يبودم، رو دهیلب اون کش يرو

 . بلند کردم

 .چارچوب در بود يتو ریم جان

 نکهیبدون ا. برگشت. دمشیرفت که دستش رو گرفتم و به سمت خودم کش یداشت به سمت جان م آدام

 !بود یعجب رژ خوشرنگ. دستم نگاه کردم يبه دستمال تو. لبش رو دوباره پاك کردم يبدم گوشه  یحیتوض

 

 

 :صورتش بود، آروم گفتم کیکه صورتم نزد یر حالرفتم و د جلوتر

 .دونم و تو ینباشه من م یکارت منطق نیا لیاگر دل* 

من هم با اعتماد به . دوباره خواست بره که دستم به دستش خورد. صدادار هم بهش زدم یلبخند عصب هی و

 :وکه نگام کرد که گفتمش. محکم بازوش رو گرفتم و فشار دادم ر،یدر امان موندن از م ينفس تمام برا
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 .میکم مهربون تر برخورد کن هی دیبعد از اون بوسه با ه؟یچ* 

بود که اگر قتل مجازات نداشت حتما تا به حال به صد روش گوناگون  يجور هی. کرد ریینگاهش تغ رنگ

داده به در  هیجان تک. دمیباال انداختم و بازوش رو چسب يدوباره شونه ا. کرد یبد نگاه م یلیخ. هالکم کرده بود

 .کرد یداشت نگاهمون م

 .با پوزخند نگاهش کردم. چشماش قرمز قرمز بود. زد یم رونیب شیچشماش آت از

 !ادیاز آدام بدش م نقدریعاشق منه که ا دمیشا

 . خودش رو نشون میدادنگاه کردم راهنیپ يتو یآدام که بعه خوب يبه بازو دوباره

 !بهانه است جان

من به خاطر دل خودم، به خاطر . تونستم خودم رو هم گول بزنم یدروغگو باشم باز هم نم چقدرم که هر

 .که بهش داشتم دستش رو گرفتم یاحساس

 !ریبه خاطر م نه

 :دیبا بغض پرس. کرد یکه معذبم م ینگاه. نگاهم کرد رهیخ يچند لحظه ا جان

 چرا؟* 

! چرا؟. گذاشت یم شیبه نما شتریچشمام رو ب يسبز شده  ي لهیگردم ت يچشما. تعجب بهش نگاه کردم با

 دستمه؟ يچرا دست آدام تو ؟یچرا چ

 .هم واقعا بهم عالقه داره دیشا. گرفت یذهنم بود داشت قوت م يکه تو يفکر

و  دمیچرخ. مات موندم. رفت رونیاز کالس ب يحرف اضافه ا چیبدون ه. سبزش رو پر کرده بود يچشما اشک

اون هم حالت من رو . دستش رو ول کردم. کرد ین هم همزمان داشت با تعجب نگاهم ماو. به آدام نگاه کردم

 !مات و مبهوت. داشت

 .من يخدا. اُه

و از اون جوِ بد به وجود  دمیکش یقیباالخره نفس عم. میبرگرد مونیتا به حالت عاد دیطول کش يا هیثان چند

 .ستادمیطرف آدام و روبروش ا دمیچرخ. اومده خارج شدم

 بود؟ رینفس گ نقدریبشر ا نیا چرا

 خب؟* 

 :ادامه دادم. نگاهم کرد يکنجکاو با
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 ؟يدیچرا منو بوس* 

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 حجم دهنده بود، نه؟ يکه زده بود يرژ. کرد یجلب توجه م يادیز* 

 :حرص نگاهش کردم و گفتم با

 .درشت هست یکاف يلبام به اندازه . به حجم دهنده ندارم یاجیمن احت. نه* 

 :که دوست داشتم خفه اش کنم نگاهم کرد و گفت یحالت با

 پس واقعا چرا؟* 

بگو  ؟یچونیپ یخواست بهش بگم چرا م یدلم م. شد داریسرم پد يعالمت سوال بزرگ باال هیکردم  حس

 .هوس بود ياز رو. خوشم اومد

 :فکرم رو خوند انگار

 .که گفتم یهمون. کرد یجلب توجه م يادیز* 

 هم داره؟  زهیغر پس

 .متفاوت يها تیبودم که دو تا هومو از جنس دهیو نشن دهیتا حاال ند* 

 :لبهام اشاره کردم و گفتم به

 .ببوسن گرویهمد* 

 :زد و آروم گفت یتلخ پوزخند

 .دخترو تجربه کنم هیبار بوسه با  نیاول يخواستم برا* 

 

 

 

کرد؟ و  یمن جلب توجه م يلبها. داد یمغزم داشت ارور م. ودرو فشار دادم کف دستم که عرق کرده ب ناخونهام

 .بود دهیبودم که بوس يدختر نیمن اول

 .دخترو ببوسه هیبار  نیاول يخواسته بود برا دلش
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هر  یعنی. اعصابم داغون شده بود. راه گرفت نییام به سمت پا قهیدرشت عرق سرد از کنار شق يدونه  هی

براش نداشت اون  یفرق یعنی د؟یبوس یواقعا م د؟یبوس یدختر م سیک نیمن بود، به عنوان اول يجا يدختر

 .ستیو شخصش مهم ن. دختر باشه هیباشه؟ فقط  یشخص ک

 :کنم گفتم شیتونستم مخف یجور نم چیکه ه یرو فشار دادم رو هم و با ناراحت لبهام

 ش؟یدیبوس یمن بود م يام جا گهیهر کس د یعنی* 

 :زمزمه کرد آروم

 .نه* 

عالم حس تنهام  هیو من رو با انواع و اقسام حس ها، با . رفت رونیبهم بده، ب يا گهیفرصت د نکهیبدون ا و

که از اعماق وجودم نسبت بهش  یو محبت ،یهجوم افکار منف. داد یکه داشت قلبم رو ضرب م یعشق. گذاشت

 .خراب و ذهن مغشوش مهیاعصاب ن هیو . کردم یحس م

 اریاخت یب... به خصوص در قسمت لبهام. باال رفته بود يسابقه ا یبدنم به طرز ب يگرما.زد ینبض م سرم

 . ختیلمسشون کردم و دلم ر

 .فشرده شد مینادرم نقش بست و قلبم از هجوم احساسات قو لبخند

. روش دمیوم کشدستم رو آر. دمیآدام رو د فیکه ک دیچرخ یکالس م ينگاهم داشت تو. رو برداشتم لمیوسا

 .رو برداشتم و راه افتادم فیهر دو ک... چرم يبو. ازش متنفر بودم شهیکه هم ییو بو. اصل اصل بود

 ..بود دهیاون منو بوس. شدم رهیکردم و برگشتم و به عقب خ یچارچوب در مکث يتو

 .لبخند ناخواسته هی دوباره

و . داد هیتک واریبه د. آب دهنم رو قورت دادم اریاخت یب ریم دنیبا د. دل کندم و از کالس خارج شدم باالخره

بهم انداخت و دوباره سرش رو  یمن سرش رو باال گرفت و نگاه ي هیسا دنیبا د. بود نیینگاهش رو به پا

 .چشماش، قرمزِ قرمز بود. انداخت نییپا

 کارتون تموم شد؟* 

 ؟چه مرگش شده بود نیا. دستپاچه شده بودم. دیلرز یصداش م چقدر

دستم فشار  يآدام رو تو فیک يدسته . کردند یزنان تکرار م ادیعشق رو فر ينامفهوم ذهنم کلمه  اصوات

 :گفتم یدادم و با گنگ

 .فکر کنم* 
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نفس  هیو . گلوش جابجا شد يجلو یبرجستگ. حس کردم بغضش رو قورت داد. آدام افتاد فیبه ک نگاهش

 :کرد شیکه دلم رو ر قیعم

 د؟ید یدفترش ادامه م ياش رو تو هیبق* 

و اون . و راهش رو گرفت. زد يلبخند کامال اجبار هی. تکون دادم یرو تر کردم و سرم رو به عالمت منف لبام

 یو م دیکش یم نیزم يداشت پاهاش رو رو. انحنا داشت نییکه به سمت پا ییلبها. آخرش ينگاه لحظه 

 .رفت

و دلم . قلبم واقعا فشرده شده بود. و به خودم مسلط بشم رمیتا تونستم نگاهم رو بگ دیطول کش يلحظه ا چند

 .به حالش، به حال زارش سوخته بود

شکست  یدستم رو م ینیرو که داشت از سنگ فشیرو جمع و جور کردم و به سمت دفتر آدام رفتم که ک خودم

حس اون رو بهم  ته ذهنم داشت يزیچ هی. رفت یکه داشت رو به محو شدن م ریجان م ي هیسا. بدم لشیتحو

 .کرد یگوشزد م

 . خواستم حرف ذهنم رو قبول کنم یوجه نم چیکه به ه... به من رو عشقش

 نیزم يرو رو فشیک يلحظه ا. قوله سنگ بار کرده باشه فشیک يکتاب تو يدادم استادم، به جا یم احتمال

به . کف دستم داغ و قرمز شده بود. بود نیچقدر سنگ. شونه ام مرتب کردم يخودم رو رو يگذاشتم و کوله 

 .نثارش کردم یفحش دن،یو به محض رس. ها رو تا دفترش کشوندم فیچند متر رو خودم و ک یسخت

 !شکست یداشت م دستم

 

 

 رفته؟ یعنی. دوباره در زدم. گرفتن جواب يو انتظار برا. و در زدم ستادمیدر ا پشت

 ومده؟یطرفها ن نیاصال ا ای

 .برم خونه اش یرو م فیک. مشخصه فمیاگر قفل باشه که تکل. در ي رهیسمت دستگروبردم  دستم

. ستین ایدن نیا يو مشخص بود اصال تو. معروفش نشسته بود زیآدام پشت م. رو باز کردم و داخل شدم در

 یعنی. ختیر يدلم هر اریاخت یب. کرد یهم گره خورده بود و داشت لبهاش رو لمس م يابروهاش کامال تو

 خوشش اومده؟
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 یچند سانت يفاصله  يتو دمیرو با ضرب کوب فشیجلو رفتم و ک. گل کرد ختنمیرگ کرم ر انایقول د به

 .فکر بود يچه برسه به اون که کامل تو. داد که خودم هم کُپ کردم ییچنان صدا. شیمتر

 :زدم و گفتمبهش  يلبخند محو. کرد یحرص از چشماش تراوش م. بهم انداخت یو نگاه دیجاش پر از

 .لبات خشک شده. يصرف کرد يادیز يانرژ* 

 :زدم و ادامه دادم يپوزخند

 وموسکشوال؟ يتجربه ات بود آقا نیتو هم اول* 

 .گهیپوزخند د هی. یو وحش رهیگرد شد و نگاهش خ چشماش

 ! برم ینروش اسک يداد رو یم یحال چه

 :دمیبهش بدم پرس یمهلت نکهیا بدون

 خب چطور بود؟* 

راستم رو باال انداختم و  يابرو. صورتم نگه داشت يباال آورد و جلو دیتهد ياشاره اش رو به نشونه  انگشت

 :گفتم

 .اریذهنته رو به زبون ب يکه تو یاون ياگر جرئت دار* 

از رژ من روش  یهنوز اثر کمرنگ. لبش جلب شد يبگه که توجهم به گوشه  يزیرو باز کرد که چ دهنش

دندونهاش رو به هم . لبهاش رو منکر شد يشدن رژ رو دهیشد مال ینم. خنده ام گرفت. کرد یم ییخودنما

 :دیو غر دییسا

 ؟يخند یم یبه چ* 

 :لبش اشاره کردم و گفتم يگوشه  به

 . یکن تیکردن لبات خودت رو اذ یرنگ يبرا نقدریالزم نبود ا*

لبهاش به . رو نشونش دادم یو قسمت رنگ یقسمت صورت يرو دمیانگشت اشاره ام رو کش. دیباال پر ابروش

کردم نکنه زبونش رو قورت دادم  یداشتم با خودم فکر م. شده بود ییجورا هی. بود بیعج. کج شد يخند شین

 .ده یکه جوابم رو نم

 . خجالت و مشتقاتش تو کارم نبود. آوردمش یبه حرف م دیبا

 . دمیخر یرژ برات م هیحتما  یخواست یاگر م* 

 :زد و گفت یپوزخند تلخ. شد بهم رهیخ باالخره
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 . ندارم شیبه آرا يعالقه ا یدرسته هومو هستم ول. متشکرم. نه* 

 یلیدرسته اون هم خ. ناراحتش کرده بودم! من يخدا. هم يتو چوندیکنار لبش رو گاز گرفت و انگشتاش رو پ و

. رفتند یعقلم و دلم کلنجار م. باشه ریازم دلگ ينبودم ذره ا یاصال راض یداد ول یمن انجام م يکارو برا نیا

جلو تا بهش  دمیکش یو باال تنه ام رو کم شنشستم روبرو. شد روزیحرکت ناجوانمردانه پ هی یباالخره قلبم ط

دست  يمن تو يدست مشت کرده . دستش و به تضادشون نگاه کردم يدستم رو گذاشتم رو. بشم کترینزد

 .دوباره يناجوانمردانه  يروزینگاهش کردم و کلنجار دوباره و پ. گرفت دستم رو محکم. شد یاون جا م

 .خواستم ناراحتت کنم ینم. خوام یمعذرت م* 

 . کرده بودم یعذرخواه یکیبار از  نیاول يبرا. شد یباورم نم. رو فشار داد دستم

چشمهاش . انگشتاش نیب چوندیانگشتم رو پ. رمیتونستم نگاهم رو از چشماش بگ ینم. لبخند محو زد هی و

 .شده بودم یآب يها يگو نیمن از اول هم عاشق ا. چقدر جذاب بود

 

 :لبش رو گاز گرفت و گفت يگوشه  دوباره

 .خوام یمنم معذرت م* 

 . دمیو دستم رو از دستش کش نییرو انداختم پا سرم

 .يکه مرد يباالخره نشون داد. نداره یاشکال* 

بعد از چند لحظه پر از چشم غره . الت ناراحتش در اومد و چپ چپ نگاهم کرداز اون ح. لبخند زدم انهیموذ و

 :گفت

 .شه یروش ها نشون داده م یلیمرد بودن به خ* 

 :کردم، گفتم ینگاهش م رهیکه خ نطوریچونه ام و هم ریرو مشت کردم ز دستم

 .با مردها سر و کار نداشتم یلیمن خ. دونم ینم* 

که سرش رو  یو بعد خنده اش گرفت و در حال. قیپوزخند عم هیو بعد . رنگ داد رییلحظه حس کردم تغ هی

 .انداخت نییانداخت، پا یتکون م

 .يزبون دراز یلیخ. تونم باهات مقابله کنم ینم* 

 :گهیپوزخند د هی

 .ندارش چکسیاستعداد ناشناخته است که ه هی نیصد در صد ا* 
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 .چونه ام ریز دستم رو هم مشت کردم و گذاشتم یکیاون  و

 ؟یکن یدوباره شروع م یک* 

 .دادم هیتک یکردم و به صندل ینیعقب نش یکم

 رو؟ یآموزش فارس* 

نگاهم رو ازش . کردم یعطرش روحس م يهمه جا بو. گرمم شده بود. تکون داد دییتا يبه نشونه  يسر

 :گرفتم و ادامه دادم

 .يهر وقت تو بخوا* 

. شدم یداشتم گرم م. خواست دوباره من رو ببوسه یم دیشا. کردم یمگرماش رو حس . امون کم بود فاصله

 :و گفتم دمیاز جام پر یناگهان میتصم هی يتو

 ..فعال خداحافظ. برم دیمن با* 

 :کرد اعتراض

 .یکن نیکم باهام تمر هیخواستم  یم ؟ير یکجا م* 

 يداشتم صداش رو تو. دیرس یمغزم م يها هیشد و به تک تک ال یاز گوشم رد م. واقعا رو مخم بود صداش

 ...کم خش دار هی... مردونه. بم. کردم یم یذهنم حالج

 .مثل چوب. کردم آب دهنم رو فرو بدم اما دهنم خشک خشک بود یسع

 ده؟یهم بوس ياز من مرد ریواقعا هوموست؟ غ. نگاهش کردم يلحظه ا چند

... بود ینگاهش آب. ادیمعده ام باال ن اتینم تا محتوده يدستم رو گرفتم جلو. تصورش هم حالم به هم خورد از

کردم؟ چرا حس  یکاره است؟ چرا حرف خودش رو باور نم نیتونستم باور کنم که واقعا ا یچرا نم. روشن روشن

و خودم هم بهش بگم که عشق  رمیگخواست ازش اعتراف ب یشدم؟ چرا دلم م فیکث يباز هیکردم وارد  یم

  مه؟یزندگ

 . ستیپهنش و ازش بخوام قسم بخوره که ن ي نهیس يبا مشت بکوبم رو. بزنم غیخواست سرش ج یم دلم

چقدر . کرده بودم رییچقدر تغ. چشمم راه گرفت يقطره اشک از گوشه  هیاما باز هم . اشک رو پس زدم ي پرده

 .کرد یعشق عاشق رو عوض م
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 يکه پلکاش آروم افتاد رو دمید. ببوسم سرش خم شدم تا چشماش رو کیسمتش و جلو رفتم و نزد دمیچرخ

 يخورد تو یم مشیمال ينفسها. نگاهش کردم نمونیب يمتر یچند سانت ياز فاصله  يچند لحظه ا. هم

 . دمیدلم رو انجام بدم و آروم کنار کش ينتونستم خواسته . صورتم

 یچشماش چروك م يگوشه  دیخند یم یوقت. دیخند. نشده چشماش رو باز کرد بشینص يبوسه ا دید یوقت

 ...و  گهید میمال يخنده  هی. شد

 !بود یامتحان خوب* 

 امتحان؟... زدم شخندین هی منم

 

رفتم و  یبهتر بود م. تونستم خودم رو کنترل کنم ینم گهیمن د. حرفاش شدم الیخ یب... یهمه چ الیخ یب

 .کردم ینفسم رو کنترل م یکم

 که برم؟ يد یاجازه م* 

 :طرفم و گفت دیچرخ عیگفتم که سر يطلبکار با لحن چنان

 ؟یمن مجبورت کردم که بمون* 

 :باال بردم میو دستام رو به عالمت تسل دمیعقب کش یقدم شیحالت تهاجم از

 .کردم یشوخ* 

 یکه پشت سر هم تکرارش م ادیحرکتش خوشم م نیدونست چقدر از ا یفکر کنم م. رو دوباره باال برد ابروش

 . لرزوند یکرد و دلم رو م

 .ندارم یمن با تو شوخ* 

 ییاتفاقا يهمه  يتو اناید یشگیاز وجود هم. بود انایداشت د یکه باهاش شوخ یتنها کس. نداشت یمن شوخ با

نفس . دیکنار هم قلبم لرز انایآدام و د ياز فکر دوباره . کردم ینم تیافتاد اصال احساس رضا یکه با آدام برام م

 .وجودم نبود يکه تا به حال تو يزیچ. عشق لرزونم کرده بود و حسود. دمیکش ییو پرصدا قیعم

 . کردم یله کننده نگاهش رو حس م ینیسنگ. نگاهش بود ریتک عکس العمالم ز تک

 .ستمین یاهل شوخ ادیچون منم ز. هیعال یلیخ* 

سست شده . حس مشابه بودن نیبود ا يریحس نفس گ. براش متفاوت بود انایفقط د. مشابه همه بودم من

 .بد یلیخ. یعشقت باش یرهگذر زندگ یمعمول يآدمها هیبد بود شب یلیخ. بودم
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 .تیاهم یب یافراد معمول يهمه  هیشب. همه ام هیشب من

 سا؟یآتر* 

که اون  فیح. فیاما ح. آغوشش يتو دمیپر یگشتم و م یبود تا با تمام قدرتم برم نمونیب یاحساس کاش

 ...هر دو نچسب و گند دماغ انایبه قول د. بود و من خشک و سرد یعصب مهیمغرور و ن

 .دهیرنگت پر* 

 :هم گذاشتم و آروم گفتم يرو رو چشمهام

 .ستیمهم ن* 

 :کنار گوشم آروم گفت. شدنش رو حس کردم کینزد

 .دارم ازیخودت مهم نباشه اما من به معلمم ن يبرا دیشا* 

 :و زمزمه کردم. برگردوندم به سمتش یسرم رو کم. بود ستادهیپشت سرم ا قایدق

 ؟يجد* 

 :فرصت کنه جواب بده ادامه دادم نکهیاز ا قبل

 .ده ینشون نم نطوریلحنت و رفتارات ا* 

انقدر . دمید یچشماش خودم رو م يتو. زد یچشماش برق م. رو گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند بازوم

جا گرفت گوشه  یکیلبخند کوچ. دمشید یم نطوریبار بود که ا نیاول يه براچشماش روشن و براق شده بود ک

و . دمید یکه من م یبرق نیاول. مهابرق چش نیاول. دختر هیبوسه با  نیاول. نندیتر بایها ز نیاول شهیهم. لبم ي

 ...بود ییایچقدر اون درخشش برام رو

دوباره . تر کردنش. نییشدن لب پا دهیگز. شدم رهیو با دقت به تک تک کارهاش خ دمیخودم رو عقب کش یکم

 . کیکوچ يلبخند موذ هیو  دیلبش کش يبا پشت انگشت شستش رو. دنیگز

 :و گفتم رونیب دمیبازوم رو از دستش کش. نیآروم و مت. دمیخند

 .يبا من ندار یحرف نکهیمثل ا* 

. داشتم یقدم هام رو برم یلیم یب با. براش تکون دادم و از اتاقش خارج شدم یخداحافظ يبه نشونه  یدست

 .دمشیفهم یبود که نم يزیچ هیچشماش  يتو

 .مطمئنا عشق نبود و

 .و منتظر موندم دمیچرخ. راهرو بودم که دوباره صدام کرد يها مهین
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 !بدجور روش اثر کرده انایبودن با د. پوزخند زدم. اومد یبلند به سمتم م يبا قدم ها داشت

 .ممنون* 

 کرد؟ یتشکر م. دادم و با استفهام نگاهش کردم نیرو چ مینیب. بود کمینزد گهید

 ؟یواسه چ* 

بوسه بود؟  يتشکر برا نیا. ختیدلم ر. که پشت لبش رو لمس کرد دمیاما د. نگفت يزیزد و چ يخند شین

 !که خودش به زور ازم گرفته بود؟ يبوسه ا يبرا

خواست بازم من  یدلم م یشرم آور بود ول. زد یبم تند مقل. منم روشن شده بود يفکر کنم چشما. دیدلم لرز ته

 .رو ببوسه

. رمیم یمن بدون آدام م. پوست لبم دنیشروع کردم به جو. شده بودم حیچقدر وق! پناه بر خدا. رو گاز گرفتم لبم

 .باشه که عاشقش کنم یکاش راه

 !بوسه؟ س؟یتدر. ازم ممنون بود یچ يبرا دمیفهم یم کاش

 .هتوئ يبرا نیا* 

چقدر . روم گرفته بود، نگاه کردم يدستش بود و با احترام جلو يکه تو یشکل یلیمخمل مستط يجعبه  به

 .زد یرنگش آشنا م يمخمل سورمه ا

 ه؟یچ يبرا* 

. موفق نشد دستم رو ول کرد یوقت. کرد مشتم رو که بسته بودم باز کنه یدست آزادش دستم رو گرفت و سع با

. آهم بلند شد. دیصورتم گرفت و کش يبودم جلو ختهیآزاد موهام رو که ر يدسته . با تعجب نگاهش کردم

 ! متظاهر يدورو یعوض

پوست سرم ماساژ دادم که دستم رو که  يشده از موهام رو، رو دهیکش يرو بلند کردم و همون نقطه  دستم

با حرص نگاهش کردم و دندون هام رو به هم . و جعبه رو گذاشت کف دستمبسته نبود گرفت  گهیحاال د

 :دمییسا

 ؟يد یدادن اول طرف مقابل رو آزار م هیهد يبرا شهیهم* 

 :زد و گفت يلبخند

 ...اما. نه* 
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 :پر از حرص نگاهش کردم که ادامه داد يچند لحظه ا. آگاهانه مکث کرد و

 .لذت داره شتریب نطوریدر مورد تو ا* 

. در اومد شتریاز خنده اش حرصم ب. خودش اداش رو درآوردم که خنده اش گرفت يرو کج کردم و روبرو دهنم

چشم  ياز گوشه . راه افتادم ظیبه ساق پاش زدم و با غ يبغلش و با کل قدرتم لگد يجعبه رو پرت کردم تو

 . دیو ساق پاش رو چسب نیزم يکه خم شد رو دمید

جعبه رو پرت کرد به طرفم  يادینسبتا ز يبه شدت از فاصله . رو حس کردم دنشیدو يزدم که صدا يپوزخند

مثل خودم . مات نگاهش کردم. نیزم ينداشتم از پشت ولو شدم رو یچون آمادگ. شکمم يکه محکم خورد تو

 :پوزخند زد

 .ده یرو پس نم هیوقت هد چیدختر مودب ه هی* 

 :کنار و با تمسخر گفتم انداختمش

 .شم یبه بعدم نم نیاز ا. ت مودب نبودموق چیمن ه* 

 :گفت میمال یلیو خ ستادیسرم ا يآروم اومد به سمتم و باال يقدم ها با

 ؟یبازش کن يخوا ینم یحت* 

کار، مطمئن بودم  نیو بعد از انجام ا. ارمیتا سرم رو باال ب دیطول کش يچند لحظه ا. نییرو انداختم پا سرم

 .ستین شتریب یخی يچشمام، دو گو

 .من رفتنیبود و هم پذ يعاد ریدادن تو غ هیهم هد. ده یطور نم نیرو ا هیهد چکسیه* 

 .رو از کنارم برداشتم و آروم مخمل نرم روش رو لمس کردم جعبه

 .ختیقلبم ر يداخلش، لحظه ا ءیش دنیو با د. درش رو باز کردم آروم

 

آب دهنم رو قورت  یبه سخت. من يمثل نگاه اون، براق مثل چشمها بایرنگ داخلش، ز ينقره ا سینو خود

 دشیخر يکرده بودم و ازش خواسته بودم تا برا فیازش تعر اناید يبود که برا یسیهمون خود نو نیا. دادم

 .کنه میهمراه

 داریپس خر. دوباره رفتم، ساز فروخته شدنش رو زده بود یاون مغازه بود و وقت يکه تنها تو یسیخودنو همون

 بود؟ مزیآدام ج

 !بود؟ دهیمن خر يرو برا سیخودنو نیا اون،
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جا خوردم و  ک،ینزد یلیخ دنش،یزدم و سرم رو بلند کردم که ازش تشکر کنم که با د يلبخند اریاخت یب

 :گفت یبه فارس ،یظیغل يبا لهجه . دمیصورتم رو عقب کش

 .يکت باشه آترمبار -

 :پررنگ تر شد و گفتم لبخندم

 .ممنون -

 :همون لهجه گفت با

 .کنم یخواهش م -

 :جعبه دوختم و گفتم يتو سیرو به خودنو نگاهم

 .وارد مغازه شدم و فروشنده گفت که فروخته شده یشدم وقت دیناام یلیخ* 

 :کنه گفت یبه حرفم توجه نکهیا یب

 .داشته باشه سیخودنو ونیکه کلکسبودم  دهیرو ند یتا به حال کس* 

 :گفت یاومد و با لحن خاص جلو

 .دختر یخاص یلیتو خ* 

دختر  هیاراده مثل  یب. و دست من رو هم گرفت و بلندم کرد. از جاش بلند شد. از هرم نفسش داغ شد صورتم

 :گفتم يکنترل نشده ا جانیکنه، ذوق کردم و بعد از مدتها با ه یذوق م دشیعروسک جد يبچه که برا

 .ارمیوقت به دستش ب چیکردم ه یفکر نم. واقعا ممنونم* 

 یمن واقعا عاشقش بودم، و حت. کرد داینمود پ شهیتر از هم یمحو گوشه چشمش خواستن يها نیو چ دیخند

 .لحظه رو بدون اون تصور کنم هیتونستم  ینم

مدتها بود در نظر داشتم لطفت . دمیحرفهاتون رو شن ،يزد یراجع بهش حرف م انایبا د یداشت یاون روز وقت* 

کمبود  لیبه دل یخواست انایو از د یآدرس رو گفت نکهیبعد از صحبت هاتون و ا نکهیتا ا. جبران کنم يجور هیرو 

 .وقتت بره و اون رو برات بخره

 :رو قطع کردم و در ادامه اش گفتم حرفش

 .فراموش کرد شهیمثل هم انایو د* 

! اره؟یبال ها رو سرم ب نیا يطور نیدوست داشته ا ایکنه؟  یچقدر خنده هاش دگرگونم م دیفهم ینم. دیخند

 .بود یموهبت آسمان هی. هر چند، عشق آدام بال نبود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

 .دمشیآره، و من رفتم و خر* 

 :گفتم دوباره

 .ممنون* 

 .ام بود فهیکار وظ نیتشکر نکن، به نظرم ا نقدریا* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .روز ازت تشکر کردم هی يکه سه بار تو یهست ينفر نیاول* 

بود و مات  دهینه اش چسب.یسرم به س. آغوشش فرو رفتم يکنم، تو يبتونم کار نکهیرو گرفت و قبل از ا دستم

 !هات شده؟ نقدریچرا امروز ا. شده بودم

آغوشش بهم احساس  نجا،یا. گم شدن رو واقعا دوست داشتم نیبغلش گم شده بودم و ا يجوجه تو هی مثل

 .اینقطه دن نیمحکم تر ن،یگرم تر ن،یدوتا دست مردونه دورم، امن تر ک،یکوچ يفاصله  هی. داد یم تیامن

اما  نند،یکمرش بنش يرو دور کمرش حلقه کردم، هر چند دستام رو به هم نرسوندم و اجازه دادم فقط رو دستام

 .کنم یمن هم فاصله رو کمتر م ستم،یا یخوب بود، اگر اون بغلم کرده، من هم مثل مجسمه نم

 .من مثل کوه پشتشم ست،یکنه تنها ن یبفهمه اون قدرها هم که فکر م دیبا

 .فیبا جسم نح يقو بانیپشت هی

 

آرومش  يخنده  ياصد. دست راستش دور شونه ام بود و دست چپش دور کمرم. گوشم بود يقلبش تو يصدا

 :و بعد با تمسخر گفت دیچیگوشم پ يتو

 ؟يخوشحال شد یلیخ* 

انگار نه انگار که خودش بغلم . رمیگ یطعنه هاش رو م نیروز به آخر عمرم مونده باشه انتقام ا هی ا،یخدا اوه

 .کنم یروز چونه اش رو خرد م هیقسم،  حیبه مس. کرده

مرد مورد  نکهیخواستم به دست آورده بودم، از ا یرو که م یسیخودنو نکهینه از ا. بودم. خوشحال؟ آره... اما

از هزار تا . کنم، جبران کنه یکه براش م يکار يبه فکر بود تا برا نکهیاز ا. داده بود هیعالقه ام اون رو بهم هد

 ...گهید نکهیاز ا

 یآرامش اکتساب نیا. شحال بودمبازوهاش هم بودم خو نیب نکهیاز ا یحت. نداشتم که بگم یچینگفتم، ه یچیه

 نیا یاگر کس. سرم يقلبش، دستهاش، فشار چونه اش رو يصدا. کردم یعوض نم ایدن يتو زیچ چیرو با ه
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آدام خراب تر از  ينداشتم وجهه  لیاما اصال تما. مهم نبود یچیمن ه يبرا! شد؟ یم یچ دید یصحنه رو م

 ..که هست بشه ینیا

 .شتریسوژه شدن ب يآماده برا. بغل هم يدو تا هوموسکشوال تو. بود یناب ي صحنه

به شامه  شتریاش فشار دادم و عطرش رو ب نهیرو به س مینیب ه؟یبه ک یک! ها؟. ها ثیحرف و حد الیخ یب

 نیخم شده بود که ا یلیخ. دیبه سرم چسب شیشونیپ. خواست یشده بودم و دلم بوسه م حیباز هم وق. دمیکش

 کرد؟ یشد رو احساس م یمکه از سرم خارج  ییبخار ها. نه؟ سرم گرم شده بود اره،یبه وجود ب حالت رو

 .یستیتنها ن یکن یاون قدر ها هم که فکر م* 

 : کرد زمزمه

 .رو دارم انایفقط تو و د* 

حال  شهیکه هم اناید نیلعنت به ا. قلبم فشرده شد. کردنم بشه خیتونست مانع  یهم نم میاکتساب يگرما یحت

نقش . کرد یهامون رو مشخص م میو حر دیکش یم انایمن و د نیخط ب هیکاش . زنه یخوشم رو به هم م

 .یکیاون  بهربط  یهر کدوم جدا و ب انا،یبود؟ نقش من، مال د یهرکدوم از ما چ يجداگانه 

 :و گفتم دمیخودم رو کنار کش یلیم یب با

 ..به هر حال، بازم ممنون* 

 :و باز هم طعنه زد دیگونه ام کش يبابه اش آروم رونوك انگشت س با

 .دختر کوچولو ستیبه تشکر ن يازین* 

بکشم،  رونیرو از کاسه ب شیبراق آب يخواست چشمها یدلم م. دیباز هم ذوق کردنم رو به رخم کش! یعوض

 .ستیمهم ن! الیخ یب. ناخونهام نیالبته با هم

 .خودم هم يبه رو. خواد بکشمش یکه دلم م اوردمیروش ن به

 .بهتره برم مرد بزرگ* 

خواستم تا ابد  یم. خواست برم یدلم نم. جا گذاشته بودم ششیاما واقعا دلم رو پ. دست دادم و رفتم باهاش

 .بمونم ششیپ

 .خداحافظ* 

 :گفت ظشیغل يبا همون لهجه  دوباره

 .به سالمت. خداحافظ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ١٧٧ 

 ادشیمختص به خودش رو  یدونیخدا رو شکر که کلمات چاله م. بود اانیهم دست پخت د نیا. زدم يلبخند

 نیکه از پرش يداشت و من پدر یرانیا ياون مادر. باشم انایمثل د یفارس يوقت نتونستم تو چیمن ه. نداده بود

 .لنگوئج متنفر بود

. کردند یکمک م یرانیا يها هیکلمات و تک يریادگیواقعا به  انا،یدور و بر د یرانیا يبر اون، دوست ها عالوه

 .اصطالحات. کالم ها هیتک. ضرب المثل ها

 دمیشا ای. داد یمحبت م يرفتارهاش، بو نیا. شدم رهیراهرو خ يآدام تو یخال يدادم و به جا نیام رو چ ینیب

م که از دیرس یبه نظر نم. باشه لیم یاومد که بهم ب یاما واقعا به نظر نم. بودم نیساده و خوش ب یلیمن خ

 .ادیخوشش ن

حداقل  اناید. وصله ناجور بود هیکه  اناینه مثل د. خوردم یواقعا بهش م ،يبود که از نظر قد نیحداقلش ا خب

 .57متر و  1 قایقد، دق. سانت از آدام کوتاه تر بود 30

 

 دیپر شیاز صندل انایرفتن آدام د رونیبه محض ب. دوباره کالس آدام بود يا قهیدق 15 يوقفه  هیبعد با  کالس

که داشتم آروم  زمیم يرو سیو به خودنو. پرت کرد میکنار یصندل يخودش رو رو بایو تقر دیو به سمتم دو

 ءیش دنیو در جعبه رو باز کرد و با د دیرو از دستم کش سیخودنو. کردم، نگاه کرد یجلدش رو نوازش م يرو

 :داخلش، چشماش برق زد

 ؟يدیخر نویباالخره ا -

 ...اش یشگیژست متفکر هم. چونه اش بود ریدستش ز. هش انداختمب ینگاه

 :کردم، گفتم یکه با انگشت شستم نوازشش م یرو از دستش گرفتم و در حال جعبه

 .است هیهد. نه -

 : گفت جانیتند تند و با ه. زد یبرق م یچشماش از فضول. اومد جلوتر

 .شعور یب دهیخر سیخودنو کیرمانت زیچ هی يبه جا. اش قهیسل یخاك بر سر ب -

 :داد ادامه داد یکه آب دهنش رو قورت م یکرد و در حال یکوتاه مکث

 .معلومه عشقت یکن یناز م نویا يکه تو دار ينجوریهست؟ ا یخب؟ حاال ک -

 .است از طرف عشقم هیهد هی نیا. عشقم! آره. ختیر دلم

 !یکنیناز م يخودشو چه طور نیبب -
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 :کردم و گفتم یاخم. دیش غش غش خندنمکش، خود یب یشوخ واز

 .زیعز یلیدوست خ هی. عشق نه -

آب دهنم رو قورت . و استغفار رو هم نداشتم دنیکش بیصل تیموقع یحت. گم یمنو ببخش که دروغ م ایخدا

 :دادم که وا رفته گفت

 تر از من؟ زیعز یحت یعنی -

فقط  شهیمثل هم یاز حرکات بچگانه اش خنده ام گرفت، ول. زد یرو جمع کرده بود و با حسادت حرف م لباش

 !تر زیمعلومه که عز. شد دهیلبهام کش

 ؟یتر باش زیتو عز شهیم. عشقمه، تو دوستم اون

 ...چون شاه شطرنج منه زترهیعز. چون قلبم رو تصاحب کرده زترهیعز

 .معلومه که نه -

آدام ازم جدا بشه؟ مسلما  یحس یب نیاگر به خاطر هم. دمدوباره آب دهنم رو قورت دا نه؟یاحساساتم هم اوج

 .رمیم یمن م

کرد و ذوق  یحس من هم خوشحالش م یو ب کیابراز احساسات کوچ نیهم. رو باز کرد ششیها ن وونهید نیع

 :دادم و گفتم نیام رو چ ینیب. زده

 !رهیگ یتو رو نم يجا چکسیه -

چشماش تنگ شده . شده بود بهم رهیخ. کرد ینگاهم م يبا ناباور اناید! چقدر سخت بود. باالخره گفتم! اوف

 :لب تر کرد. ارهیرو به خاطر ب يزیکرد چ یم یانگار سع. بود

 !احمق کثافت يپسره  نیامتحان ا! يوا -

 ! نبود که يزیترس داشت؟ چ نقدریامتحان ا نیا. بود دهیپر رنگش

 .گهید ادیسرت م ییچه بال یاگه بهم کمک نکن یدون یم سا،یآتر -

کمرش  يمحکم دست آزادم رو رو. نتونستم مانع لبخند ناخودآگاهم بشم. زد یدستم تند تند م يتو نبضش

 :از خودش گفتم دیبه تقل. خورد یمحکم به صندل انایو د دیچیفضا پ يتو يبد يکه صدا يفرود آوردم، جور

 .اضافه يغلطا -

 :دیاالن زدمش با ذوق پرس نیو انگار نه انگار که هم. افتاد سیدوباره به خودنو نگاهش

 بود؟ یک ي هیهد نیخب، ا -
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 :لب تر کردم. ختیدلم ر سیبار هزارم از نگاه به اون خودنو يبرا

 .آدام -

 

کل  يچشمام رو تو. نگاهش کردم. کرد رییدفعه جالت کل صورتش تغ کیها  یاسم آدام، مثل روان دنیشن با

که از خشم باز و  ینیب يپره ها. پر از خشم يدر هم گره خورده، چشمها زیتم يابروها. وندمچرخ یصورتش م

 یم جادیرو ا يندیناخوشا يشد و صدا یم دهییهم سا يکه رو ییدندونها. مشت شده يدستها. شد یبسته م

 ده؟یخر هیمن هد يدفعه؟ چون آدام برا هیسرش اومد  ییچه بال. کرد

 ! ته؟یاز عصبان. دستش داغ بود. دستش گذاشتم يرو رو دستم

 !ان؟ید -

 :دیبه هم فشرده غر يدندون ها نیب از

 .آخرو ساکت شو ي قهیچند دق نیفقط ا -

از  ممیقد يفکر کرده؟ چند لحظه نگرانش شدم، تمام اون خلقها یچ. زدم يو پوزخند دمیرو در هم کش اخمهام

 ه؟یک سایرفته آتر ادشیرفت؟  ادمی

 يا گهید يجاها... فکرم یبود ول نجایبه در بودم، نگاهم، جسمم ا رهیخ. و منتظر موندم دمیف در چرخطر به

 يفقط برا ایبود  رایگ نقدریاومد؟ نگاهش ا یفقط به چشم من م ایجذاب بود  نقدریچشماش ا. کردم یم ریس

 من؟ 

 ياز عطر سرد. از هرم حضورش. یو سردرگم یاطالع یب نیاز ا. شدم یم وونهیداشتم د. دمیکش یقیعم نفس

از . گرفت یوجودم رو در آغوش م شهیکه هم ییاز گرما. پر شده بود مینیب يتو شهیکه بدون وجودش هم هم

 ...از نبودنش یحت. اومد یصورتم فرود م يکه تو یینفسها

خسته بودم،  یفیلبالتک نیاز ا. کردم یسرم رو حس م يدستم بود، و من گرما يسرم رو. لبهام رو تر کردم آروم

دوست داشتم زود از . بود اما دوست داشتم آدام زود اعتراف کنه که دوستم داره نیریهرچند عشق همه جوره ش

معروف شده . دانشکده معروف شده بودم يمن هم تو... برام مهم نبود که اون هوموئه. خارج بشم ییتنها نیا

 .که نبودم يزیبودم به چ
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با تعجب و . شدند یدانشجوها دسته دسته داشتند از کالس خارج م. شدم رهیرو آروم باال آوردم و به در خ سرم

. گذاشتم زیم يمن فقط چند لحظه سرم رو رو ه؟یچ هیقض! چه خبر شده؟. شدم رهیباال رفته بهشون خ يابروها

 !فرو رفتم؟ ینکنه به خواب خرس

 !م؟یما آزمون نداشت مگه

 !ومده؟ینکنه آدام ن. شدم و پشت لباسم رو مرتب کردمجام بلند  از

آب دهنم رو به . دیرس یآرمون لغو شده به نظر م. بود دهیچیوجودم پ يتو يحس بد. ختیدلم ر اریاخت یب

سابقه نداشت که آدام . کل وجودم رو پر کرده بود ینگران. آدام نبود. قورت دادم و دور و بر رو نگاه کردم یسخت

افکار مشوشم رو پس . کرد یم بیحس بدم رو ترغ شتریب نیو ا. داشته باشه بتیغ ای ریش تاخکالسها يبرا

مثل مرغ  انایبه قول د. شدم یم وونهیواقعا داشتم د. رو گرفتم تا برم و دنبالش بگردم فمیک يزدم و دسته 

 . شماره رو لمس کردم نیرو درآوردم و اول میگوش. سرکنده شده بودم

The mobile set is Off… 

 کهیت هیدرست مثل . هم خشک بود یبیعالوه بر اون به طرز عج. گرفته بود يندیناخوشا یتلخ يمزه  دهنم

 یکف دستم رو عصب. کردم یمعده ام رو حس م دیجوشش اس یبیسوخت، و به طرز غر یمعده ام م... چوب

 یرو به سمت در خروج همانداختم و را نییم رو پاسر. قدم لرزونم رو برداشتم نیشکمم فشار دادم و اول يرو

 . ادامه دادم

 . ام رو مالش دادم ینیتر ب یسرم رو باال آوردم و عصب ،یکس ای ،يزیشدنم به چ دهیحس کوب با

 !آدام. اوه* 

. دستش دورم بود تا هنوزم تعادلم رو حفظ کنم. کردم یمفتضحانه بهش برخورد م نطوریبار چندم بود که ا نیا

 يمتشکرم خدا. حالش خوبه« و فکر کردم  دمیکش یقینفس عم. رو پر کرد مینیطر سرد و تلخش باز هم بع

 »! خوبم

 !یخودت رو به من بکوب نقدریا ستیالزم ن. کنم یخودم بغلت م یاگر بگ* 

 : زدم يپوزخند. شد یکالمش کامال حس م شیاز ن! خوب بود حالش

 .که چه کنم و چه نکنم یبهتره به خودم واگذار کن* 

 :و من ادامه دادم دیرو کش دستش

 .جمیمه يزهایطالب چ شهیمن هم. شترهیب جانشیه ينجوریدر ضمن، ا* 
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دستم رو فشار داد، . دمیلبخند صدادارش رو شن يصدا. دمیبراش کش یلبخند عصب يلبهام رو به نشونه  و

کردم انگشتام در حال خرد  یحس م! کثافت یمردك عوض. که از شدتش حس کردم که نفسم بند اومد يجور

 ایبهم داره  يا عالقهدونستم  یکه نم ياز طرف مرد یحت. بود نیریفشارها ش نیا. دمیکش ینفس. شدن هستند

 .خودش هم به هومو بودنش اعتراف کرده بود یکه حت ياز طرف مرد یحت. نه

 !چرا اونا رفتن؟* 

 . به دست به سمتش در حال حرکت بودند فیکه ک يو چند نفر. اشاره کردم یبا سر به در خروج و

 .نخواستن که آزمون بدن* 

 :نگاه کردم با حرص گفتم ینامعلوم يکه به گوشه  یرو با حرص کج کردم و در حال لبهام

 . دارم یمن آمادگ! ؟یچ یعنی* 

 :و گفتم زدم يپوزخند. و ته دلم غنج رفت دمیخنده اش رو شن يصدا دوباره

 لغو کردن؟ یراحت نیو اونا به هم. خوندم یبودم و درس م داریمن تا صبح ب* 

عقب  یکم. رو به وجود آورده بود یجالب بیو عطرش مخلوط شده بود و ترک ویافترش يبو. رو آورد جلوتر سرش

 :اش گره خوردبرداشت کرد و اخمه يا گهید زیاما اون چ. تا بتونم موقع حرف زدنش خوب نگاهش کنم دمیکش

 نشه؟ عیتالشت ضا يخوا یپس م* 

 :تکون دادم و دوباره نگاهش کردم دییبه عالمت تا يسر

 .نداره يمورد. پس آزمون رو بده* 

 واقعا؟* 

کل صورتم حس  يچرخش نگاهش رو تو يلحظه ا يلبهام رو تر کردم و برا. بار اون سرش رو تکون داد نیا

 .و گرمم شد. کردم

 فقط منم؟* 

 :از اون طرف گفت ییصدا

 .منم هستم. نه* 

. نسبت بدم یتنفر رو به ک نیدونستم ا یو من نم. چشمهاش هنوزم پر از نفرت بود. نگاه کردم ریجان م به

 !آدام؟ ایخودم؟ 
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و با همون حالتش . آدام خونسرد بود. و دلم فشرده شد. دمیلبخند دردآلودش رو شن يکنارم رد شد و من صدا از

شد به دست من  رهیها نشست و خ فیرد نیآخر يها یاز صندل یکی يرو. به دستم آورد يا گهیفشار محکم د

دسته  يمن رو رو يآدام برگه . کردم ینیشعقب ن اریاخت یلبهام رو گاز گرفتم و ب. يا گهیو لبخند تلخ د. و آدام

 م،یاز حق نگذر. شتدا یجذاب يصدا. بلغور کرد یو اون هم ممنون. گذاشت و به سمت جان رفت یصندل ي

 ...بر من يوا. تنها گناه اون هم عالقه بود. صفات بد رو بهش نسبت داد يشد همه  ینم

به تمام سوال ها  ينگاه سرسر. و اسمم رو باالش نوشتم. جلوم نگاه کردم ينشستم و به برگه  یصندل يرو

 !اومد ینم ادمی یچیه. انداختم و مورمورم شد

توجه خودکار رو  یب. اومد ادمیبردم تا سفتش کنم و در همون لحظه جواب سوال رو  پسمیرو به سمت کل دستم

 ! پسمیکل! اوپس. اومد نیزم يرو يزیافتادن چ يبرداشتم تا شروع به نوشتن کنم که صدا

که حاضر بودم  یتنها کس. با التماس به آدام نگاه کردم اریاخت یب. و مغزم بسته تر شد. سوال رو نوشتم ي مهین

. کنم ینیاز موضع غرورم عقب نش یبود که به خاطرش حاضر بودم کم یتنها کس. حالت نگاهش کنم نیبا ا

 !عشقم نیو آخر نیاول

 .چشمش به برگه ام، دوباره به امتحانم سرگرمم کرد يزد و با اشاره  یآرامش بخش لبخند

 .يلطفا موهات رو ببند آتر* 

 :طور که چشمم به سواالت بود، گفتم نیهم

 ش؟یو بهم بد یلطف کن شهیم* 

 :لب غر زدم ریز. دوباره در عمق سواالت و

 .يعذاب کرد نیکه منو دچار ا انایلعنت به تو د -

 یصندل يکردم و کنار برگه ام رو زشیدرآوردم و با دقت تم بمیاز ج یدستمال. داخلش بود پسیکه کل یدست

 :گفت تیبا جد. گذاشتم

 !بهت گفتم؟ یچ* 

 !بود زیدل انگ يامروز از اون روزا! شد؟ یم یشد چ یاگه خفه م! اه

 :و گفتم دمیدهانم رو کش پیز یشیحالت نما با

 ؟یاوک! قهیفقط چند دق* 

 :گفت تیکه روش متمرکز بودم گذاشت و با عصبان یسوال يرو قایرو دق پسیکل
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 !االن نیهم* 

 :برگه رو بلند کردم و جلوش گرفتم و گفتم. زدم کنارش

 .رمیخوب بگ ينمره  هیاجازه بده . حان خودتهامت! نیبب* 

 يرو برداشتم که موهام رو ببندم که با صدا رهیگ یقیسوال که تموم شد، با نفس عم. بهش زدم یلبخند عصب و

جمع شده  يبا حرص و لبا. ستادیآدام ا يپا يو دوباره از دستم قل خورد و جلو دمیاز جام پر ،یمحکم يقدم ها

 :شدم و از جام بلند شدم که برش دارم رهیبهش خ

 .ارمشیمن برات م. نیبش* 

 یهم کل نجاشیتا هم. مونده بود گهید يسوال پنجم بودم و سه تا! زدم و دوباره سوال ها يمند تیرضا لبخند

داد و  لیجان جلو رفت و برگه رو تحو. بر علت شده بود دیهم مز شبید یخواب یصرف کرده بودم و ب يانرژ

 .ت زده سر جام خشکم زدمن به

 »! هیچه خرخون نیا« گفت  یبود حتما االن م اناید اگر

 :دیغر ظیغل يآدام که به فرانسو يگفتم و صدا یشدنشون، آخ دهیموهام، و متقابال کش نیب یحس دست با

 !یدست و پا چلفت* 

موهام رو با . بکشم رونیخواست زبون دراز و تلخش رو از حلقومش ب یخنده ام گرفته بود و هم دلم م هم

. ده یتمرکز بهم نم يکشه و اجازه  یموهام رو م نطوریخشمه که ا يو مطمئن بودم که از رو. حرص جمع کرد

 .داشتم یهم حس خوب یاز طرف

 یقینفس عم. رفته بود نیبه کل از ب میکردم و خواب آلودگ یپوست سرم حس م کیدستش رو نزد يگرما

ذهنم مونده  يهم تو یهر چ! یتمرکزم رو به فنا داد کال، عوض. داغ بود یبیعجکه به طرز  دیپشت گردنم کش

 !دیبود با اون نفسش پر

 …است گهیفقط دو تا سوال د. يآتر االی. رو جمع کردم و مشغول شدم لبهام

گذاشتم و چشمهام رو  زیم يسرم رو رو یو با خستگ دمیکش یقیو عم یکلمه، نفس راض نیتموم شدن آخر با

 !ایچقدر خسته بودم خدا. بستم

 تموم شد؟* 

 !استراحت کنم قهیخفه شو و اجازه بده چند دق! اه

 :به خودم بدم، همون جور زمزمه کردم یتکون ایچشمهام رو باز کنم  نکهیا بدون
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 !اوهوم* 

 !خم شده بود تا بهم برسه؟. شدن نفسهاش رو حس کردم کینزد

 ؟يودب یاز کارت راض* 

 :لب زدم دوباره

 . دونم ینم* 

 :رفت ادامه دادم یم لیکه تحل ییهم فشار دادم و با صدا يرو رو چشمهام

 .فکر نکنم* 

 

 

 :زد و آروم گفت يمحو لبخند

 .ارزش داره یلیهم خ نیهم* 

... و دوباره. دوباره. منصرف شد یبگه ول يزیدهن باز کرد که چ. زد یصورتش موج م يتو دیترد. کرد یمکث

 :جون کندن گفت یباالخره بعد از کل

 ؟یتا خونه برون یتون یم* 

 :ادامه داد. تکون دادم ینف يبه نشونه  يسر

 ...يایب يخوا یم* 

با . کرد یداشت من و من م یعوض نیشدم و ا یکله پا م یخواب یاه، من داشتم از زور ب. دوباره مکث کرد و

 .بهش انداختم یحرص نگاه

 .تو هم استراحت کن. دم یمقدار کار دارم، تا من اونا رو انجام م هی. دفتر من ایب* 

رو جمع کردم و دنبالش  لمیوسا یبه سخت. رفت، اغراق نکرده بودم یم یاهیس یبگم چشمام از زور خستگ اگر

دستش رو . دیبه سمت خودش کشکردم که دستم رو گرفت و من رو  یو من چند قدم فاصله رو ط. ستادیا. رفتم

 :گفت يندیرو ازم گرفت و با لحن طنز آلود نه چندان خوشا فمیدورم حلقه کرد و ک

 .يشده بود نیکنم اگر کمکت نکرده بودم تا حاال پخش زم یفکر م* 
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 يخوبه که برا! متلک بهم نزنه، کثافت گهیبکوبم پس گردنش که د یکیتوان نداشتم که برگردم و  یحت

محبت هاش هم  یحت! یعوض ره،یخواست انقدر بزنمش که بم یدلم م. حال افتاده بودم نیخودش به ا امتحان

 .با طعنه بود

گاهم نشده بود  هیتک واریاگر د. دادم و منتظر موندم تا در اتاق رو باز کنه هیتک واریبه د. هم افتاد يرو پلکهام

به محض . اتاقش برد يدوباره دستم رو گرفت و من رو به سمت کاناپه . شده بودم نیحتما تا حاال نقش زم

 :گفتم آرومشکمم جمع کردم و  يکاناپه و پاهام رو تو ينشستن ولو شدم رو

 .خسته ام یلیخ. ریبگ دهیحرکتم رو ناد نیا* 

کاش . نارم داشته باشمشک شهیهم يشد برا یکاش م... یآروم تر از هر وقت. آرومم کرد شیدوست داشتن لبخند

سردم بود و . آرزو به دل قدم زدن دو نفره نمونم... زییپا يهوا... شد آرزو به دل دوستت دارمش نمونم یم

. هم فشار دادم يو پلکهام رو رو کردمجمع  شتریخودم رو ب. نداشتم گهید زیتنم، چ وریمتاسفانه جز همون پل

تر، و افتادن  کیعطرش نزد يبو! شد یم کیکه نزد ییدم هاق يصدا الیخ یب. دستام رو دورم حلقه کردم

 ل،یزنگ موبا يصدا. شد یچشمام داشت گرم م! شفاعتت رو بکنه حیمس دوارمیام. پالتوش رو روم حس کردم

 :گفت اطیرو حس کردم که با احت شصدا. بود لنتیمال من سا. مال من که نبود

 .انایکارو بکنم د نیتونم ا ینم. تونم یمن نم* 

 :دمیپوزخندش رو شن يصدا

 ؟يخوا یم لیدل ل؟یدل* 

 :ام حبس کرد نهیس ياون، نفس من رو تو قیعم نفس

 ...تونم یمن، فقط نم* 

 :صداش باال رفت و با خشم گفت یطرز محسوس به

 شه؟ ها؟  یمن م دیعا یچ* 

 .اون طرف خط رو هم بشنوم ي اناید يتونستم صحبت ها یم کاش

 .آروم بشه خانوم جانسون زایچ نیکه روحم با ا تمسین یروان ماریمن ب* 

 :گفت که کنترل نشده داد زد یدونم چ ینم

 .يا وونهیتو د. بس کن* 
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به طرفم اومد و . که تماس رو قطع کرد دمینگاهش به من افتاد و د. دمیاز جام پر اریاخت یصداش، ب دنیشن با

 :گفت

 .کردم دارتیب. خوام یمعذرت م* 

 .نداره يمورد. تازه خوابم برده بود* 

 :تکون داد و گفت يسر. زدم يمحوخند و

 .یبازم استراحت کن یتون یم. من هنوز کار دارم* 

زد که بحث مکالمه من  یم ادیذهنم فر یطرف منف. گفت یم یپشت خط چ انایداشتم ازش بپرسم د دوست

 .رو راجع به من اجرا کنه اناید يتونسته خواسته  یام نمخواسته و آد یم اناید. صحبت ها راجع به من بوده. بودم

داشت  مینیب ریعطر آدام ز. اومد یخوابم نم گهیبار د نیاما ا. دمیدهنم رو قورت دادم و دوباره دراز کش آب

خواب نبودن  نیلرزه، و ا یمطمئن بودم که مژه هام م. هم فشار دادم يچشمام رو محکم رو. کرد یام م وونهید

 :که آروم گفت دمیکش یقینفس عم. کنه یار مرو آشک

 خوابت رو پروندم، نه؟* 

 پسمیصورتم کنار زدم و کل يفشار دادم و موهام رو از تو شتریب رشیز فیندادم و در عوض سرم رو به ک یجواب

 .و بعدش هم چشمهام رو. رو کامل باز کردم

 بهت بگم؟ یچ دیبا* 

 :و گفت دیخند

 .يدوست دار یهر چ* 

 :که صداش بلند شد دمیچیدورم پ شتریتکون دادم و پالتوش رو ب يسر

 .یتقبل کن دیرو خودت با ییاتوشو ي نهیاگر اون چروك بشه هز* 

 :نثارش کردم و ادامه دادم ییلب بروبابا ریز

 .ترسم ینم زایچ نیمن از ا* 

. عد از مدتها خنده ام گرفتب. خنده ام گرفت. گفت، که حاضر بودم قسم بخورم فحش به من بوده يزیلب چ ریز

 قیپشت بهش کردم و نفس عم. بده شیازم فرار اره،یاخالقم، آدام رو از چنگم در ب نیکه هم دمیترس یو من م

 .شونهشکمم تا پالتو کامل روم رو بپو يپاهام رو جمع کردم تو. دمیکش يتر

 »... تونم یمن، فقط نم« . رو بستم چشمام
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 یچ اناید ياصال خواسته . به من داشت یاحساس دیتونم رو؟ شا ینم نیکنم؟ ا ریتونستم تعب یم یرو به چ نیا

 اومد؟ یبود که آدام از پسش بر نم

 :زدم و نگاهش کردم یآدام غلت يدونم چقدر گذشته بود که با صدا ینم

 .بسه گهیخواب د. بلند شو دختر. سایآتر* 

 :سرم و خواب آلوده گفتم ریدستم رو گذاشتم ز کف

 .کن ولم* 

 :حرص گفت با

 . وقت نشناس يساعت هفت شبه دختره * 

 :و گفتم دمیرو کش دستش

 .بخواب ایتوام ب. حرف نزن* 

. زدم يو لبخند مسخره ا. دمیخواب، به شدت از جام پر الیخ یکنارم، ب یحس سقوط نا به هنگام جسم سخت با

بودم حتما با  دهیکاناپه ولو شده بود و اگر من عقب نپر يآدام رو. پهن بود نقدریبار بود که لبخندم ا نیاول يبرا

 يلحظه ا يبرا. بهم انداخت ینگاه ،یظیبلند شد و خودش رو جمع و جور کرد و با اخم غل. کرد یمن برخورد م

کنم اون  یفکر م. پام افتاده بود، فقط تونستم نگاهش کنم يدستش رو که رو. ماتم برد رویهمه ن نیخودم از ا

 یمن داشتم آب م ياوه خدا ،یکیهمه نزد نیاز ا. نبضم رو حس کنه يعاد ریته بود که باال رفتن غهم تونس

. ؟ نگاهش رو باال آورد، و من گر گرفتم!نکنه سکته کنم! ایخدا. رفت یباالتر م لحظهضربان قلبم هر . شدم

از . کردم یفکش رو خرد مدارن حتما  یچشمام چه رنگ دیپرس یاگر م. کرد یدوباره داشت چشمام رو نگاه م

 :جاش بلند شد و گفت

 . بهم بگو که در رو قفل کنم و برم یبمون نجایامشب رو ا يخوا یاگر م* 

 يکه با تشر، با لهجه  دمیصداش رو شن. کردم خوابم رو ادامه بدم یتوجه دوباره پشت بهش کردم و سع یب

 :دیغر یظیغل یفارس

 .بتمرگ! به درك -

 

 بیج يدستم رو تو یبا خواب آلودگ. دمیاز جا پر لمیزنگ موبا يگذشته بود که با صدا گهیدونم چقدر د ینم

 :جواب دادم دمیکش یم ازهیکه خم یدر حال. رو در آوردم لیکوله ام فرو کردم و موبا یپشت
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 بله؟* 

 :از اونطرف پرخاش کرد اناید یعصب يصدا

 شه؟ یم وونهیه دمادرت دار یدون یم ؟یهست يکدوم گور!  yesزهرمار و  -

 :گفت دیبا ترد. و فکر کنم صداش رفت اون طرف. دمیکش ازهیخم دوباره

 ؟ییکجا ؟يخواب بود -

 نکیچقدر با اون ع. دمیکه اون طرف مشغول مطالعه بود، رس ينظر گذروندم و به مرد ریتا سر اتاق رو ز سر

 :بلند شد اناید غیزدم که ج يلبخند کنترل شده ا. دیرس یو سرسخت به نظر م يجد

تا  ،یبمون رونیب يخوا یم یوقت ؟یتوجه یب انتینسبت به اطراف نقدریچرا ا ا،یخدا. صبحه 4ساعت  سا،یآتر -

 .یکن یم یزندگ نتیخونه با والد نیا يکه تو یحداقل تا وقت. ساعت، به مادرت خبر بده نیا

 :رو پوف کردم که گفت نفسم

 ؟ییحاال کجا -

 :گفتم یگوش يبهم زد که آروم تو يپوزخند .کرد یداشت نگاهم م آدام

 .متوجه نشدم. خوابم برده بود. امیاالن م -

ژست . پا انداخت يداد و پا رو هیتک یآدام به صندل. بهش بدم قطع کردم يا گهیحرف د ياجازه  نکهیا یب و

 یبا تمسخر داشت نگاهم م. دمیکش یم ریصحنه رو به تصو نیبودم حتما ا ینقاش ياگر آماده . بود یقشنگ

 :باال انداخت و گفت ییابرو. کرد یاز اعماق نگاهش هم حرص تراوش م. کرد

 . ریصبحت به خ* 

سرکشم  يبر کنترل کردن خنده  یکه سع یتکون دادم و از جام بلند شدم و در حال يسر. ام گرفت خنده

 :به پالتوش کردم يداشتم، اشاره ا

 .ییبرمش اتوشو یبا خودم م* 

 :به هم فشرده گفت يدندون ها نیب از

 ...راهنیپ نیهوا با هم نیا ياگر تو. ستیالزم ن. متشکرم* 

کار رو کرده  نیهم قایاون سفر، دق يتو. رو گرفت و باال آورد راهنیانگشت اشاره و شست هر دو دستش پ با

 :ادامه داد. بود زشیبود و همچنان در حال ر ختهیر. ختیدلم ر. بود

 .ستین یاجیاحت. شم یمنجمد م مطمئنا* 
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 :کردم و شونه باال انداختم ینگاه

 . لتهیهر جور م* 

 :دمیبه طرفش و پرس دمیچرخ

 شد؟ یپس چ. يو بر یقرار بود درو قفل کن ،یراست* 

 :از جاش بلند شد و گفت. دیکوب بایتقر یعنی. کتابش گذاشت يباز شده  يصفحه  يرو برداشت و رو نکشیع

دفتر من جبران  يعمرت رو تو يتمام سال ها یکردم قراره کم خواب یفکر نم. یمنتظر موندم که بلند ش* 

 .یکن

 :زدم و گفتم یکج لبخند

 .یگرفت یاحتماالت رو در نظر م يهمه  دیبا* 

 :آورد و پشت گردنش ثابت کرد و با حرص گفت نییموهاش و پا نیرو فرو کرد ب دستاش

 .هات یاز دست حاضرجواب يوا. يوا* 

 .استعداد ناشناخته است هی نیبهت گفته بودم ا* 

 :آروم گفتم. قرمز دور چشماش شدم يبهم انداخت و من تازه متوجه هاله  یچپ نگاه

 ؟...چشمات* 

 .بشه نطوریا دمیبا. کردم یبعدازظهر تا االن وقت استراحتم رو از تو نگهبان 5ساعت  روزیاز د* 

 :رو تکرار کردم ندشینه چندان خوشا يباال انداختم و کلمه  ییابرو

 ؟ینگهبان* 

 :گفتم یرو برداشتم و عصب فمیزدم و ک يپوزخند. اون شونه باال انداخت نباریا

 .یکه گذاشت یممنون بابت وقت* 

. اومد یمنت گذاشتن ها خوشم نم نیکار رو نکنه، اصال از ا نیتونست ا یم. گفت، و من برنگشتم ییسایآتر

 :آروم گفت. شده بود نگاهش کردم زیکه ر ییبه سمتش و با چشمها دمیلبم رو گاز گرفتم و چرخ يگوشه 

 .مواظب خودت باش -

بدجور به  ن،یریش يلهجه  نیو با ا یکه گفت، اون هم به فارس یمواظب باش نیازش دلخور بودم، اما ا نکهیا با

 :و گفتم دمیلبم خند يبا گوشه . دلم نشست

 .حتما -
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 .خواستم ناراحتت کنم ینم* 

 :دیکش ادیذهنم فر يتو يزیچ

 .یکن یکارو م نیهم شهیهم -

 :مغزم کردم و فقط گفتم يموذ ينثار صدا یفحش

 .انجامش نده گهیپس لطف کن و د* 

 :گفت یبهم انداخت و بعد از مکث کوتاه یچپ نگاه

 ؟يتو فرانسه بلد* 

 :دمیتر کردم و پرس یلب. شدم رهیکردم و با شک بهش خ زیچشمام رو ر دوباره

 ؟یپرس یم یچ يبرا* 

 :گفت انهیرو کنار گوشم آورد و موذ صورتش

 !هیتنب* 

 :تعجب گفتم با

 ؟یچ يبرا هیتنب* 

. رمیلبخندم رو بگ ينتونستم جلو. چشمهاش دلم رو لرزوند يو محو گوشه  فیظر يها نیو دوباره چ. دیخند

 !مرد بودم نیا ي وونهید یناکمن به طرز وحشت

 .امروز. یفهم یخودت م* 

 :کرد و ادامه داد یمکث

 !کنم یکه بخواد خالف حرفش عمل کنه، باهاش چه کار م یکس ینیب یم* 

گذاشته  زیم يکه سرم رو رو يداریهمون خواب و ب يتو. سرم تکرار شد يتو ییصدا. ته ذهنم جرقه زد ،يزیچ

اون . از درس جلسه بعد متوجه نخواهند شد يزیبه دانشجوها اخطار داده بود که با لغو امتحان، چ یکیبودم، 

آزمون رو پر کرده بودم راجع  دیسف يکه برگه  یاستاد، داشت از من نیو حاال ا. کنه که متوجه نشن یم يکار

کرد،  یم سیاون به فرانسه تدر. ادد ینم شتریب یمعن هی نیو ا! فرانسه. دیپرس یدونستم م یکه م ییبه زبان ها

 :دمیبا شک پرس. شدن یاز درس متوجه نم يزیچ چیو دانشجوها ه

 ست؟یمنظورت که به لغو کردن آزمونت ن* 

 :گفت یبیو با لحن عج دیخند کج
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 !قایدق* 

 :تشر زدم بایکردم و تقر اخم

 ؟یکن سیبه فرانسه تدر يخوا یم. نهیکار خالف قوان نیا ؟يشد وونهید* 

 :کرد و گفت ینگاه

 .نهیکار اونها هم خالف قوان* 

 :دمیدادم و توپ رونیرو با حرص ب نفسم

 .نداره يا جهینت چیبحث با تو ه* 

 :کرد آرامشش رو حفظ کنه گفت یم یکه سع یبهم انداخت و در حال یچپ نگاه

 .يچون آزمون داد. یگفتم که خودت رو آماده کن نیبه تو هم واسه ا* 

 :تمگف ناخودآگاه

 .اون هم آزمون داده ؟یچ ریجان م* 

 :درهم شد و گفت یو نامفهوم بیبه طرز عج صورتش

 .اریمن ن شیصفت رو پ یب یاسم اون عوض* 

 يبا هم داشتند؟ حس موذ یکرد؟ مگه چه اختالف یم نیتوه ریبه م لیدل یچرا ب. از تعجب گشاد شد چشمام

 .کرد یرو عنوان نم يندیخوشا يزهایذهنم، اصال چ

 :زد و ادامه داد ينگاه مبهوتم پوزخند به

 .ستیمهم ن. نکن ریذهنت رو درگ* 

احساس . دیگلوم ماس يلبم، حرف تو يبگم که با گذاشته شدن انگشت اشاره اش رو يزیباز کردم که چ دهن

و من به  دوباره کالفه شده بود. بهم کرد ینگاه. به عقب برداشتم یوجودم رو پر کرد و آروم قدم يندیخوشا

 :لبهاش رو به هم فشرد و آروم گفت. کردم یرو درك م نیا یخوب

 ؟يتنهام بزار شهیم* 

رو که دلش رو پر کرده و  يزیو مجبورش کنم هرچ رمیو برم و کنارش جا بگ. »نه « خواست بگم  یم دلم

 !رو يزیهر چ. کنه یمن خال يشونه ها يمغزش رو آشفته، رو

 :فقط آروم زمزمه کردم یول

 .خداحافظ. حتما* 
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بودن باهاش، هر چند  نیشب، ا نیا. خواستم برم یخواست بمونم، نم یدلم م. رد شدم و به سمت در رفتم و

 نیهم يتو ،يفاصله چند متر يبودم که اون هم تو دهینفس کش ییهوا يتو. بهم مزه داده بود یلینسبتا دور خ

ساعته  مین ریجا گرفتم و مس نیماش يوت. اتاق خارج شدم زدم و باالخره از يریلبخند دلگ. هوا تنفس کرده بود

. نکنه يخودخور نقدریخواست برگردم و مجبورش کنم ا یدلم م. کردم یط یکالچ تا خونه رو، به سخت ي

خودش  نینفرت ب نیبگه ا. مجبورش کنم باهام حرف بزنه و بگه که چه مرگشه. مجبورش کنم درد و دل کنه

 .رهیگ یاز کجا نشات م ریو م

 !شد، نه؟ یچرا از من متنفره، حتما به آدام مربوط م ریم بگه

که با قدم  ییجا. و خودم وارد محوطه شدم اره،یرو ب نیو به نگهبان اشاره کردم که ماش دمیکش یتلخ نفس

 .شدند یپام جا به جا م ریها ز زهیبرداشتنم، سنگر

و بدون سر و  یبه آروم. نداشت رونشیاز ب یکه دست کم یداخل. به ساختمون مجلل کردم و داخل شدم ینگاه

اگر باهاش . کرد یم تمیمطمئنا اذ نیبا آدام کالس نداشتم و ا گه،یامروز د. صدا وارد شدم و به اتاقم رفتم

دوست . بکنه یخواد چه غلط یم دمیفهم یم. نه ایدرسته  میاون حدس لعنت دمیفهم یکالس داشتم الاقل م

رو لغو کرده بودند، آدام هم  شونیرسم مهیامتحان ن ن،یکه خالف قوان ییدانشجوها هیتنب ي نداشتم به بهانه

که  ستندیدهم کالس هم بهش مسلط ن کیکنه که مطمئن بودم  سیتدر یمشابه انجام بده و به زبون يکار

 .متوجه درس بشن

 نیا ن،یو شلوار ج وریخواب نسبتا ناراحت با پل هیبعد از . بالشم فرو کردم يو سرم رو تو دمیکش يآه مانند نفس

 یآرومم م. داد یکه آدام با روحم انجام م يدرست همانند کار. داد یگشاد و خنک بهم آرامش م يلباس ها

اخالقم که حاال با  نیکه ا دمیترس یم. منبع آرامش رو از دست بدم نیکه ا ياز روز دمیترس یکرد و من، م

. من از آرامشم بشه ییرهام کنه و باعث جدا ریشدم، د یو داشتم کم کم ازش دور م وجود آدام ازش زده شده

 یآمد به سرم از آنچه م« گفت  یکه م رمیبگ دهیرو ناد انایمادر د ا،یرو يکردم جمله  یم یو سع. دمیترس یم

 ». دمیترس

نتونه آدام رو  ا،یدن نیا يتو یچیبودم ه دواریام. گرما، آرومتر شدم یو با حس کردن کم دمیرو روم کش ملحفه

من  انایبودم که موضوع بحث آدام و د دواریام. کار دستم نده یلعنت يسرد نیبودم که ا دواریام. از من جدا کنه

 !بودم دواریام فقطاما . بودم آخرش آدام به عشقش اعتراف کنه دواریام. نباشم
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و . و باز کردم دمیچیملحفه رو دورم پ. به پهلو شدم فقط غلت زدم و پهلو. هم گذاشتم، اما خوابم نبرد يرو چشم

بود،  یک یشد، منتخب اصل یاگر مجبور به انتخاب م. انایبه خودم و د. به آدام فکر کردم. تختم رو آشفته کردم

 نیمن رو با ا ایهاش؟  طنتیخنده هاش، ش اش،ه يرو، با شاد انایداد، د یم حیکدوم رو ترج ان؟ید ایمن 

 ! ؟یتفاوت یبغرور،  ،يسرد

سرپوش وان رو گذاشتم و پرش . اتاقم شدم یبهداشت سیو از جا بلند شدم و وارد سرو دمیکش یتلخ نفس

ها تموم بشه، دلم  یوونگید نیخواست ا یدلم م. آروم تر بودم. رو کم کرد میاز کالفگ یآب کم یداغ. کردم

 نیخواست ا یدلم م. دلشوره ها تموم بشه نیخواست ا یدلم م. حد و مرز ها تموم بشه نیخواست ا یم

 .ها از آدام تموم شه يدور نیبد تموم بشه، تموم ا ياحساس ها

 نیشد؟ ا یها تموم م يباز نیا یک. دادم هیوان تک يآب و آروم سرم رو به کناره  يکردم تو یرو خال ونیلوس

 مهربان؟ یسرد و گاه یگاه يارهاپر محبت و رفت ينگاه ها نیا! ها؟ دنیکش شیبا پا پس زدن و با دست پ

داشتم، خودم رو شستم  یدوش نگه م ریز واریبا د هیشسته ام رو با تک مهیکه بدن نصفه و ن یحوصله در حال یب

و طلبکار  نه،یکه دست به س دمیرو د انایبستم، د یتن پوشم رو م يحوله  يکه بندها یدر حال. اومدم رونیو ب

 :با حرص گفت. نگاهش کردم يا دوستانهباال انداختم و با حالت نه چندان  ییابرو. کرد یداشت نگاهم م

 ه؟یچ -

 ؟یرو نکن يبدون اجازه هر کار يریگ ینم ادیچرا  -

 :نگاهم کرد و گفت یعصبان

 ؟یارزش قائل باش انتیاطراف يکم برا هی يریگ یم ادی یک -

 :دمیخشم نگاهش کردم و پرس با

 داره؟ یبه تو ربط -

 :بهت گفت با

 .سایمن دوست توام آتر -

 :گفتم يگردنم رو ماساژ دادم و با لحن خسته ا پشت

 .صد البته، پس دوستانه لطف کن و تنهام بزار -

 طنتیکه فرا از ش یبرق. داد یرو نم یشگیهم یدوست يکه بو یدرخشش نامهربان، برق هی. دیدرخش چشماش

 :زد و گفت يپوزخند. داد یمرو  یواقع طنتیش يکودکانه اش بود، و بو يها
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 .زمیخب عز اریبس* 

و  دمیرو گز نمییلب پا. رفت رونیحرف ب یبگم که ب يزیو دهن باز کردم که چ. رو پوشوند میشونیپ یظیغل اخم

 دایپ شیهم لحظه به لحظه افزا یلعنت يدلشوره  نیا. داد ینم یقلبم گواه خوب. رفتارش نیاز ا ریمات و متح

پاشنه  يصندل هام رو با کفشها. به سرتاپام انداختم يو نگاه کالفه ا. آروم لباسهام رو عوض کردم. کرد یم

آدام و رفتار  يچپوندم، دوباره حرفها یکوله ام م يکه کتابهام رو تو یعوض کردم و در حال یرنگ یتخت مشک

 . نگاهم جون گرفت يجلو اناید

 »... تونم یمن، فقط نم «

 ». آروم بشه خانوم جانسون زایچ نیکه روحم با ا ستمین یروان ماریمن ب «

 ». يا وونهیتو د. بس کن «

 یچ يعالمت ها رو پا نیدونستم ا یو من نم دیکوب یقلبم محکم م. اناید يبرق وحشتناك چشمها نیا و

م قلبم حس کرد يلحظه ا يبرا! کنه؟ شیخواست همراه یخواست چه کار کنه؟ از آدام م یم اناید. بزارم

 .شده بود رمیبانگیکه گر ياحمقانه ا يو پرتر، از دلشوره . و من مضطرب تر، کالفه تر. ختیر

 :دمیپرس. رفت یم یداشت آروم به سمت در خروج اناید. شدم اطیح يو وارد محوطه  دمیکش یقیعم نفس

 ؟يایتو با من نم -

 :آروم زمزمه کردم. تکون داد یبه عالمت نف يسر

 .یلیهر طور ما -

رو  فمیرو باز کردم و ک نیلب گفتم و در ماش ریز یخداحافظ. زد يبهم انداخت و پوزخند يا گهید بیعج نگاه

 یدلم م. گرفته بود اناید ریو متغ بیعج يرفتارها نیدلم از ا. دلم گرفته بود. شاگرد انداختم یصندل يرو

 . کرد یرنگ عوض م یهآدام هم گا. نبودم شهیباشه، هر چند من هم مثل هم شهیخواست مثل هم

 نیماش يفضا يآهنگ تو يبعد، صدا یدستم رو جلو بردم و دکمه رو زدم و کم کیپخش موز يحرف برا یب

 :همراه با خواننده زمزمه کردم. دیچیپ

You Help me to forget to play my role 

 .که من نقشم رو فراموش کنم يباعث شد تو
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که توش بعد از  یکالس. رفتم یشگیدم و وارد ساختمان کالج شدم و به سمت کالس همپارك کر اطیاحت با

بودم  دهیکه فهم ییجا. کرده بودم دایانتظار جهان بود، مرد مورد عالقه ام رو پ نیتر یکه به چشمم طوالن یمدت

 .بود ازیه پر از نش یم. نگران بود وشه مهربون  یم. شه داغ بود یم. عاشق بود شهیبودن، م سایفرا از آتر

رو از چهره اش، از اون فک  نیمصمم بود و من ا. نشد که نشسته بودم که آدام وارد شد شتریب يا قهیدق چند

 :گفت يبلند يگذاشت و با صدا یصندل يرو رو فشیک. خوندم یم شیلعنت يمنقبض شده 

Bonjour 

 . )سالم( 

 یصورت ها حالت خوب یول. ده یم یچه معن یسیکلمه، به انگل نیدونستند، ا یها م یلیخ. حبس شد نفسم

 . کار خودش رو کرد وونهیاحمق د یلعنت. دو ساعت بعد ینیب شینداشت، از پ

Commençons la leçon d'aujourd'hui . 

 . )کنم یدرس امروز رو شروع م( 

 یم تیهستم که ازت شکا ينفر نیخودم اول! وونهیاحمق د. دادم هیتک یصندل یو سرم رو به پشت دمیکش یآه

که تنها  ر،یبه جان م ینگاه اریاخت یو ب دمیچرخ ؟یچ چارهیمفلوك ب يدانشجوها نیا. شم یمن متوجه م. کنم

نگاهم رو حس کرد و سرش  ینیسنگ. سنگ بود نیچهره اش سخت ع. آخر نشسته بود نگاه کردم فیرد يتو

 :دمیآروم با حرکت لب پرس. داد که دلم رو فشرده کرد لمیتحو یرو باال آورد و لبخند تلخ

 ؟یش یمتوجه م يزیچ* 

 :و رو به آدام گفتم دمیباال انداخت که چرخ دنینفهم يبه نشونه  يشونه ا. خوب نبود شیلب خون نکهیمثل ا اما

هم دچار  ریم يامثل آق یکسان نطور،یا. دیرو انتخاب کن يا گهیراه د تونیخاط يدانشجوها هیتنب ياستاد برا* 

 .نکردن یآزمون شونه خال ریهم همراه با من از ز شونیکه ا دیدون یم. شن یمشکل م

 :گفت یعصب. انداخت نییزد و سرش رو پا يلبخند ریم یول. آدام منقبض شد فک

 . دیصحبت نکن يا گهیکس د يبهتره به جا. تیتونن از خودشون دفاع کنن خانوم اسم یم شونیا* 

 :داد زدم بایتقر. ترم کرد یحرفش هم عصب نیو ا. بودم یکارش عصب از

 . شه یم عیضا شونیکار شما داره حق ا نیبا ا یول* 

 :که همه بشنون گفت ياومد و جور جلو

 .شم از کالس اخراجتون کنم یوگرنه مجبور م. دیدخالت نکن. نداره یبه شما ربط* 
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 :به فرانسه گفتم. شمهاش رو بستو اون دوباره چ. صورتش فوت کردم يرو تو نمیخشمگ نفس

Vraiment stupide. 

 . )يشعور یواقعا که ب( 

 :زد و ادامه دادم یعصب لبخند

Têtu. 

 . )لجباز( 

. کنم يخواست نت بردار یدلم نم یبودم که حت نیانقدر خشمگ. سر جام نشستم تیزد و من با عصبان يپوزخند

باال داده  يو با ابرو ،یشگیهم یخیو با همون  نهیحالت ضبط صدا گذاشتم و دست به س يرو رو میفقط گوش

من که  فیح! یاصال برو به جهنم عوض. زد یخند م شیکردم و اون هم ن یطلبکار آدام رو نگاه م. نشستم

 .اقتیل یاحمق ب. من که برات دلواپسم فیتو نگرانم، ح يبرا

. منقبض شده اش رو ماساژ دادم يها چهیاون حالت طلبکارانه درآوردم و ماهرو پوف کردم و دستام رو از  نفسم

که پشت سرم  يا هیجا دادم و به سا فمیک ياز جا بلند شدم و کتاب قطورم رو تو. شده بود یخال بایکالس تقر

 :نکردم یبود هم توجه ستادهیا

 ت؟یخانوم اسم* 

به  دمیو پلک زدم و باالخره چرخ دمیکش یقیآرامش، نفس عم يبرا. داشت ینیدلنش يچه صدا یعوض. بود ریم

لبهاش بود و من اصال  يرو يلبخند. رو حفظ کرده بود یمغرور و عصب خیطرفش، اما صورتم هنوز اون حالت 

 :جنس لبخند رو دوست نداشتم نیا

 بله؟* 

 :دوخت و گفت نیکرد خنده اش رو کنترل کنه، نگاهش رو به زم یم یسع یکه به سخت یحال در

 .من به زبان فرانسه مسلط هستم یمتشکرم از دفاعتون، ول* 

پس حالت ! که مسلط بود؟ یچ یعنی. تر شده بودم یعصب. بهت سرم رو باال آوردم و نگاهم رو بهش دوختم با

 خودم رو مسخره کرده بودم؟ یعنیمن اشتباه برداشت کرده بودم؟  یعنیچهره اش؟ 

کنترل  يبا خنده . دیچیگوشم پ يشدن، تو دهییمانند سا غیج يفشار دادم که صدا هم يدندونام رو رو چنان

 :خم شد و گفت یکم يشده ا

 .باز هم ممنونم* 
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دهنم رو کج کردم و اداش رو درآوردم که پوزخند  یعصب. ادامه داد یپشت به من، راهش رو به سمت خروج و

 :دمیتوپ بایطرفش و تقر دمیچرخ !من يآدام هنوز تو کالس بود خدا. دمیرو شن يصدادار

 ؟يخند یم یبه چ* 

 :زد و گفت يپوزخند

 .به مضحکه شدن تو* 

 :نگاهش کردم و گفتم تیعصبان با

 .یرفتار کن نطوریدم باهام ا یبهت اجازه نم* 

 :زد و گفت يا گهید پوزخند

 .رمیگ یاجازه نم یمن از کس* 

خواست  یدلم م نکهیبا ا. حرف از کالس خارج شدم یرو برداشتم و ب فمینگاهش کردم و ک ریتمسخر و تحق با

 .شه ینکرد و نگفت که متوجه م عمیدانشجوها ضا يازش ممنون بودم که جلو یرو بجوم، ول ریم يخرخره 

 بیتصو یشگیهم یاون قرار لعنت. امروز سه شنبه بود. گذاشتم و مشتشون کردم نیسقف ماش يرو رو دستم

توش حاضر  گهیکه د يقرار. که مدتها بود من ازش فاصله گرفته بودم يقرار. رندیبگ یا، خستگکه بچه ه. شده

با هم  اناینداشتم آدام و د دوست ا،یاون لعنت. کنن یجان هنوز شرکت م انا،یدونستم آدام، د یو م. شدم ینم

 .باشن

 يبا صدا نیماش. گاز فشار دادم يپام رو رو ن،یرو پوف کردم و نشستم و به محض روشن شدن ماش نفسم

 نیخواستم ا یحرارت بدنم باال رفته بود و م ر،یاز دست آدام احمق و م تیاز شدت عصبان. از جا کنده شد يژیق

 نیا نیاما هنوز هم حواسم بود که از حد مجاز باالتر نره، و هم. سرعتم مهار کنم يباال زانیرو با م تیعصبان

 شهیمقررات که هم نیاما امان از ا. بکشم ییبدم و ال راژیخواست و یدلم م. ردب ینم نیرو از ب یخشم لعنت

 .کردم یم تشونیقانون نانوشته خودم رو موظف به رعا هیطبق 

 يتو يدیدرد شد. خونه، به سمت جلو پرتاب شدم و به فرمون برخورد کردم يدر ورود يجلو دمیترمز شد با

رو  نیشدم و مثل اکثر اوقات به نگهبان عالمت دادم که ماش ادهیپ نیاز ماش تیاهم یو ب دیچیام پ نهیقفسه س

 . ارهیداخل ب

خلق  يزن رو با همه  نیا. رو برطرف کرد میو خستگ تیمورد محبت مادرم قرار گرفتم که عصبان شهیهم مثل

 !دمیپرست یشده اش م یرانیا يو خو
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 گهید. تعلق خاطر داشت، خوب بود دیویبه د انایر داگ. بود دهیچیپ انایو د دیوید يخنده ها يراهرو، صدا داخل

 هیدونستم چ یخواست انجامش بده و من نم یکه م يکار يخواست تو یازش نم. دیچرخ یدور و بر آدام نم

 . کمکش کنه

 :اومد اناید غیج يصدا. زدم و وارد اتاق شدم يمحو لبخند

 ...نه د،یوید. به خاطر خدا. کنم یالتماس م. کنم یخواهش م* 

و به شدت در رو باز . دمیدو انایبه سمت اتاق د نم،یکه ممکن بود روبروم بب یتیتوجه به وضع یب. کرد خی تنم

خب داشت  د،یویرو تخت بود و د اناید. به هم یو نگاهشون رو بهم دوختند، و بعد نگاه دندیهر دو چرخ. کردم

 :دادم و گفتم رونیبا حرص نفسم رو ب. داد یقلقلکش م

 .يمنو ترسوند. اناینکش د غیطور ج نیا گهید يدفعه * 

. دیکوب یقلبم هنوز تند م. دمیجواب بهشون بدم، از اتاق خارج شدم و در رو محکم کوب ياجازه  نکهیا یب و

 يپارچه  يزد گذاشتم و فشار دادم و ناخون رو یکه قلبم م ییجا يام، درست رو نهیقفسه س يدستم رو رو

 یحت د،یکش ینم غیوقت ج چیه اناید. منتظره بود ریغ انا،ید غیج نیا. بود يمنتظره ا ریشوك غ. دمیلباسم کش

 ک،یکه باهاش بزرگ شده بودم، هر چند کوچ یرفتار دوست يتو راتییتغ نیو ا. داد یمادرم قلقلکش م یوقت

 یحت. بود ممکن يزیهر چ. حساس شده بودم يادیهم بد نبود و من ز دیشا. کرد یرو بهم القا م يحس بد

 .عشق، من رو متوهم و شکاك کرده باشه نیا نکهیا

آدام،  راهنیمثل پ ،ییمویل. دمیرنگم رو به تن کش ییمویشرت ل یو ت دمیجو یکه پوست لبم رو م یحال در

زدم و شلوارم رو هم با  يپوزخند. اومده بود یعذر خواه يخوردم و اون مثال برا یکه من داشتم تاب م يروز

داغ،  يفنجون چا هیبعدش هم  م،کنار آدا دیخواست، شا یدلم آب پرتقال م. عوض کردم يدیسف یشلوار راحت

تنها . تونستم ازش بگذرم یبا مردنم هم نم یکه حت يزیمورد دوم، تنها چ. کردند یکه آرومم م ییزهایتنها چ

 دمیاره پوست لبم رو جودوب. خواستم یعمر م يهمه  يکه برا يزیتنها چ. خواستم یکه با تمام وجود م يزیچ

 انایو د دیویبه د یچشم ریو ز دمیکش رونیکردم و پاکت آب پرتقال رو ب بازرو  خچالیدر . و وارد آشپزخونه شدم

 :صدام زد و باعث شد کامل به طرفشون بچرخم اناید. نگاه کردم دند،یخند یکه هنوز م

 .شد یبا لغو امتحان، آدام واقعا عصبان* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .شد وونهینه، د یعصبان* 
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 .میگرفت یمیتصم هیدانشجوها  ي هیامروز با بق* 

 :دادم و گفتم رونیرو ب نفسم

 .کنه ریخدا خودش به خ* 

 :زد و گفت يلبخند

 .میکن ییازش دلجو میخوا یم* 

 :حرفش موندم يراستم رو باال دادم و منتظر ادامه  يابرو

 .کنه رونیرو از دلش ب يکه واقعا دلخور ییجا هی مشیببر میخوا یم* 

 خب؟* 

 . شدم کیسرش رو جلو آورد و من هم بهش نزد یلحن بانمک با

 !نگیجامپ یبانج. که لذت ببره ییجا هی مشیبر یم. گم یاما بهت م. رازه هی نیا* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گفت طنتیباال انداخت و با ش ییتعجب نگاهش کردم که ابرو با

 .ترسه یآخه از ارتفاع م* 

سرد بودم  نقدریچرا ا! تعجب داشت؟ نقدریچرا لبخند من ا. زدم که چشماش رو گرد کرد يکنترل نشده ا لبخند

 ! کرد؟ یزده م رتیطرف مقابلم رو متعجب و ح ز،یلبخند ناچ هیکه 

 :زد و گفت انایبه کمر د یدست د،یویدادم و د برونی ینفس

 بشه؟ یعصب شتریب نطوریا دیشا دیکن یفکر نم* 

 :گفت د،یبار یاز چشماش م طنتیو ش جانیکه ه یو در حال دیخند نااید

 !نه؟ ایبره  نیترس از ب نیا يطور هی دیباالخره با* 

 :باال انداخت و من گفتم يشونه ا دیوید

 .زنه به سرش یبشه م یاون اگر عصبان. دینکن سکیبه نظرم بهتره ر* 

 نیو ا. کرده بود، سرد شده بود خینگاهش . نبود یجانیو ه طونیچشماش ش گهید. بهم کرد ینگاه اناید

 :زد و گفت يپوزخند. ترسوند یداشت من رو به حد مرگ م راتییتغ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

 .یشه، نگ یچه طور م تیموقع عصبان یک نکهیراجع به ا یچیوقت ه چیبهتره ه -

بحث و دعوا  يدادم، اما اصال حوصله  یبهش م ینبود جواب دندون شکن دیویمطمئنا اگر د. کردم یاخم

 :فقط از کنارش رد شدم و همزمان گفتم. نداشتم

 .یکارو نکن نیدوباره ا ،يدیمنو چش يها تیپس تو که طعم عصبان -

کار رو  نیا يبگه، اما گذشتن من از کنارش اجازه  يزیکه چشماش رو گرد کرد و دهن باز کرد که چ دمید

کرد،  یبرخورد م ينطوریچند بار لبخند محو ا نیهم بهش بگم، با یدونستم چ ینم. زدم يپوزخند. بهش نداد

بدم و نقشه اشون  امیخواست به آدام پ یدلم م. برخورد کنم یمیخواستم گرم و صم یکه م يبه حال روز يوا

 نیگذاشتم خودشون ا. نبود یمن که آزمون داده بودم، اون از من عصب. خواستم برم یرو لو بدم، اما من که نم

آدام حتما ! ستین یاصال رازدار خوب انایفکر کردم که د نیو همزمان به ا. تر کنن وونهیدام رو دکار رو بکنن و آ

 يرو برداشتم و صفحه  میگوش. کرد یبرخورد م نطوریگذاشته بود و اون ا ونیدرمباهاش  یموضوع رو پنهان نیا

 :ها رو باز کردم و نوشتم جیمس

 نگ؟یجامپ يبرا دیر یم یک* 

 :نشد که جواب داد يلحظه ا. ارسال کردم اناید يبرا و

 ؟يایتو م. فردا بعد از ظهر* 

 :نوشتم خالصه

 . نه* 

 يبا گوشه . کنه یلب نثارم م ریز یده و فحش یم رونیتونستم تصور کنم که االن نفسش رو با حرص ب یم

 نیب. دونستم یرو نم لشیشدم، و دل یم وونهیداشتم د. درس بخونم یلبم پوزخند زدم و کتابم رو برداشتم تا کم

عالقه  نیب. و آدام اناید یاحتمال موهومحس  نیب. و آدام رینفرت جان م نیب. افتاده بودم ریمبهم گ يماجرا هی

کرده بودم به آدام  ریکه من توش گ يزیهرچ... یهوموسکشوال بودن آدام لعنت نیا نیب. خودم يکشنده  ي

که معلوم نبود با  یبه آدام. از سمتش بودم ینگاه میکه من محتاج ن یعوض یبه آدام لعنت. شد یمربوط م

 يرو رو میشونیزدم و پ يتلخ خند. دیکش یم شیزد و با دست پ یپس م اکه با پ یبه آدام. خودش چند چنده

خواست االن بهش زنگ بزنم و اون باهام  یامروز هم، دلم م ي مهینصفه و ن يدعوا نیبا ا یحت. بالش گذاشتم

 .ببره نیرو از ب یلعنت يدلشوره  نیاون ا. ف بزنه و آرومم کنهحر
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درد  شهیو مثل هم شمیپ ادیاالن ب انایخواست د یمونده بود؟ چقدر دلم م انایچندم بود؟ چند روز تا تولد د امروز

 نیداده و اون هم قبول کرده و ا شنهادیبهش پ دیویموقع د نیو دل کنه و رازهاش رو بهم بگه و بگه که هم

جونم به جونش  انا،یکه به قول د یآدام... روترس از دست دادن آدام  نیا. کنه رونیرو از دلم ب یترس لعنت

 ...وصل بود

 .دمیرس یم یوونگیکه از فکر نداشتنش، به د یآدام

 آفتاب زده بود و من باز. صبح شده بود. وجود نداشت نیزم يبه جز اون، رو يا گهیمرد د چیکه انگار ه یآدام

. شدم یم وونهیافکارم دست و پا زده بودم و از شدت سر درد داشتم د يتو. بودم دهینخواب یهم درست و حساب

 نیا. و مثل دستمال محکم به سرم بستم شتمرو بردا رانمیا ادگاری دیسف يروسر. بداخالق تر بودم شهیو از هم

بعد از ظهر  11ساعت . به ساعت انداختم یاومدم و نگاه رونیاز اتاق ب. داد یمن جواب م يبرا شهیروش هم

 يو تو دمیبه محض وارد شدن در رو قفل کردم و چرخ. رفتم ییو به سمت روشو دمیکش ينفس کالفه ا. بود

با اون . بود دایچشمهام پ يدیسف يتو يمحو یصورت يبود و رگ ها قرمزچشمهام . شدم رهیبه خودم خ نهیآ

. دمیپاش نهیآب به آ یبه چهره ام زدم و مشت يپوزخند. ده بودمها ش یسرم، مثل کول يرو دیدستمال سف

مداوم  يدلشوره  نیا. خم شدم ییروشو يصورتم رو شستم و رو. آب محو شد يقطرات لغزنده  يتو رمیتصو

 نیاحساس بد، با هم به قلبم هجوم آورده بودند؟ داشتم از ا نیچرا ا. زد یحالم رو به هم م داشتچند روزه، 

. شدم اناید ي نهیبه س نهیو س. اومدم رونیو ب دمیپوست لبم رو جو. شدم یم شهیتر از هم یعصب یلعنت ینگران

کرد؟  یمحرك استفاده م راز عط یاز ک اناید. کرد یکه داشت خفه ام م يکرده، و عطر شیپوش، آرا کیش

. مانع ادامه دادن راهم شدانگشتهاش دور ساق دستم،  دنیچیحرف از کنارش گذشتم که با پ یب. حالم بدتر شد

 اینگران من بود؟ پس چرا دونسته . زدند یم ادیچشمهاش فر. نگران بود. به طرفش و نگاهش کردم دمیچرخ

 کرد؟ یم هداد؟ چرا قلبم رو فشرد یناخواسته آزارم م یحت

 ؟یچرا سرتو بست سا؟یحالت خوبه آتر -

 :گفتم آروم

 .کنه یسرم درد م -

تکون داد و  يسر. دمیرو هم د انایانقدر گرفته بود که خنده ام گرفت، لبخند محو د! ییچه صدا! من يخدا اوه

 :گفت

 .بزار ناراحت بمونه. آدام بره به جهنم. شتیمونم پ یم ياگر بخوا -
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بچگانه اش، با همه  يها طنتیهاش، ش يفکر یب يدختر با همه  نیا. دستش رو گرفتم و فشار دادم اریاخت یب

سرم رو کج کردم و با همون . زمیتنها دوست عز. بود زمیکه برام درست کرده بود، دوست عز يدلشوره ا ي

 :غاز شده بود گفتم يکه مثل صدا ییصدا

 .بهت خوش بگذره. برو. نه -

دونستم چه  یو من نم. بود یمونیبار برق، برق پش نیا. قبل يدفعه  یطانینه اون برق ش. برق زد چشماش

 . درخشه یم یمونیو پش یچشمهاش از ناراحت. درخشه یم کرده که حاال چشمهاش

 باشم؟ شتیپ يندار اجیاحت ؟یمطمئن -

 :لبم لبخند زدم و گفتم يگوشه  با

 .زمیبرو عز! يبر يخوا یبعد از مدتها بدون من م -

«  نیبود منظورم از ا دهیفهم. جمع شد اناید يچشمها ياشک تو. حرف بزنم ينطوریاومد ا یبهم نم زم؟یعز

 .من یبدون بداخالق. بدون من عنق. هیچ» بدون من 

 ... من ياخم و سرد بدون

 یم ادیته ذهنم فر ییصدا. کردم یم رییبودم؟ چرا داشتم کم کم تغ یشده بودم؟ چرا از رفتارم ناراض نطوریا چرا

 :زد

 .يرو از دست بد زانتیعز یترس یچون م -

ام گذاشتم و به سمت باال  قهیشق يدستم رو رو. شد دهیشو ک دیکش ریهام ت قهیکه شق دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم یشوخ مهیبه جلو هلش دادم و با لحن ن یگذاشتم و کم انایو همزمان دست آزادم رو پشت د دمشیکش

 .شه یم رتید. برو دختر -

 يدستهاش رو باز کرد و با چند قدم بلند فاصله . دیچشمش چک ياز گوشه  یو همزمان قطره اشک دیخند

 . زد یقلبش تند م. دیرو پر کرد و محکم در آغوشم کش نمونیب

 :گردنم حس کردم و اون زمزمه کرد يگود يرو رو گهید يقطره ا دنیچک

 .زمیعز يدوستت دارم آتر -

بار  نیاول يو برا دمیبلند افتاده بود گرفتم و آروم کش ش،یشونیپ ياز موهاش رو که رو يدسته ا. دیکنار کش و

 :گفتم

 .طور نیم هممن -
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بلغور کرد و  یو تند تند خداحافظ دیکش یقیکرد؟ نفس عم یم ينطوریچرا ا. و چشمهاش دودو زد د،یلرز لبهاش

 اناید. داد یدلشوره امانم نم. شدم رهیو آروم به رفتنش خ دمیلبم رو گز يگوشه . دیدو یبه سمت در خروج

چشمهام رو . رفت یم نگیجامپ یبه بانج مزیاز استاد ج یعذرخواه يبا گروه بچه ها برا. رفت یداشت م

اجازه نداده بود جواب  یحت اناید. دستمال شده رو سفت کردم يروسر يهم فشردم و گروه  يرو یعصب

آدام؟ . شدم یمن داشتم عوض م. اومد؟ اون عوض شده بود یداشت سرمون م ییچه بال. رو بدم شیخداحافظ

 . مبهم بود

 کیک ينفسم رو فوت کردم و تکه ا. سوخت زدم و وارد آشپزخونه شدم یام که داشت م نهیبه قفسه س یمشت

 يکه تو یبزرگ هم نتونست پرتقال يلقمه  نیا یحت. دمشیحرکت بلع کیبرداشتم و در  خچالیاز داخل 

 يشده  يدرخت کار يفضاکتابم رو از اتاقم برداشتم و به سمت . ببره نییگلوم، مانع تنفسم شده بود رو پا

زانوهام  يشکمم جمع کردم و کتاب رو رو يپاهام رو تو. دمیتاب، باال کش يپشت خونه رفتم و خودم رو رو

 یحت. داد یآدام رو م يکتاب هم بو نیانگار ا! ایخدا. دمیبرگه هاش رو ورق زدم تا به فصل سوم رس. گذاشتم

شده بودم؟ زده بود به سرم؟ اگر صهبا بود به قطع  وونهید. دبو ریدرسش هم نفس گ یحت. بود یجلد کتاب هم آب

گوشه  يدندونهام رو رو. هیعاشق نیعکس العملهام به خاطر شدت ا نیکارهام، ا نیافکارم، ا نیگفت که از ا یم

صورتم،  يرو يقطره ا دنیبا حس چک. لبم فشار دادم و پوست خشک شده اش رو با نوك دندونم کندم ي

شرتم رو روش  یکتاب رو بستم و سوئ. گرفت یداشت بارون م. شدم رهیآسمون خو به  ردمسرم رو بلند ک

بارون  ریخواست آدام هم کنارم باشه و هر دو با هم، ز یدلم م. ستادمیبارون ا ریها، ز وونهیو مثل د دمیکش

دوست . دمیوو به سمت خونه د دمیچیلباسم پ يال شتریکتاب رو ب الیخ یو ب دمیکش یآه. میکن یوونگید

 نیشدنشون به سرم، ا دهیموهام و چسب یسیهوا پرواز کنه، اما خ يتو دنیموهام موقع دو لمها،یداشتم مثل ف

دلم براش . ساعت کیفقط . به ساعت انداختم یگذشته بود؟ نگاه انایچقدر از رفتن د. داد یاجازه رو بهشون نم

شرتم رو  ییگذاشتم و سو يدم و کتاب رو کنارش نهشده بودم؟ داخل خو مونیاز نرفتنم پش ایتنگ شده بود 

بهم  ینگاه چپ. نگاه مادرم بهم افتاد. نکنه فیرو کث نیموهام زم يچکنده  يتا قطره ها دمیسرم کش يرو

 :انداخت و گفت

 . برو خودتو خشک کن* 
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 تیو وضعداخل حمام شدم . از بارون متنفر بوده شهیفکر کردم که چرا مادر، هم نیتکون دادم و به ا يسر

داشت به سرم  یچ ستادم؟یا یدوش م ریدچار جنون شده بودم که با لباس ز. کردم میآب داغ تنظ يدوش رو رو

 ...ریجان م یکردند؟ حت یم رییکردم؟ چرا همه داشتن تغ یم رییاومد؟ چرا داشتم تغ یم

آب نگاه  ریسرم رو ز. دمیدستمال رو از سرم کندم و وان رو پر از آب کردم و دراز کش. شدم یدوش خوب نم با

 نیتر قیاومدم و عم رونیآب ب ریبا حس کمبود نفس، به شدت از ز. داشتم و خود به خود چشمهام بسته شد

و  سایآتر. دونستم یرو نم لشیدل و. کنم هیخواست گر یدلم م یبیبه طرز عج. دمیتونستم، کش یرو که م ینفس

آب فرو بردم و  ریدوباره سرم رو ز. کنم هیخواست گر یلم محس بد، د نیاما از شدت ا... مسخره است ه؟یگر

. دمیسرم کش يحوله ام رو تنم کردم و کالهش رو رو. دوباره همون عمل سابق، به محض نفس کم آوردن

خورد و  یم چیدلم پ يتو يزیگرده؟ چرا چ یبرم یبودم که چه ساعت دهینپرس انایچرا از د. بعد از ظهر 4ساعت 

 یبود؟ چرا دست از سرم برنم یانداخت چ یم هیکه من رو به هوس گر یحس لعنت نیاومد؟ ا یتا گلوم باال م

همون  يبرا. و به سمت آشپزخونه رفتم دمیپوش یباشم؟ لباس یشگیهم یلعنت خیذاشت همون  یداشت؟ چرا نم

 .داغ يفنجان چا کی. در نبود آدام یشگیآرام بخش هم

 يمن گرم نشد، هم عقربه ها يزده  خیگرد، هم تن  خی يم که هم چاانقدر آرو. رو آروم آروم خوردم میچا

شدم و به  رهیخ ونیزیتلو يبه صفحه ... یلعنت يدلشوره  نیاومد؟ ا ینم انایچرا د. ستادندیا 6 يساعت رو

رو  انایو زمان و د نیزم يا هیثانباعث شد چند  ویدیو. شدم رهیکرد خ یم ییکه داشت هنرنما یزن يخواننده 

 . فراموش کنم

 

Avril Lavigne - Hot 

 

You make me so hot 

 .منو از خود بی خود می کنی تو

You make me wanna drop 

 .قطره قطره آب می کنی منو

It's so ridiculous 

 .احمقانست این

I can barely stop 
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 .جلوي خودم رو بگیرم نمیتونم

 

آروم مزه کردم و همراه با . داغ بود. به طرفم گرفته بود، گرفتم که مادرم يریش وانیرو آروم بستم و ل چشمهام

 :از متن آهنگ زمزمه کردم یقسمت یدوباره خوان

 

You're so fabulous 

 .یهست رینظ یواقعا ب تو

You're so good to me, baby, baby 

 .خیلی برام خوبی عزیزم تو

You're so good to me, baby, baby 

 .عزیزمخیلی برام خوبی  تو

You're so good 

 .خیلی خوبی تو

 

قلب  میاز صم. آدام رو کرده بودم يهوا یبیبه طرز عج. رو به لب گرفتم وانیل يو گوشه  دمیکش یقیعم نفس

 یدلم م. لطف بزرگ رو در حقم بکنه نیخواستم که ا یاز ته قلبم م. از خدا تقاضا داشتم که آدام رو بهم بده

 شد؟ یم رمییداشت باعث تغ یبودم؟ چ ختهیبه هم ر نقدریچرا ا. به هم دیچیپ

. روبروم گذاشتم و بهش نگاه کردم زیم يرو رو وانمیکرد، ل یصحبت م یکه انگار داشت با کس اناید يصدا با

 :داد زد بایشناسمش؟ تقر یکردم نم یشد؟ چرا حس م یم یعصب نقدریهم ا انایمگه د. بود یعصب

و  سیانگل يچرا منو تنها فرستاد. ياومد یباهام م دیبا. ماما ياومد یباهام م دیتو با. ستیبرام مهم ن. نه -

  ن؟یداد حشیداره که به دخترتون ترج یچ یاون لعنت ران؟یا نیخودت و پاپا موند

 :منفجر شد و داد زد بایاز جواب فرد پشت خط تقر. بهش کردم ینگاه

من . یهست یرانینداره که تو ا یبه من ربط. نیکرد یرو هم م نجایفکر ا دیبا نیمنو تنها فرستاد یوقت -

 .میسیانگل

 :و اون، آروم تر گفت دمیکش یقیعم نفس

 .دونم اونم دوستم داره یم. تونم ازش بگذرم ماما ینم. دوستش دارم -
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 :کرد و ادامه داد يا خنده

 .اون فوق العاده است. دیش یمطمئنم عاشقش م. دشینیبب دیبا. دیایب دیبا -

گفت و بعد هم بالفاصله  یانقدر آروم که متوجه نشدم چ. زمزمه کرد يزیردنش رو ماساژ داد و آروم چگ پشت

 : تمام صورتم رو برانداز کرد و گفت. بهم کرد یبه سمتم اومد و نگاه يبا لبخند گشاد. تماس رو قطع کرد

 سردردت خوب شد؟  -

 :زده گفت جانیتکون دادم که ه يسر آروم

 .ياومد یکاش توام م. بود یامروز عال -

 :کرد و ادامه داد یمکث

 .یش یاز خنده روده بر م. آدام رو دنیپر يمخصوصا صحنه . گرفتم لمیف یدر عوض از همه چ -

 :و گفت دیبهش انداختم که خند یهیعاقل اندر سف نگاه

 .کنم یالبته فکر م -

 يدوختم و بعد از چند لحظه ا ونیزیتلو نگاهم رو به. آورد و رمزش رو زد رونیب فشیک پیرو از ز شیگوش

 :گفت

 .نشیبب. ناهاشیا. ایب -

کرد به زور  یم یبود و سع ستادهیآدام ا. شدم رهیکه در حال پخش بود خ پیرو از دستش گرفتم و به کل لیموبا

کنار پاش خم شد و  انایو د. شد یبست پس بزنه، اما موفق نم یکه داشت براش کمربند ها رو م انایدست د

 .مشغول بستن طناب ها دور مچ پاش شد

 ره؟یگ یم لمیداره ف یک -

 :گفت يآهسته ا يکرد و با صدا یمکث

 .دیوید -

 .خوب یلیخ. من خوب بود يبرا دیویبا د انایبودن د. زدم يلبخند اریاخت یب

 :آدام بلند شد يصدا. دوختم لینسبتا بزرگ موبا ينگاهم رو به صفحه  دوباره

 .وونهیبس کن دختر د* 

 :آدام رو کنار سکو برد و آمرانه گفت. بلند شده بود انایو د دیوید يخنده  يصدا. داد زده بود بایتقر

 .بپر* 
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 :داد زد آدام

  ؟يشد وونهید* 

شناختمشون دور  یم افهیاز بچه ها که به ق يچند نفر. کنارش اومد و شروع به حرف زدن باهاش کرد يمرد

. مرد بود يصدا دنیدادند صورت آدام مشخص باشه و ازدحامشون باعث نرس یآدام جمع شده بودند و اجازه نم

الزم رو به آدام  يها هیتوص اشت،که مرد د دیجلوتر رفت و صدا واضحتر به گوش رس دیویهمون د ایبردار  لمیف

 . کرد یم

 ؟یکه خودت طنابا رو بست يدار نانیبه خودت اطم نقدریا -

 :و گفت دیخند اناید

 . شده يبرام تکرار گهیکار د نیا. سایآتر میحرفه ا یلیمن خ -

 :دمیرو متوقف کردم و به سمتش چرخ پخش

 ؟يدیمگه چند بار پر -

 :و جواب داد دیخند دوباره

 .بار 50حدود  يزیچ -

شده بود؟ مگه ترس از  وونهید د؟یپر د؟یآدام پر. مکرد یرو پل لمینگفتم و دوباره ف يزیچ یگرد شد ول چشمهام

 :دمیمبهوت پرس. دیکوب یارتفاع نداشت؟ قلبم داشت تند م

 د؟یواقعا پر -

 يتو یگوش. گوشت فشار دادم يدست آزادم رو تو يو من ناخونها دیچیگوشم پ يتو شیجانیه ادیفر يصدا

 . شده بود یآدام قاط يبا دادها انایبچه ها و د يصدا. قورت دادم یآب دهنم رو به سخت. دیلرز یدستم م

 .رمیم یدارم از ترس م نجایچطور تونست بپره؟ من از ا -

 :ام فشار دادم و گفتم نهیقفسه س يسوخت رو رو یکف دستم که م. تکون داد يو سر دیخند اناید

 ره؟یم یبخوره م ییدونه اگر سرش به جا یم. کله شق ي وونهیاحمق د -

. خودخواه بود یعوض ي وونهید هیاون . کردم یدر حال پخش نگاه م لمیو ف لیموبا يبا بهت به صفحه  داشتم

من نبود؟  يقلب کوبنده  نیچرا فکر ا ه؟یکس یکرد زندگ یمهمه؟ چرا فکر نم یکس يکرد برا یچرا فکر نم

 اومد؟ یمن م یتلعن لد نیسر ا ییاومد چه بال یسرش م ییاگر بال. بود؟ مغرور آشغال دهیچرا پر
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کرد و  لیموبا نیبه دورب ینگاه. خورد یزد و تلو تلو م یم جیگ. بود ستیپ يخودم که اومدم، آدام دوباره رو به

نفر کمکش کرد که پوشش  هی. کرد ینفر داشت براش کمربند ها و طناب ها رو باز م هی. دیخند یجیبا گ

و آوردن اون . ولو شده بود نیزم يوآدام ر. کنارش آورد کیسطل کوچ هینفر  هی. ارهیمخصوص رو از تنش درب

و قلبم  دیچیگوشم پ يعق زدنش تو يصدا. چون همون موقع حالش به هم خورد. بود ارانهیسطل کامال هوش

 :و گفتم دمیکش یقینفس عم. فشرده شد

 .کله شقه ي وونهید هیاون فقط  -

کاش . رفتم یکاش م. موقع یلعنت به من و اون سردرد ب. داد یکنار آدام زانو زده بود و کمرش رو ماساژ م اناید

زدم  يلبخند. کرد ینگاهم م يبا لبخند مرموز اناید. رو بهش پس دادم یو گوش دمیلبم رو گز... رفتم و من یم

 :و گفتم

 .محض بود یوونگید -

 :گفت مشکوك

 .الزمه یوونگیوقتا د یگاه -

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا یب

 کجاست؟ دیوید -

 . گرده یگفت با اون برم. پدرت شیرفت پ -

 :و زمزمه کردم دمیکش یآه. سردرد داشتم دوباره

 .وونهیاحمق د. خواد بکشمش یدلم م -

 :انداختم و به مادرم گفتم دیچ یشام رو م زیبه لونا که داشت م ینگاه

 .رم بخوابم یم. ماما ستمیمن گرسنه ن -

 . از آدام نداشتم یعکس لعنت هیچرا . ازه ندادم و به سمت اتاقم رفتمبگه که اج يزیباز کرد که چ دهن

 . عکستم ندارم که بزارم روبروم یحت

 .نگات کنم که بشکنه بغض گلوم آنقدر

نبود؟ بود؟ ته دلم  یمشکل گهیکه د اناید. انایاگر شده با د یحت. گرفتم یعکس ازش م هیفرصت  نیاول در

 .نداره یعکس دونفره مشکل هیپس . دوست آدامه انید. هست دیویخودش و د نیب یمطمئن بودم که احساس

 :ها نوشتم امیپ يرو برداشتم و تو میگوش
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 حالت خوبه؟* 

 یمن و اون چ نیب یلعنت وارید نیا. شدم و حذفش کردم مونیآدام ارسال کنم پش يمتن رو برا نکهیاز ا قبل

 کردم؟ یبود؟ چرا ازش واهمه داشتم؟ چرا ازش شرم م

کاش خودش . دمیرو بوس مزیاسم آدام ج يرو ل،یموبا يصفحه  يدادم و رو هیپشت سرم تک واریرو به د سرم

 ينکنه واقعا خلق و خو. احمقانه وارید نیلعنت به ا. ما نیحصار ب نیلعنت به ا. خودش بود يکاش لبها. بود

 .کردم یشرم نم یسمن از ک. دمیکش یخجالت نم یماما درم نفوذ کرده بود؟ من از کس یرانیا

. بکوبم واریخواست سرم رو به د یدلم م. رو پوف کردم و دوباره نوشتم و قبل از ارسال، دوباره پاك کردم نفسم

دوباره . کرد یام م وونهیداشت د یو حصار نامرئ وارید نیا. خرد کنم وارید يرو تو یلعنت یخواست گوش یدلم م

. زد یم يکه به قرمز ییبهش کردم و رد ناخونها ینگاه. سوخت یکف دستم هنوز م. دمیپوست لبم رو جو

تنها  دینبا یو عصب جانیپره تیبعد از اون فعال. دونستم حالش چطوره یکاش م. چشمهام رو به سقف دوختم

 گهیه؟ دخور یتلو تلو نم گهید ره؟ینم جیحالش خوبه؟ سرش گ دار؟یب ایکنه؟ خوابه  یاالن چه کار م. بمونه

 حالت تهوع نداره؟

شدم که  رهیخ ییو به همون جا. ستادمیاتاقم ا يپنجره  يکننده رو کنار زدم و بلند شدم و روبرو وونهید افکار

 .نشسته بود انایبار آدام کنار د نیاول يبرا

 یدندون م ریخم يدهنم هنوز مزه . تخت پرتابش کردم يکردم و رو میتنظ 8ساعت  يرو رو لمیموبا آالرم

رفته بودم و بعد هم به آدام  رونیب یآب اتاق خراب بود و من با دهن کف ریافتادم که ش ياون روز ادیبه . داد

فرستادم و  رونینفسم رو ب. بود هیشب زخندبه پو شتریزدم که ب يلبخند. راهنشیخورده بودم و گند زده بودم به پ

و  دمیکش یآه اد؟یاومد؟ حالش انقدر مساعد بود که ب یم. داشتمفردا صبح، با آدام کالس . دمیچیپتو رو دورم پ

 . خودم رو مچاله کردم

بودم؟ واقعا خوابم برده بود؟  دهیمن خواب. و به ساعت نگاه کردم دمیاز جا پر یگوش يآالرم کر کننده  يصدا با

از جا . فکر کرده بودم شیالاما من تمام شب رو به آدام و احواالت احتم. داد یرو نشون م نیساعت ا يعقربه ها

نشون  نویباد کرده ام هم يکردم، و چشمها خودمبه  نهیکه داخل آ ینگاه. رفتم ییبلند شدم و به سمت روشو

و در کمدم رو باز  دمیکش یآه. کردم یخواب هم به آدام فکر م يتو دیشا. بودم دهیمن نخواب یول. داد یم

 نیچرا ا. اومدم نییو کتابهام رو جمع کردم و از پله ها پا فیک. دمیانتخاب کردم و پوش یبدون حس لباس. کردم

 اتاق خواب نداشت؟  نیریز يبود؟ چرا طبقه  کسدوبل یلعنت يخونه 
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و دور  دمیرو سر کش زیم يرو يآماده  ریش وانیل. مبل گذاشتم و وارد آشپزخونه شدم يرو رو فمیگفتم و ک یاَه

 :فتمگ انایکردم و رو به د زیدهنم رو تم

 ؟يتنها بر يخوا یم ای يایباهام م -

 :خواست؟ آروم گفت یاز جون من م یچ یدرخشش لعنت نیا. ختیو دل من باز هم ر دیباز درخش چشمهاش

 .رم یخودم م -

 :به طرفش و دستم رو به کمرم زدم و طلبکارانه گفتم دمیچرخ کامل

 تو چت شده؟ -

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .تنها باشم یخوام چند مدت یفقط م. یچیه -

 :و گفتم دمیکش یقیعم یعصب نفس

 شه؟یفقط به من مربوط م ییتنها نیا -

گذاشته بودم دوباره برداشتم و  زیم يکردم و ساعتم رو که رو یپوف. نگفت يزیانداخت و چ نییرو پا سرش

 :بستم و آروم گغتم

 .هیخواد بهم بگو مشکلت باهام چ یاگر دلت م -

به  یکرده بود؟ از ک دایچشمهاش شرارت پ یزد؟ از ک یپوزخند م یاز ک اناید. رد و فقط پوزخند زدبهم ک ینگاه

 چه مرگش شده بود؟ من چه مرگم شده بود؟ انایشد؟ د یم یشدت عصبان نیا

شده بود؟ داشت سر  ينطوریا انایچرا د. گاز فشار دادم يشدم و با تمام حرصم، پام رو رو نمیماش سوار

 اومد؟ یم ییچه بال مونیدوست

 :فرمون کوبوندم و داد زدم يدستهام رو رو کف

 . اخالقم نیلعنت به ا. لعنت به من -

برسم، اون  ریطور هم امکان بود د نیهم یفرمون بگذارم ول ينگه دارم و سرم رو رو يداشتم گوشه ا دوست

 ...مضخرف آدام ماتومیهم با اون اولت

 يکردم و روبرو یرو ط ریمس. قفلش کردم موتیشدم و با ر ادهیپ نیاز ماش. بودم دهیباالخره رس. دمیکش یآه

داخل کالس بودند که داشتند  يچند نفر. در زدم و وارد شدم. شانس نیاَه از ا. بسته بود. ستادمیدر کالس ا

 . کردند یرو جمع م لیوسا
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 د؟یر یم دیدار* 

 :بست، گفت یرو م فشیک پیکه داشت ز یدر حال کین. بودم دهیشک پرس با

 .خانوم جانسون قرار بود به همه خبر بدن. ادیاستاد نم* 

 :و گفتم دمیکش يکالفه ا نفس

 .نگفت يزیبه من چ یکس* 

 :دادم امیپ انایبه د. کرد و رفت یباال انداخت و خداحافظ يشونه ا کین

 ؟ییکجا* 

 :لحظه بعد جواب داد چند

 . دمیویبا د* 

. بود ومدهیآدام ن. کردم و خارج شدم یکه داخل کالس بودند، خداحافظ ییکسا یدادم و از باق رونیرو ب نفسم

و سرفه  یداشت از شدت سرماخوردگ یوقت یحت. هم نداشت ریتاخ یوقت تا به حال حت چیه. پس حالش بد بود

 ؟ ...پس. شد هم سر کالس حاضر شده بود یخفه م

حتما به خاطر اون پرش . بود ومدهین. دیکوب یهام م قهیشق. دمیشدم و در رو محکم به هم کوب نیماش سوار

قفسه  يبه سرش اومده بود؟ دستم رو رو یچ. و تهوع و تلو تلو خوردن بود یجیحتما به خاطر اون گ. بود یلعنت

 یداشتم چه کار م. آدام بودم يخونه  ریمس يبه خودم که اومدم، تو. پدال گاز يام فشار دادم و پام رو رو نهیس

 يتو ینقش گهیانگار مغزم د. بدنم، فرمانبردار قلبم شده بودند يرفتم خونه اش؟ انگار اعضا یاشتم مکردم؟ د

ساختمون پارك  يجلو. دیکش یم ریقلبم ت. ام رو فشردم نهیس يدوباره قفسه . بدنم نداشت يعملکرد اعضا

 مکث اومده بودم؟ یچرا آدرس رو حفظ بودم؟ چرا ب. بودم ومدهین نجایا شتریبار ب کیمن که . کردم

گرفتم و زنگ رو به  ینفس. از محالت لوکس شهر بود یکی يآپارتمان تو. و وارد ساختمون شدم دمیکش یآه

 يصدا دنیبا شن. کرد یدر رو باز نم یو کس دمیجو یبودم و ناخون هام رو م ستادهیدر ا يجلو. صدا درآوردم

 :فتبهم کرد و گ ینگاه! فضول حراف رزنیهمون پ! يمار. به عقب برگشتم یفیضع

 .تو ایب* 

 :رو باز کرد که گفتم در

 د؟یاز آدام خبر ندار. ممنون* 

 :تکون داد و جواب داد يسر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢١٢ 

 .خونه اشه يتو. حالش بده. چرا* 

 . با چونه، به در خونه اشاره کرد و

 ده؟ یچرا جواب نم دیدون ینم* 

 :هش بود، در رو باز کرد و گفتکه همرا يدیاومد و با کل رونیچارچوب در ب از

 . کنم یمخصوصمو دم م يرم و براش قهوه ها یوقتا م یبعض. بهم داده دویکل نیا* 

 :چارچوب در گفتم يتو. دمیبلغور کردم و داخل پر یبهش زدم و ممنون يسرد لبخند

 د؟یحالش بده، بهش سر نزد دیدونست یچرا امروز که م* 

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 . بار بهش سر زدم نیاز صبح تا به حال چند* 

که کنار  یروفرش يو کفشهام رو درآوردم و صندل ها دمیلبم رو جو! شیا. کردم و در رو بستم یخداحافظ

رو  فمیک. رو تحمل کنم زهییپا يبوت ها نیتونستم ا یبود اما نم ییهرچند پررو. دمیبود رو پوش یجاکفش

! بود زیچقدر تم. نداشت باهتمرد مجرد ش هی يفضا، به خونه  نیاصال ا. ندمگذاشتم و نگاهم رو چرخو يکنار

. دمیرو ادامه دادم تا به اتاق رس ریمس واریکنار د. مبل گذاشتم ينازکم رو تا کردم و رو يو پالتو دمیسرك کش

 ینازک يملحفه . تخت بود يآدام رو. رو گرفتم و در رو کامل باز کردم رهیآروم دستگ. باز بود مهیدر اتاق ن

. پوشش باالتنه به تن نداره يبرا يزیتونستم حدس بزنم که چ یجا هم م نیمروش رو پوشونده بود و من از ه

 شیمن ب. گذاشتم شیشونیپ يآروم نوك انگشتهام رو رو. کرده بود خیدستهام . جلو رفتم و کنار تخت زانو زدم

 يرو کامل رو مدست. اش نگاه کردم دهیو به رنگ پر دمیگز یداغ بود؟ لب نطوریاون واقعا ا ایاز اندازه سرد بودم 

 داغه؟  نقدریچرا ا! ایخدا. قرار دادم شیشونیپ

شد و دست آزادش رو  زیخ میدستش رو فشار دادم که ن. شدم که دستش رو باال آورد و دستم رو گرفت متوجه

 يزیه و خواستم از جا بلند بشم که از آشپزخونه چحرف مجبورش کردم که بخواب یب. کرد يبه سرش زد و ناله ا

 :و گفت دیکه دوباره دستم رو چسب ارمیبراش ب

 ؟یهست یتو ک* 

 :ادامه داد. دستش سر خورد و آزاد شد يدستم آروم از حلقه . شدم رهیو با تعجب بهش خ دمیرو گز لبم

 .نمیب یرو نم زیچ چیه. نمتیب ینم* 
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 یبه سخت. حبس شده بود نهیس ينفسم تو. عروقم منجمد شد يحس کردم خون تو یواقع يبه معنا. زدم خی

 :زمزمه کردم

 ؟ینیب ینم* 

 :گفت. دیبلند شد و دوباره دستش رو به سر گرفت و نال دوباره

 ؟...تو* 

ه از من بدحال تر از اون بودم ک یول. شونه ام گذاشت و لمسش رو، تا امتداد لبهام باال آورد يدستش رو رو آروم

 یچشمهام م م؟یکنه که بفهمه من ک یداره منو لمس م. لبهام رو لمس کرد. زده بشم جانیحرکتش ه نیا

از  یسیخ يقطره . کنه که بفهمه یم لمسداره . نهیب ینم... جا رو چیرو، ه زیچ چیمن رو، ه نه؟یب ینم. سوخت

هر . توجه شدم که قطره رو پاك کردم. زد یداغ بود و رطوبتش داشت حالم رو به هم م د،یچشمم چک يگوشه 

. مچش گذاشتم و کف دستش رو به صورتم چسبوندم يکه از چشم بچکه، اسمش اشکه؟ دستم رو رو يزیچ

 :زمزمه کرد

 ؟يآتر* 

 :زدم لب

 ؟ینیب ینم* 

 لرزه؟  یده؟ چرا، صدام م یم یچه معن دیکه چک ياون تک قطره ا ه؟یچ يخش صدام برا نیا

 گهید شبیاز د. نمیب ینم زویچ چیاالن ه گهیکرد که د دایادامه پ يانقدر تار. تار شد دمیبعد از پرش، د روزید* 

 .نمیب ینم زویچ چیه

که  دمیکش یآه لرزون اد؟یزاره نفسم باال ب یگلوم که نم يرو هیچ یحجم بزرگ لعنت نیا. اومد یدر نم نفسم

 :ادامه داد

 ه؟یبعد از پرش عاد زایچ نیا* 

. دیلرز یم یبدن لعنت نیاصال تمام ا. دیلرز یجواب بدم؟ چونه ام م یچ. بودم دهیمن تا حاال نپر. دیلرز یم لبهام

 :گفتم یبه سخت

 .هیعاد. آره* 

 :کردم و دستش رو فشار دادم و گفتم یمکث

 .دکتر يبر دیحتما با یول* 
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و دوباره چونه ام . ازت متنفرم. لعنت به تو. ناایلعنت به تو د. نگاه کنم یاصال به چ. کردم یصورتش نگاه نم به

 . دیاز بغض لرز

 چطور برم دکتر؟. نمیب یجا رو نم چیمن ه* 

 يدستم هم رو. دیلرز یاما نفسم هم م دم،یکش یقینفس عم د؟یخند یم. دلم فشرده شد. دیرو گفت و خند نیا

 .دیلرز یدستش م

 .نجایاومدم ا نیهم يمن برا* 

 . گونه ام برداشتم و از جا بلند شدم يرو آروم از رو دستش

 ؟يصبحانه خورد* 

دوباره . چشمهاش بسته بود. باالخره جرئت کردم و نگاهم رو در امتداد صورتش باال آوردم. تکون داد يسر

 :کنارش نشستم و آمرانه گفتم

 .چشمهات رو باز کن* 

 :زد و گفت يپوزخند

 .نامیمن االن کامال ناب. نداره يا دهیفا* 

 :تشر زدم. ختیقلبم ر نایلفظ ناب از

 ؟یبمون نایگفته تو قراره ناب یک. چرت و پرت نگو* 

 .دیگلوم لرز يتو یو باز قلبم فشرده شد و حجم داغ. دمیپلکش رو گرفتم و باال کش و

چشمهاش مشخص نبود و کامال قرمز  يدیاز سف يزیچ. کردند یم ییداخل چشمش خودنما يقرمز يها رگ

 هیخواست گر یمن دلم م. کنم هیو گر نمیتختش بش نییخواست همون جا پا یدلم م. و متورم و رگ زده بود

 کنم؟

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .بلند شو* 

 :گفت یعصب

 .ستیتنم ن راهنیمن پ* 

با حرص . نازك هم از روش افتاد يکه همون ملحفه  يطور. دمشیرو گرفتم و به سمت خودم کش بازوش

 :گفتم
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 .کالفه نباش نقدریپس ا. دم ینم تیاهم ونیمن به آقا* 

دستور . ستادمیاز مکان صدام متوجه شده بود کجا ا. زد يو پوزخند. بودم ستادهیکه ا یرو چرخوند به سمت سرش

 :دادم

 .کله شق مزِیبلند شو آدام ج* 

 . بردمش ییو به سمت روشو. فتمدوباره دستش رو گر و

 . اینشدم باهام ب نیتر از ا وونهیپس تا د. ام یکه االن عصب یدون یم* 

دندون  نیاز ب. دمیآب به صورتش پاش یپا بلند شدم و گردنش رو خم کردم و مشت يپنجه  يرو ،ییروشو داخل

 :دیبه هم فشرده غر يها

 .سایبه حالم خودم بذارم آتر* 

 :زدم ادیفر بایشونه هاش گذاشتم و تقر يخوندمش و دستهام رو روسمت خودم چر به

 .یهست ينجوریبه حال خودت گذاشتمت که االن ا* 

. خالص شم یبغض لعنت نیصدام رو صاف کردم تا بلکه از دست ا اد؟یداره سرم م یچ. اَه. گلوم رو گرفت بغض

 :آروم ادامه دادم

 ...تو که ؟يدیچرا پر* 

 :و گفت دیکش یآه. شده بود فیصداش تضع. جمله ام رو خوردم ي ادامه

 .يکرد یکارو م نیهم يمن بود ياگر توام به جا* 

 :و گفتم دمیمسواکش مال يدندون رو رو ریخم

 .ستمین وونهیتو د يمن اندازه * 

 . دانشجوهام بهم گفت ترسو يهمه  يجلو اناید یدار شد وقت حهیغرورم جر* 

و  دیچونه ام لرز. کردم یم یرو سالخ انایوگرنه د. دمشیصدا بوده که من نشن ین شلوغهمو يقسمت، تو نیا

 . رو پر از آب کردم وانیمسواك رو به دستش دادم و ل

 قهرمان؟ ياالن غرورت برگشته آقا* 

 :دهنش بود، گفت يکه مسواك تو یدرحال

 .برو يآزارم بد يخوا یاگر م. ینزن هیکنا نقدریا شهیم* 

 : بازوش گذاشتم و زمزمه کردم يرو رو دستم
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 .خوام یعذر م. خب اریبس* 

 راهنیپ فیدر کمد رو باز کردم و به رد. از شستن دهنش، دوباره بازوش رو گرفتم و به سمت اتاقش بردمش بعد

قبل به خاطر  يروزها يکننده  وانهید ياون دلشوره ! ایخدا. دمیکش یآه. رنگ و وارنگش نگاه کردم يها

 اد؟یقرار بود سرشون ب ییچه بال... یآب ياون چشمها. بود نیهم

 یرنگ دیسف يشرت دو دکمه  یت. رهیبره و نفس جاش رو بگ نییرو فشار دادم تا اون حجم خفه کننده پا گلوم

 نیا. یدل لعنت نیا. شد شیآروم به سمتش رفتم و دوباره دلم ر. يا رهیت نیو ج يکت چرم قهوه ا. رو برداشتم

 . و عاشق بود وونهید يدل بدجور

 .کنم یکمکت م* 

هوا دنبال دستم گشت و باالخره شلوار رو از دستم  يشلوار رو برداشتم که تو. شرت رو تنش کردم یت آروم

 ! ایخدا. شد یداشت کور م. دیقاپ

 .پوشمش یخودم م* 

 :گفتم یعصب

 ؟یتون یواقعا م* 

 :و آروم تر ادامه دادم دمیکش یقینفس عم. کردم یم یوم خالسر مرد روبر انایاز د تمیداشتم عصبان چرا

 ...کمک. نداره یاز نظر من مشکل* 

 :حرص گفت با

 . پوشم یخودم م نویا. یبدم لعنت حیتونم برات توض یرو نم زیهمه چ* 

 :داد زد بایکه از گلوم بلند شد، متوجه شد و تقر يمحو» ... آ« بگم که از  يزیرو باز کردم که چ دهنم

 .اریسوم واسه من درب يلباس از کشو هیقبل از رفتنت، * 

 یلباس. اون حالت هم خنده ام گرفت يتو یحت. کشو نگاه کردم يکردم و کشو رو باز کردم و به لباس ها یپوف

 :صدام گفتم يتو يتخت گذاشتم و با ته خنده  ياز کشو برداشتم و رو

 . ریلباس ز نمیا* 

از اتاق دراومدم و در رو بستم و . ده یهم فشار م يکه اون داره دندونهاش رو رو دمیدام گرفت و من  خنده

 :ادامه دادم

 .صدام کن یاگر کمک خواست* 
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کنم و  هیخواست گر یهنوز هم دلم م. دمیگذشته بود که در باز شد و من به سمتش چرخ قهیهفت دق حدود

 .مضخرفم يقبل و پافشار قهیچند دق تیبه خاطر وضعو خنده . یآب يها يکنم به خاطر اون گو هیگر. بخندم

 ییو صدا ؟یبمونه، چ تیوضع نیهم يمرد تا آخر عمر تو نیاگه ا! ایخدا. دیکمک من پوش یرو با کم کفشهاش

 :زد ادیاز ته ذهنم فر

 . شم یخودم چشمش م -

 

سوار . دمیکش یدر رو بستم و آه. نشوندمش نیو من داخل ماش میکه بود، رد شد ياز چند تا پله ا اطیاحت با

 :گفتم لکسیر فتاده،ین یشدم و انگار که اتفاق

 ؟يد یگوش م یرانیآهنگ ا* 

 :که سرش به طرف پنجره بود، گفت همونطور

 .کنه ینم یفرق* 

حالت پشت گردنش رو  نیخواست در ا یچقدر دلم م. کتش رو مرتب کردم ي قهیسمتش خم شدم و  به

 يگرفتم و دکمه  ینفس. و آروم استارت زدم. رو حبس کردم تا به صورت آه از گلوم خارج نشه نفسم. ببوسم

 :رو پر کرد شهیش رونرو باال دادم و به سرعت، قطرات با شهیرعد و برق، ش يصدا دنیبا شن. پخش رو هم زدم

 .خوام یم یلیتو رو خ ،یقلب من تو

 .تو چشام یدوست دارم زل بزن من

 .یمثل هوا واسه من نفس تو

 .یکس رهیکه جاتو بگ محاله

 .خودت کمکش کن! ایخدا. بود رونیبهش کردم که هنوز سرش به سمت ب ینگاه

 .سخته برام یتو زندگ بدون

 .بتونم از فکرت در آم محاله

 .یمن حرف بزن يدوست دارم واسه  من

 .یمن يایدن يهمه  یدون یم

 :زدم و گفتم يمحو لبخند

 .شه یدرست م یهمه چ* 
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 :زد و گفت يپوزخند

 .دوارمیفقط، ام* 

 .تو یب کهیتو شبام تار یب

 .توینداره تازگ یک چیه برام

 .یدوست دارم و تو مال من من

نه مثل . میرفت یهم م يدست آدام رو گرفته بودم و شونه به شونه . توقف کردم و وارد شدم مارستانیب يجلو

و داشت  د،یدو یکه م یکس دنیبا د. کشوندند یگرفتند و اون رو پشت سرشون م یکه دست فرد رو م ییکسا

 یانداختم که به طرز محسوس مرشدستم رو دور ک بایو تقر دمیاومد، آدام رو به طرف خودم کش یبه سمت ما م

ترسه  یحتما م. دمیلبم رو با حرص گز. دستم حس کردم ریمنقبض شدن عضالتش رو ز. خودش رو جمع کرد

و وارد . گرفتم و با دست آزادم موهام رو پشت گوشم دادم ینفس! کنه انتیتر از خودش خ یه اون پارتنر عوضب

 :و گفتم ماز پرستارها رفت یکیبه سمت . میبخش چشم شد

 .میدار یمورد اورژانس هی* 

 :گفت. به من انداخت و بعد هم به آدام یمشکوک نگاه

 خب؟* 

 .ادهرو از دست د شیینایب شبیاز د* 

که حرکت  یکرد و در حال رییتغ یرنگ نگاه پرستار کم. گفتم که به گوش آدام نرسه یفیضع يرو با صدا نیا

 :کرد، گفت یم

 .دیایبا من ب* 

زده  خیدستم  يدستش تو. کردم و خودم هم کنارش راه افتادم تشیرو پشت آدام گذاشتم و به جلو هدا دستم

لعنت به . دیلرز یدلم هم م. دست آزادم. دیلرز یدستم م. شد یدست من هم م يسابقه  یب يبود و باعث سرما

 .اناید

و . سر خودش آورده ییکه چه بال دیپرس یدکتر داشت ازش م. رفت رونیو پرستار ب میهم وارد اتاق دکتر شد با

. کرد یم نهیعاآدامِ من رو م یآب يها لهیکردم که داشت ت ینگاه م يبودم و به دکتر ستادهیا يمن گوشه ا

 :گفت ودکتر سرش رو باال آورد و نگاهم کرد . زده بود خیام  نهیس ينفس تو

 .بشه يعکسبردار دیبا* 
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 :تکون دادم و محکم گفتم يسر

 .نداره يمورد* 

 :زد و گفت يپوزخند دکتر

 . فقط اطالع دادم* 

 کیساعت،  کی قه،یپنج دق قه،یده دق. دونم چقدر گذشته بود که دوباره برگشت ینم. همراه دکتر رفت آدام

 کیدکتر عکس رو نگاه کرد و . زد یم رونیدلم داشت از حلقم ب. عکس رو آورد یبعد هم کس قهیچند دق! روز؟

جز  م،یشده بود یاتاق لعنت نیکه وارد ا یاز موقع. زده بود خیدستام  ؟یزن یچرا حرف نم یلعنت. نهیمعا گریبار د

 :سرش رو بلند کرد و گفت. زد یقلبم داشت تند م. نگفته بودم يا گهید زیجمله چ کیهمون 

وارد سر  يادیهوا، خون با فشار ز يمرد جوان تو نیبه خاطر پرش و معلق بودن ا. متورم شده یینایمرکز ب* 

 .مهمان ما باشن دیالزمه و امشب با یزرتراپیل. موقت شده یینایچشم و ناب يها رگیمو يزیشده و باعث خونر

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 شه؟یحاصل م يپس صد در صد بهبود* 

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 . گرده یهم برم شونیینایها، ب رگیمو میبا ترم. هیمشکل موقت. گفتم. بله* 

 يسر. شد یاز ته دلم رد م یخنک مینس. زدم يهم فشار دادم و لبخند کنترل نشده ا يرو با آرامش رو چشمهام

 :دم و گفتمآور نییپا

 .ممنونم* 

 :شونه اش گذاشتم و گفتم يسمت آدام رفتم و دستم رو رو به

 ارم؟یبرات ب يندار اجیاحت يزیچ. یباش نجایا دیامشب با* 

 یکار رو نم نیاحمقانه بود اما اگر ا. گذاشتم شیشونیپ يتکون داد و من خم شدم و آروم لبهام رو رو يسر

 :زمزمه کردم. دمیترک یکردم م

 .به من اطالع بده ،یداشت اجیاحت يزیگر چا* 

شکمم گذاشت و رفت و رفت تا به دستم  يکه دستش رو رو دمیبه طرفش چرخ. گرد کردم که صدام زد عقب

 :مچ دستم رو گرفت و گفت! یعوض. دیرس

 .سرت داد زدم نیهم يبرا. ینیبب نطوریخوام منو ا ینم* 
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 :شونه اش يهم فشار دادم و دستم رو رو يرو رو چشمهام

 نه؟ ایمن دوست تو هستم * 

شدم؟ اون هم  فیضع نقدریچرا ا. لهیسرش به کدوم طرف متما نمیتونستم به صورتش نگاه کنم که بب ینم چرا

 :ادامه دادم. کرد دییتا» اوهوم« يچند ساعته؟ با صدا

 .سخت کنارت باشم طیشرا يمنه که تو ي فهیپس وظ* 

 :و حس کردم که ابروهاش باال رفت. ازم بلند شد یکم يکه صدا يدر حد دم،یخند آروم

اون وقت مطمئنا . فتهیبرام ب یبذارم، تصادف کنم و اتفاق رونیب نجایپام رو از ا نکهیاصال ممکنه به محض ا* 

 . دارم یازت انتظارات

 :کردم و گفتم یمکث

 .یچون تو دوست من* 

 . چشمهاش رو لمس کنم يمحو گوشه  فیظر يها نیو من چقدر دوست داشتم اون چ. دیخند

 .شه یعوض م طیشرا ،یستین لیاگر تو ما. به عالوه، من دوست دارم که کنارت باشم* 

 :صورتش گفتم يتر آوردم و روبرو نییرو پا سرم

 ؟یستین لیما* 

. و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد. صورتم فوت کرد يهم فشار داد و نفسش رو تو يرو رو چشمهاش

لبهام رو به هم فشار دادم و لحظه . از ته دل بکشم قِینفس عم هیموهاش  نیخم بشم و ب شتریت داشتم بدوس

 :بعد، گفتم يا

 . شتیپ امیپس من فردا م* 

 :عقب گرد کردم و گفت دوباره

 .يشد تیمتاسفم که اذ* 

 :و آروم گقتم. که از درد صورتم جمع شد يبه حد دم،یلبم رو گز ي گوشه

 .من دوستت دارم. آدام یتو دوست من* 

 :ادامه دادم يهم لوله کردم و با تشر طنزآلود يرو تو دستهام

 .صورتت يزنم تو یوگرنه م. نکن یهم عذرخواه نقدریو ا. پس احمق نباش* 
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 دنیبه بوس لیکه به شدت تما یمبارزه با قلب يکردم و برا یخداحافظ. که لبهاش کش اومد و لبخند زد دمید

وجودم روشن  يتو ينور يبارقه . و به سرعت فرار کردم دمیکوب نیپام رو به زم يچشمهاش داشت، پاشنه 

آدام خوب . خارج شدم مارستانیب زو ا دمیکش یقینفس عم. داده بود نانیدکتر اطم. شد یآدام، خوب م. شده بود

دختره . رهیداشتم انقدر بزنمش که بم دوست. رو لت و پار کنم انایداشتم د لیم یبیاما من به طرز عج. شد یم

 ...و  وونهید نقدریچرا ا. احمق يدختره . فکر یب ي

. وجودش داشت يرو با هم تو ایدن يها يها و خود سر یوونگید يهمه  اناید. بهش بگم یدونستم چ ینم

 يو با آرامش دستم رو رو دمیلبم رو جو... یکیفقط ! یلیس هیفقط . کردم و دندونام رو به هم فشار دادم یپوف

 کی یخوشحال يبرا نیهم. ندمو ینم یباق تیوضع نیهم يتو شهیهم يآدام برا. ام فشار دادم نهیقفسه س

 یبر م شیساعت پ 2 قایدق دیبا یعنی. عصر بود 4ساعت . انداختم نیبه ساعت ماش ینگاه. بود یعمرم کاف

 یخوشحال نیتنها؟ ا. حوصله اش رو نداشتم. گرفتم؟ نه یرو جشن م یخوشحال نیرفتم و ا یم دیاما نبا. گشتم

 يدستش تو. دیترس یاون م. میریرو با هم جشن بگ یالخوشح نیدوست داشتم ا. آدام هم بود يمن، برا

 یاز دوستش نم یحال. بود لکسیر اناید. برنگرده شیینایب دیشا نکهیاز احتمال ا. کرده بود خی. دیلرز یدستهام م

هم ازش  یسرش آورده بود و احوال ییبال اناید. بود انایدوست من باشه، دوست د نکهیاز ا آدام قبل. گرفت

. کرد یم دنیبه پر قیآماتور رو تشو کیکه داشت  ییاناید. خبره بود یپرش بانج يکه تو ییاناید. دنگرفته بو

 .بشه یینایهنگام معلق بودن، ممکنه باعث ناب ادهاشیدونست پرش، و داد و فر یکه م ییاناید

که پوست لبم رو  یدر حال. ازش حد نداشت تمیعصبان. خواست لهش کنم یدلم م. خواست بکشمش یم دلم

 یقینفس عم. رو داخل آوردم و پارك کردم نیخودم ماش يدیوارد خونه شدم و بعد از مدت مد دم،یجو یم

 . وارد شدم انا،یکشتن د يبرا يوافر يو دستم رو مشت کردم و با انرژ دمیکش

 یموهاش نگاه ریاز ز. دیخم شد و گونه ام رو بوس. ها رو با صندل هام عوض کردم و به طرف مادرم رفتم بوت

وجودم  يتو يزیانداختم و چ دند،یخند یتک نفره نشسته بودند و م يمبل ها يکه کنارهم رو انایو د دیویبه د

 يکار هیاالن . دیخند یم نیهم يبرااز حال آدام خبر نداشت،  د؟یخند یدخترك احمق م د؟یخند یم. دیجوش

دادم و از  رونیبا حرص نفسم رو ب. وانهید. تیمسئول یب. فکر یب. از لبهاش پر بکشه شهیهم يکنم خنده برا یم

 یم. محکمم، هر دو به سمتم برگشتم يقدم ها ياز صدا. اومدم و به سمتشون رفتم رونیآغوض مادرم ب

 :با خشم نگاهش کردم و با تمسخر گفتم. هم نگاه متعجب مادر رو حس کنم نجایادونستم از 

 نه؟ ؟یهست يپرش حرفه ا يتو تو* 
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 :نگاهم کرد و گفت متعجب

 شده؟ یمگه چ. البته* 

آروم . سرم دوختم ينگاهم رو به لوستر باال يو لحظه ا دمیکش یقیرو به هم فشار دادم و نفس عم دندونام

 :گفتم دهییبه هم سا يدندونها نیاز ب. شدم یم انهویداشتم د! نشدم

 .ادیب شیپ یآماتور ممکنه چه مشکالت هی يبرا یبدون دیبا ،یهست يتو که حرفه ا* 

 : که مشخص بود بهت زده است، از جا بلند شد و گفت یحالت با

 ده؟ید بیآس یکس* 

 :منفجر شدم بایتقر

 .تو ياحمقانه  ي دهیاون هم فقط به خاطر ا. آدام کور شده ب؟یآس* 

 :آروم گفت. گلوش برجسته شد يکه جلو يدهنش رو قورت داد، جور آب

 ؟یکن یم یباهام شوخ يدار* 

 :زدم داد

 بار دومم باشه؟ نیکردم که ا یتا حاال شوخ یمن ک* 

 :دیرو دو طرف صورتش گذاشت و نال دستاش

 !من ياوه خدا* 

 :دمیقورتش دادم و غر یتبه سخ. کردم یداشتم بغض م. مبل وا رفت يرو و

 ؟يچرا دوباره حماقت کرد* 

قابل  ریغ يزهایامروز داشت چ. شد یتنفر؟ باورم نم انا،ید. رو چرخوند به سمتم و با تنفر نگاهم کرد سرش

شدم  رهیبهش خ یشگیهم یخیبا . ارمیکم ب دینبا. فروغ آدام یب يچشمها انا،یتنفر د. اومد یبه سرم م يباور

 :که گفت

 .منه یشگیحماقت کار هم یکن یکه فکر م یتو احمق* 

 :و پوزخند زدم دمیهم کش يرو تو اخمهام

 .یزن یپشت سر هم گند م يدار ست؟ین* 

 :و به عقب هلم داد و داد زد ستادیام ا نهیبه س نهیجاش بلند شد و س از

 از من بهتر از تو باشه؟ ییزهایچ یکن یچرا فکر نم ؟يتو برتر شهیهم یکن یچرا فکر م* 
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 :و پوزخند زدم دمیرو پشت گردنش گذاشتم و سرش رو به سمت خودم کش دستم

. ادیبه نظر ب نطوریا یشیو باعث م ياریبه بار م یخراب شهیکه هم ییتو نیا. نکردم يبرتر يمن ادعا* 

 ؟يدیفهم

 انایاومده؟ د مونیبه سر دوست یدختر اومده؟ چ نیبه سر ا یچ. زبانه نهیو ک دیکش یچشماش شعله م يتو نفرت

به عقب برداشتم که با حرص  یزدم و قدم يخند شیو ن دمیکش ینفس. نداشت نهیاز من ک. از من متنفر نبود

 :گفت

 يکار. یکن هیکنم هر روز و هر شب خون گر یم يکار. سایآتر یبش مونیرفتارت پش نیکنم از ا یم يکار* 

 .فراموش نکن. یفتیکنم به دست و پام ب یم

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا یزدم و ب يزهرخند

 . انایشو د داریاز خواب ب* 

 :که فقط سه رخم مشخص باشه و ادامه دادم يبه سمتش چرخوندم، طور یرو کم سرم

 .رو ندارم اتیشوخ يمن حوصله * 

 :زد داد

 .یازت متنفرم عوض* 

ورز  نهیوقت ک چیه. وقت بهم نگفته بود ازم متنفره چیه اناید. کردند یبهش نگاه مو مادرم داشتند مات  دیوید

دستش رو دور من انداخت و با تحکم . دمیسرم رو بلند کردم و پدرم رو د. کرد ینم یوقت قصد تالف چیه. نبود

 :گفت انایرو به د

 . کنم یم مونتیاون وقت منم که پش ،یصحبت کن نطوریبا دختر من ا گهیبار د هی* 

 :کرد و ادامه داد يآگاهانه ا مکث

 مفهومه؟* 

پدرم گذاشتم و اون من رو به سمت خودش  يبازو يدستم رو رو. دیزد و به سمت اتاقش دو يپوزخند اناید

اتفاقات  نیا. بودم ستادهیپاهام ا يرو یاما هنوز با سرسخت. کرده بودم خیاحساس افت فشار داشتم و . دیکش

و خودم رو از حلقه  دمیکش یآه. ابمبخو یخواست دو روز متوال یدلم م. پشت سر هم امروز توانم رو گرفته بود

 :دندیپدرم خارج کردم که دوباره مچم رو گرفت و همزمان با مادرم پرس يدستها ي

 افتاده؟ یچه اتفاق* 
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 :جلو اومد و گفت یکم دیوید

 . بود ختهیصابش به هم راع یکم. امروز با من بحثش شد* 

دستم رو گرفت و در . نداره قتیحرفش چندان هم حق دمیکه فهم ینگاه. بهم انداخت یهینگاه عاقل اندر سف و

 :برد گفت یباال م يکه من رو به سمت طبقه  یحال

 .کنم یمن حلش م* 

 میدر و مادرم دور شداز پ یکم. کردم یحس م دنمیرو مانع نفس کش یسوخت و دوباره اون حجم لعنت یم گلوم

 :گفت دیویو د

 سا؟یآتر* 

 :کردم و من و من کرد نگاهش

 .نه ایدونم دونستش الزمه  ینم* 

چونه اش رو گرفتم و سرش رو کامل به . مضطرب بود بایتقر. شدم رهیرو فوت کردم و به چشماش خ نفسم

 . طرف خودم برگردوندم و مجبورش کردم نگاهم کنه

 :تحکم گفتم با

 .که فکر تو رو مشغول کرده حتما مهمه يزیچ* 

 :استرس لبهاش رو تر کرد و گفت با

 . شهیداره ازت متنفر م. تو زده شده یحس یو ب يسرد نیاز ا اناید* 

 یکرد و من م یکه رنگ عوض م ییچشمها. هام رو کف دستم فشار دادم و به چشمهاش نگاه کردم ناخون

چند رنگ صداقت موج  يها لهیاون ت يتو یول. نه ایچشمهاست  نیا يوجود صاحبش ورا ایخواستم بدونم آ

 :ادامه داد. زد یم

 ...بره و  نجایخواد از ا یم. ده یبه حرف من هم گوش نم یحت. عقلشو از دست داده بایتقر* 

 :دمیاسترس پرس با

 ؟...و * 

 :و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 .ها رو یمحل یشدن ها و ب ریتحق نیا يانتقام همه . رهیانتقام بگ* 

 :بهت گفتم با
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 . نکردم رشیوقت تحق چیه. نکردم نیوقت بهش توه چیه یرو قبول دارم، ول یمحل یو ب يمن سرد* 

 :دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم آب

 .میجور نیکه من هم دید یاون م. بودم ينطوریمن با همه ا. نبود انایفقط د* 

دوست . گفتم و وارد اتاقم شدم يریو شب به خ دمیکش ینفس. باال انداخت تکون داد و شونه هاش رو يسر

چه مرگش شده بود؟ وارد اتاقم شدم و به  اناید. بکشم که حنجره ام خراش برداره غیج انایداشتم انقدر سر د

نفسم رو فوت کردم . دیترک یمقلبم داشت . نکردم یخواست برم و همراهشون شام بخورم توجه یکه م دیوید

تخت پرتاب کردم و  يو پالتوم رو رو دمیلبم رو جو. شدم رهینفس باال رفت خ نیکه در اثر ا ییو به دسته مو

من داشتم عوض . شد یچشمهام داشت آب م خیچشمهام، . نشستم شیآرا زیم يجلو یصندل يخودم هم رو

 رونیشلوارم ب بیرو از ج لمیموبا. خاطر آدام بود فقط به وکرد  یم رییداشت ذره ذره تغ سایآتر نیا. شدم یم

 ینم. بود طنتیچشماش پر از ش يتو د،یخند یم اناید. شدم رهیخ انایخودم و د يو به عکس دونفره  دمیکش

دلم داشت . رهیخواست انتقام بگ ینم. کنم هیخواست خون گر ینم. کنه تمیخواست اذ ینم. کنه یخواست تالف

با  يسرد یفقط کم. خورم که نبودم یقسم م. نبودم يمن دوست بد. سوخت یخودم م يبرا ارب نیاول يبرا

رو که دوستش  یخواست کس یپس چرا م. گفت که دوستم داره یبهم م شهیهم اناید. شده بود نیوجودم عج

 نمییکه لب پابودم  هکار رو تکرار کرد نیانقدر امروز ا. دمیداره آزار بده؟ پشت گردنم رو ماساژ دادم و لبم رو جو

انگار . دیگنج یام نم لهیمخ ينفرت، انتقام؟ تو انا،ید. روش نشسته یکه خون کم دمید نهیآ يو تو. سوخت یم

که  ییاناید. میکه با هم بزرگ شده بود ينفرت دختر. دمیفهم یوحشتناك رو م ياون برق ها یتازه داشتم معن

 یموندند و راض رانیا يکه خانواده اش تو یدر صورت. اومد سیانگلداد و با من به  حیمن رو به خانواده اش ترج

خانواده  یشده بود که ب یناراض اناید. و درسش رو ادامه بده ادیساله اش، ب نیشدند که دخترشون با دوست چند

 ارمغزم از هجوم افک! ایخدا. از من متنفر شده بود. برگشته بود مشیاز تصم. شده بود مونیپش. اش اومده بود

 یخودمم نم. شناختم یرو نم اناید نیا. انگار برق با ولتاژ باال به تنم متصل شده بود. شد یت منفجر مداش

 . میشد یعوض نم انایفقط من و د. بود رییجهان در حال تغ. شناختم یکس رو نم چیه. شناختم

 :لبم رو پاك کردم و گفتم يخون رو. به صدا در اومد در

 .داخل ایب* 

 :انداخته بود نییسرش رو پا. دمیرو د انایقامت دباز شد و من  در

 ام؟یتونم ب یم* 
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پاهام  يپام نشست و سرش رو رو يجلو اومد و جلو. تکون دادم يزدم و سر یلبخند محوم رو هم زورک همون

 :زمزمه کرد. گذاشت

 . کردم یهمش رو سر تو خال. بودم یعصب. خوام یمعذرت م* 

ته دلم آرام  يزیچ. دادم رونیو نفسم رو ب دمیچیرو دور انگشتم پ يموهاش گذاشتم و دسته ا يرو رو دستم

 :شده بود

 . اشکال نداره* 

 :زد و گفت يخند شیرو باال آورد و ن سرش

 ؟یبخش یمنو م* 

 . شناختم یکه نم ییاز همون ها. یشگینه همون هم یزد ول یبرق م چشماش

 .اومد ینم ندیقم خوشاکه اصال به مذا یهمون انواع از

 :زمزمه کردم. تونستم یهنوز م. تونستم یمن م. ذهنم جرقه زد يتو يزیچ

 .یمنو ببخش دیتو با* 

. چقدر مشکل بود ا،یخدا. آب دهنم رو قورت دادم یبه سخت. نگاهم کرد يچشماش خاموش شد و با ناباور برق

 :و ادامه دادم دمیرو جولبم . رو خالف عادت انجام دادن يخواست کار یم يچقدر انرژ

 .کردم، اگر ناخواسته موجب آزارت شدم تتینبودم، اگر اذ یاگر دوست خوب* 

 یلیخ یلیرو خ اناید. من دوستش داشتم. دلم فشرده شده بود. شده بود رهیباز بود و با بهت بهم خ مهین دهنش

حاال که . حاضر نبودم از دستش بدم متیق چیسالها داشتم و به ه نیا يبود که تو یتنها دوست. دوست داشتم

 یعذرخواه هی. شد ینم يزیچ دم،اوم یم نییپا یموضع لعنت نیهم که از ا یکردم، کم یم رییداشتم تغ

آب دهنش رو فرو داد و به شدت از جاش بلند شد و روبروم . شکوند یمحو که من رو نم يبا صدا ک،یکوچ

 :زد و گفت يپوزخند. دیلرز یم. ستادیا

 ؟يسرت اومده؟ چرا عوض شد ییچه بال* 

 :زدم و گفتم يخند شین

 . يکه عوض شد ییتو نیا* 

 :شد و گفت رهیچشمام خ يتمسخر تو با

 .درست مثل تو. به بعد زرنگ باشم، مغرور باشم نیخوام از ا یم. ستمیاون احمق سابق ن گهیمن د. البته* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٢٧ 

صداش  يانقدر نفرت تو. گفت دییسا یکه دندونهاش رو به هم م یصورتم، در حال کیآخرش رو نزد ي جمله

 :کردم و گفتم سیخشک شده ام رو خ يلبها. ترسوند یجمع شده بود که من رو م

 تو چته؟* 

 :زد و گفت يپوزخند

 یمغرور، سرد و ب. شم مثل تو یتو بشو من و من م. کنه رییمدت جاهامون تغ هی يخوام برا یفقط م. یچیه* 

 .شو ریمدت تو تحق هی. فکر باش یمدت احمق و ب هیو ت. توجه

شده بود،  وونهیدختر روبروم که نسبتا د نیبه ا. چشمهام رو بستم. دیکش یم ادیصورتم فر يداشت تو بایتقر

 :گفتم تیدهنش گذاشتم و با عصبان يدستم رو رو. اومد ینم متیمال

 یفکر حرف م یب نکهیا يبرا. يایبه نظر ب نطوریا يسالها خودت، باعث شد نیا يهمه . سر من داد نزن* 

 ؟يدیفهم. يکرد یکس گوش نم چیو به ه يبود يخودرا. يکرد یعمل م میتصم یب. يزد

 :دهنش پس زد و گفت يرو از رو دستم

 .گفتم ینره چ ادتی* 

 :ادامه داد یو به فارس دیخند ریکرد و با تحق یمکث

 .تیشارلوت اسم سایبره آتر نییزارم آب خوش از گلوت پا ینم! نره ادتی -

 :تا پام رو برانداز کرد و گفت سر

 . تونم تحملت کنم ینم گهید. رم یم نجایفردا از ا نیهم -

به شدت به سمتم برگشت که دستم رو باال . شونه اش گذاشتم يبره که به سمتش رفتم و دستم رو رو خواست

 :گونه اش فرود آوردم يبردم و با تمام قدرتم، رو

اگر من . از خودت خجالت بکش ؟یکن یم دمیو حاال تهد يهمه سال با من بود نیا! نمک نشناس يتو* 

 ...یونیکه تو به من مد ادیب ادتیمقدار فکر کن و اجازه بده  هی س؟یانگل يایب یبا ک یخواست ینبودم م

 :شدم و با نفرت ادامه دادم کشینزد

 . نه من به تو* 

 ياثر دست من رو يکه رو یزد و در حال يپوزخند. کشه یشماش زبانه مکه چطور آتش از چ دمید یم

 :رفت، گفت یم رونیکرد و ب یصورتش رو لمس م

 .شه یم یکه چ دید میخواه* 
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 یانقدر عوض انایکردم د یوقت فکر نم چیه. دیچیگوشم پ يشدن در تو دهیکوب يرو ازش گرفتم و صدا نگاهم

من به خاطرش از ... شده با وجودم رو به خاطرش نیمن، غرور عج. کرده بودم یمن ازش معذرت خواه! باشه

... اون یکس دوست نبودم، ول چیهمن جز اون با . فلسفه شده بودم يام گذشته بودم و باهاش وارد رشته  ندهیآ

 یم یخگفت، شو یباهام م شیپ يتا هفته  یاون حت ؟یراحت نیاز من متنفر شده بود؟ به هم یراحت نیبه هم

 دگرگون شده بود؟ یچرا؟ چرا همه چ! دیخند یکرد، م

 ییکردم، به سمت روشو یتخت پرت م يآوردم و رو یرو در م رهنمیکه پ یدادم و در حال رونیرو ب نفسم

حاضر بودم . که لثه هام به سوزش افتاده بود يجور دمیکش یدندونهام م يبا حرص مسواك رو رو. رفتم

 يعشق موذ نیهم از ا يخبر. نیهلن و رزال. یشگیهم اری انا،یمن و د. میبود رانیکه ا یبرگردم به همون موقع

 انا،یفقط من بودم و د. دیکش یم شیزد و پ یکه پس م یعشق. کرد یم يکه با روح و روانم باز یعشق. نبود

. زدم يپوزخند نکیس يتو يدهنم رو تف کردم و به خون ها يکف تو. امون گهیهم اون دو دوست د یگاه

دلم . تخت ولو شدم ينکنم، رو یبهش توجه دمکر یم یکه سع یسوخت و من در حال یلثه هام همچنان م

شکمم برگشتم و  يرو. مشکل موقته نیاز اعماق قلبم خوشحال بودم که ا. هیخواست بدونم آدام در چه حال یم

 شیخواست پ یدلم م. رختخواب درازکش باشم يو تو نجایخواست االن ا یدلم نم. سرم رو تو بالش فرو کردم

زمزمه . و چشمهام رو بستم دمیکش یبود، نه؟ آه بیعج. هاش رو شماره کنم سخواست نف یدلم م. آدام باشم

 :کردم

 !دوستت دارم احمق* 

اتاق موند و تا صبح  يتو ماریهمراه ب رانیا يها مارستانیشد مثل ب یهم م نجایکاش ا. خواستم بخوابم ینم

کنار هم بودن  نیا. شدم یتر م وونهیتر و د دایروز به روز ش. دمیکمرم چرخ يو رو دمیلبم رو جو. راقبش بودم

شدم و از  یوابسته م شتریهر روز ب. دکر یرو به سرم نازل م یوابستگ يعشق، بال نیها داشت عالوه بر ا

. دمیترس یم دنیاز به هم نرس. وصال نباشه نیبه ا یخداوند، راض نکهیاز ا. دمیترس یسرنوشت م نیسرانجام ا

 .هم فشردم يچشمهام رو بستم و لبهام رو رو. دادم و موهام رو به عقب هل دادم رونینفسم رو ب

لعنت به من و . نیریش یدوست داشتن يها یخواب یب نیلعنت به ا. توام با فکر آدام يها یخواب یب نیبه ا لعنت

 . کرد یم شانمیو داشت پر رهیخواست انتقام بگ یکه م ییانایلعنت به د! ها یوابستگ نیا

. 

. 
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 یبهم فشار م يخبر یب نیو چقدر ا. گذروندم یم يخبر یب يبود که تو یتمامِ لعنت يهفته  کیهفته،  کی

 دنشید يبرا یحت. جواب مونده بود یزنگ زده بودم، اما تماس هام ب لشیهزاران بار به موبا. دونه یآورد، خدا م

شده و  یدونستم کجاست، چ ینم. ومدهیمدت اصال به خونه ن نیا يگفت که تو يبه خونه اشون رفتم و مار

 یخودم رو کنترل م یکردم و کم یگفت خوب و سالمته، گوش م یقلبم که م ياما به ندا. به سرش اومده یچ

که  دمیشن یم دیویاز د یودم، ولب دهیرو ند انایمدت هم د نیدر طول ا. به تمام معنا بود یعوض هیاون . کردم

که  دمیرو د انایوارد کالج شدم و از دور د. بره و به قول خودش از من راحت بشه نجایدنبال خونه است که از ا

 کی. محو شد، تند تر راه رفتم دمیکامال از د یقدم هام رو آهسته کردم و وقت. رفت یداشت به سمت کالس م

من  یهفته بود که اون لعنت کی. نشده بود لیهفته بود که کالس تشک کی ،میبود ومدهیهفته بود که کالس ن

وارد . گذشت یموقتش م یینایهفته از ناب کی. بودمش دهیهفته بود که ند کی. رها کرده بود ینگران يرو تو

 جیبود که تند و تند داشت مس انایچشمم به د. نشستم فیرد نیآخر يها یاز صندل یکی يکالس شدم و رو

تنگ  يدادم و با چشم ها رونینفسم رو با حرص ب. رو کنار گذاشت شیآدام که وارد شد، گوش دنیداد و با د یم

 یصندل يرو رو فیبه دست وارد شد و ک فیرو زده بود و ک نکشیع. شدم رهیبهش خ تیعصبان يشده از رو

 :و گفت ستادیهمه ا يصاف جلو. گذاشت

 . رو جبران کنم یعقب افتادگ نیدم که ا یتون قول ماالن به نیاز هم. متاسفم ریبابت تاخ* 

بهم انداخت و  یبرگشت و نگاه چپ ییجلو یکه صهبا، از صندل دمیکوب زیم يرو کیتمیرو مشت کردم و ر دستم

 :گفت

 . ساینکن آتر -

 يدست رو رو نیخواست ا یهر چند دلم م. پام فرود آوردم يرو فوت کردم و مشت گره خورده ام رو رو نفسم

دلشوره نگه داشته بود و حاال داشت از جبران  يتمام من رو تو يهفته  کی! یاون عوض. ارمیب نییفک آدام پا

 یاومد باهام تماس م شیپ یمشکل رکه بهم قول داده بود که اگ یهمون. داد یحاال داشت قول م. زد یحرف م

 !یعوض مزیآدام ج ول کرده بود، یاطالع یباتالق ب يهفته من رو تو کیکه  یهمون. رهیگ

و نگاهش  دینگاهم چقدر بود که باالخره چرخ ینیدونم سنگ یشده بودم و نم رهیفک منقبض شده بهش خ با

تا  یبه سخت. تر شدم یعصب. زد يکه لبخند دمیچشم د ينگاهم رو گرفتم و از گوشه  یعصب. رو بهم دوخت

 نیا یهمه فشار عصب نیاخواست برم و انقدر با مشت و لگد بزنمش که  یدلم م. کالس رو تحمل کردم انیپا
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آتشفشان درونم  یپا انداخته بودم، ول ينشسته بودم و پا رو یصندل يرو يظاهر يبا خونسرد. بشه هیمدت تخل

از جام . گذاشت تا بره یجاش م يرو تو نکشیکالس نمونده بود و آدام هم داشت ع يکس تو چیه. برپا بود

 : صداش بلند شد کهبه سمت در رفتم  فمید شدم و بدون برداشتن کبلن

 . یرو جا گذاشت فتیک* 

 . موندم نهیو دست به س ستادمیا شیچند قدم يتو. رو بستم و به سمتش رفتم در

 .یخجالت بکش دیبا* 

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 چرا؟ ؟يجد* 

 :و گفتم دمیلبم رو جو يگوشه . ختیاز حرکتش قلبم ر تیاون عصبان يتو یحت

 . یخبر گذاشت یمن رو ب نکهیا يبرا* 

 :شل شد و آروم گفت دستش

 .داشتم یمشکل خانوادگ هی. خوام یمعذرت م* 

 :چرخوندم که ادامه داد يا گهیرو به طرف د سرم

 .یو نگران بش يبد تیکردم تو اهم یاصال فکر نم نکهیو ا* 

 :دمیتوپ بایاخم کردم و تقر. ختیصورتم ر ياز موهام تو يکه دسته ا دمیبه سمتش چرخ تیعصبان با

 ...دادم ینم تیمن اگه بهت اهم. ییواقعا که پررو* 

 :نگاهش رو به پنجره دوخت و گفت. منه نید ریخواست که فکر کنه ز یاصال دلم نم. حرفم رو خوردم یباق

 .حق با توئه. متاسفم* 

 :دمیپرس اطیشدم و با احت کیبهش نزد یکم. هم فشار دادم يرو رو چشمهام

 ؟یاالن خوب* 

 :زد و گفت يلبخند

  م؟یینایب تیوضع ای م،یحال روح* 

 .هردو* 

 :و گفت دیکش یآه

 ...میحال روح یخوبه، ول میینایب تیوضع* 
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 . آگاهانه مکث کرد و

 :و گفتم دمیکش ینفس

 . قانع شدم* 

 :جلو رفتم که گفت آروم

 .یشه نگرانم شده باش یباورم نم* 

 :زدم يلبخند

 قابل باوره؟ ریغ نقدریا* 

که هنوز بهش عادت نکرده بودم و  يخنده ا نیپنهان کردن ا يتکون داد که باعث شد آروم بخندم و برا يسر

 يآدام گرد شد و با حالت خنده دار يچشمها. رمیدهنم بگ ياومد، دستم رو جلو یم رونیاجازه ب یب یگاه

 :گفت

 !کنم یرو هم باور نم نیا* 

 :لبهام اشاره کردم و گفتم به

 نو؟یا* 

جلو اومد و فاصله رو پر کرد و دستم رو گرفت . انقدر مضحک و بهت زده بود که باعث شد پوزخند بزنم دشییتا

 :و گفت

 . ازت ممنونم زیبابت همه چ* 

 :رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم

 . مکار رو انجام داد نیمن به خواست خودم ا. ستیبه تشکر ن اجیاحت* 

پنجه بلند شدم و  يبکشه، رو شیمن رو پ يبحث رنگ چشمها نکهیچشمام و قبل از ا يشد تو رهیخ دوباره

 یلعنت يو رگ ها یاز اون سرخ گهید. شدم رهیچشمهاش خ يدیو به سف دمیچشمش رو گرفتم و کش يگوشه 

 :دم و گفتمز يلبخند کنترل نشده ا. داشته باشم تیشد احساس رضا یباعث م نینبود و ا يخبر

 . يخوشحالم که خوب شد* 

زورم استفاده کرده بودم  يچون از همه . شدن دردناك چشمش شد دهیکش يرو گرفت و مانع ادامه  دستم

 :گرفت و گفت ینفس. خواهند کرد دایپ یموقت یچشمش سوزش يها چهیمطمئن بودم که ماه

 شام دوستانه دعوتت کنم؟ هیتشکر به  يتونم برا یم* 
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 :کردم و ادامه داد نگاهش

 . خونه ام يتو* 

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 . شم یخوشحال م. حتما* 

و شونه به شونه از کالس خارج . شونه ام انداختم يرو برداشت و من هم کوله ام رو رو فشیزد و ک یپهن لبخند

 :نفسم رو پوف کردم و رو بهش گفتم. داشته یاون گفت مشکل خانوادگ. میشد

 ...تو. ندارم نین امروز ماشم* 

 :تکون داد و گفت يکردم که سر یمکث

 . آوردم نیماش. آره* 

 :گفت يسمت شاگرد رو باز کرد و با ژست خنده دار در

 بانو؟ دید یافتخار م* 

 :تکون دادم و سوار شدم و با حالت خودش گفتم يسر

 . البته* 

کردم که اون درمان  یقلب خدا رو شکر م میکرد و من از صم یم یداشت رانندگ. اش گرفت و سوار شد خنده

 :کرد یم خیداشته باشه، مو به تنم س یشگیهم يکه براش افتاد، اثر یاتفاق نکهیفکر ا یحت. شد

 ؟يآتر* 

 :رو چرخوندم به سمتش و گفتم سرم

 هوم؟* 

 :رو نگاه کردم و گفتم مرخشیو ن دمیسرم رو کش. بگه اما منصرف شد يزیرو باز کرد که چ دهنش

 شده؟ يزیچ* 

حال  نیا. دندونهام رو به هم فشار دادم. بودنش کامال مشخص بود یتکون داد که مصلحت یبه عالمت نف يسر

 بود؟ یمشکل چ نیواقعا حالش خراب بود؟ ا ،یلعنت یروح

 

Avril Lavigne – I Love You 
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I like your smile 

 لبخندتو دوست دارم من

I like your vibe 

 دوست دارم مهربونیتو

I like your style 

 زندگیتو دوست دارم تیپ

But that’s not why I love you 

 .این دلیل عشق من به تو نیست اما

 

 رونیام رو بشکافه و ب نهیخواست س یکه انگار م يجور د،یکوب یقلبم محکم م. مشکوکم رو بهش دوختم نگاه

 !خ بودم يرو يبدجور... آهنگ نیا. بزنه

 

And I, I like the way 

 من روش زندگیتو دوست دارم...من و

You’re such a star 

 !یه ستاره اي تو

But that’s not why I love you 

 این دلیل عشق من به تو نیست اما

Hey 

Do you feel, do you feel me? 

 منو احساس می کنی؟ تو

Do you feel what I feel, too? 

 که من دارم رو تو هم داري؟ احساسی

Do you need, do you need me? 

 به من احتیاج داري؟ تو

Do you need me? 

 من نیاز داري؟ به
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 یم یچ! بود؟ یچ نیا یلعنت. شد خیشد، مو به تنم س دیکه تول ییو از صدا دمییهم سا يرو رو دندونهام

 !خواست بهم بگه و نگفت؟

 

You’re so beautiful 

 خیلی زیبایی تو

But that’s not why I love you 

 این دلیل عشق من به تو نیست اما

I’m not sure you know 

 نیستم بدونی مطمئن

That the reason I love you is you 

 دلیل عشق من به تو که

Being you 

 توئه بودنه

Just you 

 تو فقط

Yeah the reason I love you is all that we’ve been through 

 دلیل عشق من به تو تمام ماجراهاییه که با هم داشتیم!اره

And that’s why I love you 

 .این دلیل عشق منه و

 

آهنگ  نیا! شد؟ یچرا تموم نم یلعنت ریمس نیا. بهم انداخت ینگاه میدهنم رو با صدا قورت دادم که ن آب

 .کرد یم يداشت با روانم باز

 سا؟یآتر* 

 :گفتم آروم

 ؟یبگ يخوا یم یچ* 

 .دیساختمون پارك کرد و کامل به طرفم چرخ يرو خورد و جلو کشیلبخند کوچ. با تحکم گفتم یول آروم،
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I like the way you misbehave 

 بد رفتاري کردنات خوشم میاد از

When we get wasted 

 حس می کنی داریم وقتمونو هدر می کنیم وقتی

But that’s not why I love you 

 این دلیل عشق من نیست ماا

And how you keep your cool 

 خونسردي خودتو حفظ می کنی تو

When I am complicated 

 من اشفته ام وقتی

But that’s not why I love you 

 .این دلیل عشق من نیست اما

 

 ...افتاد یهر اتفاق* 

 دمیلبم رو جو. زد یدهنم ضربان م يقلبم تو. موهاش فرو برد نیو دستش رو ب دیکش يو کالفه ا قیعم نفس

 :و ادامه داد

 . بهم اعتماد داشته باش* 

 

Even though we didn’t make it through 

 ما این عشق رو کامل نکردیم اگرچه

I am always here for you 

 من همیشه به خاطر تو اینجام اما

You 

 .تو

 

 :گفتم آروم
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 ه؟یمنظورت چ ؟یگ یم يدار یچ* 

 :و گفت دیکش یقیعم آه

فقط، اعتمادت رو بهم از . حرفها خراب بشه نیامشبمون با ا یخوام مهمون ینم! یفهم یبعدا م. یفهم یم* 

 . دست نده

 :دیموهاش کش ينگاهم رو بهش دوختم که دوباره دست تو. زد یدودو م چشمهام

 . میبش ادهیبهتره پ* 

 

شده بود؟ چرا من  نطوریچرا ا. ترسوند یحاالتش من رو م نیا. اول من وارد بشمرو باز کرد و اجازه داد  در

 ! بزدل و متوهم شده بودم؟ نقدریا

 ؟يد یبهم قول م* 

 :کردم که ادامه داد نگاهش

 .یداشته باش مانیبهم ا یطیبهم قول بده در هر شرا* 

نفسم رو . کرد یاسترس داشت خفه ام م. مشت گرفتم يلباس رو تو يفرو کردم و پارچه  بمیج يرو تو دستام

 یفتگیچشمهاش ش يکه تو دمیبا باز شدن چشمهاش، د. صورتش و اون چشمهاش رو بست يفوت کردم تو

کردم  یم یسع. لبهام رو تر کردم و بوت هام رو درآوردم. زنه یدر پنهان کردنش داشت موج م یکه سع

لباس  يو پارچه  دمیجو یاز داخل لبم رو م. نشه رمیبانگیگر نیاز ا رشتیب یاضطراب لعنت نینگاهش نکنم تا ا

زد، از  یقلبم هنوز م. مبل نشستم و پالتوم رو درآوردم و کنارم گذاشتم يرو. فشردم یمشتم م يرو کماکان تو

 رونیکه از اتاقش ب دمینفسم رو پوف کردم و آدام رو د. گاون آهن یآدام، از شوك منظور احتمال يشوك حرفها

. بهم زد يلبخند! ام خارج شد، نفسم راحت بود، چون آدامِ من خوب شده بود نهیو دوباره نفس از اعماق س. اومد

انگشت شستم رو به ! لعنت به اون عضله ها! اوف. عوض کرده بود یشرت راحت یت هیرو با  ورشیپالتو و پل

متوجه شدم که کنارم نشست و دستم رو از داخل . ناخنم رو کندم يسمت دهنم بردم و با نوك دندونم، گوشه 

 . روبروم کرد زِیم يرو يبه فنجون قهوه  يو اشاره ا. دیکش رونیدهنم ب

 . سایخوام آتر یقول محکم م هیمن ازت * 

 خواست؟ آدام چه مرگش شده بود؟ یبود که بابتش از من قول م یچ نیا. کردم خی

 . متاسفم. قول بدم هیدونم چ ینم که يزیتونم بابت چ ینم* 
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 :انداخت و گفت نییرو پا سرش

 . کنم یدرکت م. حق با توئه* 

 :به سمتش و گفتم دمیچرخ

 شده؟ یچ یبهم بگ زایچ نیا يبه جا شهیم* 

بعد حس کردم  يچند لحظه ا. دادم هیمبل تک یسرم رو به پشت یتکون داد که با کالفگ یبه عالمت نف يسر

 يو سرش رو رو. بغل گرفت يتو بایو دستش رو دورم انداخت و من رو تقر دیه طرفم کشخودش رو کامل ب

شل کردم و باالخره  روآروم خودم . تونستم نفس بکشم یداشت م یرو برم شیدست لعنت نیاگر ا. سرم گذاشت

 :شونه اش گذاشتم و زمزمه کردم يسرم رو رو

 . یترسون یکارهات و حرفهات م نیمن رو با ا* 

 ...من* 

حالت؟  نیا يتو یخواستم سرد باشم، ول یم. خواستم بغض کنم ینم. دمیلبم رو جو. دوباره حرفش رو خورد و

و با حس  دمیکننده آدام؟ دوباره لبم رو جو وانهید يحرفها نیو ا انایبغلش؟ بعد از اون کشمکش ها با د يتو

. آغوش هستم نیتشنه ا دونستم یتم و مدستش رو گرف. بغض نخواهم کرد گهیطعم خون، مطمئن شدم که د

 :لرزه یهم حلقه شد و من حس کردم که صداش م يبکنم انگشتهامون تو يهرکار نکهیقبل از ا

 ...مشکل من با خانواده ام* 

. گفت و از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت يدیببخش. تموم موند مهیحرفش ن لش،یزنگ موبا يبا صدا که

 يعقربه ها نیانگار ا یگذشته بود؟ نگاهم به ساعت بود ول قهیچند دق. نداشتم یزنگ لعنت نیبه ا یحس خوب

 :بلند شد ادشیفر يصدا. خوردند یتکون نم یعوض

 !کنم یقبول م! هرزه یِآره لعنت. آره* 

گلوم، که  يرو نیسنگ يو با حس اون غده  دمیبود؟ دوباره لبم رو جو یاون دختر پشت خط ک. ختیر قلبم

 .دمیسرد شده ام رو برداشتم و تلخِ تلخ سر کش يشد، فنجون قهوه  یم دنمینع از نفس کشما

و شکر؟  ریسرد بدون ش يقهوه  نیبگذارم؟ اون مخاطب پشت تلفن؟ ا یچ يحس بدم رو پا نیدونستم ا ینم

دونستم چه کار کنم تا از شر  ینم. ختیر یبود حال خوشم رو به هم م یآدام؟ هرچ يحالت و حرف ها نیا

کرد و حالم  یم ینیگگلوم سن يسفت رو يگردو کی ياندازه  يزیچ. خالص بشم یاحساسات مهاجم لعنت نیا

 یسیتونستم خ یم نجایاز هم. شد دایآدام پ يشدم و باالخره سر و کله  رهیبه راهرو خ. کرد یرو بدتر م
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با  دم،یو بعد هم خودش رو د دمیشر شر آب رو شن يبه طرف آشپزخونه رفت و من صدا. صورتش رو حس کنم

فشار  نمییلب پا يدندونم رو رو. شده بود سیخشرتش هم  یاز ت یقسمت یحت. تر سیده برابر خ یسر و صورت

به طرز . آلود سابق رو نداشتنداون حالت تب  گهیچشماش د. بار روبروم نشست نیبهم زد و ا يلبخند سرد. دادم

 . بزنم خیشد من هم  یزده بود و باعث م خیچشماش  یآب يها لهیت ،یبیعج

 ؟يخور یم یچ. خوام غذا سفارش بدم یم* 

که برگشته بود و جلوم نشسته  یلحن؟ انگار رفتن به اتاق آدام وارد شده بود و حاال کس نیا! لحن سرد شده نیا

 یچ یاون تلفن لعنت! مرد، آدامِ جادو شده بود نیانگار داخل اتاق طلسمش کرده بود و ا. بود يا گهیبود کس د

 ! بود؟

 :لبم فشار دادم و زمزمه کردم يرو شتریرو ب دندونم

 . کنه ینم یفرق* 

مبل گذاشتم  يپاهام رو رو. چشم نگاهم کرد و به سمت تلفن رفت ياز گوشه . کردم نگاهش غم داشت حس

زنگ  یلعنت لیاگر اون موبا. و بغلم کنه نهیو کنارم بش ادیخواست دوباره ب یدلم م. مم جمعشون کردمشک يو تو

 ...نخورده بود

 نیاول يبار، برا نیاول يبرا. حالم خوب نبود. به خودم گرفتم ینیحالت جن شتریرو دور پاهام انداختم و ب دستام

ها رو به  نیاول... عشق نیا. کنم هیگر یلعنت يدلشوره  نیخواست از ته دل از ا یسال دلم م 20 نیا يبار تو

 . داده بود هیمن هد

کتفم حس  يقدمهاش و بعد حرکت دستش رو رو يصدا. زانوم گذاشتم يدادم و سرم رو رو رونیرو ب نفسم

 :کردم

 اد؟یخوابت م* 

 :تکون دادم که گفت یبه عالمت نف يسر

 .يایخسته به نظر م یول* 

آزار دهنده  اناتیجر نیشدم، تمام ا داریب یخواست بخوابم و وقت یانقدر که دلم م. خسته بود یلیروحم خ روحم،

 نیبدون ا. نهیبدون نفرت، بدون ک. انایبا د یشگیهم یدوست. تموم شده باشه، من بمونم و آدام و عشق

 . یروح یبدون خستگ. احساسات و حاالت مبهم

 :زد و گفت يپوزخند
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 ...یول. باشه یمونمه هی نیقرار بود ا* 

 :ذهنم گذشت از

 . رو خراب کرد یاون تلفن همه چ -

 :پوزخند زد و ادامه داد دوباره

 . طور شد نیمتاسفم که ا* 

 :رو باال آوردم و گفتم سرم

 !نشده يطور* 

 :ادامه دادم يزدم و با لحن موذ یکیلبخند کوچ. رو باال داد و دلِ من ضعف رفت ابروهاش

 افتاده؟ یمگه اتفاق* 

 :لبش پوزخند زد و گفت يگوشه  پا

 . افته یداره م* 

بهت  نیگزیجا يسرد نیا نهیآ يخودم تو دنیتونستم بدون د یچشمام رو بستم و م. ختیناخودآگاه ر قلبم

 :با تحکم گفتم. چشمهام لبخند زد دنیسرم رو باال آوردم و اون با د. مردمک هام رو حس کنم يتو

 . شده یبهم بگو چ* 

 :موهاش فرو برد و گفت نیرو ب دستش

 !بهت گفتم که. زود یلیخ. یفهم یم* 

 . ندارم یگ یرو هم که م يزود یلیطاقت صبر کردن تا اون خ یمن حت* 

 :و گفت دیکردم چونه اش لرز حس

 .سایآتر يکه تو دار. یسنگ رو داشته باش یسخت دیاتفاقات با یبعض يبرا* 

 ؟یمطمئن* 

 :بهم کرد و پشت گردنش رو ماساژ داد پشت

 . مطمئنم. آره* 

انقدر امروز بهم استرس داده بود که ! یعوض القید. ستادمیجام بلند شدم و به سمتش رفتم و پشت سرش ا از

پنجه پا بلند  يشونه اش رو يدست گذاشتن رو يقد بلندش باعث شد برا. خواست گردنش رو بشکنم یدلم م

 !و دل من هم. دیکه لرز دمید. کتفهاش فشار بدم يبشم و دستهام رو رو
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که نسبتا از  يجور. دیدستهام گذاشت و ساق دستهام رو گرفت و من رو به سمت باال کش يرو رو دستهاش

 :سرش بردم و گفتم کیسرم رو نزد. و هوا موندم نیزم نیشدم و ب زانیپشتش آو

 !کنم یحس م ییبوها هیدارم * 

 :دستهام رو دور گردنش سفت کردم و گفتم يحلقه . دیخفته بود که خند طنتیلحنم ش يتو انقدر

 !زده به سرت ای ،یمست ایامشب * 

 . نزدم يزیکه لب به چ يدیچون تمام مدت با خودت بودم و د. هیمورد اول منتف* 

 زده به سرت؟ یعنی* 

 :شد و گفت سرد

 . هم دیشا* 

 یدلخوش م یبه چ! دورو یعوض. رهیسرش که جابجا بم يتونستم چنان بزنم تو یراحت م ت،یاون موقع يتو

  ضش؟یضد و نق يرفتارها نیا ایبودن ازش،  زونیآو نیکردم؟ به ا

 :به سمتم برگشت و گفت. گذاشت نیزم يبه عقب خم شد و من رو رو یکم

 . خواهش دارم هی* 

 :لب تر کرد و ادامه داد. حرفش موندم يباال انداختم و منتظر ادامه  ییابرو

 . بمون نجایکنم امشب رو ا یپس خواهش م. از فردا خبر نداره چکسیه* 

شدم که دستاش رو باال  رهیگرد شده بهش خ يبا چشمها. از بدنم رد شد ییبرق ولتاژ باال انیکردم جر حس

 :آورد و گفت

 . لطفا فکر بد نکن* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 فکر کنم؟ یبه چ دیبا طیشرا نیا يتو* 

 :باال انداختم يشونه ا. بگه که منصرف شد يزیرد که چباز ک دهن

 .يجواب قانع کننده به من بد هی یتون یخودت هم نم یحت ؟ینیب یم* 

 :و آروم تر گفت دیگرد کردم که مچ دستم رو چسب عقب

 . کنم یخواهش م* 

 :و گفتم دمیکش ینفس. رو گفته بود نیدهنش رو با صدا قورت داده بود و ا آب
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 . من، متاسفم* 

 :گفت دیلرز یکه م ییتر آورد و با صدا کیرو نزد سرش

 . خورم یقسم م. ندارم يقصد بد. نگاه کنم میاشتباه زندگ نیخوام تا صبح به بزرگتر یم* 

 ؟یاشتباه زندگ نیبزرگتر

 ه؟یمنظورت چ* 

محبت ها دو حس  نیاز ا. یناگهان زیهمه محبت سرر نیو قلبم فشرده شد از ا. دیکردم که موهام رو بوس حس

 !ترس... و  تیامن. کردم یم افتیجداگانه در

 . یفهم یزود م یلیخ. کوچولو یفهم یم* 

 :زمزمه کرد و

 . یش یزود بزرگ م یلیخ* 

 دمیلبم رو گز. بود رممکنیغ بایهضم رفتارهاش برام تقر. بودم دهیاما شن. زمزمه کرده بود که من نشنوم يطور

 :و گفتم دمیو به سمتش چرخ

 ...محبت هات نیاز ا. رفتارهات نیحالت هات، از ا نیاز ا* 

 :ادامه دادم. هم بغض یکردم و احساس کردم که کم مکث

 . ترسم یهم م یلیخ. ترسم آدام یازت م* 

 :کرد زمزمه

 سا؟یآتر هیک)  Joshua( جاشوا * 

جاشوا . دمشیکش رونیباالخره باطالعات جست و جو کردم و  نیاز ب. مغزم شروع به پردازش کرد جاشوا؟

 . داوسون

 . پدرمه بیرق نیپسر لئو داوسون، بزرگتر* 

و بدبختانه تموم هم  میکرده بود ریبود که توش گ یچه روز نحس. کرد خیپوستم  يکردم که دستش رو حس

 :زنگ در، دستم رو ول کرد و گفت دنیزد و با شن یلبخند زورک. شد ینم

 .غذاها رو هم آوردن نکهیمثل ا* 

 ؟یشناس یتو جاشوا رو از کجا م* 
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سرد . زده اند خیصورتش هم  گرید يکه به جز نگاهش، تمام اعضا دمیرو به طرفم چرخوند و من د سرش

 :و جواب داد دیخند

 . اناید یشگیاطالعات هم* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 نداره؟ یرمونیدختر س نیا* 

چرا از حرفم ناراحت شد؟ به . که فک آدام منقبض تر شد دمیو د. تعجب کردم لحنم بد بود که خودم هم چنان

 بود؟  انایراجع به د نکهیخاطر ا

دونستم اسمش  یترس و نفرت باهم مخلوط شده بود و من نم. دیوجودم دو يتو یفکر، حس نیاز ا اریاخت یب و

. گرفت نگاه کردم یم لیذا ها رو تحوغ يزدم و به آدام که داشت بسته  يلبخند سرد و محو. بگذارم یرو چ

 گذاشتند؟ یراحتم نم راکننده با هم به سمتم هجوم آورده بودند؟ چ تیچرا تمام احساسات بد و اذ

. شام در سکوت صرف شد. گذاشتند یخوبم خدشه دار شده بودند و احساسات مقابلش تنهام نم يحس ها تمام

کردم با دستمال نمدار  یم یکه سع یزدم و در حال يپوزخند! یگرم ییرایعجب پذ! یپر تنش یعجب مهمان

هم از  يبود و هاله ا يچشمهام سورمه ا. شدم رهیکنم، به خودم خ زیدندونهام رو در نبود مسواك تم يرو

ته ذهنم  ییموندم؟ و صدا یچرا م. درست مثل حالم. بود رهیرنگ چشمهام هم امروز ت. داشت امروز يخاکستر

  :زد یم ادیفر

 . يندار يدیچون تو هم مثل اون به فردا ام -

 :شدم و گفتم ییرایو وارد پذ دمیکش یآه

 کجا بخوابم؟ دیمن با* 

 :رو بهم دوخت و گفت شیجد نگاه

خواد  یاگر دلت م. شه یکنم اندازه ات م یفکر م. خواهرم هست يکمد هم لباس ها يتو. اتاق يتو* 

 . بپوششون

زدم و  يپوزخند! نه؟یخواست تا صبح من رو بب یمگه اون نم. ذهنم دوباره امروز وراج شده بود يموذ يصدا

 . دیچیگوشم پ يتو ينفس بغض دار يگفتم و با وارد شدنم به اتاق، صدا يریشب به خ

 دونم چرا دلشوره ینم. دمیکش یبالش، با تمام قدرتم نفس م يزدم و تو یدونم چند ساعت بود که غلت م ینم

باالخره از جا بلند  یبا حس تشنگ. کرد یم دایپ شیرفت، لحظه به لحظه افزا یکه داشت رو به خفتن م يا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٤٣ 

 یوانیل. سمت آشپزخونه رفتم به اطیبود دل کندم و با احت دهیچیتخت پ يکه تو يعطر دنیشدم و از نفس کش

کاناپه جاش  يرو. لبخند زدم اریاحت یبود، رفتم و ب دهیخواب نیزم يکه آدام رو ییو به سمت جا دمیآب سر کش

 ریمرتبش کردم و تا ز. پتو از روش کنار رفته بود. سرش نشستم يو باال دمیکش ینفس. مطمئن بودم! شد ینم

 نیآخر انات،یجر نیبار، قبل از ا نیآخر. کنم هیگر یهمه نگران نیا ازخواست  یدلم م. دمشیگردنش باال کش

فشار  نیبود که آخر نیقبل از ا. بغلم بکشه ينفسش رو تو نیبود که خاله ام آخر یدلشوره ام قبل از وقت

 یب. آغوشم يتو ا،یدن يخاله  نیاز مرگ مهربان تر. از مرگش زمیاشک نر یدستهاش دور گردنم باشه و من حت

 :دمیکنار زدم و لرز شیشونیپ يموهاش رو از رو اریاخت

 . ترسم یم از از دست دادنت. ترسم یاز نبودنت م* 

صدا  یرو ب قمیکردم نفس عم یموهاش گذاشتم و سع يو خم شدم و لبهام رو رو دمیپتو رو باال کش دوباره

دوباره . خورد بشم یگونه ام سر م يکه داشت رو یعوض يو همزمان، نتونستم مانع اون تک قطره . بکشم

 يتر بیو به طرز عج. بشم رهیداشتم برگردم و کنارش تا صبح خ لیم یبیداخل اتاق برگشتم، اما به طرز عج

همه  نیوجودم جمع شده بود، ا يهمه احساسات متفاوت تو نیبار ا نیاول يبرا. صبح نیا دنیاز رس دمیترس یم

 يدادم و پاهام رو تو هیتخت تک یدادم و به پشت رونینفسم رو ب. همه دلشوره نیهمه ترس، ا نیعشق، ا

 نیهم. کرد یدلم واقعا درد م. زانوم گذاشتم و نفس دوم يوسرم رو ر. دیکش یم ریمعده ام ت. ردمشکمم جمع ک

که تجربه اش کردم، بعد از  يبار نیرو، که آخر یمعده درد عصب نیهم. رو یدل درد لعنت نیهم. رو کم داشتم

امشب، چه مرگم شده بود؟ . نگاهم رو به اطراف چرخوندم و بلند شدم و برق رو روشن کردم. مرگ خاله ام بود

 يراه پله ا يتو. زدم يو چشمم به قاب عکسش افتاد و لبخند. نگاهم رو چرخوندم ییروشنا يتوبار  نیا

کتش، احتماال  ریاش، ز گهیو دست د. نگاه کرده بود نیو به دورب نرده گذاشته بود يبود و دستش رو رو ستادهیا

که دل  ییدرست جا. قلبم يهم فشار دادم و قاب رو رو يقاب رو بلند کردم و چشمهام رو رو. قلبش بود يرو

و قبل  دمیلبم رو جو! شد؟ یمحسوب م يداشتم دزد یخودم برم يقاب رو برا نیاگر ا. دیتپ یصاحبش م يبرا

به درك که نبودش ! چشم بود يتو شیخال يبه درك که جا. جا دادم فمیک يمنصرف بشم، قاب رو تو هنکیاز ا

 يخال تو نمشیب یکه نم ییخواستم وقتها یکه م بودممهم من . مهم من بودم! به درك. اومد یبه چشم م

 زیم يرو رو شیقاب عکس پشت. بود تیاهم یب زهایچ یباق. داشتم تیفقط من اهم. قاب پر کنم نیقلبم رو با ا

بود که از  ادیتخت ز نیا يرو شیعطر لعنت نیا يچرا ماندگار. دمیتخت دراز کش يخوابوندم و دوباره رو

 :بود دیوید. خونده نشده رو باز کردم جیدرآوردم و مس فمیک يرو از تو میگوش! ودم؟خواب شده ب یشدتش، ب
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رم  یماه م 6 يدارم برا. کنم یخواستم حضورا ازت خداحافظ یم. یموقع خواب باش نیزنم که ا یحدس م* 

 !بدعنق يخداحافظ دختر عمو. کانادا

چهار . نگاه کردم امیپ دنیو به ساعت رس دمیلبم رو جو. شدن بودند دیاحساسات بدم در حال تشد. ختیر قلبم

چشمهام رو ! شده بود دیدرد معده ام هم تشد. رو کنار سرم گذاشتم یشدم و گوش الیخ یب. بود شیساعت پ

 شتریکرد و من رو ب یوجود م ازکه داشت ابر دیلعنت به خورش. هوا روشن شده بود. صبح بود 5ساعت . بستم

گذشته  میساعت و ن کی. دهنم خشک شده بود. و دوباره بلند شده بودم دمیکش ینفس یبا کالفگ. ترسوند یم

قاب انداختم  یخال يبه جا یبلند شدم و پتو رو مرتب کردم و همزمان نگاه. داد خوابم برده ینشون م نیابود و 

 ییوارد روشو. خواست یم یدوش طوالن هیدلم . دمیتابم رو مرتب کردم و بافتم رو روش پوش. زدم يو پوزخند

 یکرد و رخم رو زردتر م یدرد م رحمانه یمعده ام هنوز ب. دمیام پاش دهیآب به صورت رنگ پر یشدم و مشت

 وصورتم رو دوباره شستم و خون لبم ر. موهام رو مرتب و جمعشون کردم. زخم بود ادیشدن ز دهیلبم از جو. کرد

شدم و به آدام  ییرایکردم وارد پذ یکه دستهام رو خشک م یدر حال! زخم شده بود؟ نقدریا نیچرا ا. پاك کردم

؟ آب ...انقدر پر محبت و امروز شبیخواب نما شده بود؟ د. تکون داد يسر. کرد سالم کردم یکه سرد نگاهم م

. ام فشار دادم نهیس يکف دستم رو رو. زد يددهنم رو قورت دادم و آدام از کنارم رد شد و حس کردم که پوزخن

فقط در عرض جند  ر،ییهمه تغ نیخواب طلسمش کرده بودند؟ چه طور ا يشده بود؟ تو وانهید! پناه بر خدا

 7ساعت . خونه بلند شد و من خشکم زد يدر ورود یاپیزنگ پ يصدا. دمیکش يساعت ممکن بود؟ نفس بلند

 نجایکه االن ا يشده ا وانهیاون مرد د نکهیبه احتمال ا ستادمیا جامساکن سر . تونست باشه یم یک! صبح؟

 ستادهیا ییخدا رو شکر که جا. سرد به سمت در رفتچند لحظه بعد آدام خون. ادینبود از باز کردن در خوشش ن

 کهخورم  یقسم م. زدم خی اناید ي زهیقامت ر دنیدر باز شد و من با د. داشتم دید رونیب يبودم که به نما

هوا خشک شده  ينگاه کردم که دستش تو ییانایبافتم رو چنگ زدم و به د. عروقم منجمد شده بود يخون تو

 ينگاهش رو. جلو اومد و کامل وارد خونه شد یقدم! بغضه يلرزان نشونه  يچونه  نیدونستم که ا یو م. بود

 :کرد قهق ه. شد ریو اشکهاش سراز دیآدام چرخ يمن و خسته  ي دهیصورت رنگ پر

 .آدام يکه طرفش نر يتو به من قول داد* 

 :دیاشک با تمسخر خند نیو ب دیبه سمتم چرخ. چنگ زدم شتریرو ب بافتم

 . میشد یتلف م یاز نگران میحالت خوبه و ما داشت! یینجایتو ا* 

 »! يکه طرفش نر. آدام يتو به من قول داد« . دیلرز یداشت م لبهام
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 :و زار زد دیآدام کوب ي نهیشدت گرفت و با مشت به س اناید ي هیگر. گفت یم یچ یلعنت نیا

 ...یعوض نیا يبهت گفتم رو. يدوستم دار یتو گفت* 

دوستم  یتو گفت« . ستمیپاهام با يکردم که بتونم رو یوجودم حس نم يتو يانرژ چیه. من اشاره کرد به

 » . يدار

 یبه خاطر اون به من گفت شبید. يقبول کرد شبیاما د. میبدون ازدواج با هم باش يخوا یکه نم یتو گفت* 

 . يردوستم دا یتو هم بهم گفت. من عاشقتم. آدام ستمیمن هرزه ن! هرزه

دونستم بخندم که  یو من نم دیلرز یمردمک چشمهام م. دیلرز یدستهام م. شده بودم رهیبهت به روبروم خ با

رو  یچ. آدام قبول کرده بود. رو دوست داشت انایآدام د. از ته دل زار بزنم ایکرده بود  دایپ انیباالخره پا مینگران

 . ایبزارم؟ آه خدا یچ يرو پا شبشیقبول کرده بود؟ رفتار د

 .دینبا. خونه بمونه نیا يتو دیاون نبا! رونیآدام بهش بگو بره ب* 

دهنم  يدستم رو رو. آدام دوستش داشت. عاشق آدام بود اناید. يا گهیزد و مشت د غیآخرش رو ج ي جمله

 یاهیچشمهام س چرا د؟یچرخ یداشت م زیچرا همه چ. شده بودم رهیبه هر دوشون خ يگذاشته بودم و با ناباور

 رفت؟ یم

 ...آدام. کن رونشیآدام ب* 

خواست آدام حرفهاش رو کذب کنه، اما  یدلم م. زد یم غیساعت هفت صبح داشت ج! زد یم غیج داشت

 ! ایخدا... از حسش یصورت ته

 . بدم حتیاما نتونستم ترج. انتخاب کنم انایتو و د نیخواستم ب یم شبید سا،یآتر* 

 خیاما نگاه سردش باعث شده بود . دمید یاشک تار م ياز پشت پرده . زد یچشمهام دودو م. دیلرز یم لبام

دختر  نیپس ا. اون بود! من يخدا... گرا...جنس...اون، هم. زده بود خی د،یچرخ ینم گهیکه د یهمون خون. بزنم

 کنم؟  هیام گرخو یچرا م! دهرحم ش یلرزه؟ چرا آدام ب یچرا قلبم م! گهیم یروبروم چ يغویج غیج

بافتم به  يمحل لرزش دستهام رو از رو. کنم يریکردم از کله پا شدنم جلوگ یاز جام بلند شدم و سع یسخت به

زده،  خیرگهام، چشمهام هم  ياز خون تو ریاز وجودم، غ ریدونستم غ یم. داده بودم رییشلوارم تغ يها بیج

 :سرد گفتم. زهیبر نییاداخل چشمهام آب بشه و قطره قطره پ خیخواستم  ینم. گونه هام، نفسم

 . ذاشتم یهرگز پامو تو خونه ات نم هیجور نیدونستم ا یاگه م. متاسفم* 
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بار  نیا ه،یخواد که با گر یآدام بود انداختم و حس کردم که دلم واقعا م زونیکه هنوز آو انایبه د ینگاه آروم

 :ادامه دادم. کنم یام رو خال نهیس يرو نیسنگ

 .شکراب بشه نتونیخوام که باعث شدم ب یمعذرت م. رو بردارم لمیرم وسا یم* 

کردم  یحس م. رو برداشتم و قاب رو از توش درآوردم و سرجاش گذاشتم فمیک. اتاق شدم و در رو بستم داخل

به نظر  دهینگم به شدت پرر. انداختم نهیبه آ یاومدنم از اتاق نگاه رونیبغضم رو فرو دادم و با ب. خوردم يباز

. کردم، به هردوشون ینگاه. دستم بود يوپالتوم ر. رفتم یبه عکسم زدم و به سمت خروج يپوزخند. دیرس یم

در  اناید يزدم و ابروها يخند شین. داده بود حیکه اون رو به من ترج ییبه آدام دروغگو. قدر نشناسم يانایبه د

 :هم شد

 . زیممنون بابت همه چ* 

 یعمرم از دوست يهمه  يبه اندازه ! ایخدا. دمیرو شن اناید زیآم ریتحق ياز کنارشون رد بشم که صدا خواستم

 . مونمیدختر پش نیبا ا

 ...تو! یه -

 . زدم يتگاهش کردم و دوباره زهرخند هیسمتش برگشتم و عاقل اندر سف به

 ه؟یچ -

 .یدور و بر آدامِ من بپلک يحق ندار! کثافت هرزه -

 :کردم، گفتم یاش رو مرتب م قهیکه  یو در حال دمیپالتو رو پوش ،یشگیهم يظاهر يخونسرد با

 . زمیخودت عز یارزون -

به چشم  دم،یکه آدام دستش رو گرفت و به سمت خودش برش گردوند و د ادیبه سمت من ب یقدم خواست

با چشم خودم . داد حیمن رو به من ترج اشیاون دوست ع. اون بغلش کرد. دمیخودم خرد شدن احساساتم رو د

. اومدم رونیکردم و ب بشونه ام مرت يرو رو فمیشلوارم رو چنگ زدم و بند ک يپارچه . داد حشیکه ترج دمید

بدنم . کردم توجه نکنم یسع د،یچیکه پ يبوسه ا يفوت کردم و آروم در رو بستم و به صدا ینفسم رو به سخت

دونستم چه  یم. زد یدلم شور نم گهید. فتمیومدم و دستم رو به درگاه گرفتم تا نا نییپله ها رو پا. دیلرز یم

 نیدوستم، با اول نیدونستم بهتر یم گهید. به سرم شده یدونستم چه خاک یم گهید. به سرم اومده ییبال

 ...عشقم
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عشق از  یاونا نه، ول. زمیندارن من براشون اشک بر اقتیاونا ل. رو هم نمیدهنم رو قورت دادم و بغض سنگ آب

که  یتاکس يبه خودم زدم و دستم رو بلند کردم و برا يپوزخند. چشمم تباه شد يکه جلو یعشق. دست رفته ام

گفته بود  اناید. چسبوندم شهیبه ش ورو گفتم و سرم ر ریسوار شدم و مس ستادنشیبا ا. شد سوت زدم یرد م

شدم و  رهیبه پشت سرم خ ینشستم و با ناراحت خیف، سحر نیا يادآوریبا . کنم هیکنه خون گر یم يکار

. خواست من رو له کنه یاون م. دوستش نداشت. آدام رو دوست نداشت اناید. شد یکه داشت محو م یساختمون

 دید یرو م دیویکه د یوقت. بودم دهیرو د اناید يمن برق چشمها. مبود که من آدام رو دوست دار دهیاون فهم

 دهید. شه یم لیدختر اص هیکشه و  یکنه، خجالت م یاونه که شرم م يکه تنها جلو دمید یم. دیدرخش یم

 يو هدست ها رو تو دمیلبم رو گز! تا چه حد نهیک ا،یخدا. شه یکنه سرخ م یلمسش م دیوید یبودم که وقت

 :دمگوشم چپون

 . رهیبرگشتن از فکرت د واسه

 . رهیگ یرو م امیفکرت دن داره

 چشمهاست؟ خی نیا انا،ینفرت د نیا لیدل. خودم رو نگاه کنم نهیآ يتا تو دمیکش گردن

 سرد شده است؟ یآب نینفرتش، ا لیدل

رنگش  یپارك شده لکسوز مشک يها نیانبوه ماش نیتوستم ب یم. کالج شدم يو وارد محوطه  دمیکش ینفس

 گهید ي قهیدق یبود؟ کالس س دهیچطور زودتر رس. دمیزدم و به سمت کالس دو يپوزخند. بدم صیرو تشخ

بدون در . دمیترس یاز اون هم م. دمیترس یاز خودم م. بلند به سمت دفترش رفتم يبا قدم ها. شد یم لیتشک

 :با حس قدمهام سرش رو باال آورد و اخم کرد. زدن در رو باز کردم و وارد شدم

 ورود داد؟ يبهت اجازه  یک* 

 :گفتم یرت کردم و عصبکاناپه اش پ يو شال گردنم رو رو فیک

 . باهات حرف بزنم دیبا* 

هم  شبید. یکیهمه نزد نیاخم کردم از ا. بود نهیدست به س. ستادیجاش بلند شد و به سمتم اومد و روبروم ا از

 . دیحال خوبم رو به لجن کش انایبود، اما حضور د نیهم

. رو ندارم شتریب يحرف ها يحوصله . درز نکنه رونیبه ب یچیرو قانع کردم که راجع به رابطه امون ه اناید* 

 .رو انجام بده نیلطف کن تو هم هم

 :باال انداختم و پوزخند زدم يا شونه
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فضا  يخودم و تو هم تو يهم راجع به رابطه  یعاتیشا یباش لیاگر ما. یش یمحبوب تر م. اتفاقا بهتره* 

 . کنم یپخش م

 :کرد و ادامه دادم اخم

 . یستینن که هوموسکشوال نک یحداقل باور م* 

 :صورتم فوت کرد يحرص نفسش رو تو با

 .که هم با دخترام و هم پسرا چهیپ یم ينجوریمسخره، ا يدختره * 

 :زدم يپوزخند. زد خی شتریب دستهام

 ؟یبه تو چ. انایامروز صبح هم به د. خوش گذشت یلیبه من خ شبید* 

 :دیغر دهییبه هم سا يدندون ها نیو از ب دیپر یچپش عصب پلک

 . سایحماقت نکن آتر* 

 :دونم از کجا نشات گرفته بود گفتم یکردم و با نفرت، که نم لج

 . خواد یدلم م -

 . جوابش رو دادم یکه فارس دمیصورتش گنگ شد و من فهم حالت

 دت؟یپسر ند هیکس با  چیپس چرا تا حاال ه یاگر تو واقعا هم جنس گرا هست* 

 :شد رهیبعد سرش رو باال آورد و با تحکم بهم خ يلحظه ا. چشماش خاموش شد برق

 .جداست میشخص یمن از زندگ يکار یو دوما، زندگ. اوال، من دو جنس گرا هستم* 

 :دادم، گفتم یکه دندون هام رو به هم فشار م یحال در

 . یکه من احمقم سخت در اشتباه یکن یاگر فکر م* 

 :پرت کرد و داد زد زیم يحرف من رو دنیبود، با شنرو که برداشته  فشیک

 کنه؟ یم یبه حال تو چه فرق* 

 :و با حرص گفتم دمشیاش رو گرفتم و به سمت خودم کش قهی. خورد يتمام قدرتم هلش دادم که سکندر با

 ...من! یآخه عوض* 

 یاحمق ب. اومد رونینفسم با بغض ب. موهام رو پشت گوشم فرستادم يجلو یاش رو ول کردم و با کاللفگ قهی

خوام غصه  ینم. یباش نجایا يخوام تو نَقل مجلس ها یمن نم! من عاشقت شدم. من دوستت دارم. شعور

 !يبخور
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 .بگو دوستت دارم. بگو نیریدروغ ش کی. تلخ خسته ام يها قتیاز حق «

 »... کنم یخدا باور نم به

 يبغلش و آروم کمرم رو ماساژ داد و زمزمه ا يتو دیمتوجه شدم که من رو کش. اومد یدر م یبه سخت نفسم

 . دمیآروم بودنم رو شن يبر درخواستش برا یمبن

 .کنم یبه خدا باور نم! کنم یخدا باور نم به

 :لب گفتم ریدستم رو دورش حلقه کردم و ز آروم

و من مبهوت از . ولم کرد و با خشم نگاهم کرد یعصب. رهیبگ خواد از من انتقام یاون م. دوستت نداره اناید* 

 .رفتارش نیا

. میداخل کالس نشسته بود یو عصب نیخشمگ يلحظه بعد، بدون داد و هوار، بدون بغض، بدون نگاه ها چند

 :گشتم که با حرص گفت یداشتم دنبالش م. هیدونستم چ یکردم، اما نم یرو حس م يزیچ یخال يجا

 .دیخور یچقدر تکون م! تیخانوم اسم* 

 :که آروم گفت دمیرو شن انایپوزخند د يصدا

 .زمیکنه عز کیزنه که تو رو تحر یم شیداره خودش رو به آب و آت -

 :زدم و با تمسخر نگاهش کردم يخند شین

 . دیحواستون رو جمع کن. ستیمشکل من ن گهید نیا. مشکل از تمرکز کمتونه استاد* 

. کردم یپوف. رو با فشار به پشت گردنم آروم کنم که متوجه نبود شال گردنم شدم میدست بردم که کالفگ و

 . اونجا جاش گذاشته بودم ،یاون دفتر لعنت

 .رونیب دییبفرما. خانوم دییمشکل من شما* 

 :با نفرت نگاهم کرد و گفت اناید

 ؟یکن یجلب توجه م يدار -

 :لب گفتم ریز

 .دهنتو ببند -

 :تمسخر نگاهم کرد و گفت با

 تلخه؟ قتیحق -

 !گذاشت قتیبشه حق یگ یم يرو که دار یمزخرفات نیاگه اسم ا -
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 :معترض آدام بلند شد يحرص نگاهم کرد که صدا با

 . تیخانوم اسم دیریلطفا وقت کالسو نگ* 

گذاشتم که  اناید یصندل يدسته  يخم شدم و هر دو دستم رو رو. مینگاهش کرد یهمزمان عصب انایو د من

 :گفت

 . سایآتر یآشغال يهرزه  هیتو  -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .یستیمتاسفانه تو همونم ن -

 :آدام تنم رو لرزوند يشونه ام جابجا کردم که صدا يرو رو فمیبند ک و

 .تیاسم سایخانوم آتر دیکالس حاضر نش نیسر ا گهید* 

من رو  دیاون نبا. ازش گله مند بودم. زدم يسر تا پاش رو برانداز کردم و پوزخند ریبه سمتش و با تحق برگشتم

 . من عروسکش نبودم. کرد یم ریمن رو تحق دینبا. گرفت یبه سخره م

 . مزیآدام ج ياز خدامه آقا* 

اسات من وچقدر راحت، اون هم احس. شدند یپاهام له م ریچمن ها داشتند ز. دمیو در رو به هم کوب رونیب رفتم

 ...کاش.. کاش. رو له کرده بود

سه شنبه و  يبرنامه . درآوردم فمیرو از ک ينشستم و کتاب درس بعد یمکتین يو رو دمیکش یقیعم نفس

 نطوریچرا ا. دمیکش ینفس. دستم بود رو داشت يکتاب قطور مسخره که تو نیچهارشنبه امون هر دو فلسفه و ا

 شد؟

 ؟...ادالت ذهنمچرا مع خت؟یبه هم ر یهمه چ چرا

کالس کارتر رو هم از . گذشته بود یچند ساعت. کتابم هم. شده بودم سیاز بارون خ. به ساعتم کردم ینگاه

 ...دستم رو دوباره بردم سمت گردنم و . دست داده بودم

 .جا مونده یدفتر اون عوض يتو. بود نیگمشده ا. از جام بلند شدم... گردنم شال

. تونستم از اون شال بگذرم ینم. لباس و موهام رو گرفتم و به سمت دفترش رفتم یسیاز خ یکم یسخت به

 . زمیعز يخاله . خاله ام بود ي هیهد

 یبه خاطر دوست ب. هومو هیبه خاطر . دل من هم. هوا سوز داشت. زمستون بود کینزد. سوز داشت هوا

! بود؟ يپس کدوم گور. کالس تموم شده بود. دومین یجواب. در فرود آوردم يدر، انگشتام رو رو يروبرو. معرفتم
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باز  يژیق يو در با صدا چوندمیپ نییارو گرفتم و به سمت پ رهیآروم دستگ... منتظر شدم یدوباره در زدم و هر چ

 .که روبروم بود، نفسم پس رفت يزیچ دنیاومدنم رو بگم که با د لیخواستم دل یم. شد

. در ثابت مونده بود ي رهیدستگ يدستم رو. االن سکته کنم نیادم همد یکه احتمال م دیکش یم ریچنان ت قلبم

کار  نیا يلعنت به تو که دار. آدام. آدام. دیچیفضا پ يدادم که صداش تو رونینفس حبس شده ام رو لرزون ب

 یقلبم تند م. پاش بلند شد يپسر از رو ونو اون، ا. پوزخند زد دنمیبرگشت به سمتم و با د. یکن یرو با من م

. واقعا هوموست. از خودم. عشق نیاز ا. از اون. خورد یحالم داشت به هم م. دیلرز یزد و دستام به شدت م

 ! واقعا

 . تیخانوم اسم دیشد یوارد م یبهتر بود با اطالع قبل* 

 :کردم لرزش صدام رو کنترل کنم، گفتم یم یکه سع یدر حال یسخت به

 . دیمتوجه نشد یول. چند بار هم زدم. ددر زدم استا* 

 . دیمزاحم نش نیاز ا شتریپس بهتره ب* 

کاناپه برداشتم و  يشالم رو از رو. کردم صورت پسر رو نگاه کنم، اما پشتش رو به من کرد یرفتم و سع جلو

 :آروم بغض کردم

 . که خلوتتون رو به هم زدم دیببخش. اومده بودم نیفقط دنبال ا* 

 يکرده بودم که با زانو رو یسع یلیهم خ نجایتا ا. اومدم و در رو پشت سرم بستم رونیب. شال رو باال گرفتم و

. دمشید یکاش م. گشت یکاش برم. اون بلند شد يآدام و قهقهه  يخنده  يصدا. امیسنگ فرش فرود ن

وسط  نیدونستم که من، ا یم طفق. دونستم یاون پسر؟ نم انا،یرو دوست داره؟ د یآدام ک... دمشید یکاش م

 . که عاشقشم یمن. من. دونستم من رو دوست نداره یفقط م. چمیه

شد  دهیپتک شد و کوب يشتریخنده اشون با ضرب ب يصدا. فرود اومدم نیزم يدر دفترش، با ضرب رو کنار

. شد یمنفجر م قلبم داشت! ایخدا. اومد یقهقهه م يصدا. چقدر احمق بودم. بودم الیچقدر خوش خ. سرم يتو

 !ایخدا... شدن خودم رو خرد. لذت اون رو يصدا. نشنوم نیاز ا شتریگوشهام فشار دادم تا ب يدستام رو رو

دستم رو . نابود شد میحس کردم تمام هست. آدام و اون پسر يبوسه . چشمم يبوسه اومد جلو يصحنه  دوباره

داشتم . مردم یداشتم م. قدرت تنفسم هم سلب شده بود یاما حت. دمیام فشار دادم و نفس کش نهیقفسه س يرو

 فیکث يچطور اون لبها... پسر رو نیرو، ا اناید. بود دهیآدام، من رو بوس. کردم یداشتم سکته م. شدم یخفه م

و . بود دهیفا یگاه بدنم کردم تا بلند بشم، اما ب هیدستم رو تک... من که تا به حال ؟یمن گذاشت يلبها يرو رو
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 يدستام هنوز رو. کرد یبودنم درد م يهمه . کرد یروحم درد م. کرد یتمام وجودم درد م. ره ولو شدمدوبا

. عشقم خرد شد! ایخدا. رمیخواست بم یفقط دلم م. دمیکش ینفس هم نم یحت گهید. شد یگوشهام فشرده م

. له بشم نیاز ا شترینذار ب. ایخدا ؟یش یم یهمه درد من راض نیچطور به ا. ایخدا... قلبم فشرده. وجودم له شد

 . وجودم. احساسم. دلم. شدم یمن هم زخم. شد یکه زخم دمیو د دمیکش وارید يپنجه هام رو رو

 :زمزمه کردم آروم

 . ادیازت بدم م. یشرم یب يهرزه  هیتو . یستیعشق من ن قیتو ال -

با تمام قدرتم داد  ؟يچرا عاشقم کرد ؟یعوض يدیچرا منو بوس. از کنارم رد شد یکیتار يتو يا هیسا. باز شد در

 ادیفر. خورد یحنجره ام داشت جر م. کردم یخون رو حس م يزدم که ته گلوم مزه  یچنان داد م. زدم یم

 :زدم

 . دوستت دارم... دوستت دارم هرزه. یدوستت دارم عوض. من دوستت دارم. من دوستت دارم -

 يبه جبران همه . سالها نیا يبه جبران همه . کردم یم تیشکا. زدم یداد م. کنارم نشست یکیکردم  حس

من رو  ياشکها اقتیاون ل. خواستم ینم. کردم ینم هیاما هنوزم گر. هام يسرد يجبران همه . غرورم يسالها

 .زدم یفقط نعره م. نداشت

 سا؟یآتر یینجایتو هنوز ا* 

 :داد گفتم با

 چرا؟ ،یچرا، چرا، چرا؟ عوض -

 ؟یکن یم ينجوریا اشده؟ چر یچ سا،یآتر* 

 

 :که با داد گفتم رهیجلو که دستم رو بگ اومد

 .بهم دست نزن. به من دست نزن -

 

 :بهت نگاهم کرد و زمزمه کرد با

 .يآتر* 

 ...یمن... روح... قاتل... تو. شیکشت... تو. مرد... يآتر -

 :گفت یداد، عصب یکه تکونم م یرو دو طرف صورتم گذاشت و در حال دستاش
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 .کن هیگر. نزن داد* 

 يصورتش و تو يزدم تو یچرا نم. کرد یاز مغزم کار نم یبخش چیانگار ه. دادم یجوابش رو م یفارس چرا

 ...اما! دونم ینم دم؟یکش ینم ادیکه بفهمه سرش فر یشدم و به زبون ینم رهیخ فشیکث يچشمها

 :زدم و با تمام قدرتم هلش دادم که دستاش از صورتم جدا شد و خودش به عقب افتاد يپوزخند

 تو و عشق خودم؟ یهرزگ يتو؟ برا يبرا ؟یک يکنم؟ برا هیگر! هه -

 :رفت و ادامه دادم لیآروم آروم تحل صدام

 چون دوستت دارم؟ -

 گهیاهش کنم که سرم رو به طرف دچونه ام گذاشت و مجبورم کرد نگ ریبه طرفم اومد و دستش رو ز دوباره

 .ستیمن ن ياشکها قیروبروم، ال یعوض نیاما، ا. خواد یم هیچرخوندم و حس کردم که واقعا دلم گر يا

 ؟یزن یداد م ينطوریچرا ا ؟يشد ينطوریچرا ا سا،یآتر* 

 .ازت متنفرم. نحست رو بشنوم يخوام صدا ینم. خفه شو. خفه شو -

 

 :کردم و آروم تر گفتم بغض

 . دو ساله که دوستت دارم. هم دوستت دارم یلیخ. دوستت دارم یول -

 :دمیشدم تو چشمهاش و با بغض خند رهیخ

 ؟یدون یتو م ؟یچ یعنی نیا. هم ازت متنفرم. هم دوستت دارم -

اگر نگران من بود . داد ینم حیرو به من ترج انایاما اگه اون نگران من بود د. دمید یم یچشماش نگران يتو

امروز چند بار خرد شدم؟ . دیمن بوس ياون پسره رو جلو. داد یمن ادامه نم يشرمانه اش رو جلو یاون عمل ب

 له شدم؟ شیشرم یچند بار از ب

 :دمیپوزخند خند با

کالست  از نیاما من رو به خاطر هم. ییکه خودتم دو جنس گرا یآدم آشغال هیبارز  يتو نمونه . یکثافت هیتو  -

 . من دوستت دارم یول. رونیب یکن یپرت م

 

 :کردم محکم گفتم یکه نگاهش م یدادم و در حال هیتک واریسرم رو به د پشت

 . من وافعا عاشقتم. ینینب بیاما تو آس رمیحاضرم بم. عاشقتم -
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و اون  دمیکش یقینفس عم. صورتش داد زده بودم يتو یرو فارس زیمن همه چ. کرد ینگاهم م یبا گنگ داشت

 :آروم نگاهم کرد

 . ستیتو حالت خوب ن* 

 :یزدم و دوباره فارس يخند شین

 .یحال من نیتو مسبب ا. آره -

 :رو تنگ کرد و آروم گفت چشمهاش

 من و دوستمه، آره؟ دنیبه خاطر د نیا* 

 :کردم ادیصورتش فر يرو چنگ زدم و تو فمینفرت از جام بلند شدم و ک با

 .شرم یب يبرو به جهنم هرزه * 

با نفرت تمام . بخوام برم، دستم رو گرفت و من رو به سمت خودش برگردوند نکهیجاش بلند شد و قبل از ا از

 یدلم م. که من عاشقش بودم یاون صورت جذاب. فشیکث یلعنت يلبهاش، لبها. کردم یصورتش رو برانداز م

 .رمیخواست اول اون رو بکشم بعد هم خودم بم یدلم م. رمیخواست بم

 يدم باهاش باز یمن به عنوان دوستش بهت اجازه نم. نداره نجایرو ا چکسیه اناید. یهست یعوض هیتو * 

 کنم  یات م چارهیب یبزن بیبهش آس ياگر بخوا. یکن

 يدونم چقدر نفرت تو یکنم؟ نم هیگر! هه. کردم ینگاهش م تیراستش رو باال داد و من با عصبان يابرو

 :و گفت دیموهاش کش نیب یکالفه دست نگاهم جمع شده بود که

 . نگاهم نکن ينجوریکنم ا یخواهش م. سایآتر* 

 :و با پوزخند گفتم دمیرو از دستش کش دستم

 .خوره یکنن به هم م هیرو توج شونیخوان هرزگ یکه م ییحالم از آدمها* 

ام فشار دادم و به سرعت به سمت  نهیقفسه س يدستم رو رو. قلبم! ایخدا. بلند ازش دور شدم يقدم ها با

انقدر بزنمش که . که توان دارم بزنمش ییخواست تا جا یدلم م. شد یم کیهوا داشت تار. دمیدو رونیب يفضا

شدم و خودم رو  یتاکس نیسوار اول. هکه اون پسر از سرش بپر. از سرش بپره انایکه د. موضوع از سرش بپره نیا

ساعت دوباره سر  دنیرو درآوردم و آروم نگاه کردم و با د لمیدادم و موبا رونین ببازدمم رو لرزو. به در چسبوندم

به  لیم یبیبه طرز عج. از وجودم کم شده يزیکردم چ یاحساس م. کردم یاحساس خال م. جاش گذاشتمش

عد از و ب دمیکش یآه. کنم هیگر یعوض هیخواست به خاطر  یدلم نم. بودم نفرداشتم، اما از اسمش هم مت هیگر
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شه  یسر من آورده؟ اصال متوجه م ییشه چه بال یاون اصال متوجه م! ایخدا. شدم ادهیپ نیپرداخت مبلغ از ماش

 يذره ا یحت گهیکردم د یاحساس م. سوخت یته گلوم م! من رو چطور شکسته؟ چطور له و خردم کرده؟

بگه که فقط من . گونه هام رو پر کنه و بگه که دروغه يرو یخواست دستاش حجم خال یدلم م. ندارم ينرژا

 رمیدرگ. بوسه یکس رو نم چیبگه جز من ه. اندازه یکس نم چیبگه جز من نگاهش رو به ه. رو دوست داره

 نقدریهم ا انایبا د دنشید یحت. دمشید یها م تیوضع نیچندش آور تر يعاشقم کرده بود و حاال تو. کرده بود

 یاون نگاهم م! ایخدا... اما. حالم رو به هم نزده بود نقدریهم ا انایبوسه اش با د یحت. شده بودبرام گرون تموم ن

کرد و  یاون نگاهم م. ارهیکارهاش چه به روز من م نیدونست با ا ینم. کرد یکرد و از پارتنر پسرش صحبت م

. منم. ستین یآثار باستان رانکدهیو نیا! ایخدا. ارهینگاه چه به سرم م نیدونست ا ینم. کنه هیکرد توج یم یسع

رو چنگ زدم و در رو باز  فمیک يدسته . کرد یم هیداشت کارش رو توج. کرد یاون داشت از خودش دفاع م

 :مادرم اومد يصدا. کردم

 . زمیعز یهر جور راحت* 

جلوم . داد یرو نم گواه نیباالخره خونه گرفته بود؟ اما دلم ا! چمدون به دست یاون لعنت انا،یرفتم و د جلوتر

 اناید. انقدر نفرت که دستام مشت شد. و اون با نفرت ،یمن باخستگ. گهیهمد يبه چشمها میزل زد. ظاهر شد

 از من متنفر شد؟ نطوریا یک

 . آدام شیپ. عشقم شیرم پ یم* 

توجه به  یدادم و اون ب هیخودم رو به چارچوب در تک. چشمام مونده بود پر زد يهم که تو یبرق يمونده  ته

 :رفتم ادامه داد یم یهوشیکه داشتم رو به ب یمن

من نذاشتم که خودش رو با غرور و . من ذات مزخرفت رو بهش نشون دادم یاومد، ول یداشت ازت خوشش م -

 . تو حروم کنه يسرد

 :گفتم آروم

 دمش؟ید یتیامروز تو چه وضع یدون یم -

 :شد و گفت رهیتمسخر بهم خ با

 ؟یتیعچه وض يخب؟ تو -

 یطاقت بارکش. کردم یوزن خودم رو به زور تحمل م. رها کردم نیزم يرو رو فمیدادم و ک رونیرو ب نفسم

 :نداشتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 .دمشیپسر د هیبا  -

 :اما زود خودش رو جمع و جور کرد و گفت. که جا خورد دمیوضوح د به

 . دم که از پسرا دست بکشه یم یلیمن بهش دل. ستیمهم ن -

 :ادامه داد یرحم یرد و با برو جلوتر آو سرش

 . یکه جذبش کن يندار یچیو تو ه -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 . ستیبرام مهم ن -

 :گفت ریرو کج کرد و با تحق سرش

 !بار من بردم نیدونم که ا یم یجدا؟ ول -

 :ادامه داد د،یبار یکه نفرت از چشماش م یرو دوباره جلو آورد و در حال سرش

 .رو بردم تیزندگ يهمه  -

کرد و به سمتمون  ینگاه م انایرو چرخوندم و از پشت سرش، به مادرم نگاه کردم که داشت با نفرت به د سرم

 :ادیبهش اشاره کردم که جلو ن. دهیزد، مطمئن بودم که حرفهاش رو شن یبلند حرف م انایانقدر که د. اومد یم

 رم؟ یکجا، و چرا دارم م يدیحاال فهم -

 :گفتم يدادم و با خونسرد رونیشدم؟ نفسم رو ب ينطوریشد؟ چرا من ا يطور نیچرا ا ا،یخدا

 .يات وقتم رو حروم کرد هودهیب يبا حرف ها. نخواستم حیمن ازت توض -

به با تنه زدن بهم به . بعد دوباره اون حس نفرت چندش آور سر جاش برگشت یگرد شد، ول يلحظه ا چشماش

. عشق من رفت شیکه رفت، پ دمیرفت و من د. دیدونش رو به پام کوبشدت از کنارم رد شد و مخصوصا چم

ممکن نشستم و زانوم  يجا نیاول يزدم و رو يپوزخند. لب مادرم بود يگوشه  یلبخند تلخ. دیکش یم ریپام ت

 :سرم اکو داد يدستام گرفتم و صداش تو نیسرم رو ب. رو مالش دادم

 .تو حروم کنه يمن نذاشتم که خودش رو با غرور و سرد -

. تمام وجود من بود. مال من بود. آدام عشق من بود. شدم یم وونهیداشتم د! زهایچ نیتوانم بود ا يفرا! ایخدا

 . لعنت به من. لعنت به تو. یول و الش» به قول خودش «  يانایمن بود، نه اون د يبرا زشیهمه چ

 نیلعنت به ا. دمیبه گلوم کش یدست. زانو زده بود نیزم يکه روبروم رو دمیرو باال گرفتم و مادرم رو د سرم

 . گرفته بود ادهایکه در اثر اون فر ییصدا
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 ؟ينکرد هیباز هم گر* 

 :تکون دادم که گفت يسر

 . کنم دخترم یم نیمحکمت رو تحس ي هیروح نیا* 

 :زدم که ادامه داد یتلخ لبخند

. یمتاسفم که بهت اجازه دادم که باهاش دوست باش. باشه يدختر نیهمچ انایکردم د یوقت فکر نم چیه* 

 . متاسفم که ازت دورش نکردم

 . دهنم رو قورت دادم و از سوزش گلوم، صورتم در هم شد آب

 . هیعوض نقدریمتاسفم که اون ا. متاسفم که گذاشتم به روحت صدمه برسونه* 

تلخ من بغض  يکه از خنده  دمیخند اریاخت یاد؟ بد یبار فحش م نیاول يمادر من بود که داشت برا نیا مادرم،

 :زمزمه کردم دمیکش یتند نفس م. بغلش پرت کردم يدستاش رو برام باز کرد و من خودم رو تو. کرد

 .اون واقعا هوموئه* 

 . لرزه یبه شونه اش فشار دادم و حس کردم که صداش م شتریرو ب سرم

 . اون باورم رو در هم شکست ماما* 

 :رو ماساژ داد و آروم گفت کمرم پشت

 .یش یآغوشش آروم م يروز تو هیخورم که  یگلِ من، قسم م زم،یعز* 

 . کنه یمن رو نگاه هم نم یاون حت. ماما، قسم نخور* 

 :گردنش فشار دادم و گفتم يرو گود سرم

 !ایخدا. وسکشوالهیاون ب. ستیتنها هومو هم ن یاون حت* 

 گهید. نگفت یچیه. دیچک رونیقطره اشک سمج، لجوجانه ب کیهم فشار دادم و  يچشمهام رو رو. دیلرز لبام

 رونیب يکالغ ها يصدا یدردناك من، حت يناله  نیخورم که بعد از ا یقسم م. ساکت شده بود. نگفت یچیه

 داره؟ شیچقدر گنجا لبق هیمگه . قلب من شیپ انا،یو د. آدام قلب من بود ا،یخدا. هم الل شده بود

 . شدم رهینم دارش خ يچشمها يسرم رو بلند کردم و تو یختس به

 .ماما دیببخش* 

 :لرزون به سمت اتاقم رفتم که گفت يقدم ها با

 . زمینشه عز ریکالست د سا،یآتر* 
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 :به طرفش و گفتم دمیچرخ یناراحت با

 .ماما مزهیاما اون کالس ج* 

 :که اخم کرد و گفت دمیکش یآه

 .یارزش از درست بمون یب يبه خاطر آدما دینبا* 

 :انداختم و زمزمه کردم نییرو پا سرم

 ...اما ماما* 

 :شده بود، گفت ظیکه غل یادامه بهم نداد و با اخم ياجازه  که

 .يبرو و حاضر شو آتر* 

 :کرد دیبه صداش داد و تاک يشتریرو جمع کردم که تحکم ب لبام

 . یجا بمون ياز کالس بعدخوام  ینم. برو خودتو آماده کن و برو کالج زم،یعز* 

 :لب زدم دوباره

 اما؟* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :بار سرم داد زد نیاول يبرا

 . گم انجام بده یم یهر چ* 

 . خودش هم يچشمها يتو. چشمهام حلقه زد يتو اشک

 . کنم یبرات دعا م* 

ته مونده اش رو هم  اناید. نداشتم یتوان گهیاما د ،يکردم و لجباز یبود حتما اخم م يا گهیاگر هر وقت د دیشا

آب رو  يسرما گهیزده بود که د خیانقدر قلبم . ستادمیدوش ا ریلباسهام رو درآوردم و ز یبه سخت. ازم گرفت

... اما نه. کنار هم نوشتم نیالت Aتا  دوبخار گرفته، آروم  ي نهیآ يو رو دمیکش یآه. کردم یاحساس نم

 يلباسها. دادم رونیو بالفاصله نفسم رو با بغض ب. رهدرست ت نیا. نوشتم D هیاون دو،  نیخطش زدم و ب

بعد . چه کار کنم ا،یخدا. بود ونیمن، آدام رو به قلب عزادارم مد. دمیو پوش دمیکش رونیرنگم رو از کمد ب یمشک
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خواست آرومم  یخواست بغلم کنه؟ چرا م یدرد آلود بعدش؟ چرا م ياز اون عربده  بعد شب؟یاز اون افتضاح د

 کنه؟ 

 یبودم؟ ک دهیرس یک. که اومد، سر جام خشکم زد»  دییبفرما«  يصدا. در کالس بودم يخودم که اومد، جلو هب

 يدر رو باز کردم و با سرد. داشتم اجیبم احت يصدا نیچقدر به صاحب ا. بود ریدر زده بودم؟ چقدر فکرم درگ

. بزنه خی شتریچشمه ب نیباعث شد ا یحت. بده رییسرما رو به گرما تغ نیاون هم نتونست ا یحت. نگاهش کردم

به عشق دوطرفه . داشتم و عشقش اجیمن به عشقم احت. وجودم خسته بود. روحم خسته بود. نگاهم خسته بود

 . داشتم اجیاحت

 تو؟ امیتونم ب یم* 

 :کرد و گفت یاخم

 .تیخانوم اسم دیکالس حاضر نش نیسر ا گهیبهتون اخطار دادم که د* 

. دمینگاه مغموم جان رو د. دمیرو د انایپوزخند د. ضرب گرفتم نیزم يرو چرخوندم و با پام روسرم  صالیاست با

 . خسته بودم، خسته. ام رو به در دادم که از حال نرم هیو تک دمیکش یقینفس عم. دمیرو د کین یناراحت

 گهیکالس بردارم و د يا گهیدم از ترم بعد با استاد د یترم رو با شما تموم کنم، قول م نیا دیاگر اجازه بد* 

 .دینیمن رو سر کالستون نب

که من به لبهاش زل  یبا همون حالت. کرد یبه آدام نگاه م یبا درماندگ انایکه د دمید. گره خورد شتریب اخمهاش

موهاش بود؟ همه منتظر  نیدست اون پسر، ب شبید. دیموهاش کش نیب ینفسش رو فوت کرد و دست. زده بودم

ام رو از در  هیتک. بغلم کنه داشتمدوست . اومد یم نییبدنم داشت پا يدما. کردند ینگاهش مهمه . بودند

 :بهش نگاه کردم هیانداختم و بعد از چند لحظه با گال نییبرداشتم و سرم رو پا

 . شدم ستونیمتاسفم که مزاحم تدر. خب اریبس* 

 یگلوم مانع تنفسم م يسفت رو يزیچ. دمشدر رو هم گرفتم که پشت سرم ببن ي رهیو دستگ. که برم برگشتم

 :صداش اومد که گفت. شد

 . دینیبش انیخانوم احمد شیپ* 

زدم و  يلبخند یبه سخت. نگاهم تعجب کرد يتو یهمه درموندگ نیاز ا. و تعجب کرد دیاون د. کردم نگاهش

 :گفتم

 . متشکرم* 
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. بازنده بودم هیمن . نهیحال و درمونده بب یب نطوریشد من ِ محکم رو ا یانگار باورش نم. منقبض شده بود کش

نگاهش  ینیسنگ يچند لحظه ا. بازنده بودم که قلبم رو به خودش باخته بودم هیمن . من شکست خورده بودم

 . انداختم نییسرم رو پا... شالقم زد و 

 . تیخانوم اسم دیکالس بمون انیبعد از پا* 

 یول. رو شروع کرد سیهوا پخش شد که تدر يباره صداش تودو. زمزمه کردم يرو قورت دادم و بله ا بغضم

 يخواست مرد یفعال دلم م. رو گوش کنم ونانی يفلسفه  لیو تحل هیبودم که بخوام تجز نیاز ا رتریمن درگ

 ینگاهم رو حس م ینیسنگ همهم نبود ک. خوردمش یداشتم با نگاهم م. مال من نبود گهیرو نگاه کنم که د

صهبا سرش رو . کنم رابیخواستم دل تشنه ام رو س یم. مهم نبود. دید یکرد و نگاه سوزان نپر از محبتم رو م

 :کنار گوشم آورد و زمزمه کرد

 ؟يشد یشکل نیتو چرا ا -

 :خودش گفتم یزدم و به آروم یتلخ پوزخند

 ؟يچه جور -

 :گفت يرو به هم فشار داد و بعد از چند لحظه ا لباش

چه . فروغه ینگاهت ب. يندار يدیام چیانگار ه. ات دهیرنگ پر نیا. چشمات گود رفته ریز. کبود يماچش نیا -

 سا؟یافتاده آتر یاتفاق

 :چرخوندم و زمزمه کردم يا گهیرو به طرف د سرم

 . رو از دست دادم زامیاز عز یکی* 

دستم رو فشرد  یبا ناراحت. لعنت به من. لعنت به تو آدام. انایلعنت به تو د. بالفاصله اشک چشمهام رو پر کرد و

 :گفت یو به سخت

 . زمیمتاسفم عز -

 . ساله تا ته گلوم رو سوزوند نیتلخ، مثل شراب چند یلیخ. زدم يزور لبخند به

 . ممنون -

سرم رو بلند کردم و بهش . که از دهن آدام خارج شد، باالخره صهبا دستم رو ول کرد يبعد يگفتن تا جلسه  با

 :زد و گفت ينگاه کردم و اون لبخند

 .فعال خداحافظ -
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چقدر ! نه. دوستش داشت یرعلیچقدر خوشبخت بود که ام. تکون دادم و با نگاهم بدرقه اش کردم يسر

از جام . بود دهیچیعطرش پ يبو یخال يفضا يتو. ده بودش یکالس خال. خوشبخت بود که عشقش دوطرفه بود

 نیاز ا. ستادیو جلوم ا متمبا قدم هام محکم اومد س. شلوارم فرو کردم بیج يو دستم رو تو ستادمیبلند شدم و ا

آب . مردم نیِ ا یمن روان! ایخدا. دوختم نیینگاهم رو ازش گرفتم و به پا. شدم یداشتم منقلب م یکیهمه نزد

 . رو فرو دادم و اون باالخره سکوت رو شکست دهنم

 . چشمات گود رفته ریچقدر ز* 

 :زدم و ادامه داد یمات لبخند

 حالت منم؟ نیا لیباشم که دل دواریتونم ام یم* 

. واضح بود زیچ کی یول. و در هم شده بودند دهیچیسرم پ يتو یاصوات نامفهوم. لحنش پر از تمسخر بود چرا

 ». ياریبه دستش ب یبتون دیشا. امتحان کن. سایآتر« 

 . باش دواریام* 

راستم رو باال  يابرو. کرد ینگاهم م يگشاد شده بود و داشت با ناباور یچشماش کم. شد رهیتعجب بهم خ با

 پایچل نهیس يدستاش رو رو یبار اون نگاهش رو ازم گرفت و با کالفگ نیا. شدم رهیبهش خ تیدادم و با جد

لبم رو تر کردم و . رفت یهم دلم براش ضعف م هیو گال يدلخور نیا يتو یحالت، حت نیا يتو یحت. کرد

 :دمیپرس

 !شت؟یاومد پ اناید* 

 :و ادامه دادم دمیاومدن بغضم کش رونیاز ب يریجلوگ يبرا یقینفس عم. کرد دییسر تا با

 ؟یهست انایتو عاشق د* 

لبم » . سکوت عالمت رضاست«. ختیته دلم فرو ر يزیچ. نگفت يزیزد و چ يام رو فشار داد و لبخند شونه

 :دهن باز کردم یو به سخت دمیرو جو

 ...آ. آدام* 

 ». بشه يمعجزه ا دیشا. رو یبشکن اون غرور لعنت «

 . بکنم یاعتراف هی دیمن، با... من. آدام* 

 :و گفتمدستم رو به عالمت سکوت باال بردم  عیبگه که سر يزیرو باز کرد که چ دهنش

 . چند لحظه فرصت بده که حرفهام رو کامل بزنم* 
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 یمقدس کمک م میو مر حیاز خدا و مس. چقدر سخته ا،یخدا. دیلرز یمن م يلبها. رو به هم فشار داد لبهاش

بشم تند  مونیپش نکهیدادم و قبل از ا رونینفسم رو ب. مسلمون ها هم شده بودم امبریمتوسل به پ یحت. خواستم

 :تند گفتم

 . من عاشقت شدم آدام* 

 نییو سرم رو پا چوندمیهم پ يانگشتام رو تو. از هم فاصله گرفته بود یشده و لبهاش کم رهیبهم خ يناباور با

اه، لعنت . بود ستادهیچارچوب در ا يکه تو دمیرو د اناید ،یچشم ریرو حس کردم و ز ییقدم ها يصدا. انداختم

 . شانس نیبه ا

چشماش  ي لهیفروزان ت یاز اون آب گهید د،یبه سمت من چرخ یوقت. و نگاهش کرد دیکه آدام چرخ دمید

 یلباش داشت به پوزخند باز م. زده بود خیهمش . از آب نبود يخبر گهید. چشماش سرد شده بود. نبود يخبر

به زانوهاش زده بود و داشت  خم شده بود و دستاش رو یکم. منفجر شد باینگاهم کرد و بالفاصله تقر یکم. شد

موهام رو از  اریاخت یب. کردم یداشتم با دهن باز نگاهش م. من بودم ریبار، فرد متح نیا. دیخند یغش غش م

. زد یخند م شیبود و داشت ن ستادهیاونطرف ا اناید. شدم رهیبهش خ يشتریب دیصورتم کنار زدم و با د يرو

 !خنده داره؟ نقدریعشق من ا. ثابت کردم مونجاپشت گردنم رو ماساژ دادم و دستم رو ه

 نیا لیبتونم بفهمم دل دیکه شا يجور. زل زده بودم بهش دنینفس کش یو من ب دیخند یم دنینفس کش یب

که عاشقش بودم و اون داشت با لذت به  يبه مرد. کردم یمنگ و مات نگاهش م. هیچ بشیو غر بیرفتار عج

شد و من  یمحو م تخنده اش کم کم داش. که احساس من رو به سخره گرفته بود يمرد. دیخند یعشق من م

انقدر . از همون جنس گرفته بود یخنده اش رو نگاه يجا. هیخنده از چه جنس نیخواستم بفهمم ا یهنوز م

و . اون سرد ِ سرد ِ سرد. گهیهم د يمردمک ها يتو میزل زده بود. دمیحس بود که سردم شد و لرز ینگاهش ب

چشمام رو بستم و دستم  اریاخت یدستش رو که به ضرب باال آورد ب. کردم نمود نکنه یم یکه سع یمن با بغض

مشتش به . مرد روبروم ای اناستیدونستم مال د یکه نم دمیرو شن يپوزخند يصورتم کرد و صدا لیرو حا

دست . صورتم برداشتم ياز رو و دستم رو دمیکش يخفه ا نیکنار سر من فرود اومد و من ه وار،ید يشدت رو

 یجانیه چیه. یچیاما قلب اون، ه. زد یقلبم تند م. سمت خودش دیکش منوآزادش رو حلقه کرد دورم و 

. باشه يدیام دیشا. دوستم داره. دوستم داره که بغلم کرده. احمقانه و دخترونه. خودم فکر کردم شیپ. نداشت

 ...دیشا. دوستم داشته باشه دیشا
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خورد به  ینم یچیاون خنده به ه. اما. خوشحال شده از ابراز عشق من دیشا. شوق بوده يخنده اش از رو دیشا

 ...ریجز، به جز تحق

 . بود دهیصورتش که بهم چسب يراه گرفت رو یو قطره اشک. قلبم تندتر زد. گوشم کیرو آورد نزد سرش

 ؟یکن یابراز عالقه م يدیبه چه ام* 

 :گرفت و ادامه داد ینفس

 . که بتونم دوستت داشته باشم یتر از اون ریو حق کتریکوچ* 

ام رو به  هیتک یبه سخت... اما، اما. فتمین نیخودم رو گرفته بودم که زم یبه سخت. من رو هم. رو ول کرد دستش

 . فتمیا نصرف شد ت يانرژ یلیخ. فتادمیو بر خالف انتظار، ن. دادم و خودم رو کنترل کردم وارید

 . شدم رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ یپاهام گذاشتم و به سخت يرو رو دستام

 !؟یکن یم یبا من شوخ يتو دار! ؟یکن یم یشوخ* 

. آب دهنم رو قورت دادم. با من نداشت یشوخ چیاون ه! یپر از معن. زد که هزاران حرف نگفته داشت يپوزخند

کشور رو  کی یهام خشکسال هیتونستم با گر یانقدر بغض داشتم که م. عمرم بغض داشتم يهمه  يبه اندازه 

 ...اما. خواست یم هیدلم گر. شها هیثان يعمرم، به اندازه همه  يساعتها يبه اندازه همه . جبران کنم

 ییبا صدا یختبه س. بودم واریداده به د هیهنوز تک. بود نیزم يکف دستهام هنوز رو. دیلرز یبه شدت م بدنم

 :کنم، گفتم يریجلوگ دنشیداشتم از لرز یکه خشدار شده بود و سع

 !سوال بپرسم؟ هیتونم  یم* 

من ! من يخدا. نگاهش کردم و اون شونه باال انداخت یبا تحکم ساختگ! تظاهر به محکم بودن مشکله چقدر

 يصدا. دمیقدمهاش رو شن يصدا. تمسخر دوست داشتم ینگاه رو ب نیا. خواستم ینگاه رو ملتهب م نیا

 وونهیدارم د ا،یخدا... نمیبب شتریرو ب رشیکه خم شده بود تا نگاه پر از تحق یروبروم، در حال. شدنش رو کینزد

 !تکون نخور، تپش نداشته باش احمق. لرزه یچرا دلم براش م. شم یم

 !نه؟ ای ییانایتو عاشق د* 

 :به سمتم خم شد و گفت یکم

تونم ازش  یاونقدر که نم. هم دوستش دارم یلیخ. دوستش دارم یول. ستمین انایق دمن عاش ،یدون یم* 

 . از خودتون، دوست داشتن از عشق برتر است یکیو به گفته . بگذرم
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اما با شروع . دمیصورتم کش يدستم رو باال آوردم و رو اریاخت یب. بستم خیخودم هم . بست خیرگهام  يتو خون

رحم  یهم ب یلیو خ. پوست دستم، صورتم رو نوازش کرده يسوزش صورتم، متوجه شدم ناخون هام، به جا

 . نوازش کرده

 ؟یستین... هموسکشوال... تو.. تو* 

 :چشمام و سرد گفت يزد تو زل

 !نه* 

پوست  يکه به جا ه،گیدست د هی. زد و از جا بلند شد يکه پوزخند دید یصورتم چ يدونم تو ینم! ست؟ین

 وونهیداشتم د. ختیدلم ر. صورتم حس کردم يرو رو کیخط بار هیگرما و لغزش . شد دهیدست، ناخونم کش

هم جنس گرا . دمیکش یقینفس عم. کردم یساله ام رو تجربه م 20عمر  يلحظه ها نیداشتم بدتر. شدم یم

 !ا؟یگذره خدا یم یدور و برم داره چ! نبوده. ستین. ستین

 .نبود. اشک؟ نه نبود. اشک نبود. شد سیصورتم خ يو رو. گهیچنگ د هی

 :دادم و گفتم رونیرو لرزون ب نفسم

 چرا؟* 

. میخوب گریمن باز. نگاهش کردم دمید یخودم نم يکه تو یبالفاصله سرم رو بلند کردم و با استحکام و

 ! ستم؟ین

 .ییتو مقصر احساساتت. ستمیمقصر من ن. يتو عاشق من شد ؟یچرا چ* 

 :صورتم گفت يتر شد و با تمسخر تو کینزد

 . خودت* 

 !زم؟یعز میبر* 

 

آدام ! به عشق من؟ زم؟یگفت عز یبه آدام م. کرد یداشت با ناز و عشوه با آدام صحبت م. بود اناید يصدا

 :زد و سرش رو به طرفش چرخوند و گفت يپوزخند

 .یهان میبر* 
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من  ياناید نیا! دوتا رحمشون کجا رفته بود؟ نیا ا،یخدا. وار شدسرم آ يبا تمام عظمتش رو ایکردم دن حس

خورد؟  یکه زده بودم تو پرش باز هم از کنارم جم نم یطیشرا نیدوست من؟ همون که تو بدتر نیبود؟ بهتر

 رفت؟ یبود که نگاه هاش داشت رو به تب دار شدن م یهمون آدام نیا

از جام بلند شدم  یبه سخت. شروع شد یاز اون بم ِ لعنت ز،یهمه چ. وضع افتادم؟ لعنت به من نیشد که به ا یچ

. زارم یاما نم اد،یخواست ب یاشکام م. سوخت یچشمام م. خوردم یمثل مست ها تلو تلو م. و رفتم به سمت در

 يبا تمام قدرتشون به پلکها شده بودند و جمعاشک ها پشت پلکهام ... اما... اما. ستندیمن ن ياشکا قیاونا ال

ضربه  نیا. دیلرز یچونه ام م. کنند شتریچشمها رو ب نیکه سوزش ا. آوردند تا من رو بشکنند یام فشار م چارهیب

 زشیر يجلو یبا سخت. رفت یچشمم کنار نم ياشون از جلو یو وحش زینگاه تمسخر آم. توان من بود يها ورا

. شد یم دهیسرم کوب يداشت مثل پتک رو تیواقع. فتمیفشردم که ن واریرو به د خودماشکهام رو گرفتم و 

 . دیلرز یاصال تمام بدنم م... پاهام. یلعنت يچونه  نیا. لبهام. دیلرز یدستام م

رو  ینیسنگ زیبودم؟ چ یوسط چ نیا یعسل آدام؟ پس من لعنت انایبود و د اناید زیبا هم؟ آدام عز انا؟یو د آدام

 دهیفا چیدادم ه یهر چقدر هم آب دهنم رو قورت م. گرفت یدم که داشت راه نفسم رو مکر یسر گلوم حس م

تونست وزنم رو  یو نم دیلرز یم هامپا. کردم یدر کالج رو ط يکالس تا جلو يفاصله  یبه سخت. نداشت يا

 :دیبهم انداخت و پرس نهیآ ياز تو یمرد نگاه. رو گرفتم و سوار شدم یتاکس يجلو. تحمل کنه

 حالتون خوبه خانوم؟* 

 :تکون دادم و ادامه داد يسر

 مارستان؟یبرم سمت ب دیخوا یم* 

پر سوز خواننده  يگوشم چپوندم و صدا يها رو تو يهنزفر. تکون دادم و آدرس رو دادم ینف يبه نشونه  يسر

 :بلند شد

 .کهیت کهیت يکه، تو کرد یبه اون دل قسم

  .کهیچ کهیچ زهیر یکه م ییبه اشکا قسم

 .سهمم يکه با رفتن کرد ییبه دردا قسم

 .قلبم يبه دست و پا یفتیب يایب اگه

 .بخشم یوقت، تو رو نم چیه زمیعز بدون
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 نیماش ي نهیو از آ. به فنا رفت ختنیاشک نر يهمه زحمتم برا نیا. دیچک... دادم و  رونینفسم رو ب یسخت به

 . يبعد يو قطره . گونه ام راه گرفت يرو یکه قطره اشک درشت دمید

 .يدیاحساسو تو چشمام ند ایدن هی

 . يدیساده ازم دست کش ينجوریا که

 ؟يدیشن یکمتر از گل ازم چ مگه

 .يشد که دل کند یچ

داشتم . شدم یداشتم خفه م... اما... اما. شور و گرم رو نداشت يقطره ها نیا اقتیاون ل. یلعنت. يبعد ي قطره

 . شدم یخفه م از زور بغض

 .يکه با من، تو هم صدا بود روزید تا

 .يقدم با من تو پا به پا بود قدم

گرفتم به سمتش و در  یاسکناس. من هول شده بود یاز بدحال چارهیب يراننده . دست اشاره کردم که نگه داره با

به . دمیشونه ام انداختم و دو يرو رو فمیهق هقم بلند نشه، ک يدهنم رو گرفته بودم که صدا يکه جلو یحال

 . دمیسمت ناکجا آباد دو

 . کهیت کهیت يکه تو کرد یبه اون دل قسم

 .کهیچ کهیچ زهیر یکه م ییبه اشکا قسم

 .سهمم يکه با رفتن کرد ییبه دردا قسم

 .قلبم يبه دست و پا یفتیب يایب اگه

 . بخشم یوقت، تو رو نم چیه زمیعز بدون

 

پاهام از راه . بود ولو شدم کمیکه نزد یمکتین يرو. دمیکش قیدم و چند تا نفس عمصورتم کر لیرو حا دستام

به . کردم ریجاگ فمیک يو تو دمیرو کش يخارج شدم و هنزفر کیاز بخش موز. کرد یزق زق م ادیرفتن ز

 یبدون اشک هق هق م ادیز ي هیهنوز به خاطر گر. دادم رونیکردم و نفس بغض دارم رو ب یساعت نگاه

به محله کردم و از جام بلند شدم تا زنگ  ینگاه. شب گذشته بود 12ساعت از . من ياوه خدا... ساعت. کردم

رو فشار  یدادم و با حرص گوش رونینفسم رو ب. خاموش شد يشارژ یاز ب یام، گوش ینگاه عصب ریبزنم که ز

 ياز محله ها بایتقر. بدم صیرو تشخ تینگاه محل اکردم ب یسع. که دست خودم به درد اومد يجور. دادم
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رو باز کنم تا  فمیک پیکردم ز یم یکه سع یدر حال ،یانداختم و عصب نییسرم رو پا. شد یلوکس محسوب م

 . از دستم افتاد فمیبرخورد کردم و ک یرو داخلش بندازم، با کس یگوش

 :گفتم. رو بردارم و همزمان مرد هم خم شد فمیشدم که ک خم

 . خوام یمعذرت م* 

 صیدرخشش سبز چشمهاش رو تشخ یبه سخت یکیاون تار يصدام سرش رو باال آورد و من تو دنیشن با

کرد؟ نفسم رو فوت کردم و  یچه کار م نجایا! جان؟. شییحنا ينگاهم رو باال آوردم و بعد، موها یکم. دادم

. از جام بلند شدم و ختمیر فمیک يرو تو لمیوسا. اون با برخورد نفسم به پوستش چشمهاش رو بست دمید

 :زدم و آروم گفتم یلبخند تلخ. اون هم بلند شد و کتابم رو که افتاده بود بهم داد. نگاهش روم ثابت مونده بود

 . خوشحال شدم دنتیاز د* 

 . دوباره راه افتادم يا گهیحرف د چیه یب و

 سا؟یآتر* 

به  ياشاره ا. تمام صورتش از تعجب پر شد ابون،ینور چراغ خ ریصورتم ز دنیو اون با د دمیسمتش چرخ به

 :صورتم کرد و با بهت گفت

 ؟یهست یشکل نیتو چرا ا* 

 :زدم يو پوزخند دمیبه صورتم کش یدست

 ؟یچه شکل* 

 :دیآورد و آروم پرس نییدستش رو پا آروم

 ؟يکرد هیتو گر* 

که دست جان  دمیچرخوندم و د يا گهیبغض کردم و سرم به طرف د اریاخت یاما ب. خواستم باز هم بشکنم ینم

 :انداختم و گفتم نییچراغ دادم و آروم سرم رو پا يام رو به بدنه  هیتک. مشت شد ریم

 زنگ بزنم؟ هی تیتونم با گوش یم. خاموش شده لمیموبا* 

 :گرفت، زمزمه کرد یرو به طرفم م شیکه گوش یو در حال دیکش یآه

 .البته* 

 :دمیرسپدرم رو گرفتم و همزمان پ ي شماره

 کجاست؟ نجایا* 
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رو بهش پس  یگفتم و گوش يخاموش بودن تلفن، اَه بلند دنیرو باز کرد که جواب بده، اما من با شن دهنش

 . دادم

 ...موقع شب نیتو ا* 

 . حرفش رو خورد يادامه  و

 . کجام دمینفهم. زدم یداشتم قدم م* 

 :فرو کرد و گفت بشیج يرو تو دستاش

 . تا من برسونمت ایب یلیاگر ما. هاست یکینزد نیمن هم يخونه * 

 :دیآروم کنارش راه افتادم که پرس. تعارف کنم اما واقعا توانش رو نداشتم خواستم

 ه؟یدلقک چ يبا اون دختره  مزیج انیجر* 

. داده شده بود حیهمون دختر دلقک به من ترج. دادم رونیو به زحمت نفسم رو ب! دلقک. زدم يلبخند اریاخت یب

 :لب باز کردم یسختبه 

 . دوست دخترشه* 

 :به ساختمون کرد يو اشاره ا ستادیو اون ا دمیکش ینفس... اون، اون. بالفاصله از زور خشم دستام مشت شد و

 باال؟ يایم* 

 . کردم يلب تشکر ریتکون دادم و ز یمنف يبه نشونه  يسر

 .ارمیرو ب نیصبر کن تا ماش* 

 :شدم و آروم گفتم کیبهش نزد یکم

 ...یتاکس هیاما اگر برام . ممنونم از لطفت* 

 :اخمش، من هم اخم کردم دنیبا د که

 ؟یکن ینگاهم م يجور نیچرا ا* 

 :کرد، گفت یباز م موتیرو با ر نگیکه در پارک یو در حال دییسا یدندون

 کار رو انجام بدم  نیخواد که ا یدلم م. ستیلطف ن نیا* 

. عاشق شدم ينطوریشد که ا یچ. پس زده شدم ينطوریشد که ا یچ. کردم یو با خودم مرور مروزهام ر داشتم

 ر،یاسمم سرم رو بلند کردم و به م دنیکردم که با شن یپوف... شد یچ. مورد تنفر وافع شدم ينطوریشد که ا یچ

 :سوار شدم و گفتم. نگاه کردم نشیداخل ماش
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 . ممنونم* 

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 . شم یمعذب م ينطوریا. تشکر نکن نقدریا. من خودم خواستم. الیخ یب* 

فضا  یکالم یب تیال کیموز ينگفت و صدا يزیچ گهیاون هم د. چسبوندم شهیو سرم رو به ش دمیکش یآه

اشت به من نگاه د یبا گنگ. کردم یرو حس م رینگاه م. و نتونستم قطره اشک لغزان رو مهار کنم. رو پر کرد

 يکه انگشتها دمیبا پشت دست پاکش کردم و د. رفت یکه داشت به سمت لبهام م يکرد و اون قطره ا یم

و  فیچقدر ضع. هم فشار دادم و آدرس رو بهش دادم يلبهام رو رو. شده دیاون، از شدت فشار دور فرمون سف

دست در دست . دمید یرو م انایا تاللو آدام و دهمه ج. چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم. محقر شده بودم

به خاطر عشق دوطرفه اش و . هم خوشبخت بود اناید. آغوش هم يتو یگاه دن،یمشغول بوس یهم، گاه

دوباره داشتم . گرفته بود يزود نیکه به هم یبه خاطر انتقام. اخالق گند من که باالخره ازش خالص شده بود

. خواستم سرد باشم ینم گهید. خواستم مغرور باشم ینم گهید. باشم يخواستم قو ینم گهید. کردم یبغض م

 . ن شدیسال بودم و آخر ا 20

 . دوستم نیعشقم، با بهتر نیاول

 :و مانع قطره اشک لجبازم شدم دمیچیدورم پ شتریپالتوم رو ب. چونه ام. دیلرز لبام

 سردته؟* 

 :کرد يبه در خونه اشاره ا و ستادیتکون دادم و اون ا یبه نشونه نف يسر

 نه؟یا* 

من . خراب بود یلیحالم خ. شدم ادهیپ نیبه در خونه امون نگاه کردم و آروم تشکر کردم و از ماش یحال یب با

. برد یم لیدوباره، داشتم من رو به تحل ختنیممانعت از اشک ر يمقاومتم برا نیکرده بودم و ا هیباالخره گر

بکشم که اجازه نداد و  رونیرو از بغلش ب دمخواستم خو یم. و هوا گرفتم نیزم نیب یافتادم که دست یداشتم م

 :رو هم برداشت و گفت فمیک

 . کنم یتا خونه کمکت م* 

رو  یطوالن ریخودم هم حال نداشتم اون مس. اخمش منصرف شدم دنیخوام، اما با د یبگم کمک نم خواستم

تمام وزنم رو روش  بایزدم و تقر یلبخند کم جون. مقاومت کنم ها راه برم و بخوام با افتادن زهیسنگر يرو

 :انداختم و زمزمه کردم
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 . یخوب یلیتو خ. ممنون* 

 :گفت. اتفاق افتاده بود نیباشه، اما ا دهیکردم شن ینم فکر

 . کنم یخواهش م* 

 :داد و گفت هیبه خودش تک شتریرو ب من

 ؟ییلویچند ک* 

 :کردم خودم رو کنار بکشم، گفتم یم یکه سع یکردم و در حال یاخم

 . رم یراه رو خودم م ي هیبق* 

 :و گفت دیخند

 . یسبک یلیخواستم بگم خ یفقط م. ناراحت نشو. کردم یشوخ* 

 :لب گفتم ریز. ارمیب نییدوست داشتم فکش رو پا! نکبت

 .ستیهم کم ن یلیخ 57 -

 نیرو ب دیکل. نروم بود يآدم رو نیا. دمییبا حرص دندونام رو به هم سا. زد یلبخند کج یچرا، ول دمینفهم

همه  نیاما ا. خوب نبودم. دستش بود يتو فمیهنوز ک یول. انگشتام گرفتم و در رو باز کردم و ازش جدا شدم

 :با محبت نگاهم کرد و گفت. بود دیضعف هم ازم بع

 . خوبه ينجوریهم* 

 !دستم رو ول نکرده بود. زدم و بهش نگاه کردم یتلخ لبخند

کنار هم  انا،یآدام و د. کردند یرو داشتم که سوزن به چشمش فرو م یشدن به سالن خونه، حس کس کینزد با

چرا تو بغلش ! آغوش آدام نشسته بود؟ يچرا مثل بچه گربه تو انایکردند؟ د یم یما چه غلط يمبل خونه  يرو

 چمباتمه زده بود؟ 

 .ریم يممنونم آقا* 

فشرد، و پدرم که داشت طول و  یدستهاش م نیمادرم که کالفه سرش رو ب انا،یهر چهار نفرشون، آدام، د نگاه

بودنش  یتند پدرم، و عصب يبا قدم ها. دستم رو ول کرد ریم. کرد، به طرفم برگشت یم یعرض سالن رو ط

م فشار دادم و به خودم که ه بهصورتم کردم و پلکام رو  لیدستام رو حا اریاخت یبود، ب دایکه به شدت هو

 . دیبوس یداد و تند و تند موهام رو م یآغوشش فشار م ياومدم، داشت من رو تو

 ؟يکجا بود. شدم دخترم یم وونهید یداشتم از نگران* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٧١ 

 :کردم زمزمه

 . رفتم قدم بزنم، اما گم شدم* 

 :اومد، هق هق کرد یکه دستاش رو باز کرده بود و به سمتم م یاز جاش بلند شد و در حال مادرم

 ...کالج یصبح با اون حال رفت یوقت. یینجایخدا رو شکر، تو ا* 

 :گفت ریاجازه داد مادرم در آغوشم بکشه و رو به م پدرم

 !و شما؟* 

 . تیخانوم اسم یهستم، همکالس ریجان م* 

 :بخواد ادامه بده، گفتم نکهیاز ا قبل

 . کمکم کردند شونیا* 

 :باهاش دست داد و گفت پدرم

 . ممنونم* 

 :دیپدرم به سمتم چرخ. درست مثل االن من. بغض داشت، هنوز بغض داشت مادرم

 ...مادرت گفت صبح چقدر حالت بد بوده یوقت. نکن رید نقدریا گهید* 

 :مادرم ادامه داد. آگاهانه حرفش رو قطع کرد و

 . یمن و پدرت رو نگران نکن گهیکن د یسع* 

 :زدم و دوباره گفت يلبخند

  میو دوست پسرش بش انایکردنت مزاحم د دایپ يبرا میمجبور شد* 

 

. به تنم افتاد يصاعقه مانند يبعد رو شروع کنه، رعشه  يبخواد جمله  نکهیقبل از ا! و دوست پسرش انا،ید

 یم وونهیاشتم دد. رفت ینم شیکه پ يفرند و گرل فرند يروابط بو يفکرم تا کجاها! و دوست پسرش... اناید

 یبه سخت. کنن یم یپارتنر هم معرف عنوانراحت هم رو به  نقدریکه حاال ا! چند وقته با همن؟ ایلعنت نیا. شدم

 :نگاه کردم که صدام کرده بود ریآب دهنم رو فرو دادم و به م

 . دمتیخوشحال شدم د* 

 :و آروم گفت دیبه سمت خودش کش یرو گرفت و من رو کم بازوم

 . باش یقبل يسایآتر* 
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 :اون هم گرفته شد يانقدر که نه تنها خودم، بلکه چهره . تلخ یزدم، بس يلبخند

 . واقعا ممنونم* 

 :کرد و گفت اخم

 . زنمت یبا مشت م یتشکر کن گهیدفعه د هی* 

 :دوباره زمزمه کرد. زد يو اون هم لبخند محو دمیلبم خند يگوشه  با

 . یمن حساب کن يرو یتون یم* 

 یبود که من ِ احمق فکر م يزیمرد بهتر از اون چ نیا. دست دادم و کنار پدرم، تا دم در بدرقه اش کردم شباها

 ...اونها هم بدتر از اون. کردم

 .ریم يازتون ممنونم آقا* 

کس تشکر  چیپدر من تا به حال از ه! بود، پدر من؟ تیاسم لیواقعا دن نیا. باز به پدرم نگاه کردم مهیدهن ن با

فکر  نیو بالفاصله به ا. براش مهم باشم نقدریکردم ا یفکر نم. موهام رو عقب دادم یبا کالفگ. رده بودنک

کردم آدام نسبت  یفکر م. مهمم اناید يکردم برا یفکر م. افکارم اشتباه از آب در اومده بود. خودم پوزخند زدم

 ! هه. ستین لیم یبهم ب

با هم . زد یوقت لبخند هم نم چیپدرم ه. مات تر شدم. زد يمتواضعانه سر خم کرد و پدرم لبخند محو ریم

 انایو د مز،یآدام ج. نشسته بودم میزندگ يعذاب ها يو من به خودم که اومدم، روبرو میداخل سالن برگشت

 . جانسون

با لحن . شد یکرد که لبهام به زهر خند کج م یه منگا انایانقدر با تنفر به د. اناینگاهم کرد و بعد هم به د مادرم

 :گفت یمتشکر ساختگ

 . یکه تو ممکنه کجا رفته باش میهم حدس بزن ياومدن تا با همفکر نجایلطف کردن و ا مزیج يو آقا اناید* 

 یاون فقط م! به قول خودش غلط کرده انا؟یالاقل قصد د ایبود؟  نیواقعا قصدشون ا. از دهنم خارج شد يا هه

و . اعصاب تر بود يهم رو ایدن زیچ نیقابل تحمل تر ریزد که به نظرم از غ يلبخند اناید. خواد من رو بسوزونه

 :رو به من گفت

 !يشد دایپس باالخره پ* 

 :دادم و با پوزخند گفتم هیتک

 گفته که گم شده بودم؟  یک* 
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 . گران کرده بودهمه رو ن نیو ا يکرد رید یول* 

 :انداختم ینگاه یبه جلو خم شدم و با استهزا به چهار نفرشون، پدر و مادرم و اون دو تا عوض یکم

 !همه رو؟* 

هم توقع نداشت بعد از اون ضعف بعداز ظهر، بازم طعنه بزنم،  دیشا. خورد کهیوضوح از لحن پر تمسخرم  به

کنه، اون  یم رییتغ ،يزیهر چ يجلو! خهیرنگ چشمهام مثل  یحت سام،یاما من آتر. سرد باشم و پوزخند بزنم

 !زیهم با توجه به اون چ

پوزخند  هی. دیلرز یچشماش م ین ین. زدم و به آدام نگاه کردم يپوزخند. کس هنوز من رو کامل نشناخته چیه

 ...گهید

 . آدام یکردم بچه باز هم باش یفکر نم* 

 :زدم و با تمسخر گفتم یبه سمت جلو خم شدم و چشمک شتریب. گرد شد چشماش

 ...در ضمن* 

 :ادامه دادم يآگاهانه کردم و بعد از لحظه ا یمکث

 . يا قهیبدسل یلیخ* 

 یکه م يخنده ا "نیاول". خنده ریزدم ز يبلند يو من با صدا دیکش ینیه انایخوردند و د کهیدوشون  هر

 شهیمن هم! ؟یکردم، اما من و شوخ یتا فکر کنند شوخ دمیخند. هکن یدونستم اعصاب هر دوشون رو متشنج م

 . ام يجد

 نیهستم؟ ا سایمن همون آتر. کردم یو من داشتم شک م. کرد یو مادرم با افتخار نگاهم م دیبه زور خند اناید

 . داد رییچقدر من رو تغ یعشق لعنت

 :لبهاش نشست و گفت يرو اناید يخنده  يدر ادامه  یزورک يلبخند

 . يانگار عوض شد. سایکنم نشناختمت آتر یحس م* 

 :زدم و با تحکم گفتم يصدا پوزخند با

 . یوقت من رو نشناخت چیه. حست درسته* 

. ستادمیا اناید يجلو رفتم و روبرو. زدم يکرد که از جام بلند شدم و لبخند سرد یداشت شوکه نگاهم م مادرم

 :بهش کردم و گفتم یبا تمسخر نگاه. ش بلندتر بودمسر و گردن از کیحداقل 

 . يلطف کرد یلیخ. زمیممنون عز* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

 :شدم و گفتم لیزدم و به سمت آدام متما يخند شین. گرد شده بود چشمهاش

 . ازتون متشکرم. مزیشما استاد ج نطوریهم* 

برق چشماش . ن، خرد شدجدا شد و قبل از او. از وجودم جدا شد کهیت کیباهام دست داد، حس کردم  یوقت

من عاشقش . کرد یداشت وجودم رو تازه م. برد یداشت دوباره دلم م. برد یداشت روحم رو به سمت زوال م

 . نشوندم میشونیپ يرو یظیلدستم رو جدا کردم و اخم غ یبه سخت. چارهیِ عاشق ِ ب يآتر. چارهیمن ب. بودم

به حال اسفناکم . کندم که برم یدل نم. زدم یپر م شتریلمس ب يدونه که داشتم برا یخدا خودش م... یول

 :زدم و رو بهشون گفتم يپوزخند

 !تا بعد* 

و پشت همون . چشمام حلقه زد ياشک تو نند،یب یمطمئن شدم که صورتم رو نم یسمت اتاقم رفتم و وقت به

اشکم از  يوردم و پرده درآ فمیک يرو از تو لمیموبا. که مادرم هم وضع من رو داره دمیکدر بودن نگاهم، د

 !صفت یب ياناید. رحم یآدام ب. چارهیب يآتر. تر شد میمادرم ضخ يلرزون چشمها ین ین دنید

 . ریشب به خ* 

 لیموبا. باز کردم امیخوندن پ يرفت برا یم برهیرو که و لیقفل موبا یو با حالت عصب. پله ها باال رفتم از

 :صفحه حک شده بود ياسم مادرم باال. اومد یازش بدم م. یلعنت. دومم

 گفت؟ یم انایدخترکشه که د یهمون چشم آب نیا* 

 ياز گوشه  یو قطره اشک درشت. نگاه من بود نیانگار منتظر هم. و به مادرم نگاه کردم دمیراه پله، چرخ يتو

 :دیچشمش چک

 ؟يهمون که دوستش دار* 

نگاه . گلوم جاخوش کرده بود يتو یبغض سفت. نکردن هیگر يکردم برا یدرونم مبارزه م لیبا م یسخت به

هم از  یقطره اشک. دیقلبم لرز. یکرد و خداحافظ یحلقه م انایبه آدام انداختم که داشت دستش رو دور د یقیعم

واقعا . رحم آدام خرد شد یوجود ب ازکه  دمیو با چشم د. از قلبم جدا شد يا گهید يتکه . چشم من غلت خورد

 ! واقعا. هدردناک

 !وجود داره؟ يزیچ نیواقعا همچ. کنه یگفت درد و دل سبکت م یم انایکردم؟ د یبا مادرم درد و دل م دیبا

 :مادرم نوشتم يبرا

 !دخترکشه که قلب دخترت رو کشت یهمون چشم آب* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٧٥ 

دستهام  نیتخت نشستم و سرم رو ب يلبه  يخودم هم رو. تخت پرت کردم يرو رو لیاتاقم شدم و موبا وارد

پاهام  ن،یخودم جمع شدم و مثل جن يتو. توش نباشه يداریب گهیداشتم که د یدنیبه خواب یبیعج لیم. گرفتم

 يکردم به صدا یسع. واریسرم رو به د ي هیهم فشار دادم و تک يچشمهام رو رو. شکمم جمع کردم يرو تو

اون دوتا فقط دو تا . کنم یتوجه ین، باز سالمت م یکردند و اظهار خوشحال یم یکه خداحافظ انایآدام و د

 . ِ دروغگو بودند یعوض

 نهیهم با درد از س قمیآه عم. کرد ینکردن به خودم آورده بودم، درد م هیگر يکه برا يصورتم از فشار عضالت

 . تمام بودنم! روحم. کرد یوجودم درد م. ام خارج شد

. بدم نیتسک یناخونهام، خودم رو کم نیب چارهیب يکردم با فشردن پارچه  یاز بلوزم رو چنگ زدم و سع یقسمت

 !ایخدا... با هم تنهان گهید يامشب و شب ها. آدام شیرفت پ انایقدر عاجز نبودم، د نیوقت ا چیه

 هیکه فکر کرد با  یالیاحمق خوش خ يسایآتر! از اولم نداشته. وجود نداره سایآتر يبرا ییجا گهید. با همن حاال

 ...که ییسایآتر... اما. بر وفق مراده شهیهم ایکرد دن یکه فکر م ییسایآتر. بوسه از سر هوس دل برده

شد دل شکستن  یباورم نم. کردم چارهیام و بالش ب نهینثار قفسه س یبغضم رو فرو دادم و چند مشت یسخت به

 گهید انایآدام و د يصدا. از دست داده باشم یسادگ نیشد عشقم رو به هم یباورم نم. باشه یآسون نیبه هم

 .اومد ینم

ذهنم  يها تو تیوضع. نیشکم ا ياون، سر اون رو يبازو يرو نیسر ا. تخت هی يرو. اتاق هی يانا،تویو د آدام

 یداشتم رو به زوال م. شدم یم دهیخودم داشتم به چالش کش. شد یم دهیکش یفیکث يداشت به صحنه ها

 . دیچشمم بشم و باالخره چک يم مانع قطره اشک گوشه نتونست گهید. رفتم

 ...یلیخ. بود فیح یلیخ. بود فیح اناید يبرا آدام

فشار . گهیآه د هی. فضا پخش شد يام تو نهیس يتو یحجم خال هیآهم از . فشار دادم شتریلباسم رو ب ي پارچه

از جام . ارهیذهنم رو دور کنه و نه تونست خواب رو به چشمم ب يتو يپلکهام، نه تونست صحنه ها یدادن عصب

. داد یمغزم فالش بک م. شدند یم يپالیانگار تک تک صحنه ها داشتند ر. ستادمیبلند شدم و رو به پنجره ا

 یدوست نیا دمیفهم یهمون موقع م دیبا. به هم دهیدست در دست هم، چسب... سکو يکنار هم رو انایآدام و د

 یم دیبا. ستمین شتریبدبخت ب الیخوش خ هیکه  دمیفهم یهمون موقع م دیبا. من نداره يبرا ییجا اونها،

 . من نداره يبرا یآدام قلب دمیفهم یم دیبا. دل آدام رو برده انایکه د دمیفهم

 . که اشتباهه دمیفهم یم دیعشق، با نیا. یدوست يانتخابم، تو! اشتباهه یهمه چ. اشتباهه دمیفهم یم دیبا
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 ینیب شیمن پ. کرد یبغض داشت خفه ام م. شکمم جمع کردم و دستام رو دور زانوهام حلقه يرو تو پاهام

 گهید. زد شمیشکوند، آت. بغض، من رو شکست نیاما ا. روز نشکوندمش نیکردم که تا ا یروزها رو م نیهم

 . ام یجسم تو خال هیحاال فقط . هم ندارم یقلب. برام نمونده یچیه

با باز شدن در، . بدون عشق یبدون قلب، قلب یقلبم رو از دست دادم و حاال بدن. بدون قلب یجسم تو خال هی

. واکس خورده و براق پدرم يپشت سرش، کفش ها. شدم رهیمادرم خ ي دهیکش يسرم رو بلند کردم و به پاها

 نیشکستن من بعد از ا نیا. وردرو درآکه اشک مادرم  دمیکش یقیسرم رو کامل باال کردم و همزمان نفس عم

 یبود و داشت من رو نگاه م ستادهیپدرم با فک منقبض شده پشت سرش ا. حتما درد آور بود ،یاحساس یهمه ب

 :لب گفتم ریبهشون کردم و ز یبا بغض نگاه. دیکش یحتما اون هم داشت درد م. کرد

 . حق من نبود نیا -

 ریرفتن تخت، تصو نییبا پا. توانم بود يضربه ورا نیا. سردم بود. دیلرز ینم مبد. انداختم نییدوباره سرم رو پا و

 ياز گوشه  يزانوهام گذاشتم و قطره ا يسرم رو رو. دمیاشک د ياز مادرم و بعد هم پدرم پشت پرده  يمحو

چشمام . نهیمن رو بب ي هیکس گر چیه استمخو ینم. نندیمن رو بب ي هیخواستم اونها گر ینم. دیچشمم چک

بر  یمحوش مبن يو زمزمه . موهام حس کردم ينوازش دست مادرم رو رو. شد یداشت از شدت سوزش کور م

 . ورم کرده ام يچشمها

 سا؟یآتر* 

بود با همه  يمرد عاد هی. بود؟ آدام هومو نبود عهیهمه حرفها شا نیسالها، ا نیا یعنی. نبود. نبود. هومو نبود آدام

. آدام هومو نبود. اناید يخود شدن فقط برا یعالقه، عشق، از خود ب. اناینسبت به د يدو احساسات عا زیغرا ي

 . من خودم رو مضحکه کرده بودم یعنی. من هم نبودم

 دخترم؟ سا،یآتر* 

رو  تیمیاحمق بودم که اون همه صم. گرفتم دهیاسمهاشون رو ناد نیاحمق بودم که اون قلب ب. احمق بودم من

 یحسادت م انایخوامش، احمقم که به د یتپه، هنوزم احمقم که م یهنوزم احمقم که دلم براش م. گرفتم دهیناد

 . احمق به تمام معنا هی. کنم

 ؟یکن یبا خودت چه کار م يدار سا،یآتر* 
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انگار چنگ زدند و قلبم رو . ام کار گذاشتند نهیانگار آهن مذاب داخل س. سوزه یمن، چقدر قلبم م يخدا

 يچقدر به اون مرد، با اون دستها. چقدر دستام سرد شده. چقدر سردمه. دندیکش رونیو تپنده ب نیطور خونهمون

 . دارم اجیگرم احت

 یچقدر چشمام م انا؟یچرا من نه، چرا د ره؟یگ یبغلش نم يچرا اون منو تو. زنم یم خیسردمه، دارم  چقدر

 ...چرا من نه ا،یخدا. ارمیسال رو درب 20 نیا یخوام تالف یانگار م. کنم هیخواد گر یانگار بازم دلم م. سوزه

 يگونه ام گذاشتم و به زننده  يحس پرت شدن سرم به سمت چپ و سوزش گونه ام با بهت دستم رو رو با

 گهیپدرم د. داد یکرد بغض نکنه و داشت انگشت حلقه اش رو ماساژ م یم یمادرم بود، سع. ضربه نگاه کردم

 :همه ضعف دختر مستحکمش رو تحمل کنه و رفته بود نینتونسته بود ا دیشا. نبود

 ؟ياریسر خودت م ییچه بال يدار* 

 :شده بودم، گفتم رهیکه به ناکجا آباد خ یرو به طرف پنجره چرخوندم و در حال سرم

 . ستیمهم ن یچیه گهید* 

به شدت از جا . نکنم هیردم که گرک یاما به شدت خودم رو کنترل م. من هم يشونه ها. دیلرز یهاش م شونه

 :داد زد بایو تقر دیپر

 . ما مهمه يبرا. پدرت يمن، برا يبرا. مهمه. هست* 

 :داد، گفت یدستم رو گرفت و همونطور که دستام رو ماساژ م. من زانو زد يپا يجلوم و کنار تخت، روبرو اومد

 . نمیزتریعز يتو ما رو دار* 

 :کردم زمزمه

 . خوام یاونو ممن . ستین یگاف* 

 :خودم کز کرده بودم گفت يبه من که دوباره تو یجاش بلند شد و با ناراحت از

 . سایکشه آتر یعشق تو رو م نیا* 

 :بسته شدن در، سرم رو باال آوردم و به در بسته شده نگاه کردم يصدا با

 . نداره یتیاهم* 

. از خودم یحت. از همه کس ز،یاز همه چ. چقدر خسته ام ا،یخدا. دادم هیتک واریرو دورم حلقه کردم و به د دستام

 عشق تو با من چه کرد؟ ؟يسرم آورد ییچه بال. تنگ شده یِ قبل ياون آتر يچقدر دلم برا

 . یواقع يبازنده  هی. بازم یم نیاز ا شتریدارم ب. رم یم لیاز درون تحل دارم
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. سوزوند، مثل الکل با درصد باال. تمام وجودم رو سوزوند شیتلخ! حیمس ای. آه پرسوزم رو مهار کنم نتونستم

 .زهرمار نیتلخ تلخ، ع. باال یلیخ

کرده بودم که  یپاهاش له شد؟ من چه گناه ریز یرفت؟ کجا، ک نیاز ب یمن، اون همه غرور، ک يخدا

 اناتیجر نیا ،یهمه بدحال نینبود، ا بیعج. سوخت یمعده ام م. بودم ریو تحق یحرمت یهمه ب نیمستوجب ا

 هیاالن دلم . قورت دادم یآب دهنم رو به سخت. یساعت متوال نیچند يبودنش برا یو خال یدر پ یپ یعصب

دلم  يتو یکه هر چ هیگر هی. گهید زیچ چینه ه. نیمفصل، فقط هم ي هیگر هی. خواست یم هیگر ریدل س

. یقبل رینفوذ ناپذ تیاسم سایم همون آتردوباره بش. احساساتم رو.نفرت رو . عشق رو. هست رو بشوره و ببره

 . ماتم برد – اناید –و اسم کنارش  جیآروم مس دنیرو از کنارم برداشتم که به ساعت نگاه کنم اما با د میگوش

ها همش  نیدونستم ا یم. شه ینم يوقت دوست بد چیه انایدونستم د یم. دونستم یم. بازش کردم جانیه با

محک زده شدنم  يمسخره است برا یشوخ هی نایدونستم ا یم. سمسهیکر زیسورپرا نایا يحتما همه . هیباز هی

 . کنه یدونستم عشقم رو امتحان م یم. آدام ي لهیبه وس

 لهت کنم؟ نیاز ا شتریب يخوا یم ؟یبرنداشت تییغرور کذا نیهنوز دست از ا* 

 اناید. بشه انیب نیتونست واضح تر از ا یمنظور نم. زدم خیدفعه  هی. وجودم سرد شد يدوباره همه . ختیر دلم

هم به مرد مورد عالقه اش . دو نشون زده بود ریت هیکارش با  نیبا ا یلعنت ياناید. در صدد له کردن من بود

 يمن چه بد. دمیلرز یدوباره داشتم م. تخت يرو ول کردم رو یگوش. بود و هم از من انتقام گرفته بود دهیرس

 !خواست لهم کنه؟ یدر حقش کرده بودم که م

و . پنجره رو بستم. که به صورتم خورد، تنم رو لرزوند یباد خنک. رو حلقه کردم دورم و از جام بلند شدم دستام

 ». وجود من سرده نیهوا هم ع« فکر کردم 

. بر آروم بودن داشت یکه سع دمیرو شن یاعتراض يو صدا. مکث کردم يدر اتاق پدر و مادرم، لحظه ا پشت

 کرد؟ یاعتراض م یک... به پدرم،

دختر  نیسر دختر من آوردند؟ ا ییبا اون دوست پسر آشغالش چه بال یاون دختر عوض. نیبس کن کارول* 

 . کالج شد یکه با اون راه ستین یاون

من سر در  انیخواست از جر یم. کرد یداشت بهش اعتراض م. کرد یداشت با مادرم صحبت م! من يخدا اوه

 :ادامه داد . ارهیب

 بدتر بشه؟ شیروح تیوضع يخوا یتو که نم. پرسم یاز خودش م ،یاگر بهم نگ* 
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 ...دفاع از من يبرا پدرم

 یکه شوخ یدون یم. رم سراغش یاالن م نیبهم بگو، وگرنه هم. سر اون دختره ریز یهمه چ دونمیمن م* 

 یگ یحاال بهم م. کنم یت پسرش مکارو با اون دوس نیبعدم هم. رهیزنمش که بم یانقدر م. کنم ینم

 نه؟ ای ن،یکارول

 !پدرم مهم بودم يبرا من

 ایامروز،  يو مات تر از هر لحظه . به خودم نگاه کردم نهیآ يتو. شدم ییکنار اتاق گذشتم و وارد دستشو از

و زخم نسبتا  افتهیو پوست خراش . بادکرده ینیمتورم، ب يپلکها. کدر کدر. فروغ یب يچشمها. روزیبهتره بگم د

 يو چونه ا. خشک و ترك يلبها. روش يو خون خشک شده . چنگ امروز بود ادگاریکه کنار صورتم،  یقیعم

دلم . مهم نبود. سوخت یزخمم م. به صورتم دمیمشتم رو پر از آب کردم و پاش. دیلرز یهنوز م. دیلرز یکه م

 . کرد یم تمیاذ شتریب نیا. گرفته بود شیآت

 دم؟یعشق دست نکش نیبه عالقه اشون شک نکردم؟ چرا از ا دم،یاسمشون د ریلب ها رو زاون ق یوقت چرا

 ادآوریامروز،  ادگاری. گونه ام رو پاك کنم يکردم با نوك انگشت، خون رو یو سع دمیمشت دوم رو هم پاش

 !نبود... ماون ه. من هوموسکشوال نبودم. که به باد رفت ییآبرو ادگاری. احمق فرض شدنم

 یم. نبود. نبود. نبود نیحق من ا. را ه گرفت يو بعد چند قطره ا. دمیکش یقیخم شدم و نفس عم ییروشو يرو

. همه شکستن باشم نیهمه اشک و ا نیحد نبود که االن مستحق ا نیذاتم به ا يتونستم قسم بخورم که بد

 !شد؟ یمحسوب م عاواق یول. بد یلیخ. شد، پس من هم بد بودم یمحسوب م يو غرور بد ياگر سرد

 . گرفتم دهیزخم رفت و سوزوندش رو ناد نیکه ب یدوختم و قطره اشک نییرو به پا نگاهم

 ». چشماش سگ داره انگار! شرف یخوشگله ب یلیخ يوا «

سگ . دیاون روح من رو از هم در يچشما یسگ وحش. رو خودم حس کردم نیمن ا. سگ داشت چشماش

 . افتادم نیزم يبه من زل زد و من دوزانو رو يچشماش با سرد. دنکر یخوردن من توجه نیچشماش به زم

 . توجه باشم یتونم بهشون ب ینم... اما هنوز اون چشما افتادم

 . است یکرده بود، آب یکه قلبم رو زخم يریاما ت. زدم یبه چشماش تهمت نم من

 ». يتو دوستش دار «



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 يمن همه . بهش عالقه دارم. من دوستش دارم، عاشقش هستم. گفت دوست داشتن از عشق برتره اون

 نطوریهم. اگر دوست داشتن از عشق برتره، من هر دو رو با هم دارم. رو با هم به اون دارم ایاحساسات مثبت دن

 . وار رو وانهیاون جنون د

 ». ر کشفشون کنمبزا. نمیب یرو م ییچشما نیباره که دارم چن نیاول «

تو  ،يمن کشف کرد يتو اشک رو برا. منو ياما نه راز چشمها. يتو کشف کرد! یلعنت. يکشف کرد تو،

 . شد انایبه اسم د يا زهیجا افتیکشف تو، موفق به در! یعوض یلعنت. يمن به ارمغان آورد يشکستن رو برا

 »! ها تهیدرس تخصص ؟يبرگرد يخوا ینم ،يآتر «

دانشجوها از من  يهمه  يجلو یاما اون لعنت. کردم یرو قبول نم شیکاش عذرخواه. گشتم یبرنم کاش

 یرو سر من خال تشیبوده و عصبان یگفت اون روز عصب. اومده شیکرد و گفت سوء تفاهم براش پ یعذرخواه

ها رو، همه رو ساعت  رو،هام  هیکاش ثان. سال رو هدر داده بودم هی نیکاش ا. گشتم یکاش برنم ا،یخدا. کرده

 . رو با هم از دست دادم زمیخواستم وقتم به هدر نره، اما همه چ یمن م. برده بودم نیاز ب

» my weird love « 

و نفرت  ياون سرد ایاون احساسات سوزان چشمهاش رو باور کنم . دمیبود که د يموجود نیتر يعاد ریغ اون

بود، بغلم کرده بود  دهیآشکار رو؟ اون منو بوس یتوجه یاون ب ای رمیاون محبت رو در نظر بگ! اندازه اش رو؟ یب

 . هد یهم انجام م انایها رو با د نیا يو حاال مطمئن بودم که همه 

نقطه  نیتر ریناپذ یو دسترس نیتر دیدر د يکه تو ينقره ا سیاون خودنو يو رو. اتاق چرخوندم يرو تو نگاهم

داده  هیاون عشقش رو به من هد! نه. هیهد نیو آخر نیاول. نسبتا بزرگم يکتابخونه  يرو. اتاق گذاشته بودم ي

زدم،  ینم یلیس انایبه صورت د یبم لعنت اون ياگر من تو. بود انایرسوندنش به د يبرا ه،یهد نیا دیشا. بود

 یرو بغل نم انایوقت د چیاون ه دیو شا. شدم یمن عاشقش نم دیشا. شدند یتفاوت از کنار هم رد م یب دیشا

نه؟ . بوسش یبسوزه، حتما آدام م اناید ياگر گلو. سوخت یگلوم م. کرد یخطابش نم زمیو عز دیبوس ینم. کرد

 يلبها يبود، رو دهیرو که من رو بوس ییتونم تحمل کنم اون لبها ینم. رمیم یم ن،م يخدا... اگر لبهاش رو

 يتونم اون بوسه  ینم. دل هر دوشون رو تحمل کنم از ته قیعم يتونم اون بوسه  ینم. نهیدوستم بش نیبهتر

 رپ قیعم يتونم اون بوسه  ینم. رو تحمل کنم شیکش»  you may kiss the bride«  يبعد از خطبه 

 . تونم یبه خدا قسم نم. تونم ینم. رو تحمل کنم یطوالن يرابطه  هیبعد از  تیاز رضا
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. زد یچشمام دو دو م. زدم یصدا هق م یب. به هق هق افتاده بودم ه،یتند شده بود و دوباره بدون گر نفسهام

جفت چشم چند  هیمگه ! شد؟ ینم یتونیمن ز یلعنت يشده بود؟ چرا چشمها اناید یتونیز يآدام عاشق چشمها

  د؟نبو! قشنگتر نبود؟ بود؟ انا،یرنگ پر از نفرت د هی يرنگ من از چشمها

مشخص بود  رشیاخ ياز رفتارها. بود زاریاون از من ب. نره رونیر زدنم بزا يدهنم گرفتم تا صدا يرو جلو دستم

 زاریاون از من و غرور م ب. کردم یم رشیتعب»  دنیکش شیبا پدست پس زدن و با پا پ« به  یو من با سادگ

 یرو م انایاون بدن د. خواست یرو م انایاون لب و دهن د. بود دهیکه خودش بوس... که ییلبها نیاز ا. بود

 . انایفقط د. اناید زیهمه چ. خواست

 تو بود؟  کیآدام پاداش کدوم کار ن ؟یاش کن فتهیش نجوریا یکه تونست يچه کرد اناید

 يریچه کار خ اناید. کردم یراهرو تا اتاق رو به زحمت ط ریو مس دمیکش رونیب ییخودم رو از دستشو یسخت به

 ؟يبا من چه کرد ،یلعنت ؟يکرد

 نقدریچرا، چطور، ا. شوك بودم يهنوز تو. شد یدونستم چ ینم. اتفاقات برام مشکل بود نیکردن ا هضم

عشقش  يها قهینه؟ شق. بوسه یآدام سرش رو م انا،یحتما موقع سر درد د. دیکش یم ریهام ت قهیشق ؟یناگهان

 . رو

همه احساس از کجا اومده بود؟ من  نیا. انداختم و قطره اشک لغزنده رو با سر انگشت مهار کردم نییرو پا سرم

وقت  چیه. کردم یوقت اعتراف نم چیه. دلم دوست داشتم يافراد رو تو. نبودم نطوریمطمئنم که ا. نبودم نطوریا

 . شد یداده نم حیترج انایوقت د چیه. شدم یپس زده نم

 دنیهوا و سرك کش شیو به گرگ و م. خودم مچاله شدم ينشستم و تو يگهواره ا یصندل يپنجره رو کنار

 ینم. نبود یشدن ریجوره تعب چیه! یلعنت... من و آدام يرابطه . شدم رهیدرختها خ يشاخه ها نیآفتاب از ب

 . ماه من بود ،بودم و اون يکم نور يدونستم که در نظرش ستاره  یاما م. تونستم مثال بزنم

 دخترم؟ يداریب سا،یآتر* 

 . شد ینگاه مادرم از فرق سر تا نوك پام جا به جا م. مجا بلند شدم و آروم در رو باز کرد از

 ؟يدینخواب* 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 . نتونستم* 

 :زد و آهسته تر از من زمزمه کرد يپوزخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٨٢ 

 ؟یکن یبا خودت چه کار م يدار. زنند یچشمات داد م* 

 .ام رو کنترل کنم یسم شخندیکردم ن یبه سمتش و سع دمیچرخ

 ؟يبود اتیمعلم ادب یوقت ؟يخوند یشاگردات م يبرا ران،یا يکه تو ياون شعر ادتهی -

 :بده، ادامه دادم یجواب نکهیاز ا قبل

 . رود یکه جانم م دمید شتنیمن خود به چشم خو -

آوردم  رونیرو ب یرنگ یو بافت مشک دمیکش رونیرو از تنم ب راهنمیانداختم و پ نییسرم رو پا. قینفس عم هی و

 ...مثل عزادارها اه،یسر تا پا س. بود یشلوارم هم مشک. به همون رنگ یفیکفش و ک. دمیو پوش

 یکس. رو از دست داده بودم زانمیاز عز یکی. رو از دست داده بودم یهمونطور که به صهبا گفته بودم، کس من،

 چیکه ه یاحساس لعنت نیدار اعزا. عزادار عشقم. من عزادار آرزوهام بودم. قلبم بود که مرده بود. فوت نکرده بود

 . شد یجور خشک نم

راستم  يشونه  يطرفه رو هیبندش رو . روزم رو فرو کردم داخلش يرنگم رو برداشتم و کتابها یمشک ي کوله

چشمم به  يوارید يقد ي نهیآ يشدم، تو یکه رد م ییرایاز کنار پذ. دستم گرفتم يانداختم و پالتوم رو رو

. بود زینشون از دست دادن اون عز کهگونه  يرو یزخم. شده یپف کرده و زخم. ر عزاداردخت هیبه . خودم افتاد

 . به حال خودم، با درد لبخند زدم

 !زهیغم انگ ایاما دن. خندم یم من

 ...زهیغم انگ واقعا

 انایبود که از د يزیچ نیآخر نیا. پخش رو زدم يدکمه . شدم نمیدادم و سوار ماش رونیرو آه مانند ب نفسم

 . کشنده نیغمگ يآهنگ ها نیا. مونده بود

 .بود يگریاول دل تو با د يهمون روزا از

 

 .بود يپات بمونه، اون که عشق بهتر شهیهم کاش

رو پارك  نیماش. دست به دست هم داده بود که من رو بکشه یهمه چ! ایخدا. رو دور فرمون فشار دادم دستهام

 :لب زمزمه کردم ریز. راه افتادم میاز دروس عموم یکیکردم و آروم، به سمت کالس 

 .بخشم یوقت، تو رو نم چیه زمیعز بدون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٢٨٣ 

عذاب آور . دمید یم انایآدام رو دست در دست، تو آغوش د ي هیمتوهمانه، همه جا سا. زد یدو دو م چشمهام

 فمیآروم ک! وجه چیبه ه. گرفتم اناید کینزد یخال ینگاهم رو از صندل. پر شده بود بایکالس تقر. بود، و کشنده

به  یول. دونم ینم. نشستم واریبه د دهیرد شدم و کنارش، چسب ریم يشونه ام جا به جا کردم و از جلو يرو رو

کرده  شیآرا يبود که داشت با اون چشمها یقابل اعتماد تر از اون دوست یلیمرد خ نیا ط،یشرا نیا ينظرم تو

پس . همه وقت سکوت کرده بودم نیمن که ا. گفتم یم دیتباه کردم، نه؟ نبااش. کرد یاش، با تمسخر نگاهم م

  د؟یپر رونیب» عاشقت شدم « شد و  بازقفل  نیچرا اون لحظه ا

 :آروم گفتم. کردم ینگاه جان رو حس م ینیسنگ

 . زهیر یاعصابم به هم م ؟ینگاهم نکن يطور نیا شهیم* 

. داغون نطوریو حاال ا. غرور کالج بودم يمن اسطوره . کار رو بکنم نیخواستم هم ا ینم. کردم ینم نگاهش

 . بود دید يتو یلیبود، خ دید ياما تو. نهیگونه ام رو بب يرو یکس اون زخم لعنت چیخواستم ه ینم

 که هست؟ ینیتر از ا ختهیبه هم ر* 

به حال خودم زدم و شروع به  يپوزخند. بار اون نگاهش رو گرفت نیا. و مات نگاهش کردم دمیچرخ ناخودآگاه

 انایکه گواه عشق آدام و د يهمون کاغذ. آورده بودم رونیب فمیک يکردم که از تو يکردن برگه ا یخط خط

 ياحساس تازه شکوفه زده  ع،همون قلب اون موق. که اون قلب و اسمها روش حک شده بود ياون کاغذ. بود

 یاما هر از چند گاه. کردم تمام حواسم رو معطوف درس کنم یم یسع. االن شده بود ریاون موقع که الو اف

. کردم یفراموشش م دیبا گهیکه د يهمه خاطره ا نیچقدر تلخ بود ا. کرد به سمت خاطراتم یپرواز م المیخ

 . که دور بود یهمه عشق نیا

 .مانده ام مهجور از او من

 .و رنجور از او چارهیب

 .رود یم مدور از او، بر استخوان یشیکه ن ییگو

رو  ریحضور م. گذاشتم فمیلباسم رو مرتب کردم و کتابها رو داخل ک نییاز جام بلند شدم و پا. تموم شد کالس

 :آروم گفت. کردم یپشت سرم حس م

 . يمتاسفم اگه ناراحت شد* 
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م شونه ا يرو رو فیو ک دمیچیرو دور دستم پ فیبند ک. دور شدنش گوش کردم يندادم و فقط به صدا یجواب

عشق از دست  مز،یآدام ج. جانسون انایدوست پسر د مز،یآدام ج. بود مزیکالس آدام ج يکالس بعد. انداختم

 . من يرفته 

هر . و صهبا ریام. برگشتم و نگاه کردم. شونه ام ينشست رو یدست. به راه افتادم یحال یکوتاه و ب يقدم ها با

صورت مسخره  نیآره خب، ا. نندیب یمن م یبیبه عج يکردند که انگار بار اوله که موجود یدو چنان نگاهم م

خودم رو عقب  اریاخت یکه ب ردصهبا دستش رو به سمت زخم صورتم آو. باشه بیعج دمیپف کرده با ي

ر در خواد نگاهم رو بشکافه و از راز درونم س یکردم م یو نافذ بود که حس م قینگاهش انقدر عم. دمیکش

 .ارهیب

  سا؟یآتر يشد یشکل نیچرا ا -

 . چرخوندم و اون دستم رو گرفت يا گهیرو به طرف د سرم

 بال رو سرت آورده؟ نیکه رفتنش ا هیاون ک. يرو از دست داد یکس یگفت -

 :دیجلو اومد و محتاطانه پرس یعل ریزدم که ام يپوزخند اریاخت یب

 گم؟ ینمرده، درست م یکس -

 :کردم که ادامه داد نگاهش

 ه؟یموضوع عشق -

دونستم اون ضرب  یهنوز نم یول. دونم تا چه حد موفق بودم ینم یول. نشون ندم یکردم عکس العمل یسع

 ...ها رو یرانیامثل معروف ا

 .عالمت رضاست سکوت

 :آهسته گفت صهبا

 ...مزیاستاد ج -

کردم  یسع. کردم یاحساس سرما م. افتاد یت مفشارم داش. حرفش رو ناگفته گذاشت یبعد سکوت کرد و باق و

شلوارم فرو کردم  يها بیج يدستام رو تو. نشم یکردم عصب یسع. کردم واکنش نشون ندم یسع. نرمال باشم

 :و گفتم

 . ستیاون هومو ن -

 .مشت کردم بهامیج يو دستام رو تو دمیلبم رو جو ي گوشه
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 . رو رسما اعالم کردن شونیدوست يرابطه . رابطه داره انایاالن با د -

خودم رو . حرف من رها شده بود باعث شد نگاهش کنم انیبا پا ،ینفس متعجب صهبا که بعد از حبس يصدا

 :نکردم و از کنارش رد شدم یتوجه. به سمتم اومد دنمیآدام با د. و به سمت کالس به راه افتادم دمیکنار کش

 ت؟یخانوم اسم سا؟یآتر* 

 . که سهم من نبود ییصدا نیمتوقف شد و قلب من فشرده شد از ا میدر چند قدم. و به سمتش برگشتم ستادمیا

 . بدهکارم یمعذرت خواه هیبهت * 

 . نگاهش هم نکردم یحت. نگفتم یچیه

 . کردم يرو ادهیکم ز هی. بودم یعصب یلیخ روزید* 

 کم؟ هیفقط ! کم؟ هی

 . دیببخش* 

مترو،  يگن که تو یم یرو وقت دیببخش. مانع بغضم شده بودم یبه سخت. ملبهام رو به هم فشرد. رفت و

  یرو لگد کن یکی يپا یاشتباه

 . ینفر تنه بزن هیگن که ناخواسته به  یم یرو وقت دیببخش

دادن سرم به  هیخواستم با تک یکردم که م یم يدیشد ياحساس گرما. نشستم واریکالس شدم و کنار د وارد

 نیکردم و ا یاحساس ضعف و خال م. متوجه شدم که صهبا کنارم نشست. بدم امشیالت یخنک، کم وارید

 . من، خودت کمکم کن يخدا. شد از درون فرو بپاشم یاحساسات باعث م

بازوم قرار گرفت و  يکه رو یبا احساس دست. گرم شده بود فاصله گرفتم گهیرو بستم و از سنگ که د چشمام

 شیصندل يدسته  يرو يبا چشم به برگه . سمت صهبا چرخوندم و نگاهش کردمتکونم داد آروم سرم رو به 

عالمت  هیکه به  دیلرز یاسمم عالمت زدم اما انقدر دستم م يخودکار کنار برگه رو برداشتم و جلو. اشاره کرد

 :لب غر زد ریتکون داد و ز يصهبا سر. شد لیکامال نامفهوم تبد

 ؟ياومد یحالت واسه چ نیبا ا -

 :بار با تعجب گفت نیدوباره نگاهم کرد و ا. سوخت یاز شدت گرما تمام بدنم م. سوخت یم مگلو

 تو چته؟ -

 :دادم که بازوم رو گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم هیبه سنگ ها تک دوباره

 ؟يقرمز شد نقدریچرا ا -
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نگاهم به روبرو بود . شد احساس لرز بکنم یسنگ باعث م یخیبدنم داغ بود و . لب گفتم ریز»  یدونم ینم «

نگاه ها، دوباره  نیبودن ا دهیفا یبا فکر ب. کرد یم نییرو باال و پا یکه داشت به قصد پرسش اسام يو استاد

اون  ،یلعنت يبرگه  نیا يکردم که به جا وکتابم ور رفتم و از ته دل آرز يبا گوشه . انداختم نییسرم رو پا

 . اشهدستم ب يانگشتها تو

 . تیاسم سایآتر* 

 يپوزخند. خورد کهیچهره ام  دنیبه وضوح متوجه شدم که با د. کرد یرو باال کردم و نگاه هامون تالق سرم

انگشت دوم  ينگاهم رو به حلقه . رو صدا کرد گهید یکیمکث، اسم  يو لحظه ا یقیبعد از نفس عم. زدم

. اشون دوطرفه است عالقهچقدر خوشبختند که . ختیدرونم ر يزیدوختم و ناخودآگاه، چ یعل ریصهبا و ام

 ! پر از مهر رو رد و بدل نکنند ينگاه ها نیمن ا يکاش جلو! چقدر عاشقند

. رهیگ ینم رادیبهش ا یو مقررات ریسختگ شهیمرد هم نیدونستم چرا ا یاومد و من نم یم اناید يخنده  يصدا

. بدصدا و نحس بود یکالغ يمن بدتر از صدا يکه برا ییها خنده. برد یخنده هاش لذت م ياز صدا دیشا

زد،  یسر م یاز هر کس قبل، یحرکت مدت نیفکر کردم که اگر ا نینشست و من به ا میشونیپ يدست صهبا رو

 . بود ینیب شیقابل پ ریواکنشم غ

 . سایآتر يتو تب دار ؟يد ینشون نم یواکنش چیچرا ه -

 : نگاهم کرد و زمزمه کرد یناراحت با

 . يبه شدت تب دار -

 :زمزمه کرد. صورتش در هم شد و

 . سایخونه آتر يبهتره بر -

 :تکون دادم که سرش رو به سمتم آورد و گفت یمنف يبه نشونه  يسر

 . نکن يکنم لجباز یخواهش م -

 يهمون مرد. اش بودم یسال تمام در پ کیبود که  يهمون مرد نیا. رو ازش گرفتم و به استاد دوختم نگاهم

 یهمون. تمام خرد کرده بود یرحم یکه من رو با ب يهمون مرد. که تمام احساسات رو با اون تجربه کرده بودم

 !انایمرد د. شده بود ادکه االن دوباره فقط است يزیهمون آدام عز. که عشقم رو به سخره گرفت

 یصهبا هم ب يبه اصرارها یحت. کالس رو به اتمام برسونم نیتم اخواس یم يسوختم و با پافشار یدرون م از

اعتراض آدام، اوه نه،  يکرد و غر زد که باالخره صدا حتیانقدر کنار گوشم حرف زد و نص. کردم یم یتوجه
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. رنگ نگاهش رو حدس بزنم نستمتو یم. کردم یرو حس م اناید نینگاه سنگ. بلند شد مزیاستاد ج د،یببخش

من . شتریمن از همه ب دیمن، شا. میکرده بود رییچقدر همه تغ. زدم يتلخ خند! مدت، تمسخر نیا يمثل همه 

 . من شکست خورده بودم. کرده بودم هیگر

انقدر احساس ضعف و گرما . رو جمع کردم لمیبلند شدم و وسا ،یحرکت خاص چیحرف و ه یکالس، ب انیپا با

 . خسته یلیخ. خسته بودم. خنک دراز بکشم و بخوابم نیزم يخواست همونجا، رو یکردم که دلم م یم

 ؟يایتوام م. سایآتر رونیب میبر میخوا یما م -

 :به صهبا انداختم و گفتم ینگاه

 .خوش بگذره. نه -

 :شد و گفت کیبهم نزد یکم

انگار . سایآتر ستیچشمات ن يتو یحس چیه. ترسونه یاما االن، نگاهت منو م. چشمات قبال پر از غرور بود -

 . شدن خی کهیچشمات دو ت

 . زهرخند و پوزخند شهیمثل هم ایاسمش خنده بود، . دونم ینم. شد دهیلبم به سمت باال کش ي گوشه

قلبم . دمیترس یم مزیاستاد ج... از رد شدن از کنار آدا. از کنارش رد شدم یخداحافظ یرو برداشتم و ب فمیک

با . هنوزم دوست داشتم بغلش کنم. گرفتم اعتراف کنم میکه تصم یتتندتر از وق یحت. زد یم شهیتندتر از هم

 نهیس ينفسم رو تو. حل بشم دشوجو يموهاش رو ببوسم و انقدر خودم رو بهش فشار بدم که تو طنتیش

 یرو حس کردم که به سمتش رفت و ب انایچشم گذر د ياز گوشه  ش،یکیمن به نزد دنیحبس کردم و با رس

پا بلند شد و گونه اش رو  يپنجه  يپر از بهت و متعجبشون، رو يکالس و نگاه ها يتو يتوجه به شاگردا

 :و گفت دیبوس

 . زمیعز یخسته نباش -

 .تموم شده گهید یخوب

 . مثل خودت بدم منم

 .خوام دروغ بگم یم منم

 .بلدم یدو رنگ منم

 :با لهجه گفت. داد رونیو صهبا پر از حرص نفسش رو ب. قلبم فشرده شد. ام کرد وونهیآدام د لبخند

 .زمیمتشکرم عز -
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 .به کارت ندارم يکار

 .ستین هیمن گال ي قصه

 .زنم یبه تو نم طعنه

 . به ماجرا زدم طعنه

 يفقط برا انایحرکات د نیمطمئن بودم که ا. حس کردم که قلبم دوباره شکست د،یرو بوس انایدست د یوقت

کردم  یو سع دمیبه عقب چرخ. بود عیواقعا ضا نیو ا... نیو ا. سر جام خشک شده بودم. منه شتریخرد کردن ب

 . رو مهمون لبهام کنم یشگیپوزخند هم

 . زود باش صهبا -

 دمیو د. خورد و به سرعت به سمتم اومد ینسبتا بلند من، تکون يچون با صدا. هم انگار خشک شده بود صهبا

 .که وقت عبور از کنارشون چه طور با نفرت نگاهشون کرد

 .کنارته گهید یکیروزا،  نیدونم که ا یم خوب

 .ارتهیهم واسه تو، هم واسه اون که  مبارکه،

بغض کرده بودم و . بغض کرده بودم یخواستم، ول ینم. دادم رونیو نفسم رو محکم ب ستادمیاز کالس ا رونیب

اشک خودم  پر از يچشماش، چشمها يکرد و من تو یصهبا نگاهم م. وجه قصد نداشتم که بشکنمش چیبه ه

 .دمید یرو م

 . مخالفت کرد، منم حال االن تو رو داشتم ریپدرم با ازدواج من و ام یوقت -

 :کرد ادامه داد یم ییکه من رو به جلو راهنما یرو دور کمرم حلقه کرد و در حال دستش

 .يتو خدا رو دار. به نفعته، همون بشه یاز خدا بخواه هر چ -

 :گفت تینگاهم کرد و با جد میمستق

 .ریام یحت. و پدر و مادرت رو. من رو -

 :زدم و گفتم يلبخند یسخت به

 . دونم یم -

 . راه افتادم نمیکردم و به سمت ماش یخداحافظ نامفهوم

 .زمیخوندم عز دستتو

 . تموم شده گهید يباز
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 .رو پرت کردم داخل فمیرو باز کردم و ک نیماش در

 .خوام مثل گذشته ها، مهرمو پنهون بکنم یم

 .تو حروم شده يکنم که عاطفه ام به پا یم حس

 یکه هر وقت م یمتنفرم از بارون. از بارون متنفرم گهید. دادم رونیصورتم، نفسم رو ب يرو يقطره ا دنیچک با

زد و دست من رو  یم غیج شد و با نشاط یم سیخ اناید. میزد یقدم م رشیو ز میرفت یم رونیب انایبا د د،یبار

که  یمتنفرم از بارون. میدیچرخ یگرفت و دور خودمون م یدستهام رو م ای. میکرد بدو یگرفت و مجبورم م یم

کنم که دارند با هم  ینگاه م ییانایشم و به آدام و د یم سیو دارم خ رشیز ستادمیباره و من ا یاالن داره م

خواست قدرت داشته باشم و  یچقدر دلم م. ره یاز سر و کول آدام باال م انایخندند و د یزنند و م یقدم م

من شونه به شونه  انا،ید يچقدر دوست داشتم به جا. حسرت نخورم نیاز ا شتریب گهیو د رمینگاهم رو ازشون بگ

ام کنه، اون دستش رو دورم حلقه کنه و تم یم سیکه داره تمام وجودم رو خ یبارون نیا ریز. اون باشم ي

 .ده یانجام م اناید يکه داره االن برا يکارها نیمثل هم. نشم سیتالشش رو بکنه که خ

 سا؟یآتر* 

بود و  دهیچسب شیشونیرنگش به پ ییحنا يشده بود و موها سیخ کلشیتمام ه. بود ریم. دمیطرف صدا چرخ به

 :دادم و اون گفت هیتک نیبه ماش. زد یچون نفس م ده،یرو دنبالم دو يریمشخص بود مس

 ؟يبهتر* 

اون موجودات  گهیخواستم برم و د یم. رو به رخم بکشه شیپ يدوست نداشتم حال روزها. اخم کردم ناخودآگاه

خواستم برم که  یم. خالص بشم یلعنت يگرما نیاز شر ا خیخواستم برم و با دوش آب  یم. نمیعذاب آور رو نب

 .جان اومد

 . آره* 

 .بهش کردم و دستش رو فشردم یگاهن. رو جلو آورد دستش

 .به من بگو یداشت اجیاگر به کمک احت* 

 ...باشه، اما يازیکنم ن یخواست بگم فکر نم یدلم م. رو به هم فشار دادم لبهام

 .ممنون. حتما* 

 :بهم انداخت و گفت یبیعج نگاه

 .منو دوست خودت بدون. ستیبه تشکر ن يازین* 
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هم  يهمه  يخواست من اونو دوست بدونم، باعث شده بود من جلو یکه م يمرد نیا. زدم يپوزخند ناخودآگاه

 نییگذره که سرش رو پا یم یسرم چ يکه تو دیانگار خودش هم فهم. پرت بشم رونیهام از کالس ب یکالس

 . زد يانداخت و لبخند

 .ینیشم واقعا منو به چشم دوست بب یخوشحال م* 

اون خود . نداشتم یمن که با اون مشکل. زنمش تا خفه بشه و بزاره من برم یواقعا م. زنمش یاالن م! ایخدا اوه

 .درست مثل آدام. عاشقمه یکردم ازم متنفره و گاه یفکر م یکه گاه يجور. داشت يریدرگ

 :گفتم آروم

 .کنم یم یسع* 

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 .از من نترس* 

 ! یکنم که من بعد تو از من بترس یم يکار ،يحاال نر نیداشتم بگم اگر هم دوست

 .ترسم ینم* 

 !دم یقسمت م! برو

گفتم  یم يدیطرف مقابل رو نداشتم ببخش يکه اگر حوصله  یشده بودم؟ من یمراعات نقدریتا به حال ا یک از

 :بگه که گفتم يزیدهن باز کرد که چ! درست وسط صحبت هاش. رفتم یو م

 .کنم یم یخواهعذر. برم دیبا. ناخوش احوالم یمن کم* 

پدال گاز  يکرد تکون دادم و پام رو با تمام قدرت رو یبراش، که با خنده نگاهم م یشدم و دست نیماش سوار

پدال  يرو شتریدوست داشتم پام رو ب. صدا، بهم آرامش داد نیاز جا کنده شد و ا یآف کیبا ت نیماش. فشار دادم

اون  یخودخواهانه بود، ول. جا تموم کنه رکه د يجور. ونهازش نم یچیبزنم که ه يرو جور انایفشار بدم و د

 .بود يادیز یلیخ گهیاون د ياما آدام برا. دونم ینم. من هم نداشتم دیشا. آدام رو نداشت اقتیل

وصف  یدادم و از برخورد قطرات تند بارون با صورتم احساس نییرو پا شهیش. دادم ینم تیداغ بودم و اهم هنوز

 . بهم دست داد یناشدن

 .یکه رفت يتنهام رو خون کرد دل

 .یو رفت يجون کرد مهیتو ن منو
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از سر  يخنده ها. گره خورده اشون يکنار هم، دست ها دنشونید. بودن اونها کنار هم نیبود، ا دردناك

ستم، نفس د يتو وانیل يبا حس گرما. دمیقهوه خر یوانیبا حس سر درد، ناخودآگاه ترمز کردم و ل. شونیشادمان

 عیشد و ما یپرت م وانیل يتو يقطره ا یزد و هر از گاه یبارون به شدت به صورتم شالق م. دمیکش یقیعم

 نیانقدر وجودم تلخ بود که ا. نگاه کردم يقهوه ا عیدادم و به ما هیتک نمیبه ماش. کرد یداخلش رو تنش دار م

 ي هیبق. کردم یو به سوزش دهنم دهن کج دمینصفش رو سر کش کبارهی. اومد یمزه به نظرم مثل عسل م

رو داشتم که انقدر  یحس کس. داشتم يدیاحساس درد شد. شدم رسطل انداختم و دوباره سوا يرو تو وانیل

 .من هم، روحم له شده بود. کتک خورده که له شده

 .یآسمون آب ریزنم ز یقدم م دارم

 .ستیکار ما ن هیگر گهیخوام به تو بگم که د یم

 .دیم بدون ناله واسم بارابر یحت

 .یقصه با من باش نیتو ا یخواست یتو نم اما

روحم هر لحظه . داشتم يدیشدند و من احساس حسرت شد یهم رد م يدست در دست، شونه به شونه  افراد

 . میبود یمشابه تیوضع ياالن تو ک،یبه من داشت، هر چند کوچ یاگر آدام هم حس. شد یمچاله تر م

 .نداره دنیبار ياشکام نا گهید

 .و تار و تباهه رهیت میزندگ همه

از . خورده بود يادیبه نظر ز. دیخم شد و نگاهم کرد و بعد به شدت خند يدختر. بود نییهنوز پا نیماش شهیش

 :شد و رو به من گفت زونیپسر کنارش آو يبازو

. عاشقانه است یلیبارون خ ریقدم زدن ز. یباش نتیماش يتو دینبا کیرمانت يبارون قشنگ و هوا نیا يتو* 

 مگه نه؟

 :گفتم ناخودآگاه

 .تا حاال تجربه اش رو نداشتم. دونم ینم* 

 ! واقعا مست بود. توجه به حرفم دور شد یب

 .ساده یرفت یقلبو گذاشت نیا تو

 .نداره یبرو، دلم واست قابل باشه

 من يگوش بده، هرشب واسه  اما
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 ...باره یبارون م داره

 

در نگه  يرو جلو نیماش. کردم که سالم به خونه برسم یبودنم مبارزه م جیبا احساس سردرد و گ یسخت به

 یکه تلو تلو م یسرم رو با دست فشار دادم و در حال. ارشیداخل ب دیدونست که با ینگهبان خودش م. داشتم

گرفتم و  واریبه د رو دستم.کردم و در رو باز کردم يدیشد يعطسه . رفتم یخوردم به سمت ساختمون اصل

رفت و با  جیکنم، سرم گ دایگرفتن پ يبرا يزیبتونم چ نکهیقبل از ا. تونستم جلوتر برم ینم گهید. دادم هیتک

 :مادرم يوحشتزده  يشد و بعد صدا کینزد ییقدم ها يهم افتاد و صدا يپلکهام رو. افتادم نیصدا به زم

  ؟یهست ينجوریچرا ا سا؟یآتر* 

از هم فاصله  یکم بشه، اما فقط لبهام کم شیبگم که از نگران يزیدهن باز کردم که چ. شدت تکونم داد با

 . سرزنش گر نگاهم کرد. چشمهام رو باز کردم و بالفاصله بعدش، عطسه یبه سخت. گرفت

 ست؟یچرا لباس گرم تنت ن* 

 یمادرم دوباره داشت با وحشت و نگران. مدستام رو دور خودم حلقه کرد. شروع شد دنمیعطسه زدم و لرز دوباره

 :داد زد د،یدو یکه به سمت طبقه باال م یاز جاش بلند شد و در حال. کرد ینگاهم م

 ...لیدن. لیدن* 

زانوهام . کرده باشم ریگ خیطوفان برف و  هیانگار که وسط . دمیلرز یخودم جمع شده بودم و به شدت م يتو

زانوهام گذاشتم و  يسرم رو رو. بلند شدن بکنم يبرا یتالش چینداشتم ه نشسته بودم و دوست. رو بغل کردم

تونستم دوباره چشمام رو  ینم یتح. و هوا هستم نیزم نیو چند لحظه بعد، حس کردم که ب. چشمام رو بستم

ه تختم گذاشت يرو. دو دست بغلم کرده يپدرمه که رو نیتونستم بفهمم ا یبسته هم م ياما با چشمها. باز کنم

آدام . اتفاقات تموم شده باشه نیبشم که تموم ا داریب یخواست بخوابم و بخوابم و بخوابم و وقت یدلم م. شدم

آروم  م،یشونیپ يرو یسیخ زیو با حس چ دمیکش ینفس یبه سخت. خوبم باشه ستباز هم دو اناید. برگشته باشه

دهنم رو . گذاشته بود میشونیپ يبود که احتماال مادرم رو یسیخ يپارچه . دستم رو باال آوردم و روش گذاشتم

 :ناله از حلقم خارج شد هیبه شدت شب ییبزنم اما صدا یباز کردم و خواستم حرف

 ...سردمه ماما* 

نگاهش کردم که داشت با محبت . پدرم بود. چشمهام رو باز کردم. دیکنارم نشست و پتو رو روم کش یکس

... صد در صد خودم. وجه چیمادرم؟ به ه! نه. بار اومدم؟ پدرم نطوریبود که من ا یک ریتقص. کرد ینگاهم م
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. بدنم پتو رو کنار زدم یو با حس داغ دمیبه پهلو کش... خودم خواستم از دستش بدم. خودم خواستم مغرور بشم

دوباره لرز . چمیدور موهام بپ يرو عوض کنم و حوله ا سمیخ يرفت و مادر کمکم کرد لباس ها رونیپدرم ب

چشمهام رو . شد یم رمیبانگیگر یکیکرده بودم و هر لحظه  ریسرما و گرما گ نیب. دمیچیکردم و پتو رو دورم پ

 . بخوابم یکردم کم یکردم و سع چیبستم و خودم رو پتوپ

 :اومد یم يصحبت مرد يصدا. شدم اریشدن بدنم از عرق هوش سیچشمهام گرم شده بود که با گرما و خ تازه

 . باشه یدم حالت هاش عصب یاحتمال م شتریمن ب یسرما خورده ول* 

 :تازه کرد و ادامه داد ینفس

 . مارستانیبه ب دیاگر بدتر شد منتقلش کن* 

 :گفت مادرم

 ممکنه حالش بدتر بشه؟* 

 زیبه م م،فتادنیاز ن يریجلوگ ياز جام بلند شدم و برا. بود وانزیا يخنده ها نیا! اوه. دکتر اومد يخنده  يصدا

 . کردم هیتک شیآرا

 .روزا، چرا تو صورتت غمه نیبه من بگو که ا نه،یآ

 . همه نیگرفته ا دلت

 

 :مادرم برگشت و نگاهم کرد وار،یام به د هیتک يبا صدا. رفتم رونیب یرو باز کردم و به سخت در

 زم؟یعز يشد داریب* 

چند . گذاشت میشونیپ يجلو اومد و دستش رو رو. سالم دادم مونیدکتر خانوادگ وانز،یتکون دادم و به ا يسر

 :نگاهم کرد و گفت يلحظه ا

 . یمنتقل بش عیسر دیهر وقت حالت بد شد با. کردم زیتب بر تجو يبرات دارو* 

ولو  نیزم يرو بایرفتنش رو دنبال کردم و به محض دور شدنش، تقر ریبا چشم مس. کرد و رفت یخداحافظ و

 .شدم

 ؟يند شدچرا بل* 

 :گفتم آروم

 . گرسنمه* 
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 طیشرا نیبدتر يکه تو یمن. ستمیدختر من ن نیشدم؟ ا یسرم اومده؟ من چ ییچه بال! یلعنت. بغض کردم و

 ...بدتر بشه نیخوام از ا ینم! ایخدا... خاله ام تو بغلم جون داده بود یوقت. بودم ختهیقطره اشک هم نر کی

 .شده برام سخت تیدور

 .مونم من واست یم

 .لبا سرد نیا شدن

 .کنم صبر واست یم

 .مچاله شد مونیتنها خوشحاله چون، دوست اون

دست به دست هم داده بود تا حالم  یهمه چ. میبغلم رو گرفت و کمکم کرد تا به سمت آشپزخونه بر ریز مادرم

زدم که  يدهنم گرفتم و چنان عطسه ا يمادرم برداشتم و جلو يدستم رو از دور شونه . بدتر کنه نیرو از ا

 . داد یرو نم همبارز يحالت ها بهم اجازه  نیخسته بودم و ا. حس کردم گلوم پاره شد

 .ستمین گهیاالن د یول. مطمئن بودم... خواست یمنو م اون،

 .میکردم زود سقوط کن ینم فکر

 .میاولم بهتر بود سکوت کن از

 یو ب یحال یبه شدت احساس ب. دمیلبم رو جو. شد نگاه کردم یکه ازش بخار بلند م يریش وانیو به ل نشستم

بودند و حاال فقط از  میافراد زندگ نیزتریکه عز ییاتفاقات به خاطر اونا بود، اونا نیا يهمه . کردم یم یحس

 . منبود ينطوریاگه بودن مطمئن بودم که ا... اگه بودن، اگه بودن. دمیکش یعذاب م دنشونید

. سوخت یتب م يکه تو ییکردم، وقتها یصبح م انایمن شب ها رو کنار د. کرد یام م وونهیداشت د خاطرات

 یمن باهاش بودم وقت... آدام. موندم یکنارش م يماریبودن ب يشد بدون ترس از مسر یم ضیکه مر ییوقتا

دادم و در عوض  شیلدارمن د. من دستش رو گرفتم. بودم ششیمن پ. من بردمش دکتر. دید یجا رو نم چیه

! ایاوه خدا. دادم یکارها رو انجام م نیعاشقش بودم که ا. من دوستش داشتم... و حاال. شد شیینایباعث ناب اناید

 فکر نکرد؟ زهایچ نیلحظه هم به ا هیاون 

 یآدام داره روان یخال يجا. کنه یام م وونهیداره د اناید یخال يجا... کشه یقلبم داره من رو م یخال يجا! ایخدا

 .کنه یام م
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اصال . کنم هینگاه مادرم گر نیذره ب ریدوست نداشتم ز. گرم فرو دادم مهین ریاز ش یبزرگ يرو با جرعه  بغضم

نفسم داشت پس . شدم رهیخ ینامعلوم يسرم گذاشتم و به نقطه  ریز ز،یم يدستم رو. کنم هیدوست نداشتم گر

 .کرد یبود که داشت خفه ام م یبغض لعنت نیا. رفت یم

 .سخته نرو نجایبدون تو ا نرو

 .سخته نجایبدون تو ا نرو

 .گذره نرو یبدون تو بد م نرو

 .سخته نجایا نرو

تخت وا  يدور دهنم رو پاك کردم و وارد اتاقم شدم و رو. بلند شدم زیبه م هیرو تموم کردم و با تک ریش وانیل

رو ندارم، اگر در  اقتشیاگر من ل زاره،یاگر از من ب. شم یم وونهیداشتم؟ خدا، دارم د یش منگه دیچطور با. رفتم

 ياز لحظه  شتریکه حاال ب يبود؟ بوسه ا دهیپس چرا بغلم کرده بود؟ چرا من رو بوس رم،یو حق کینظرش کوچ

 ...سوزونه یداره من رو م دنیبوس

 ...خوام یتتو از بوست رو لبام م هی من

تب . تب داشتم. باد خنک و نسبتا تند قرار دادم ریو سر داغ کرده ام رو در مس ستادمیپنجره ا يم و روبروشد بلند

 .نبود که بخوام براش تب کنم یعشق گهید! عشق؟ نه

 .يا بهیچند روز توام برام غر بعد

به سمت  میانرژ يدهنم فشار دادم و با ته مونده  يمعده ام به دهنم، دستم رو رو اتیحس هجوم محتو با

 ریرفت و اشکم سراز نینکردن از ب هیگر يبرا میتمام سرسخت نکار،یخم شدم و عق زدم و با ا. دمیدو ییدستشو

 شدند؟ یاشک من راض بهاونا چطور دلشون اومد؟ چطور . سوزوند یهق هقم دل خودم رو م يصدا. شد

 ...یقگیاونو به من از رو بدسل يداد حیترج

صورتم رو شستم . مادرم پشت سرم بود. شدم رهیبه خودم خ نهیآ يرو زدم و تو هیتخل يدکمه جا بلند شدم و  از

 .شدند یآب با اشکهام قاط يو قطره ها

 ...آدم نیبه ا يکرد بد
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حالت  ن،یگلوم و ا يبود تو دهیاز اون ماده پر يمقدار... يبد یلیحس خ. داشتم يتلخ شده بود و حس بد دهنم

تختم دراز  يبه کمکش رو. داد یدو کتفم رو ماساژ م نیکردم و مادرم ب یسرفه م. کرد یم شتریتهوعم رو ب

 :صورتم کنار زد و گفت يموهام رو از رو. و اون کنارم نشست دمیکش

 . نجامیمن تا صبح ا. راحت بخواب الیبا خ* 

 :بالش فشار دادم و فکر کردم يرو تو صورتم

 .اگر بتونم بخوابم -

زده بود  یخواب یب. جام نشستم و کز کردم يتو. کرد یام م یمداوم داشت کالفه و عصب يو عطسه ها سرفه

تب، سرفه و عطسه، به سرم زده بود که چند تا خواب آور با هم ببلعم و تا چند روز  تم،یوضع نیبه سرم و با ا

 :و زمزمه کردمن پتو مچاله شدم یبدبخت شدم، نه؟ ب یلیخ. از فکرش هم دلم فشرده شد. نشم داریب گهید

 .ستیتو من سردم ن یب -

 یبه خاطرم عصب. ينگران من شد یلیامروز خ. زدم یمادرم که خوابش برده بود نگاه کردم و لبخند تلخ به

 . خوام یمعذرت م. يشد

 هیبه نرده تک. باد آشفته شده بود يموهام تو. بستم اطیجام بلند شدم و وارد بالکن اتاقم شدم و در رو با احت از

اومد و بعد از چند لحظه بارون  یم يباد سرد. روحم نبود يسرما يبرا يچاره ا نیا یلباسم گرم بود، ول. دادم

 . شروع شد

 .تر شدم و به صداش گوش کردم کیبه در نزد یکم

 .با من قدم بزن ایشه، ب یداره هدر م بارون

 .زنه واسه تو و قدم زدن یداره پر م دلم

 .شه باز یات تنگ مدلم بر هیهوا بارون یوقت

 .شه باز یهوا چشمات چه خوشرنگ م نیتو ا یدون ینم

دادم که  یلبام رو به هم فشار م. چشمام جا خوش کرده بود يکه تو یاشک يبه حالم زدم و حلقه  يپوزخند

 .دمیکوب یپشت سر م واریهم پشت سرم رو آروم به د کبارینکنم و هر چند لحظه  هیگر

 .هواتو داره بارون

 .چشاتو داره رنگ

 .داره یزدن تو بارون، با تو چه حال قدم
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 .هواتو داره دلم

 .کرد یبارون صورتم رو نوازش م يقطره ا ه،یهر چند ثان. رو بغل کردم دستام

 .خودت کنارمو، صدات همش تو گوشمه یستین

 :زمزمه کردم. گونه ام حس کردم ياشک رو رو لغزش

 .آدم نیبه ا يبد کرد -

توش  یکه وقت يوان رو پر آب داغ کردم، جور. وارد اتاق شدم و به سمت حمام رفتم. بودم شده سیخ دوباره

 ! یچیه. ستیمهم ن یچیه گهید. ستیاما مهم ن. نشستم، پوستم به گزگز افتاد

 .هوا یتو، ب یب رهیگ یدارم، دلم م دوست

 .صدا یتو، ب یشکنه ب یلحظه قلب من م هر

کرد  یم تمیاومد و اذ یرفت و م یبود، انقدر م انایاگر د. کردم یم ییس تنهابه شدت احسا. رو بغل کردم پاهام

و من هم، . نبود، آدام نبود اناید. اما نبود، نبود و اجازه نداده بود که اون هم باشه. شدم یم يکه از دستش کفر

و  دمیخودم رو آب کش. زدم و کالفه بلند شدم يعطسه ا. مرده بود یقبل يسایانگار اون آتر. نبودم گهیانگار د

خم شدم و با دقت  یکم. بود زیم يرو انا،یعکس من و د. ستادمیا نهیآ ياومدم و با همون ربدوشامبر جلو رونیب

 ...شده که االن یپس چ. دیبار یو محبت م طنتیش شیلعنت ياز چشمها. بهش زل زدم

 :شرمنده گفتم. و از عکس دل کندم دمیسمتش چرخبه . دیکردم که مادرم از جا پر یخشک ي سرفه

 .خوام یمعذرت م* 

 :سر تا پام رو نگاه کرد و گفت یعصب

 .استحمام نباشه يبرا یاالن وقت خوب یکن یفکر نم* 

 .برد یخوابم نم* 

نشوند و مشغول  یصندل يمن رو رو. تکون داد و از جا بلند شد و بعد از برداشتن سشوار به سمتم اومد يسر

کار  نیا انایکه در اونها، د ییخاطره ها. چشمام زنده شدند يجلو يمحو يخاطره ها. شک کردن موهام شدخ

 .داد یرو برام انجام م

 نیبا وجود ا یچند روز، حت نیشد ا یباعث م انا،یهمه سال بودن در کنار د نیا. کردم یاحساس کمبود م چقدر

شد احساس  یرحمانه، باعث م یطرد شدن ب نیهمه عشق به آدام، با ا نیا. هاش سخت بگذره یقدر نشناس

 . پوچ بودن کنم
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 ن؟یدر چه حال انایاالن آدام و د. شدم رهیرو چرخوندم و به طلوع کم کَمک آفتاب خ سرم

 بیآس میصوت يتارها یکردم گلوم زخم شده و حت یحس م. دوباره سرفه و دوباره عطسه. سرفه کردم دوباره

 :به مادرم گفتم. صدام خش دار شده بود نها،یاز شدت ا. دندید

 .یرو خشک کن شیخواد بق ینم. گهیبسه د. برو بخواب* 

دلم براش  يلحظه ا. کرد که مواظب خودم باشم دیگفت و تاک يریو شب به خ دیموهام رو بوس يشد و رو خم

 نیزم يدادم و رو هیو با رفتنش به در تک دنمیکش ینفس. خورد یداشت تلو تلو م یاز شدت خواب آلودگ. سوخت

 . سخت شده امبر یکم دنیکردم نفس کش یحس م. کردم يسرفه ا. چقدر سخته! ایخدا. نشستم

*** 

و بعد از سرفه  دمیکش ینفس یبه سخت. شدم یلحظه به لحظه بدتر م قه،یبه دق قهیروز گذشته بود و من دق دو

 :رو به مادرم گفتم ،ینسبتا طوالن يا

 شده؟ يزیچ* 

 . خشم ،یعشق، نگران. چشمهاش پر از احساسات مختلف بود. نگاهش کردم و

 :ناخودآگاه اخم کردم. دیرو گرفت و به زور بلندم کرد و دنبال خودش به سمت اتاقم کش دستم

 . رهیگ یدستم درد م. ولم کن ماما* 

 :حرصم گرفت شیتوجه یب از

 شه خودمم بدونم چه خبره؟ یم* 

 :دیغر بایفم برگشت و تقربه طر یعصب

آزارم نده  نیاز ا شتریب. نگرانت باشم قهیهر لحظه و هر دق یش یباعث م! سایآتر ینیزم يدختر رو نیتو بدتر* 

 وانزیکه ا یستیحاضر ن یسرفه هات خشکه و حت. يسوز یتب م يتو يتو دار. کنم یاحساس راحت یو بزار کم

 !نتیبب

 :رو چرخوندم و گفتم سرم

 !ستین یاجیاحت* 

 رونیکه از داخل کمدم پالتوم رو ب دمیو د دمیهه گفتن مادرم رو شن يصدا. که به سرفه افتادم دمیکش ینفس و

 :گفت دیبا تاک. آورد و به زور تنم کرد

 . نمیشدنت رو بب تیاذ نیاز ا شتریخوام ب ینم. مارستانیب میتا بر یش یحاال حاضر م نیهم* 
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 :نگاهش کردم یکالفگ با

 . که گفتم نیهم* 

که مادرم  دمیپوش یداشتم چکمه هام رو م. زدم و با حرص لباسهام رو عوض کردم يکردم و عطسه ا یپوف

من  یاالن هم دوست نداشتم کس یحت. که نگاهش کنم اوردمیسرم رو باال ن یاخم کردم و حت. جلوم ظاهر شد

 . مجبور کنه يرو به کار

کرده بود؟ من چقدر  رییتغ نطوریا انایمن چقدر بد بودم که د. دمکرد و من غرق فکر بو یرو رانندگ يریمس

 ینم يرو به باز هیوقت غرور بق چیبود، ه نیتر از من شده بود؟ من ذاتم ا یعوض یبودم که اون حت یعوض

 دیسف يفضا. شدم مارستانیوارد ب وشدم  ادهیپ نیاز ماش. دونم ینم یچیه گهید... گرفتم یهم م دیشا. گرفتم

که آدام رو به خاطر  يروز! پوف... که خاله ام يروز. انداخت یعمرم م يروزها نیبدتر ادیمن رو  مارستانیب

کردم  یاخم! انایکه اون واقعا رفته، اون هم با د دمیفهم یانگار هنوز هم گرم بودم و نم. کردم یچشمش همراه

. کرد یم تمیعطرش واقعا اذ ظیغل يود و بوب کمینزد یلیخ. ام شد نهیو وارد اتاق دکتر شدم و اون مشغول معا

سرفه . نفس بکشم یرفت که کم یاون هنوز متوجه نشده بود و کنار هم نم. ناخودآگاه به شدت به سرفه افتادم

 يو برا ترف یاهیناخودآگاه دستم رو به سمت گلوم بردم و چشمام س. داشتم یاحساس خفگ. اومد یام بند نم

 .شد کیهمه جا تار يلحظه ا

 یکه نم نیریانقدر ش. بود نیریمطلق بدون کابوس برام ش یاهیس نیا یول... دونم یساعت گذشته بود؟ نم چند

 یم تمیوزن، داشت اذ نیکردم و ا یحس م مینیدهن و ب يرو رو ینیحجم سنگ. خواستم چشمام رو باز کنم

 ریو نگاهم از مس چرخوندمسرم رو . دستم سوخت يدستم رو بلند کردم که حس کردم نقطه ا یبه سخت. کرد

دهنم  يجسم رو يام رو بلند کردم و رو گهیدست د. بود زونیسرم آو يخورد که باال یلوله ها، به سرم

 !من چم شده؟! ژن؟یماسک، ماسک اکس. گذاشتم

 :کرد و گفت یخم شد و اخم یکم. وارد شد یپوش دیمادرم همراه مرد سف. دمیکش یرو برداشتم و آه دستم

 .ات به شدت عفونت کرده هیر ؟يسر خودت آورد ییچه بال* 

مادرم اخم کرده . الزم رو کرد و رفت يکرد و کارها ییها هیتکون دادم و اون توص یچیرو به عالمت ه سرم

 نیدونستم ا یاما م. حرف بزنم یبار بود که دوست داشتم با کس نیاول. دوست داشتم باهاش حرف بزنم. بود

به محض وارد شدن پدرم،  وبه در کرد  ینگاه. ده یصحبت هام رو بهم نم دنیرس ياجازه  ژنیماسک اکس
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 یمادر از اول هم احساس. دمید یاشک داخل چشماش رو م يحاال واضح حلقه . شد کمیشونه به شونه اش نزد

 . بود فیو لط

 . میبر دیما با زم،یعز* 

 :گفتم یزدم و به فارس يبلند شدم و ماسک رو برداشتم و لبخند یکم

 . به سالمت. باشه -

پدرم به سمتم اومد و موهام رو . دهنم گذاشتم يبا حس سرفه، دوباره ماسک رو رو. پدرم هم لبخند زد یحت

 يرو کنارم گذاشت و هدست هام رو به دستم داد و با لبخند بغض دار لمیموبا. و بعد هم مادرم دیبوس

با  اناید. داشتم انایآدام و د هب یمبرم ازین. دادم هیزدم و سرم رو به بالشت تک یلبخند تلخ. کرد یخداحافظ

 .هر چند تلخ، اما عاشقانه. کرد یم هیکه به روحم هد یهاش، آدام با احساسات طنتیش

 . فراموشت شدم دیشا

 .دلت تنگه برام دیشا

 .مثل من يداریب دیشا

 .فکر اون خاطره ها به

. ومدیدادند خوشم نم یذهنم جوالن م يکه تو يشب؟ اصال از افکار 11ساعت، ساعت  نیاون کجا بود؟ ا حاال

بدون غرور،  یغرور بودم و حاال بدون اون، و حت يکه اسطوره  یبه من فکر نکرده بود؟ به من يچرا لحظه ا

 !کنم یقرار بود چطور زندگ

 .بار سراغتو هی یحت رم،یبگ یمن از ک بگو

 .اتاق تو ي نهیآکنم، به  یم يحسود دارم

 .دمتید یبودم، هر روز تو رو م نهیاون آ يجا کاش

 .دمتیبوس یکه بالشت بودم، هر لحظه م اگر

دوست داشتم برش دارم اما جرئت . اومد یدهنم خوشم نم يماسک رو نیحجم سنگ نیاصال از ا. دمیکش ینفس

. خواستم یخواب نم. شدم و فقط چشمهام رو بستم یهمه چ الیخیب. دوست داشتم لبم رو بجوم. کردم ینم

. داد یعذابم م نیو ا. مشغول بوسه یبغل هم، گاه يکنار هم، تو دم،ید یرو م انایخواب هام فقط آدام و د يتو

و از . روز مبتال بشم نیکردم از شدت عشق به ا یفکر هم نم. فتمیروز ب نیکردم که به ا یوقت فکرشم نم چیه
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 یکس. هم پرتوقع بودم دیشا! ام بخوره نهیکردم که دست رد به س یوقت فکر هم نم چیر، ههمه عذاب آور ت

 .دونه یرو در حد خودش نم مننه، حتما اون ... اون دیدونه؟ شا یچه م

گوشم به خواب  يتو ریدلگ کیموز يبا صدا حایهم بستم و ترج يچشمام رو رو. برام عذاب آور بود طیشرا

 . رفتم

به خاطر اثر آرامبخش ها . چشمهام رو باز کردم میشونیپ يرو ییگذشته بود که با احساس لبها دونم چقدر ینم

 یم لیو تحل هیعطر رو با خودم تجز يبو نیتار بود و من داشتم ا یکم دمید. بودم دهیبود که خواب يادیمدت ز

 . کردم

 ! چقدر آشنا بود... عطر يبو نیا. دیلرز یکردم که لبام م یم حس

 

ام رو  هیتک. چشمام رو تا حد ممکن گشاد کردم و به مرد روبروم نگاه کردم. جا به جا شدم و نشستم یسخت به

 :دادم و گفتم

 !دیوید* 

 . ماسک رو برداشتم تا صدام بهتر بهش برسه و

 ؟ياومد یک* 

 :تخت نشست و گفت ي لبه

 . امروز صبح* 

 :فاصله گرفت و ادامه داد یکم .شدم و به سرفه افتادم یعطرش عصب يشدن بو کینزد با

 کنه؟ یم تتیاذ دمیعطر جد* 

 يبره به منطقه ها یعطر تو من رو م! تنگ شده به درك ينفس ها نیا. سرفه ها به درك نیا! درك به

 . بره به خاطراتم یمن رو م! اهامیو رو الیخ يممنوعه 

 کانادا تموم شد؟ يکارت تو* 

 . نه* 

 :بهش انداختم یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟ينه؟ پس چرا اومد* 

 :رو چرخوند و نگاهم کرد و گفت سرش
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 دمیزنگ زدم و حالت رو از مادرت پرس نیهم ينداشتم، برا یحس خوب. يجواب نداد. بهت زنگ زدم شبید* 

 . افتاده یکه اون هم گفت چه اتفاق

 ؟ینیمن رو بب ياومد* 

 :باال انداخت يو شونه ا دیخند

 . ادیطور به نظر م نیا* 

 :و گفت دیکش ینفس. کنه یاومد که داره حرفهاش رو مزه مزه م یبه نظر م. مکث کرد یکم

 .ده یجواب تماسهام رو نم ؟يندار يخبر انایتصادفا از د* 

 :بدم؟ لبهام رو به هم فشردم و گفتم یپسر رو چ نیمن جواب ا ا،یخدا. خشک شدم يلحظه ا يبرا

 . خوام بلند شم یم* 

حال زار و . بود یتر از هر وقت دهیرنگم پر. حرف از تخت پا شد و من بلند شدم و دست و صورتم رو شستم یب

 :دمیصورتم رو خشک کردم و چرخ. داشتم يزیترحم برانگ

 ازش خبر داشته باشم؟ يتوقع دار. دونه روابطمون به هم خورده یتو که م* 

 يبگم؟ بکم که دوست دخترش که دوستش داره با مرد یچ. تونستم بدم ید که مبو یجواب نیبهتر نیا مطمئنا

رو  لمیتخت نشستم و موبا يرو. دوست داشتم قدم بزنم. زدم يپوزخند! خته؟یهم ر يکه من دوستش دارم رو

 !باشه يها فقط مسخره باز نیدونم چرا هنوز هم انتظار داشتم ا ینم. برداشتم

تخت  يپام باز بشن و به محض حس بد شدن حالم رو يگرفته  يها چهیماهاتاق قدم زدم تا  يتو یکم

دلخواهش جدا بشه، به ماسک چنگ زدم و  يکنه قراره از اسباب باز یکه حس م ينشستم و مثل بچه ا

همون  تمخواس یم. نبودم یضعف راض نیاصال از ا. نبودم یراض تیوضع نیاصال از ا. استفاده اش کردم

کنم اما  دایپ يادیز يخواستم دوستها یم. شهیاز هم رتریاما نفوذناپذ ،ينه به اون سرد. باشم یقبل يسایآتر

دونستم که به  یبشم و م انایآدام و د يگره خورده  يدستها الیخ یخواستم ب یم. نکنم یتوجه مزیبه ج گهید

 . دکارها رو خواهم کر نیا مارستان،یب نیمحض خارج شدن از ا

 

که  دینگرانم شده بود و بهم زنگ زد و فهم میهفته ا کی بتیصهبا از غ. اومدند ادتمیهم به عو صهبا  یرعلیام

داشتم . هستم مارستانیب يکه من تو هیداده بود که فردا روز آخر نانیدکتر اطم. بودم یهفته چه جهنم کی نیا

 يدو جفت کفش، نگاهم رو باال آوردم و برا دنیخوندم که با د یکرده بود م يکه صهبا برام نوت بردار ینکات
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واقعا تمام . کردم اخم نکنم ینفسم رو حبس کردم و سع. حس کردم برق با ولتاژ باال از بدنم رد شد يلحظه ا

 :سبد گل رو کنارم گذاشت و گفت اناید. بود جهینت یتالشم رو کردم اما ب

 .نمتیو بب امیخودم دونستم که ب ي فهیبرات افتاده، وظ یکه چه اتفاق دمیاز بچه ها شن یوقت -

 :ادامه داد يکرد و با حالت معنادار یمکث

 . میبود یمیصم يما دوستا یوقت هیباالخره  -

 . نه چندان دور ،يروز هی. آره. زدم يپوزخند

 . رسونه یلطفت رو م -

 :و گفتم دمیچرخ مزیاوه، نه استاد ج... سمت آدا به

 .ممنونم آقا* 

 اناید. پنجره بلند شدم و جلوتر رفتم يروبرو یصندل ينکردم و از رو یتوجه. ش باال رفتکردم ابروها حس

 :زد يلبخند مسخره ا

 . يواقعا الغر شد* 

. زنه یکردم با هر کلمه، بهم صدمه م یحس م. دوست نداشتم باهاش حرف بزنم. رو از داخل گاز گرفتم لبم

 :زدم و گفتم یکیفقط لبخند کوچ

 . بودم ضیواقعا مر* 

آدام  ياز بازو. نشستم یصندل يکرد و من دوباره رو یط يبلند يخودش و آدام رو با قدم ها نیب ي فاصله

 :شد و گفت زونیآو

 .شه یحس م یلیکالس خ ينبودت تو* 

 :ذهنم گذشت از

 .یکن بشیو عصب يمغزش راه بر يکه رو ستین یچون کس. آره -

 چیآدام ه. بود يسکوت بد. افکارم رو به زبونم ندادم یابیراه يه بسنده کردم و اجاز يخند شیفقط به ن یول

فکر گوشه  نیاز ا. وجود داشت که زبونش رو قورت داده باشه ياحتمال قو اناید يرفتارها نیبا ا. زد ینم یحرف

 :که مثال قرار بود من متوجه نشم گفت يربا حرکت قبل، جو انایکه د دمیشد و د دهیلبم به سمت باال کش ي

 !یهنوزم مثل قبل -
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هنوزم . دمییهم سا يدندونام رو رو. خواست برم و انقدر بزنمش که استخوناش خرد بشه یدلم م یبیطرز عج به

که عوض  ییتو نیا. هستم سایهنوزم مثل قبلم، چون من آتر! تو بشکنم يجلو ستیمثل قبلم، چون قرار ن

 . ستمین یمن عوض شدن یول. یعوض بش یکه خواست ییتو. يشد

رم  یکه من م دیو اگر شک نکن! هیخواست بهشون بگم اون تخت خال یدلم م. نبود یانگار جدا شدن اناید

دستش  دنش،یو با د دیهم همزمان چرخ اناید. نگاه کردم دیویسرم رو باال آوردم و به د یسالم يبا صدا. رونیب

 یو گل دیحرکتش رو د نیا د،یرو د اناید... من ياوه خدا! دیوید. فاصله گرفت یآدام شل شد و کم ياز دور بازو

... بود که من یحال االنش، درست مثل وقت. هم فشار دادم يلبام رو رو. من گرفته بود، شل شد و افتاد يکه برا

 دهیدنش رو از بازو و گردن آدام دش زونیاون آو. کمشون نگاه کرد يبرداشت و به فاصله  انایبه سمت د یقدم

 :کرد و گفت اهسر تا پاش رو نگ. بود

 .خوشحالم که حالت خوبه* 

راه مچش رو گرفت  نیکه آدام ب دیاسمش رو داد زد و به سمتش دو بایتقر اناید. رفت رونیبه سرعت از اتاق ب و

 :چشماش نگاه کرد و گفت يبا تحکم تو. و به سمت خودش چرخوندش

 .يسمت اون بر دیپس نبا. ين قول دادتو به م* 

بهشون انداختم و بلند شدم و از اتاق  یبا نفرت نگاه. من ي چارهیب يپسرعمو. کردم قلبم فشرده شد حس

فقط  دنشیو من با د دیرس یخوب به نظر نم. داده بود هیتک واریکه به د دمیرو د دیویدورتر، د یکم. خارج شدم

 ! درست مثل اون روز من: افتادم یم زیچ هی ادی

فروغ  یچشمهاش ب. دیرس یواقعا خسته به نظر م. نگاهم کرد. بازوش گذاشتم يسمتش رفتم و دستم رو رو به

 :دیبهش زدم که پرس یلبخند زورک. بود

 .رسه یبه ذهنم نم یچیه* 

 :گفتم فقط

 .باهاش حرف بزن* 

 :زد و گفت يپوزخند

 ! ؟یکنیمرد چکار مبغل اون  يازش بپرسم که تو* 

 :و ادامه داد دیکش یبگم، نفس يزیچ نکهیاز ا قبل

 .و عاشقانه بود يپارتنر. سایبرادرانه نبود آتر ایآغوش دوستانه  هی نیا* 
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 :نگاهش کردم و گفتم یناراحت با

. باهاش حرف بزن. خود اون شخص فرق داره یبگن با نظر قلب انیکه اطراف يزیهر چ. کنم یم دیتاک* 

 .کنه یرو قانع م يگرید تونیکیباالخره 

 :باالخره به حرف اومد. میرو نگاه کرد گهیفقط همد يلحظه ا چند

 . کارها رو انجام بدم يمونده  یرم باق یم. امشب پرواز دارم. کنم یاومدم حضورا ازت خداحافظ نباریا* 

 .یموفق باش* 

که داشت پشت سرم رو  یفرو کرد و با درد، در حال باشیج يدستاش رو تو. دوباره نگاهم کردگفت و  یممنون

 :کرد، گفت ینگاه م

 .وقت عاشق نشو چیه* 

رو بغل زده بود و داشت  انایآدام د. فشرده شد دیویخودم و د يو عقب رو نگاه کردم و دلم برا دمیسرعت چرخ به

 :شدم گفتم یکه از کنارشون رد م یالاخم کردم و در ح. اومد یسمت م نیبه ا

 .اومدنتون يممنون برا* 

 !وقت عاشق نشم؟ چیازم خواست؟ که ه یچ دیوید. پوزخند زدم. وارد اتاق شدم و

شدم که  یساده هم متوجه م یحساب سر انگشت هیبا . گذشت یم مارستانیاز مرخص شدنم از ب يروز چند

 یخودم حس نم يکار تو نیا يهم برا یلیتما. کالج هم رد نشدم يلومتریک کیاز دوهفته است که از  شتریب

. وندمیبپ اکانمین ي هبا آدام انصراف بدم و به رشت یصحبت اساس هیداشتم که بعد از  يجد میتصم. کردم

 یگاه. و هلن ادامه بدم نیرو با رزال میدوست انا،ید يخواست به عقب برگردم و به جا یدلم م یگاه. تیریمد

 یو االن دلم م. رمیخواست انتقام بگ یهم فقط دلم م یگاه. رو خط بزنم یخی نیخواست از اول دور ا یدلم م

 چیتحت ه. بهم نارو نزنه یطیشرا چیکنارم باشه و تحت ه یتدر هر وق. داشته باشم یدوست واقع هیخواست 

. بکشه شیبا دست پس نزنه و با پا پ. پشتم باشه شهیخواست که هم یرو م يدلم مرد. ازم متنفر نشه یطیشرا

 میهوس بازگشت به قد بیروزا عج نیا. وقت نشکنش چیه. که بدونه غرورم چقدر برام مهمه و نشکنش يمرد

 یفقط م. نکنم یدوست انایگذشته با د يخواستم تو یفقط م. آدام هم مهم نبود گهید یحت. رو کرده بودم

کرد هر لحظه و هرکجا به  یرو گرو گرفته بود که مجبورم م يبد زیچ انایاما د رو دور بندازم انایخواستم د

دادم و با هدستم  هیکبابا من رو به کالج برسونه و خودم ت ياجازه دادم راننده  یحرف چیبدون ه. فکرش باشم

 .مشغول شدم
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Im missing you so much. 

 .واقعا برات تنگ شده دلم

Cant help it. Im in love. 

 .من عاشق شدم. یکمکم کن یتون ینم

A day without you is like a year without rain. 

 .سال بدون بارونه هیروز بدون تو مثل  هی

I need you by my side. 

 .یدارم که کنارم باش اجیاحت

Don’t know how else to find 

 .کنم دایرو پ يا گهیدونم چطور کس د ینم

A day without you is like a year without rain. 

 .سال بدون بارونه هیروز بدون تو مثل  هی

 

... چه مسخره! هه. رو از دست داده بودند شونیدگیقدرت کش گهیخواست پوزخند بزنم اما انگار لبهام د یم دلم

واقعا سخت . عوض بغض کرده بودمدر . حرکت آرامش بخش رو هم ازم گرفته بود نیقدرت ا یاتفاقات حت نیا

 .عوض شدن پرداخته بودم نیا يبرا ینیسنگ يبها. بود

 

Catch me. Im falling. 

 .افتم یدارم م. ریبگ منو

Its like the ground is crumbling underneath my feet. 

 .زهیر یپاهام فرو م ریداره ز نیکه زم انگار

Won,t you save me? 

 ؟يد ینم نجاتم

Its gonna be a monsoon when you get back to me. 

 .شه یم یموسم بارندگ يبرگرد شمیتو پ یوقت
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 یم میج انایبار به قول د هیهر چند وقت  یرعلیام. چشمام رو گردوندم و به صهبا نگاه کردم. کالس شدم وارد

کوتاه  يسرفه  يعطر يشدن بو کیبا نزد. تکون دادم و نشستم یصهبا دست يجلو رفتم و برا! اناید! اوه... زد

 .کردم و متوجه شدم که اون کنارم نشست یخشک

 حالت بهتره؟* 

 :لبخند گفتم ینگاهش کردم و ب. اومد یذوق زده به نظر م يجور هیصداش . ریم جان

 .ممنون. اوهوم* 

 :و آروم گفت دیجا به جا شد و خودش رو به سمت من کش یکم

 .دمتیراستش من اومدم و د* 

 :ار نتونستم مانع چرخشم بشمب نیا

 واقعا؟* 

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 .نکنم دارتیکردم ب یمنم سع. يخواب بود. آره* 

در اون صورت  یدونستم حت یداشتم م انایکه از د یاما با شناخت. اومدند یهم وقت خوابم م انایآدام و د کاش

 .نمشیبشم و بب داریکنه که ب یهم انقدر سر و صدا م

 :و گفتم دمیکش ینفس. و از درون بشکنم نمشیآدام بب با

 .رسونه یمحبتت رو م* 

رو که بارها از  یسخت بود، نه؟ کس. منصرف شد مزیبگه که با ورود استاد ج يزیکرد و خواست چ یفیظر اخم

رو که به  یکس ،يته اسمش چسبوند یتیمالک میرو که شبها در خلوتت م یکس ،يتمام وجودت صدا کرد

 .یصداش کن بهیغر هیآروم کردن خودت مثل  يبرا یحاال مجبور باش ،یش از خودت گذشتخاطر

 يلبم زهرخند يموند و من با گوشه  رهیدستهام خ ينگاه جان رو. انداختم یرو در آوردم و پشت صندل کتم

ها واقعا  يکبود يندادم چون جا نییهام رو پا نیآست. کبود شده بود وکتیتمام دستم از سرم و سوزن و آنژ. زدم

زجر  یچند وقت از لحاظ روح نیا يتوانقدر . رو هم نداشتم گهیذره درد د هی یدردناك بود و من تحمل حت

و رو به آدام که داشت  دمیهم کش ياخمهام رو تو. ارمیرو طاقت ب یجسم يتونستم دردها یبودم که نم دهیکش

 . راستم رو باال بردم يکرد ابرو یبا تمسخر نگاهم م
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 .بود يادیزمان ز. انگار به نبودنتون عادت کردم. تیخانوم اسم نمتونیب یکه دارم م بهیعج* 

 انیوجودم غل يتو يزیچ. رو پاره کنم که با صدا پوزخند نزنه انایخواست برگردم و با ناخونهام دهن د یم دلم

 :کج کردم و پوزخند زدم یمسرم رو ک. داد که هنوزم مثل گذشته رفتار کنم یکه بهم هشدار م يزیچ. کرد یم

 .شما داشته باشه يبرا یکنم فرق یفکر نم. من ياما برا. بود يادیزمان ز. بله* 

 :کرد گفت یرو باز م نکشیع يکه داشت جعبه  یگذاشت و در حال زیم يرو رو فشیک

تا  دیدونم بتون یم دیبع تونیمکرر و طوالن يها بتیغ نیبا ا. رو رها کنم لتونیدم تحص یم شنهادیبهتون پ* 

 .دیانجام بد يدیکار مف انیدر صورت پا یو حت دیآخر ادامه بد

 یفرق چیبود که بودن و نبودن من ه نیشد ا یکه از حرفش برداشت م يزیتنها چ. قلبم فشرده شد ناخودآگاه

 :اخم کردم. نداره

 .مکررم يها بتیغ يالبته نه برا. رو دارم مشیاتفاقا تصم* 

 .ه متوجه شدم منتظر ادامه استنگاهم کرد ک يجور

 چیو بدون عالقه ه. بهش نداشتم ياز اول هم عالقه ا. رشته تلف کردم نیاز اول هم وقتم رو با ا نکهیا يبرا* 

 .شه یانجام نم يدیکار مف

 :اما زود خودش رو جمع کرد و گفت. ماتش برد يلحظه ا يکردم برا حس

 .دیمورد عالقه اتون برس يزهایبه چ دوارمیام* 

 :گفت ینازک ياز پشت سرم با صدا اناید

 .ستندین یافتنیمورد عالقه دست  يزهایچ يهمه * 

 :گفتم یزدم و به فارس پوزخند

 .ارمیرو به دست ب يزیو نارو زدن چ یرآبیالبته منم عادت ندارم با ز -

همون . گهید زینه چ. نهم ياون فقط استاد مورد عالقه . آره. به درس دادن استاد مورد عالقه ام گوش دادم و

اون فقط جز . دلم رو برده یکه از اون بم لعنت يهمون مرد. کالجه نیاستاد ا نیکه از قضا جوون تر يمرد

 .استاد مورد عالقه ام. فقط مورد عالقه امه. منه تیوریف

وقته  یلیخ. رشته رو ادامه دادم نیاصال فقط به خاطر اونه که ا. اون رو دوست دارم یکوفت يرشته  نیاز ا فقط

 .خواد نفس بکشم یدلم نم یحت گهیبه خاطر اونه که د
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من . رممکنهیها غ کهیخرده ت نیخرد شدم و حاال جمع کردن ا. من خرد شدم. برام نذاشته یچیوقته که ه یلیخ

چون اون به خاطر  !نه. مزینه به خاطر رفتن با آدام ج. دمید انتیدوستم خ نیشکل ممکن از بهتر نیبه بدتر

خواست اخم  یوقت نم چیکه ه یستدو. کنه یشکسته ام رو تماشا م يها کهیرفت و داره ت. شکستن من رفت

 . داشت من رو بخندونه یسع شهیکه هم یدوست. نهیمن رو بب يها

 .بارونه نجایا ریمس

 .آسونه هیگر یستین تو

 . ها هراس دارم بهیاز غر گهیکرد که د يکار اناید

 ...ایاز بعد میشد ریس. ایخاص، به لطف بعض ياون جمله  مثل

دلم . به سمت در رفتم فمیک يگذاشتمشون تو یکه م ینت هام رو جمع کردم و با اتمام کالس، در حال آروم

برم صهبا  رونیب نکهیقبل از ا. تنها يتنها. خواستم تنها باشم یفقط م. حرف بزنم چکسیخواست با ه ینم

 :گفتو  دیدستم رو چسب

 ؟يبر يخوا یزود م ،يهمه مدت که اومد نیبعد از ا -

 :کردم و آروم گفتم اخم

 .حوصله ندارم -

 :هم اخم کرد اون

 ؟یباالخره که چ -

 .به استراحت دارم اجیخسته ام و احت. خوام برم خونه یمن فقط م. الیخ یب -

که شونه به شونه ام شروع به  دمید. مرفت رونیبراش تکون دادم و ب یبگه که دست يزیدهن باز کرد که چ صهبا

 . راه رفتن کرد

 . منتظرمه رونیب ریام -

کنم و دور بشم  یخواستم خداحافظ. دادم صیرو تشخ یرعلیام نیماش. میتکون دادم و وارد محوطه شد يسر

 یتنوع م یچون خودم هم کم با،یگم تقر یم. مجبورم کرد که همراهش بشم بایو تقر دیکه صهبا دستم رو چسب

 . مجبورم کرد همقدمش بشم ،یکم نیخواستم و هم

و من ممنون صهبا و . تفاوت یهمون قدر سرد، همون قدر ب ،یلعنت يظاهر يپوسته  نیاما ا. درون تنها بودم از

شلوارم فرو کردم و با اشاره به  بیج يدستام رو تو. هم تنهاتر بشم نیدن که از ا یهمسرش بودم که اجازه نم
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 يکردم دست حلقه شده  یسع يدیقموش رو پنهان کنه و با ال يزده  رونیب يهموندم که حلقه صهبا ف

که هردو با محبت نگاهم  دمیکردم و د یسالم. رمیبگ دهیسوزوند رو ناد یکه قلبم رو م يزیو چ ریصهبا و ام

نگاهم رو از دست حلقه . گرفتم انایآدام و د يشونه به شونه  يزدم و نگاهم رو از قدم ها یلبخند زورک. کردند

مهربون دو فرد  يو نگاه ها. دادم هیتک نیآدام گرفتم و نفسم رو حبس کردم و به ماش يدور بازو يشده 

 .روبروم

 م؟یخب، کجا بر -

 .ختیدلم ر. فشرد شتریرو ب ریو دستش ام دیخند صهبا

 ...هیبه  -

 :لغاتم جست و جو کردم و ادامه دادم ي رهیدا يتو

 .شرط -

 :صورتم گرفت و گفت يانگشتش رو جلو یساختگ تیعصبان با

 .نکن نییمن شرط تع يبرا -

 .شدند و دوباره نگاه گرفتم نیسوار ماش انایکه آدام و د دمید

 ...خوامت یسخته بگم چقدر م یلیخ

 .دیکه مهمون من باش یبه شرط -

 یو حس م دمید یاش رو م هیسا. رو بهم حس کردم یشدن کس کینزد. کرد یراستش رو باال داد و نچ يابرو

. و سرم رو باال آوردم دمیلبم رو جو. ده یرحمانه فشار م یگلوم گذاشته و داره ب يدستش رو رو یکردم که کس

. رسه یمن چقدر جذاب به نظر م يکردم فکر نکنم برا یسع. فشار دادم و پوزخند زدم نیپشتم رو به به ماش

بلند شده اش و ته  يکردم به موها یسع. رسه یتر به نظر م رهیکه چشمهاش امروز تکردم فکر نکنم  یسع

 . کردم اصال بهش فکر نکنم یسع. بور چند روزه اش فکر نکنم شیر

 ...برگه نیا* 

 یم یینه به ساعد دستش که داشت خودنما. فقط به برگه. دستش نگاه کنم يتو يوادارم کرد به برگه  حرفش

. بود انایاون مال د. نداشت دهیکردم فا یبهش فکر م یهرچ. فقط برگه. فقط به برگه. اشنه به چشمه. کرد

 . انایفقط د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣١١ 

 دیثبت نام با يبرا. رو به عهده گرفتم تیمن مسئول د،یشرکت کن دیلیاگر ما. تونیبه برا يهفته ا هیسفر  هی* 

 .من شیپ دیایب

زدم و متوجه شدم که  يناخودآگاه لبخند. زد  یته چشماش داشت برق م. هم گره خورد يمن و صهبا تو نگاه

 . ستادیآدام ا کیکه جلو اومد و نزد دمیرو د اناید. دیبرق رو فهم نیهم ا یرعلیام

 .گهیکه چشمام داره دروغ م بگو

 !دونم ینم... من هم. مثبت تکون داد يسرش رو به نشونه  یرعلیام

 ...هم ریام. صهبا، محبت. نگاه آدام کالفه بود. نفرت بود انایته نگاه د. کردم یچهار نفرشون رو حس م نگاه

 :جمع کردم و گفتم شتریرو ب ابروهام

 ؟يستادیا نجایکه ا یمنتظر جواب من* 

 :ادامه دادم. باال انداخت يا شونه

 خب؟* 

 :دیکمتر شدن فاصله لرز نیبه طرفم اومد و دل من از ا یکم

 ؟یشناس یرو م تونیبرا تیاسم یس.يتصادفا هتل ا* 

 :تکون دادم يسر

 .شناسم یم* 

 شماست، نه؟ يبرا* 

 :خواستم نگاهش کنم ینم. چرخوندم يا گهیرو به طرف د سرم

 . منه يبرا* 

 :متعجبش رو حس کردم نگاه

 بدم؟ حیتوض يمنتظر* 

 :تر کردم، خودش زودتر گفت ظیرو غل اخمم

 هوم؟. تهیهم اسم خانوادگ تیاسم. شارلوت ،یس. سایآتر ،يا* 

 :فاصله گرفتم نیاز ماش یباال انداختم و کم شونه

 .میبر دیما با* 
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. تکون دادم و من هم سوار شدم یخداحافظ يبه نشونه  يسر. سوار شدند عیاز خداخواسته سر ریو ام صهبا

 ینم گهید. دمیرس يتند يرو رد کردم و به آهنگ سالسا نیگوشم گذاشتم و آهنگ غمگ يهام رو تو يهنزفر

زنگ خورد و  لمیبه محض وارد شدن موبا. میشد ادهیو پ ستادیا يکافه ا يجلو. گوش کنم نیخواستم غمگ

 يآدام تو يصدا. رفتم رونیو دوباره ب دمیپاسخ کش يدستم رو رو. دیچیگوشم پ يزنگم تو الونیو يصدا

 :دیچیگوشم پ

 ؟ينفر بر هی يحرفا دنیقبل از کامل شن يدار عادت شهیهم* 

 .تونستم دو نفر رو به خاطر حرفات معطل کنم ینم. متاسفم* 

رو  شیدهنش که اون نفس آشغال لعنت يدوست داشتم کنارم باشه تا چنان بکوبم تو. دمینفسش رو شن يصدا

 . نده رونیب

 .یحرفت رو بزن یتون یاالن م* 

هتل؟  يتو ،يریاون موقع به تعداد اتاق بگ يبرا یتون یم نمیخواستم بب یم. دسامبر زمان سفره 27تا  20* 

 .رو رزرو کنم گهید ينتونستم جا

 .دم که فراهم بشه یقول نم یول. کنم یم یسع* 

 :گفت

 .پس بهم اطالع بده* 

 :هم گذاشتم و ادامه داد يرو رو چشمام

 .ریباهام تماس بگ* 

و صهبا  یعل ریزمزمه کردم و کنار ام يمحو دیببخش. و داخل کافه برگشتم دمیکش یقطع شد و من آه تماس

 :نگفتند يزیبه هم نگاه کردند و چ. نشستم

 د؟یسفارش داد يزیخب، چ -

 :منو رو از کنارم برداشتم و نگاه کردم و رو به گارسون گفتم. تکون داده شد یبه عالمت منف سرها

 .قهوه لطفا ریش و ییگردو کیک* 

چقدر خاطرات االن . بود ییگردو کیعاشق ک اناید. بود دهیلبم ماس يلبخند رو. رو سفارش دادند نیهم اونها

عطر  نیاز ا. خاطرات متنفرم نیاز ا. کردم پسشون بزنم یم یگرفت که داشتم سع ینگاهم جون م يداشت جلو

پدرم رو گرفتم  يآوردم و شماره  رونیب رو لمیموبا. که االن از کنارم رد شد و دلم رو مچاله کرد متنفرم ییآشنا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

برخالف . آروم شدم دیپدرم که به گوشم رس يصدا. ممکن حرف بزنم يصدا نیکردم با آهسته تر یو سع

 :آروم موضوع رو گفتم. داشت ینرم يظاهرش صدا

 ؟يبر يخوا یتوهم م* 

 .به حالم داره یبستگ زیهمه چ. هم نه دیشا. رمب دیشا* 

 :دیکش یقیعم نفس

 .کنم یهماهنگ م* 

 .متشکرم پدر* 

 :کردم یمکث

 ؟يجواب رو بهم خبر بد شهیم* 

 شتریفضا هر لحظه ب يسکوت تو. تماس قطع شد يمحوتر یزمزمه کرد و بعد از خداحافظ يمحو» حتما  «

بتونم  گهیکردم د یکه فکر نم یلعنت ییگردو کیغرق در اون ک. زیم يرو ي رقهوهیغرق در ش. کرد یغرقم م

 . انایلعنت به د. لعنت به خاطرات. شدم از سفارشم یم مونیداشتم پش. رو حس کنم شینیریش

که دهن باز شده اش رو  دید یصورتم چ يدونم تو یشد اما نم رهیسر بلند کرد و بهم خ ریکه ام دمیکش یآه

. زدم یشدم و دست و پا م یخاطرات غرق م يایدر ياما من هنوز داشتم تو. گاه کردبست و دوباره به صهبا ن

عاشق؟ نه ! شهیرحم؟ نه هم یب! شهیسرد؟ نه هم. کنم فشیتونستم توص ینم... مرد هی مز،یخاطرات آدام ج

! شهینه هم ؟یعوض! شهینه هم ؟يا نهیک. شد یدوستم شناخته م نیکه به اسم بهتر یکس انا،ید. شهیهم

 !شهینه هم ق؟ینارف

 :دونستم باعث آزارم خواهد شد رو خفه کردم یآهنگ رو که م يو صدا دمیعالمت اکسپت کش يرو رو دستم

 بله پدر؟* 

 .هیاون هفته خال يبرا. برنامه درست شد. سایبا مسئول هتل هماهنگ کردم آتر* 

 نیاول ن،یصفحه مخاطب يدستم رو ،يعمل بعد. بود میزدم و تشکر کردم و قطع عمل بعد ياراده ا یب لبخند

 .مزیآدام ج. اسم

 رو  کمیبا چنگال ک. سه بوق. دو بوق. بوق هی. رو خفه کردم و تماس رو برقرار کردم آهم

 .گرمه انایحتما سرش با د. الیخ یب. سوراخ کردم سوراخ
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. خونه راحت و با فراق بال باشن يده تو یحتما بهشون اجازه نم یطوالن يروز کار هی یخستگ. هم دارن حق

. گلوم فرو دادم يتو يآب دهنم رو با اون حجم خفه کننده . خوان جبران کنن یروز نسبتا کم کار حتما م هی

 یم. یو من سردتر از هر وقت ودسرد ب یفضا کم. گذاشتم و موهام رو عقب دادم زیم يلبه  يآرنجم رو رو

 يکه رو يمحو ریشدم به تصو رهیخ. شد یم ختنمیدرون باعث فرو ربشم که داشتم از  یخواستم منکر احساس

 ریدستم رو از ز ل،یموبا يبا صدا. نشه دهیچشمام د يشد غم تو یهم باعث نم يمحو نیانگار ا. افتاده بود زیم

 رهیگ یباهاش تماس م اناید یمطمئنم وقت. یاسم خال هی. مزیآدام ج. شدم رهیچونه ام برداشتم و به اسم آدام خ

قلبم فشرده شد  مز؟یج انایکنه؟ د دایپ رییتغ مزیهم قراره به ج انایاسم د. مزیآدام ج. فتهیصفحه م يعکسش رو

 :دمیصفحه کش يو انگشتم رو رو

 درست شد؟. سالم* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .لعنت به اون بم خرابه... لعنت به عشق. لعنت به من. به تو لعنت

 :صدا نداشتم نیبه ا یحس خوب گهید. صداش

 .ماهنگ شده. آره* 

لعنت به  ؟یزن یچرا تند م ؟یکوب یچرا م ؟یلعنت یکوب یچرا م. و قطع کردم دیچیگوشم پ يتشکرش تو يصدا

 .لعنت به همتون. تو

. خواد خفه ام کنه یکردم که بغض م یحس م. آب دهنم رو قورت دادم یبه سخت. فشرده تر شده بود قلبم

عشق دل  نیشم؟ چرا از ا یچرا ازش زده نم. به کار گرفته خفه کردنم يکردم که تمام قدرتش رو برا یحس م

 تونم دل بکنم؟  یکنم؟ چرا نم ینم

 ر؟یصهبا و ام يچرا جلو. لعنت به من. اه. افتاد و من رو به خودم آورد زیم ياز دستم سر خورد و رو لیموبا

پاسخ داده شده  يبه تماس ها. مزه گرفت شیو دهنم از سرد دمیسرد شده ام رو برداشتم و سر کش ي رقهوهیش

هم فشار  يدندونام رو رو. بره یم الاون هم ضربان قلبم رو با یاسم بدون عکس، حت. کردم ینگاه م یگوش ي

 .ادیاز هممون بدم م. ادیاز همشون بدم م. ادیاز ضعفم بدم م. ادیاز خودم بدم م. دادم

 .ندارم اجیاحت یچیبه ه من
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 .وجود نداره گهیآدام د. مرده انایقبوالندم د یبه خودم م دیبا. رفتم یبه اون سفر م من

 فردا پنجشنبه است؟ -

 :رو داخل دهنش فرو کرد کیاز ک ینسبتا بزرگ يتکون داد و تکه  يسر ریام

 .ستیفردا ن -

 :دندیاما شن. آروم زمزمه کردم نویا

 .ستیفردا ن یک -

 :دمیکش یقیصهبا نگاه کردم و نفس عم به

 .مزیج -

 ؟یدون یراجع بهش م زویهمه چ -

 .کالس نداره کشنبهیدونم که پنجشنبه تا  یم -

 :زدم و ادامه دادم يپوزخند

 .هیکه باهاش دارم کاف يکار يبرا نیهم -

 ه؟یسفر چ نیا يبرا متیتصم -

 .امیحتما م. امیم -

 :گفتم شهیس تر از هماحسا یو آروم تر و ب دمیام رو سر کش رقهوهیدادم و ش یام رو به صندل هیتک

 ؟یرعلیام -

رو ندارم  یکس نکهیو بعد نگاهش رو به صهبا دوخت و من قلبم فشرده شد از ا. رو باال آورد و نگاهم کرد سرش

 .رو ندارم چکسیه. رو یچکیه. رو ندارم که عاشقم باشه یکس. رهیکه با نگاهش کدورت نگاهم رو بگ

 درسته؟. تو سنت باالتر از ماست -

 :تکون داد يسر

 تموم شده باشه؟ التتیتحص دیکه با یفلسفه، در حال يچطور با صهبا اومد. همسن ما بایو صهبا تقر -

 :لبهاشون نشست يرو يو لبخند. به صهبا کرد و اون هم فقط پلک زد ینگاه

 .گم برات یم رونیب میبر -

بهم رفت و زودتر از من  يشم غره اچ یرعلیآوردم که صورت حساب رو پرداخت کنم که ام رونیپولم رو ب فیک

 :با خنده و ناز گفت م،یرفت یم رونیکه به سمت ب یو در حال دیصهبا دستم رو کش. کار رو کرد نیا
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 .نکن بتیج يدست تو یرانیمرد ا هی يوقت جلو چیه -

شونه .و شال دور گردنش رو مرتب کرد. کالهش فرستاد يزده بود تو رونیکه از موهاش ب یکیقسمت کوچ و

ازشون فاصله گرفتم و اجازه دادم  یکم. هم بهمون ملحق شدم یرعلیبعد ام یو کم میهم راه افتاد يبه شونه 

... و من و . داده بهش هیتک هباو ص. روبروم ریصهبا و ام. درخت نشستم ریز نیزم يرو. رهیصهبا دستش رو بگ

 .حسرت الیخ یب

 .خودم رو زدم و شدم يآرزوها دیپدرم آرزوش بود که دکتر بشم، منم ق -

 :زد يمن لبخند دنیاز د ریناخودآگاه باال رفت و ام ابروهام

که به چشم خواهرم نگاهش  یوقت نتونستم به کس چیاما من ه. خواست با دخترعموم ازدواج کنم یدلش م -

گذشت و از من انکار و از خانواده ام . دید یم همسر نمکه اون هم من رو به چش یکس. کردم فکر کنم یم

 يبرا د،یدلم لرز دنشیاول د فعهو من با د. پدرم بعد از سالها به شهرمون برگشت یمیدوست قد نکهیتا ا. اصرار

فاصله  نیشتریکه ب یمن يبرا. داد یممنوعه رو م يعالقه  هی یمعن نیبود و ا کتریسال ازم کوچ 7که  يدختر

 . مرسوم شده بود نیسال بود و ا 2خانواده امون  يزوج ها یسن ي

 :زدم يلبخند گشاد صهبا لبخند به

پدرم متهمم کرد که . ره ینم ادمیخونه به پا شد رو  يازدواج با صهبا تو شنهادیکه بعد از پ یهنوز اون تنش -

حرف قلبم . اما من مصمم بودم. دیکش شیگردم و مادرم باز حرف دخترعموم رو پ یم يباز يدنبال عروسک برا

 .نبود که بشه ازش گذشت لیحرف تحص

 :رو بپرسم شونیاومد که حرفش رو قطع کنم و معن یاما دلم نم دمیفهم یحرفاش رو نم نصف

 یمن ب. میانقدر تحت فشارمون گذاشتن که هردومون اعتصاب کرد. عالقه مند بود یکیدخترعموم هم به  -

هنوز ما رو  نمونیوالد دیرسیبه نظر م. اتاقش حبس کرد يخودش رو تو یکین از خونه رفتم و يخبر چیه

 .نشناختند

 :رو تازه کرد و صهبا گفت نفسش

 .منگنه بودند يواقعا ال یکیو ن ریام یاز طرف. رو دوست دارم ریبودم ام دهیاون اوضاع من تازه فهم يتو -

 !منگنه؟ يال! منگنه يال... یاوک. ریام يدخترعمو یکین
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 یهمه چ دیخواستم ق یم. منم خسته شده بودم. شد یصهبا داشت افسرده م. شد یروز به روز الغرتر م یکین -

 یپدرم م يهم صدا طیاون شرا يتو یاما حت. بدون خانواده ام. یکیبدون صهبا، بدون ن ییجا هیرو بزنم و برم 

 .احرف عالقه ام به صهب. ستمیحرفم با يگفت پا یگوشم که م يتو دیچیپ

عشقشون خوشحال  يدلم گرفت و لحظه بعد از ته دل برا يلحظه ا. با لبخند حلقه اش رو نوازش کرد صهبا

 . شدم

 یهمه جنگ اعصاب تلف م نینبودند اما به خاطر پسرشون که داشت از ا یهر چند پدر و مادرم باز هم راض -

هر چند دارن . دندیاما هنوز هم ما رو نبخش. دادند تیعموم رضا يحانواده  نطوریهم. اومدند يشد به خواستگار

 میتخصص شدم و تصم يدوره  الیخ یبو  نجایبعد از ازدواج اومدم ا. نندیب یما چهار نفر رو م یخوشبخت

 . کم به عالقه ام احترام بزارم هیگرفتم 

 ران؟یا يگرد یوقت برم چیه -

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .يروز هی د،یشا -

 :نیشدم به زم رهیجمع بودنش برطرف بشه و خ یرو دراز کردم تا خستگ پاهام

 .ینگفت یچیوقت ه چیتو ه -

 .گفتن ندارم يبرا يزیچ -

 :کرد و گفت یاخم صهبا

 نباشه؟ يزیچ چیه شهیمگه م -

 :زدم و اصرار کرد يلبخند

 نباشه؟ تیزندگ يتو یفیتعر زیچ چیه شهیم يچطور -

 :و از فکرم گذشت دمیکش ینفس

 عیسر. براش بگم شتریاجازه نداد ب یحت. بهم بندازه ینگاه مین یانقدر که اون حاضر نشد حت. میمن معمول -

 . کنم یقلبم رو جمع م يها کهیکه هنوز هم دارم ت ينابودم کرد و طور

 ! درك به

 . ركپا يدو به دو يشدم به زوج ها رهیشکمم جمع کردم و خ يپاهام رو تو دوباره
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شده بود و اون  شنهادیپ یمقام خوب رانیسفارت ا يبه پدرم تو. مادرم من رو باردار بود میشد رانیوارد ا یوقت -

. پسر ایبراش مهم نبود دختر . خشک. سرد. مغرور. مثل خودش باشه دیاعتقاد داشت فرزندش با. بود رفتهیهم پذ

. دمیرو د انایوارد مدرسه شدم و د نکهیتا ا. دکر ینم یبرام فرق زیچ چیه. و مثل خودش شدم. فقط مثل خودش

نداشت که باهاش  یچندان يعالقه  یبود کس یرانیا يدورگه  نکهیبه خاطر ا. نداشت یدوست چیکه ه يدختر

 یچطور ول ادینم ادمی یبه هر حال، حت. داره يادیز یگفتند که فلز وجودش ناخالص یهام م یدوست بشه و بعض

به سرعت  یول شهیشدم که به خاطر رفتارم ازم متنفر م یمتوجه م یگاه. گهیهمد يدوست ها نیبهتر میما شد

 . گرفت یو محبت رو م یحالت نگاهش همون شوخ طبع

رو دوست  يزیمادرم دوستش داشت و پدرم چ. موندند رانیا يبرگشتمون اون هم با ما اومد و خانواده اش تو با

 . هیقدرنشناس واقع هیجالبه، نه؟ اون . خونه امون موند ياون تو نیهم يداشت که من بهش عالقه داشتم برا

 :به خودم مسلط بشم یتا کم دمیکش ینفس

 !دوست بودم ییوالیبا چه ه دمیهمه سال نفهم نیفقط دوست دارم بدونم که چرا ا -

 :کردم لباسم رو بتکونم ادامه دادم یم یکه سع یجا بلند شدم و در جال از

 .وجود نداره يا گهیخاص د زیچ -

 :نگاهم کرد یخاص طنتیخودش رو بهم رسوند و با ش عیسر صهبا

 ؟یمطمئن -

 :حالت چشماش و صحبتش خنده ام گرفت و گفتم از

 .گذرم یپسر عموم نم يدوست دارم بدونه که از احساس شکسته  یول. ستمیخودم مهم ن -

 :دمیبه سمت هردوشون و پرس دمیچرخ یکم. دیحرف به گوشش خواهد رس نیدونستم که ا یم و

 د؟یایسفر، شما نم يرم برا یمن م -

 :جواب داد یعل ریام

 . امروز خسته ام -

 .یلیهر جور ما -

 :برگشتم و گفتم يزیچ يادآوریکردم و ناگهان با  یخداحافظ

 ؟ my weird loveشه  یمن م يعاد ریعشق غ یچرا بهش گفت -

 :و گفت دیخند
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 .یبهش گفته باشکردم تو  یفکرشم نم یحت -

 :زدم یبراش سوت یزدم و با رد شدن تاکس يلبم پوزخند يگوشه  با

 .شناسم تو رو اصال ینم

 .ستین يعاد گهید نگاهت

  گه،یچون د یکم حرف آره،

 .ستین يحرفات اعتماد به

 :رو نگاه کردم ریشدن مس یشدم و ط رهیخ رونیب به

 .ساعت يرو یمات مدام

 .و سردرگم یجیگ همش

 .ياز من واهمه دار نه

 .مردم نیا ياز حرفا نه

 .دمید یخوابم نم يتو

 .اما یبد بش نقدریا تو

 

 نفر پاشو کی یگذاشت

 ...ما میتو حر بزاره

 

 

 

اراده  دیبا. باشم يقو دیبا. شدم رهیرفتم به اطراف خ یکه به سمت ساختمون فلسفه م یرو دادم و درحال هیکرا

 .دل بکنم دنیاز فقطط د. زود به زود دل بکنم يدارهاید نیاز ا. دل بکنم نجایکه از ا يکنم در حد يام رو قو

 .رفته و خاطراتش هنوز خودش

 .بره یقلبمو با خودش م داره

 .حواسم به چشماش بود تمام

 .احساسمو بافتم ریزنج که
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 کوه انداخت و کیپشت  منو

 .باختم ویباز نیساده ا منم

 .که اشک يبه حد شهیتنگ م دلم

 .تونه بغض منو وا کنه ینم

 .به همراه من ایدن هیخوام  یم که

 .کنه دایشو پ ینشون بگرده

 یاسم استاد رو نشون م یکه کنار اتاق ها با رنگ مشک ییطال يرو شوت کردم و به تابلوها زهیپام سنگ ر با

 يبرا. داخل اومد ایب يادوباره در زدم و صد. و در زدم و منتظر جواب موندم ستادمیا. مزیآدام ج. شدم رهیداد خ

خواسته تموم  یکه م يکارش اونجور دیشا. تموم نشده... دیصداش خشدار بود و شا. دیته دلم لرز يلحظه ا

 .نشده

دست دراز شده اش  ينشسته بود و سرش رو زیرو چرخوندم وارد شدم و چشمم بهش افتاد که پشت م رهیدستگ

و اون  دیچیاتاق پ يتق تق کفشهام تو يپام کردم و صدا يپاشنه  يرو يشتریب ي هیزدم و تک يپوزخند. بود

 . زد یبه بنفش م شکه چشمهاش به شدت قرمز بود و دور چشمها دمشید. مجبور شد سرش رو بلند کنه

 . سالم* 

 :به دستش انداختم و گفتم ینگاه. زد و دستش رو جلو آورد يلبخند

 .نمیب یدستتون نم يفرم رو تو یخوام ول یعذر م* 

رفتار  نیهم عادت به ا دیشا. رو جلوم گذاشت ياومد برگه ا یکه به نظر دستپاچه م یدر حال. که جا خورد دمید

 !دونه؟ یچه م یکس. من نداره

 ییتنها کسا. ریجان م. بلک کین. زدم و نگاه کردم يپوزخند. در صدر اسمها بود اناید. انداختم ستیبه ل ینگاه

 :گرفتم که گفت شیرو پرداخت کردم و راه رفتن رو پ نهیهز. اسمم رو نوشتم. شناختم یبودند که م

 .سیرو هم بنو انیو احمد انیاسم ک* 

 :کردم حیکردم و تصح اخم

 .انیو خانوم احمد انیک يآقا* 

موهام  يگذاشتم که حس کردم دستش رو فمیک يپولم رو تو فیک. دادم امیرو نوشتم و بهشون پ اسمشون

 :زمزمه کرد. نشست
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 ...من سا،یآتر -

از شوك خارج شدم و ناخودآگاه دستم رو باال . گونه ام آورد کیرو دور زد و به سمتم اومد و لبهاش رو نزد زیم

 :با خشم گفتم. به صورتش زدم که کف دستم به سوزش افتاد یمحکم یلیآوردم و چنان س

با هر . خواد بخواب یکه دلت م يبا هر دختر. یبه من دست بزن يحق ندار گهید. يآشغال هرزه ا هیتو * 

  ؟يدیفهم. یبه من دست بزن يبکن اما حق ندار يخواد هر کار یکه دلت م يپسر

 . کرد یبهم نگاه م يصورتش گذاشته بود و با ناباور يرو رو دستش

و دستت  يتمام انگشتات بر یشکستگ يبرا دیکه با ینیب یبهم دست بزن و اون وقت م گهیبار د هیفقط * 

 .يریگچ بگ تویلعنت

. رفت یم مزیکه به سمت اتاق ج دمیرو د انایشدم کف دستم رو مالش دادم و د یکه از اتاق خارج م یحال در

. در کار نبود ییانایاگر د د،یبوس یبرام مهم نبود اگر منو م. یخوب یلیحس خ. داشتم از سوزش دستم یحس خوب

اون . تونستم که زاپاس باشم یو نم استمخو ینم. تونستم یاما من نم. برام مهم نبود، اگر من رو دوست داشت

 . انایهم زاپاس د

 .کننده بود منزجر

. و وارد شدم دمیفکر کردم و کردم تا به خونه رس. سرخ و داغ شده بود ششیته ر يشدن رو دهیاز کش دستم

مادر و . کفش هام رو با صندل ها عوض کردم و وارد شدم. داد یبهم م یپام حس خوب ریلغزش سنگ ها ز

پدرم لبخند  یگهگاه. ردندک یدست پدرم دور مادرم بود و آهسته با هم صحبت م. پدرم هر دو کنار هم بودند

. تنددادم که هردوشون به سمتم برگش یسالم. کرد یزد که به شدت حالت چهره اش رو عوض م یم یکیکوچ

 :مبل جا کردم و گفتم يرو نشونیبه زور خودم رو ب

 .دیحرفاتون رو ادامه بد. دینداشته باش یبه من توجه* 

 :و گفت دیخند مادرم

 .یکن یم یشوخ يتونم باور کنم که تو دار ینم* 

 :گفتم فقط

 .شن ماما یآدما عوض م* 
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 يمخصوصا که لونا هم چند لحظه ا. کنم نشستم و بعد بلند شدم تا لباسهام رو عوض ششونیپ يا قهیدق چند

 افتیدر یو جواب دمیدادم و حالش رو پرس امیپ دیویبه د. کرد که شام آماده است یاومد و اعالم م یم کباری

 .کنه عوضنفر رو  کیتونه  یاتفاق چند درصد م کیو همزمان فکر کردم که . نکردم

در کمدم . داشتم آماده کنم اجیسفر احت يکه برا یلیاز وسا یستیکردم ل یاز شام دوباره وارد اتاقم شدم و سع بعد

انقدر پر بود و همه لباسها انقدر خوب بودند که قدرت انتخاب ازم . به لباسهاش انداختم یرو باز کردم و نگاه

عقب . شیلوازم آرا یکم. یو لوازم شخص فشک. چمدون گذاشتم يرو تا کردم و تو ییچندتا. شد یسلب م

 میتقو يتخت بلند شدم و تو يتو دنیبلند شدم و قبل از خز. شدم رهیپر چمدون خ مهین يفضاو به  دمیکش

 . دمیخط کش 15عدد  ياتاقم، رو يوارید

 

 

ساعت  دمیکه د يزیچ نیشدن، اول داریبا ب. فکر کردم که سر درد گرفتم و از زور سر درد به خواب رفتم انقدر

کالس . مزیکالس اول، کالس ج. گرفتم و حاضر شدم یدوش. دمیرو خواب یمدت طوالن دادیبود که نشون م

پارك شده  نیبه سمت ماش یگاهن نکهیبدون ا. بود يروز پرمشغله ا. کالس سوم، واتسون. دوم، کالس راجرز

 کیبندش رو . بند کفشم رو محکم کردم و راه افتادم. کوله ام جا دادم يو کارتم رو برداشتم و تو فیکنم، ک

 . رو گرفتم لهیوارد مترو شدم و م ،يریشونه ام انداختم و بعد از مس يطرفه رو

 سا؟یآتر* 

 :زدم و گفتم يلبخند. ثابت موند ریجان م يسمت صدا برگشتم و نگاهم رو به

 . سالم* 

. شدم یم یعصب ،یچ يو برا هیدونستم به چ یاش که نم رهینگاه خ نیاز ا. کرد یبا دقت نگاهم م داشت

 :دیپرس اطیرد و با احتسرش رو جلو آو

 ؟یهست ،یستیتو که واقعا لز ن* 

 ییموطال يو نگاهم رو به دختربچه . تکون دادم یمنف يبه نشونه  يماتم برد و بعد ناخودآگاه سر يا لحظه

و شونه به شونه  میشد ادهیبه مقصد هر دو پ دنیبا رس! چه قدر خوشگل بود. اون طرف تر بود انداختم یکه کم

و ازش متشکر بودم که  میزد یحرف قدم م یب. داشت يرو ادهیبه پ اجیبود که احت یمسافت کم. میراه افتاد
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بازوم رو  میواردش بش نکهیقبل از ا. میهر دو به سمت کالس رفت. زهیر یافکارم رو با حرف زدن به هم نم

 :گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند و زمزمه کرد

 .ستیهم هوموسکشوال ن مزیآدام ج* 

آب دهنم رو قورت . من داخل کالس شد يزده  رونیاز حدقه ب يبهت نگاهش کردم و اون در برابر چشم ها با

 اصال؟ گهیم یشده؟ چ وونهید گه؟یم یچ نیا. دادم

 . دم یرو راه نم یکه بعد از خودم کس یدون یم. تیبرو داخل اسم* 

 :جا خورد دنمیزحمت سرم رو چرخوندم که از د به

 ؟یوبتو چته؟ خ* 

و با  دیبا لبخند به سمتم چرخ. کنار صهبا وا رفتم یصندل يرو. سرم رو تکون دادم و داخل کالس شدم تند

 :لبخندش محو شد دنمید

 ده؟یچرا رنگت پر -

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یپرت دست حواس

 واقعا؟ -

 نیخودکارم رو ب. کردم يبهش دادم و شروع به نت بردار یلب فحش ریز. کردم یخودم حس م يرو ریم نگاه

چرخوندم و . خودکار رو چرخوندم. کردم ادداشتیگفت همزمان  یرو که داشت م یانگشتام چرخوندم و مطلب

 :چرخوندم

 . تیخانوم اسم دیزن یشما تمرکز من رو بهم م* 

 :که با حرص نگاهم کرد و گفت زمیم يدسته  يرو انداختم رو خودکار

 .خانوم دیبعد از اتمام کالس بمون* 

 ریدستش رو ز یقیبا لبخند عم ره،یخنده اش رو بگ يکردجلو یم یکه سع یبهم کرد و در حال ینگاه صهبا

 :کردم و آروم گفتم یاخم. دیگردنش کش

 !کنه یغلط م. مسخره نشو -

 

 :و زمزمه کرد دیبه سمتم کش شتریرو ب خودش

 .مواظب خودت باش. خواد خفه ات کنه دختر یم -
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 :زدم و با حالت خودش گفتم يپوزخند

 !جرئتش رو نداره -

 :نگاهم کرد و گفت مسخره

 .یکن یمثل قلدرا صحبت م -

 :شدم لیعقب متما يها یبه سمت صندل یکم کین يزدم و با صدا يلبخند

 

 .زمیساعت کالس تموم شده استاد عز* 

 یو با انگشت خط میهم نگاه کردهمزمان با صهبا به . مونده بود قهیدو دق. به ساعت نگاه کردم ناخودآگاه

 . میدیو خند میدیگردن کش ریز یفرض

 :انداخت گفت یشونه اش م يرو رو فشیک يکه با ژست خنده دار یزودتر از همه بلند شد و در حال خودش

 .خدانگهدار* 

 : کرد و گفت يجعبه اش جاساز يرو برداشت و تو نکشیع

 .بلک ياهد داشت آقانخو یرفتار شما مطمئنا عکس العمل خوب نیا* 

 :و آدام ادامه داد دیماس کین يلبها يرو لبخند

 .دیداشته باش یروز خوب. دیبر دیتون یم* 

 :وارفته التماس کرد کین

 .بود کیکوچ یشوخ هیاون فقط . کنم یخواهش م* 

 :نگاهش کرد يجد

 دارم؟ یبه شما گفته که من با دانشجوهام شوخ یکس* 

 :شد رهیکرد به من خ یدست جابجا م يرو تو لشیکه موبا یگذاشت و درحال فشیک يرو تو لشیوسا

 .تیاتاقم منتظر شما هستم خانوم اسم يمن تو* 

 

شونه ام  يرو رو فمیزدم و ک يکردم پوزخند یرو جمع م لمیتمام وسا نهیکه با طمان یدر حال. خودش رفت و

 کیو به ن دمیچرخ. شد دهیکش نمیو به سمت در رفتم که آست»  نمتیب یم« رو به صهبا زمزمه کردم . انداختم

 :گفت یبا ناراحت. نگاه کردم
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 .کنه یناراحتت م. هیاون االن عصب. کنم نرو یخواهش م* 

 :زدم و گفتم يلبخند

 .نداره تیاون اصال برام اهم. تونه ناراحتم کنه ینم* 

بهش بدم  يادینفر رو استخدام کنم و پول ز کیخواست  یدلم م. پوزخند زد يبلند يکه با صدا دمیرو د اناید و

 . و کامال از روش رد شه رهیمطمئن شدن، دنده عقب بگ يبزنه و برا انایبه د 180 يبا سرعت باال نیتا با ماش

 یم. نداره ایتونستم واقعا بفهمم داره  ینداره؟ نم تیفکر کردم که واقعا برام اهم نیکالس خارج شدم و به ا از

 ینم شه؟یم تیاهم یعاشقش ب يمعشوق برا هیاما واقعا . دوستش دارم یتم که هنوز به طرز وحشتناکدونس

 . کنم دایتونستم جواب مغزم رو پ

در . باز بود مهیدر ن. دمیراهرو کج کردم تا به دفترش رس يفرستادم راهم رو تو یم امیپ دیوید يکه برا همزمان

 يو پا دیکش یم گاریس یبود و عصب ستادهیکنار پنجره ا. جوابش وارد شدم يزدم و بدون منتظر شدن برا

 گاریس ياز بو! ستیبه من مربوط ن. اوه... گاریبودم که س دهیوقت ند چیه. دیکوب یم نیزم يراستش رو رو

 :کردم و گفتم يسرفه ا. گرفتم یداشتم حالت تهوع م

 .من واقعا سرم شلوغه* 

 کیبه در نزد یکم. خاموشش کرد زشیم يگرفت و رو گارشیاز س یقیکام عمبهم انداخت و  یاجمال نگاه

حجم دود رو تحمل  نیتونست ا یسالم هم نم يها هیر یحت. استفاده کنم رونیب يکردم از هوا یشدم و سع

 . من يها هیکنه چه برسه به ر

عشق، نفرت، . زنه یپرسه م ینگاهم چه حس يدونستم تو ینم. کردم بهش نگاه نکنم یو سع دمیکش ینفس

  ؟يریو دلگ یگلگ

 :به سمتم اومد و گفت. کردم یرو حس م نگاهش

 خب؟* 

 :نگاهش کردم هیاندر سف عاقل

 بگم؟ يزیچ دیبا* 

 .رو با من تیمشکل لعنت* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 . تار موئه هیعشق و نفرت فقظ  نیمرز ب ،یدونیم* 
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. که دوباره فوران کرده بود نگاهش نکنم یتیکه با تمام عصبان مریخودم رو بگ ينگاهم کرد و نتونستم جلو جیگ

 . نباشم یشد که ازش ناراحت و عصبان ینم لیدل نیا یول. زارمیگفتم که ازش ب یدروغ م. من دوستش داشتم

 فیتکل یتو که حت. يزیتو واقعا ترحم برانگ. کردم بهت عالقه دارم یخودم متاسفم که فکر م يمن واقعا برا* 

واقعا . يدوست دار یکه چ یخودت رو قانع کن یدون ینم یحت. یهست یکه کدوم طرف یدون یخودت رو نم

 . فراموش کن يدیکه ازم شن ور يزیفقط هر چ. اراده یقدر ب نیا. ادیخوشم ب یآدم نیکه من از همچ شهینم

 هی. شده بودم ریپذ رییآب تغ يمولکول ها هی نیمن درست ع. شه یکه حالت نگاهش داره عوض م دمید یم

 .رحم و عطوفت یو حاال، ب. لحظه مهربون و پر از لبخند

 :برداشتم و تکرار کردم واریام رو از د هیتک. ادیسرش م ییبرام مهم نبود که داره چه بال و

 . فقط فراموشش کن* 

 ...هیچه حس بد! ایاوه خدا. از دفترش خارج شدم و با دستهام صورتم رو پوشوندم و

 ! زمیمن هم ترحم بر انگ یحت. برگشتم و نگاه کردم. کردم که در اتاقش پشت سرم آروم بسته شد حس

 خواستیدلم م. رهیضعف م لشیاص شیتیبر يلهجه  يتونستم منکر بشم که دلم برا یحالتم نم نیا يتو یحت

برام . و مادرم رو پدر یحت. خاطراتم رو فراموش کنم يسرم بکوبه که همه  يباشه که با چوب محکم تو یکس

 . عذاب بود هیها برام درست مثل  نیا. عذاب رها بشم نیخواست از ا یفقط دلم م! مهم نبود

 .سرد و خسته رو يزنم شبا یتو پرسه م بعد

 ...و من آهسته پشت سرت گفتم نرو یرفت تو

چرا ! کننده است؟ جیرفتارهاش متناقض و گ نقدریچرا ا. شدم یتر م جیو هر لحظه گ دمید یرفتارهاش رو م من

 خواد احمق فرضم کنه؟  یدلش م

هم . داشتم يرو کامال نابود کرده بودم و حس دوگانه ا زیمن همه چ. شد یخواست کنارش بمونم اما نم یم دلم

 جذاب یمرد چشم آب نیمرد، ا نیدونستم که ا یگرفتم م یفاصله م دیاما من با. یو هم دل شکستگ تیرضا

فقط زهره و . ستیو مرهم ن نهز یزخم م. فقط درده. کنه یدرمان نم. مونه ینم. ستیپشت سرم، موندگار ن

راهم رو گرفتم و نگاهم . کنه یتکه م شتریقلب چهار پاره رو ب نیزنه و ا یو چنگ م شکنهیدل م. ستیپادزهر ن

 یفشردم و لبم رو م یبا تمام قدرت م انگشتام نیرو ب لمیموبا. نهیلرزشش رو نب یدوختم که کس نییرو به پا

کنه که باهاش  یاحتماال فکر م کین. شهیحالتم م رییمتوجه تغ نهیببمن رو  یدونستم که هر ک یم. دمیجو
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دونستم  ینم... اما صهبا. کنه که دوباره بهش ابراز عالقه کردم و اون دوباره ردم کرده یفکر م اناید. دعوام شده

 . به ذهنش خطور کنه یکه ممکنه چ

سرم رو باال آوردم و . ستمیجلوم سبز شد و باعث شد با يزیبتونم جلوتر برم، چ نکهیمحوطه شدم و قبل از ا وارد

  کنه؟یچرا مهربون نگاهم م ست؟یپر از نفرت ن گهیچرا چشماش د. اوه. جان. نگاهش کردم

 یام م وونهیدفعه هجوم آورده بودند داشتند د کیذهنم که  يتو يکردم دوستم داره؟ چراها یحس م چرا

اگر اون عاشق من . بود که ممکن بود اون به من داشته باشه یپرسش ها حس نیکننده تر از ا وونهید. کردند

 که اون با من کرد طردش کنم؟ يمثل آدام، مثل کار دیباشه، من با

پس . یلیخ. اما لبخند اون مهربون بود. یزورک یزورک. بهش زدم يفرو دادم و لبخند یدهنم رو به سخت آب

 يلبخند محو. از آدام متنفر بود. کرد یکرد، نه؟ به آدام نگاه م ینفرت قبل؟ اون به من با نفرت نگاه نم لیدل

 یکه من رو م یو احساس. داره تمدوس یکه کس نیاز ا تیرضا. کرده بودم ریدو حس متفاوت گ نیب. زدم

 . طرفه شده بود کیحس  هیاون هم مثل من گرفتار . سوزوند

 ؟یخوب* 

 :دیکش یقیتکون دادم که نفس عم يسر

 .رفت که چکارت داشتم ادمیکامال * 

 :باال انداخت و گفت يو شونه ا دیخودش هم خند. باعث شد لبخند بزنم حرفش

 .ادیب ادمی دیشا. نمتیب یبعدا م* 

ناخودآگاه . کردیبه من دلخوش م دیاون نبا. دلم براش فشرده شد. دیش درخشکه چشما دمیشدم و د رهیخ بهش

 :کردم و گفتم یفیاخم ظر

 .خداحافظ* 

 نیبودم که ا دواریعاشق من شده؟ ام ر؟یجان م. فرو کردم بمیج يزد و من دستام رو تو یکه لبخند تلخ دمید

 .بودم دواریاما فقط ام. داشته باشه يا گهید لیپر تنفر دل يتلخ و اون نگاه ها يلبخندها نیدرخشش چشم ها، ا

 . داد ینم یجز عشق رو معن یچینشونه ها، ه نیا و
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حد احمق باشه  نیکردم که در ا یفکر نم یاست ول وونهیدونستم که د یم. سرد بود یبه طرز قابل توجه هوا

 یاطراف رو نگاه دمیجو یکه آدامسم رو م یدر حال. نهیمسافرت بچ يفصل سال برنامه  نیکه تو سرد تر

 ياش که رو هیبدون نگاه کردن از سا. رو حس کردم یکه حضور کس نمیرو بب ریصهبا و ام دیانداختم تا شا

هدست رو دور گردنم انداختم و آدامسم رو محکم تر . تونستم بفهمم که جان کنارمه یسرم افتاده بود م

 :آروم سالم کردم که گفت. کرد یرو بهم القا م يکنارش بودن حس بد. چرخوندم

 . نمتیب یخوشحالم م* 

 :گفتم لیم یب

 .طور نیمنم هم* 

 زونیکه آو انایکردم و به د ادیز یآهنگ رو کم يصدا. گوشم گذاشتم يزد و من دوباره هدست رو رو يپوزخند

همون قدر  زون،یهمونقدر آو. افتادم یم چکیپ ادی دنشیوقت بود که با د یلیخ. دمیآدام بود با تمسخر خند

 . دهیچسب

 !قول خودش، کنه به

شدن  ضیمر متیحاضر بود به ق یحت. رهیخواستم انقدر بزنمش که بم یم. بود دهیپوش ینازك و کوتاه لباس

. خورد یتکون نم نهیلحظه از کنار شوم کیبود و  ییبود که به شدت سرما ادمی قایدق. خودش جلب توجه کنه

. کردم یاما االن، من به جاش احساس سرما م. دیچیپ یدو نفره دورش م يو پتو دیپوش یکلفت م يلباس ها

 .فکر پوزخند زدم نیآدام در التهابه و خودم از ا يفکر کردم که از گرما یبا مسخرگ

 دیشا. نداشت تیبرام اهم یچکیه. حالم خوبه یبیروزها به طرز عج نیدادم و فکر کردم که ا هیتک وارید به

ام  ياز خودم مهم نبود و من تمام انرژ ریغ یچیه. کم یلیکم خ. داشتند اما نه به شدت قبل تیهما. دروغ باشه

هم  هیو بق. کنم يشاد یکیکوچ زیچ ربا ه. سفر با کل وجود خوش بگذرونم نیا يرو جمع کرده بودم که تو

 ...برن به درك

بدجنس شده بودم؟ . رفت یغنج م یکردم و ته دلم از خوش ینگاه م انایبه د هیپر از تعجب بق ينگاه ها به

 یمحوطه چرخ م يزمستون با تاپ و شلوار کوتاه داره تو ياست که تو وونهیچون اون واقعا د. ستیمهم ن! دیشا

 دمیشا. کنن یبه خودش نگاه م حالتدونه که همه با همون  ینم دیشا. کنه یزنه و با تمسخر به من نگاه م

 . دونه یمطمئنم که نم! خودش چقدر مسخره است دونهیمطمئنم که نم یول. ارهیخودش نم يروو به  دهیفهم
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 يتر یام پ. مطمئن بودم. گذشت یسفر بهم خوش م. شدند یسوار اتوبوس م یکی یکیبه همه بود که  نگاهم

ا، کوله ام رو باره هیچمدون گرفتم و بعد از گذاشتن چمدونم کنار بق يگذاشتم و دسته  بمیج يرو تو رمیپل

 يبه سرتاسر انداختم و ابرو یاجمالنگاه . داغ به صورتم خورد ياز هوا يندیهرم خوشا. مرتب کردم و وارد شدم

 رینگاه کردم و صهبا و ام شتریب یکم. جان ایآدام باشم  کینزد شتریانتخاب سخت بود که ب. راستم رو باال دادم

کردم و به  ادتریآهنگ رو ز يصدا. آروم رفتم و نشستم. بودند ریبه م کینزد فیرد کی يکه با فاصله  دمیرو د

نشون ندادم و چشمام رو  یکردم اما توجه ینگاهش رو حس م. فاصله امون بود یدلچند صن. دادم هیتک شهیش

به ... یحت. متوجه نشدم که لباسهاش چطوره یحت. توجه نکردم يبه آدام ذره ا یفکر کردم که حت نیبه ا. بستم

 .درك

 يکه باال یگوشهام عقب دادم و به کس ياز رو یشونه ام هدست ها رو فقط کم يرو یحس خوردن دست با

 :نگاهم کرد و گفت . شناختمش ینم یحت. بود نگاه کردم ستادهیسرم ا

 رم؟یشما رو بگ يتونم جا یمن م دیببخش* 

که سه  دمیحرف بلند شدم و در کمال تعجب د یو ب دمیلبم رو جو. نگاهش کردم که مظلوم نگاهم کرد یکم

شدم اما  یم یروان تیاگر قبل تر بود از عصبان دیشا. خنده ام گرفت. ها جا گرفتند یصندل يرو بینفر به ترت

 ییجلو یصندل يو کوله ام رو رو انداختمپا  يکنار جان نشستم و پا رو يبا لبخند کنترل شده ا... نه گهیاالن د

 :صهبا زدم يشونه  يبه جلو خم شدم و با انگشت رو یکم. کردم زونیآو

 .سالم -

 :زد و گفت يلبخند سرد د،یو من رو د دیچرخ

 ؟یخوب. سالم -

شدم و با  رهیبه روبرو خ. گفتم و دوباره برگشتم سرجام یممنون. اوردمیخودم ن يبه رو یکم تعجب کردم ول هی

شونه اش  يکتش رو درآورد و رو یو آدام با نگاه ترسناک دیلرز یداشت م اناید. پوزخند زدم يصحنه ا دنید

 . انداخت

. ستیکه گفته بود اون هم هومو ن نیا. کرد یجان نشسته بودم و حرفش داشت مثل مته مغزم رو سوراخ م کنار

متوجه نگاهم . سوالم رو بپرسم يچطور. بگم دیبا یدونستم چ ینم. سمتش و آهنگ رو متوقف کردم دمیچرخ

 :شد و گفت

 شده؟ يزیچ* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٣٠ 

 :و گفتم دمیخجالت کش یهم کم دنشیاز فکر پرس یحت

 .یچیه. نه* 

 :به سمتم خم شد و گفت یکم

 .یبپرس يزیخواد چ یگه که دلت م یحسم بهم م ؟یمطمئن* 

 :زد و ادامه داد يلبخند. رو از داخل گاز گرفتم و فقط سرم رو تکون داد دهنم

 .حتما سوالت رو بپرس یگرفت میاگر بعدا تصم* 

زدند و  یخوندند و دست م یهمزمان آهنگ م. همه بلند شده بود يصدا. دمیکش یسر تکون دادم و نفس دوباره

 یم یهم سع نهایحتما ا. لبم لبخند زدم يبا گوشه . دادند یهم سرجاشون خودشون رو تکون م يچند نفر

 :دمیبا صداش به سمتش چرخ. کنند و خوش بگذرونندکردند مشکالتشون رو فراموش 

 

 .يا وونهیتو واقعا د ،یدونیم* 

 :زد يام لبخند افهیبه ق. شده یام چه شکل افهیدونستم که ق یاخم و تعجب کرده بودم و واقعا نم همزمان

 .یزن یرو م یهمه چ دیق يکه دوست دار یبه خاطر کس. یمن هیواقعا شب یول* 

دونستم ابروهام رو گره  ینم. تعجب شتریاخم کرده بودم و ب شتریب. کرد یصحبت م يداشت فرانسو وونهید اون

 :کردم خونسرد باشم یسع. باال بدم ایبدم 

 .رو دوست نداشتم یوقت کس چیمن ه* 

 :زدم یکردم و به حالت خودش حرف م یم يمثل خودش محافظه کار ناخودآگاه

 .مزیاون ج. یمصرف رو دوست داشت یفهمه که تو اون احمق ب یتما مکه عاشق باشه ح یکس. مسخره نشو* 

 دهیصهبا فهم. به فکر فرو بردم يحرفش چند لحظه ا یول. که به کار برده بود زهرخند زدم یاز لفظ ناخودآگاه

 ...اونا خودشون. نگفته بودم یچکیمن به ه... هم اناید. بود

مثل  یکی. يو زود فراموش شد دیزود خواب يکه خودت پراکنده بود یکه تب حرف يخوش شانس بود یلیخ* 

 .شتریدروغ ها ب. شتریها ب عهیشا. هر سال بدتر از سال بعد. وقت فراموش نشد چیآدام ه

سر  کجایآورد و نصفش رو  رونیآبش رو ب يبطر. بهش زل زده بودم رتیبا ح. تونستم نفس بکشم ینم یحت

 .یعصب یلیخ. بود یعصب. دیکش

 ...تو از کجا* 
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که  يداد جور هیتک یو اون هم پشت سرش رو به صندل دمیکش ینفس. حرفم رو ادامه بدم ي هیبق نتونستم

 . سقف بود يصورتش کامال روبرو

 . عاشق بودم یزمان هیمن هم * 

. و در همون حالت سرش رو به سمتم چرخوند دیخودش هم فهم. شده بودم جیکامال گ. بالفاصله پوزخند زد و

 :دیناخودآگاه از دهنم پر

 .يکردم تو منو دوست دار یفکر م شهیمن هم* 

 تیداشتم با عصبان. که چه عرض کنم یکم. هم ناراحت شدم یخنده زد که جا خوردم و کم ریز ییچنان صدا با

دستاش گرفته بود و  نیه بود و سرش رو بخم شد نییبه سمت پا. اومد یکردم که خنده اش بند نم ینگاهش م

 :گفتم یبا حرص به فارس. زد یاز ته دل قهقهه م

 .شعور یزهرمار ب -

خنده  نیدر ح. ارهیدر ب شتریخنده بزنه و حرصم رو ب ریجلو ز یهم از صندل یرعلیباعث شد ام ظمیغل ي لهجه

حتما خودش . شهیحالت صورتش عوض م یخنده به طرز وحشتناک نیکه در ح دمیاش به عقب برگشت و من د

 . زد یملبخند هم ن یو حت دیخند ینم یلیشه که خ یدونست وقت خنده چقدر جذاب م یهم م

دستش . گوشم بزارم که جان دستم رو گرفت يدادم و خواستم هدست ها رو رو هیتک یکردم و به صندل اخم

طرز  نیاز ا. دیدستش و دوباره خند يشونه ام گذاشت و سرش رو خم کرد رو يدستش رو رو. گرم بود

 :و گفت نداون ها دوباره دور گردنم برگردو. شده بودم و هم دوست داشتم بخندم یهم عصب دنشیخند

 . نه در اون حالت یول ومدیازت خوشم م شهیخب من هم* 

 :مکث کرد و ادامه داد یکم

 .يجنتلمن فحش بد هیکه به  ستیدر ضمن اصال خوب ن -

 انایتوجه آدام و د یبا تعجب به سمت عقب برگشتند و حت ریصهبا و ام. حرف زدنش ماتم برد یفارس دنید با

 .نشسته بود مزیج يابروها نیب یظیاخم غل. هم به سمتمون جلب شده بود

 

 

 ... ییمن عجب صدا يخدا اوه

 :و گفت دیخند. رمیبگ دهیرو ند انایگفتن د» گاد  ياوه ما« کردم  یشدم و سع رهیتنگ شده بهش خ يچشما با
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 .نگام نکن ياونجور -

شونه  یرعلیکرد که ام یصهبا با دهن باز داشت نگاهش م. کرد یاز من هم روون تر و واضح تر صحبت م یحت

 یهنوز داشتم به جان نگاه م. گوشش زمزمه کرد يتو يزیهاش رو گرفت و به سمت خودش چرخوندش و چ

 :و فکر کردم دمیکوب یرو به صندلنتونستم تحمل کنم و پشت سرم  گهید. کردم

 .لعنت به همتون* 

 .کردم یفقط شوخ. خب یلیخ -

 :بهش انداختم یهیعاقل اندر سف نگاه

 دارم؟ یگفته من با تو شوخ یک -

 :لبهاش رو تر کرد و آروم نگاهم کرد. کرد یصحبت م یبود که داشت فارس بیبرام عج هنوزم

گفتن داشته باشم که دونستنشون واقعا آرومت  يبرا ییزایچ دیشا ؟یخواد رو برگردون یکه دلت م یمطمئن* 

 .کنه

هر دومون به روبرو زل زده . دیکش یشد و نفس کیبهم نزد یکم. نگفتم يزیبهش رفتم و چ يغره ا چشم

 . نشون ندادم یواکنش چیدستم رو گرفت ه یوقت نیهم يبرا. کردم یرو حس م شیناراحت. میبود

زود رابطمون به هم خورد و اون بهم  یلیخ یوقت. دختر دوست شدم هیبار با  نیاول يسالم بود که برا ستیب* 

 .غلطه نجایا يزیچ هی دمیفهم ستم،یاطرافش ن يکدوم از پسرا چیگفت که مثل ه

اصال فکر . کرده بودم خی زدمیکه حدس م يزیلحنش من رو هم ناراحت کرده بود اما از چ. کردم نگاهش

 ...نه ایحدسم درسته  نمیمن تا ته داستان رو رفته بودم و فقط منتظر بودم که بب. نبود يندیخوشا

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 . من حقوق و اون فلسفه. میخوند یدانشکده درس م يهمزمان تو. سال ازش بزرگترم هیمن * 

بودم و اصال حس  دهیمن فهم. تمام عضالت بدنم اسپاسم شده بود. رو بستم و آروم بدنم رو شل کردم چشمهام

 . نداشتم یخوب

 . ازم فاصله گرفت اما من دستش رو ول نکردم يا گهیحرف د چیه بدون

 ؟يمدت ازم متنفر بود نیا يهمه * 

 :نگاهم هم نکرد یحت
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هردومون  تیکه وضع نمیب یاما حاال م. خورد یحالم ازت بهم مکردم که دوستت داره  یفکر م یوقت لیاوا* 

 . مشابهه

 . انداختم و اون دستم رو فشار داد نییرو پا سرم

که  یکن یکه تمام تالشت رو م نمیب یتونم بهت بگم که دوستش نداشته باش چون م ینم. یتو واقعا خوب* 

 .باالتر از اونه اقتتیاما واقعا ل. قبل من يدرست مثل سالها. ینداشته باش

 :گرفتم و اون ادامه داد یرو از داخل گاز م لبم

 . به تمام معناست یاحمق و عوض هیکه اون  نمیب یداشتم اما حاال م مانیبهش ا ییجورا هی شهیهم* 

 . پوزخند زد و

 .شم یمتوجه نم* 

 .یبهتره که متوجه نش* 

زد و  نهیو دستهاش رو به س دیسرش کش يشرتش رو رو ییبگم که کاله سو يزیخواستم چ. شده بودم جیگ

 هیدونست که خودش هم  ینم. سرش بکوبم يدر همون حالت با لگد تو خواستیدلم م. چشمهاش رو بست

 . به تمام معناست یعوض

 !یلعنت. بود دهیگذاشته بود و خودش تمرگ يخمار يرو کامال تو من

رو  ینسبتا طوالن ریکردم مس یفشردم و سع ییجلو یصندلبه  یهم چشمهام رو بستم و و پاهام رو کم من

 :آروم گفتم. رفت جز خواب یم يزیاما واقعا ذهنم سمت هر چ. بخوابم یکم

 ؟يتو عاشقش شد* 

 :چشم نگاهم کرد و گفت يگوشه  از

 . کنم فیبرات تعر اتیدم که همه رو با جزئ یقول م. بخوابم ياگر بزار* 

 :که دوباره گفت دید یچشمهام چ يدونم تو ینم. دمیکش یقینگاه کردم و نفس عم فقط

 .نگام نکن ياونطور* 

 :مکث کرد و گفت یکم

 . سخته یلیخ. دونم یم* 

خنده ها و  يکردم که صدا یجرخوندم و دوباره آهنگ رو پل گهیسرم رو به سمت د. دوباره چشمهاش رو بست و

 . بچه ها رو نشنوم يآهنگ خوندن ها و سوت زدن ها
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من اگر . بود دهیخواب لکسیچقدر ر! خوش به حالش. شده بودم رهینقطه خ هیخوند و من فقط به  یم آهنگ

آدام هومو نبود و اون . اون عاشق آدام شده بود. کردم یجاش بودم بعد از چند کلمه حرف زدن در جا سکته م

 رونینسته بود خودش رو بآدام نتو. ماجرا بود رونیدرست بشه و خودش کامال ب عاتیشا نیباعث شده بود ا

 یو من فکر م. وسکشوالهیمجبور شده بود بگه که ب انایکردن روابطش با د یرسم يبرا. بود رفتهیبکشه و پذ

 .داشته باشه یوضع نیهم چن ریکردم که م

پخش  عاتیشا نیکنه؟ چطور باعث شده بود که ا رونیکرد که آدام رو از کالج ب یم یپس چرا سع... ریم یول

 خوند؟ یکه خودش وکالت م یرشته در صورت نیا يشه؟ چرا اومده بود تو

دونستم صداش  یکه نم یو همراه آهنگ دمیخند یخواب م يبودم و تو دهیخواب. فکر کردم که خوابم برد انقدر

و بعد  .بودمش دهیخواب بخش يتو. خواست یبغلم کرده بود و ازم عذر م. خوندم و آدام هم بود یم ادیاز کجا م

 . میآهنگ خونده بود اهردو ب. بود دهیآغوشش فشار داده بود و بوس ياون من رو محکمتر تو

حد  نیآخر يآهنگ رو يگوشهام بود و صدا يهدست هام رو. چشمهام رو باز کردم دیاحساس گوش درد شد با

. بود ریم يشونه  يسرم رو. کرد خیسرم رو بلند کردم و بالفاصله بدنم . درست حس کر شدن داشتم. بود

 . رفت یور م لشیپا انداخته بود و با موبا يپا رو لکسیخودش هم ر

 :زد و گفت يلبخند حرص درآر دنمید با

 .ریعصر بخ* 

 

 :نگاهش کردم يخونسرد با

 .ریعصر توام بخ* 

 نایا. سردم بود. دوشم انداختم يو پالتوم رو رو دمیتر کش نییبافتم رو پا يها نیآست. اتوبوس خواب بودن نصف

 .ثبت نام کردم یفصل نیهمچ يسفر تو نیا يترم که برا وونهیان و من د وونهیمسلما د

پالتوم جمع  يو خودم رو تو دمیلپم رو از داخل جو. اومد ادمیکه گفته بود  يزینگاهش کردم و هر چ دوباره

 . کردم

 ؟يمنتظر* 

 :و سر تکون دادم دمیکش ینفس

  ؟یتا شب صبر کن یتون یم. میرس یم گهیکم د هی* 
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. شدم زونیآو ریصهبا و ام یخوردم و دوباره از صندل یخوراک کمی. نگفتم یچیه یول... داشتم بگم نه دوست

 يفقط لبهام رو به نشونه . کرد یرو مطالعه م يداشت جزوه ا ریام یخواب بود ول ریام ي نهیس يصهبا رو

 . و برگشتم دمیلبخند کش

 تونم بپرسم؟ یم* 

 .بپرس* 

 . دیکه بهش فکر کرده بودم از ذهنم پر يزیهر چ. بسته شد دهنم

 یبدون يخوا یاز کجا شروع شد؟ م عاتیکه اون شا یبدون يخوا یم زارم؟یکه چرا ازش ب یبدون يخوا یم* 

 گذشته؟ یکه چ

 .پر از درد بود صداش

 ؟يتو هنوزم دوستش دار* 

 . هیعوض هیاون . خوره یحالم ازش به هم م* 

 ؟یگ یم نویچرا ا* 

 . شه به پول فروخت یرو نم زهایچ یلیخ* 

 ؟یکن یم جمیچرا گ ه؟یمنظورت چ* 

 ینم. همه جا معروف بود يخودم تو ينگاه ها. نبودم که بترسم یمن کس یبهم انداخت ول یترسناک نگاه

 ...نگاه ساده هیتونستم به خاطر 

 فقط صبر کن، باشه؟* 

 :اصرار گفتم با

 . شهیکه نم یدونیم* 

 .شده بودم به زور نشوند زیخ میشونه هام گذاشت و من رو که ن يرو رو دستاش

 . باش یدختر خوب* 

 :بستم که گفت یرو با کالفگ چشمام

 ؟یمن هیشب یلیبهت گفتم که خ* 

 . یگفت. آره* 

 :و گفت دیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٣٦ 

هر چند تو وضعت از من . مجبور شدم که عوض بشم. معوض شد یول. از تو شتریب یحت. من هم مغرور بودم* 

 .بدتره

 :که با تمسخر گفت دمیسمتش چرخ به

 .يو هرزه دار یدوست کامال روان هیتو * 

 :و گفت دیکش ینفس. گه یاعتقاد داشتم که درست م دایشد. نگفتم يزیچ

 . میدیباالخره رس* 

 یم لیو تحل هینگاهم به روبرو بود و داشتم حرفهاش رو تجز. اتوبوس کوله ام رو برداشتم ستادنیاحساس ا با

 .بره به درك. الیخ یاوف، ب. رو به پول فروخته بود يزیپول؟ چه چ. کردم

وارد هتل بشم،  نکهیشدم و قبل از ا ادهیپ نینفر از ماش نیدوشم انداختم و بدون حرف اول يام رو رو کوله

 یداد و وقت رییرو به اسمم تغ نجایاومدم پدرم اسم ا ایبه دن یوقت... ردرش کردم و پنج تا ستاره اشبه س ینگاه

 :گفتم رشیرو به مسئول پذ. به نامم کرد دمیرس یبه سن قانون

 .که من اومدم دیاندرسون اطالع بد يلطفا به آقا. ریعصر بخ* 

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 ... اندرسون يآقا. دیببخش* 

 :دفعه سرش رو باال گرفت و تند گفت کیبعد  و

 . دم یاالن بهشون اطالع م. اوه متاسفم خانوم* 

مرد . شد داشیچند لحظه بعد اندرسون پ. گرم داخل پالتوم رو درآوردم يتکون دادم و به خاطر هوا يسر فقط

به طرف . گفت که کار گروه ما رو راه بندازن هیو بق رشیباهام دست داد و به مسئول پذ. بود یسال بامحبت انیم

 :و گفتم دمیمسئول چرخ

 . خوام یاتاق تک نفره م هیخوان بهشون بده و من هم  یرو که م یهر اتاق* 

 :احترام گفت با

 . حتما خانوم* 

 يدادمود بدش بود و  يرو. من رو نشناخته بود. بود پوزخند زدم دهیکه من رو د يبار نیاول ادیبا  ناخودآگاه

کرد که با  یخودش هم حتما به اون فکر م. خواست اخراجش کنه که نزاشتم یاندرسون م. سرم زده بود یاساس

 . انداخت نییپوزخند من سرخ شد و سرش رو پا دنید
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 :و گفتم ستادمیکنار اندرسون ا خودم

 مرتبه؟ زیهمه چ* 

 :زد یمهربون لبخند

 .بله* 

 .هم قدم بود بایتقر. اش گذاشتم شونه يهم لبخند زدم و دستم رو رو من

 . دیکن یهتل تالش م نیا يشما واقعا برا. ازتون ممنونم* 

واکنش نشون  يذره ا یحت. شدم انایمتوجه نگاه پر از نفرت د رشیحرکتم به سمت پذ نیکرد و من در ح تشکر

 :ازشون خواست بلندش کنه که مانعش شدم یکی. رو گرفتم و چمدونم رو برداشتم دمیدادم و خونسرد کل

 .بهتره يطور نیا. نه، ممنون* 

 :پوزخند زد اناید

 . مهربون و دلسوز و با فکر سیرئ. یآخ -

 :خواست برگردم و انگشتم رو بهش نشون بدم اما در عوض فقط لبخند زدم یم دلم

 ؟یانتظار داشت يا گهید زیچ -

 :آروم گفت یلین دستم رو گرفت و خوارد آسانسور بشم اندرسو نکهیاز ا قبل

 .یش یم بایز یلیخ یزن یلبخند م یوقت. لبخند بزن شهیهم* 

 . هم وارد شدند ریدر بسته بشه صهبا و ام نکهیرو زدم و قبل از ا 5 يشماره . کردم و دستم رو ول کرد تشکر

 :صهبا لبخند زد. میستادیهم ا يروبرو یحرف چیسه رو زد و بدون ه يشماره  ریام

 . خوابالود بودم یلیصبح خ دیببخش ؟یخوب -

 :بزنم اونها از اسانسور خارج شدند یحرف يبخوا نکهیاز ا قبل

 .نمتیب یم -

در رو باز کردم و . اتاقم بودم يبعد من هم روبرو یکم. صورتش رفت يرو یشگیتکون داد و با لبخند هم يسر

طرف تخت  کی يکردم و چمدون رو رو زونیپالتوم رو آو. به صورتم خورد یمطبوع يحجم هوا. وارد شدم

به در  يروشن کنم که تقه ا رو ونیزیکمد گذاشتم و کنترل رو برداشتم و خواستم تلو يلباسهام رو تو. گذاشتم

 :با خجالت گفت. دمیدر د يرو جلو کیاز جا بلند شدم و ن. خورد

 .یباش يتوام بخوا دیگفتم شا. ایبچه ها رفتن کنار در يراستش همه . مزاحمت شدم دیببخش* 
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 :زدم و گفتم يلبخند

 .امیحتما م. يممنون که بهم اطالع داد یلیخ* 

. لباسهام رو عوض کنم پالتوم رو دوباره برداشتم و راه افتادم یحت نکهیبدون ا. زد و رفت یهم لبخند خجول اون

که از  يتا هتل بود طور ایاز در یکم یلیخ يفاصله . سته بودندنش شیبچه ها همه دورتر دور آت. هوا سرد بود

حرکت کردن به سمتشون شدم و  الیخ یب. بود کیهوا تار. دیرس یخنده هاشون به گوش م يدر صدا يجلو

 :گفت یکیاز داخل تار یقدم بزنم که کس یگرفتم کم میتصم

 ؟يباالخره اومد* 

کردم و رو به مرد  یپوف. دور دستش شدم يو دستنبد نقره ا و تازه متوجه برق چشماش دمیطرف صدا چرخ به

 :قد بلند الغر گفتم

 .ریم يمنو ترسوند* 

 :گفت. کتش رو مرتب کرد ي قهیاومد و  جلو

 م؟یحرف بزن يخوا یم* 

 :نگاهش کردم و ادامه داد فقط

 . زارم یحالت رو به حساب بله م نیمن ا* 

 :و گفت دیکش یقینفس عم. میتند قدم برداشتم تا بهش برسم و بعد هم قدم شد یکم. خودش جلوتر راه افتاد و

به خودم  یوقت. با همه شیبه خاطر رفتار عال. به خاطر هوش فوق العاده اش. کردم یم نشیتحس شهیمن هم* 

 ينهادرصد انسا 10. کردم قیاون موقع بود که تحق. کردم دایوار بهش عالقه پ وانهیاومدم متوجه شدم که د

درصد دو جنس گرا هستند که پنجاه  80. درصد کامال به جنس مخالف 10. کامل به هم جنس شیگرا نیزم

 . کنند یرو کامال انکار م نیدرصدشون ا

 :زد پوزخند

 .خوشبختانه. من هم جز اون پنجاه درصد بودم* 

 :نگاهم کرد و گفت. فرو کنه که دست راستش رو گرفتم بشیج يدستاش رو تو خواست

 . يواقعا عوض شد* 

 :کرد و بعد دستم داد و گفت يباز يچند لحظه ا. آورد رونیرو ب شیگوش

 .نیبب نویا* 
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 یآدام داشت پخش م يبود و صدا ستادهیجان مثل برج زهرمار ا. شد نگاه کردم یکه داشت پخش م یپیکل به

 :شد

 ...نگاه نکن ياونجور* 

 :داد که خنده ام گرفت یفحش

 . حداقل لبخند بزن* 

 :گفت. رو بهش برگردوندم لشیتموم شد و من موبا پیکل

 . طور بودم نیهم شهیمن هم* 

 :کرد و من نفس گرفتم یمکث

وقت بهش  چیه. میزد یکالج با هم قدم م يتو میداشت. کرد یم سیوقت بود که به عنوان استاد تدر یلیخ* 

 تشیکرد شکا یم یسع يگفتم که همسرش به طرز احمقانه ا یاز موکل هام م یکیاز ... نگفته بودم که چقدر

لحظه  نیآخر. دهیگفت که چقدر خوشحاله که داره کار مورد عالقه اش رو انجام م یاون م. ببره شیرو پ

 . دمشیصداش کردم و بوس

دوباره . جمع شده یمطمئن بودم صورتم کم. نگاهم کرد تا عکس العملم رو نگاه کنه يو چند لحظه ا دیخند

 :دیخند

. دیها رو ند قهیاون دق چکسیه. نذاشت بهش دست بزنم یچند لحظه عق زد و حت. حالش به هم خورد* 

بعدها . هرچند صورت من اصال مشخص نبود. بوسه بود لمیکه پخش شد ف يزیتنها چ. دونم ینم. دید دمیشا

از کالج دور  یکمتمدد اعصاب  يگرفت تا برا یهمون دوره مرخص يتو. از دانشجوهاش بوده یکی دمیدیفهم

 .و اونجا با اون دوست خل وضع تو آشنا شد. اومد رانیباشه و به ا

 به هم خورد؟ تونیدوست* 

خوشبختانه اون اصال متوجه  یول. سرم بزنم يدوست داشتم خودم با مشت تو. يعجب سوال احمقانه ا اوه

 :سوالم نشد یشدت مزخرف

 یدوست. وقت باهام حرف نزد چیه گهید. بهش داشته باشم یحس نیاشت من همچاون اصال توقع ند* 

 .شد یسالمون متالش دنیچند

 ؟يچرا االن ازش متنفر... تو* 
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 یچیساکت بود و ه. دوباره شونه به شونه اش حرکت کردم. و به سمت هتل راه افتاد دیپا چرخ يپاشنه  يرو

 :دونستم که سوال منو متوجه شده یم. گفت ینم

 . شونیخانوادگ لیهمون موقع که مدرکم رو گرفتم شدم وک* 

 . داد یدستم رو محکم فشار م. دوباره سکوت کرد و

 . سایتونم بهت بگم آتر یمن نم* 

 .کردم یناخودآگاه سرم کج شده بود و نگاهش م. ستادمیرو ول کردم و ا دستش

 .ادیال بهت نماون ژست اص. نکن ياون طور* 

 :گفت. تونستم حرکت کنم ینم

فقط . ستمیازش متنفر ن شهیهم یشم ول یم زاریرفتارهاش ازش ب دنیبا د یگاه. ستمیراستش ازش متنفر ن* 

 دیام نیفقط به ا. گردم سر کارم یدم و برم یسفر از رشته انصراف م نیبعد از ا. بهش ندارم يعالقه ا گهید

 . بودم وونهیهر چند د. ش رو جلب کنمبتونم توجه دیاومدم که شا

 :گفت یکرد و با لحن جالب نگاهم

 .سرم داغ بود -

دستش  نکهیجا خوردم از ا میحرکت کرد یکم یوقت. بزنم یکه داشت باعث شد لبخند تلخ يبا مزه ا ي لهجه

 :رو دور شونه ام حلقه کرد

هم بود که  نیهم يبرا. کرد یم دواریهم منو ام نیوقت و هم چیه. نبود يدختر چیوقت با ه چیاون ه* 

 ...شیهرچند چند مدت پ. رو باور کردند و طردش کردند عاتیخانوادش واقعا شا

. بودم دهیفهم زهایچ یلیامروز خ. زد یقلبم تند تند م. داشتم يحال بد... لعنت به تو. سکوت کرد دوباره

زدم که آدام  یم غیشدم و ج یخوشحال م. آوردم یطاقتشون نم دمیشن یقبل تر م یاگر کم دیکه شا ییزهایچ

 . ستیمن هوموسکشوال ن

رو  انایاون هم د. دختر ازدواج کنه هیبا  دیبا خوادیرو م یپدرش صداش کرد و بهش گفت اگر ثروت خانوادگ* 

 . ستیاحساس ن یکه به تو ب دمید یچون م. دونم چرا تورو انتخاب نکرد یهرچند نم. انتخاب کرد

گلوم گذاشته بود و  يدستش رو رو یانگار کس. خارج شد که جان رو ترسوند ییاز گلوم چه صدا دمینفهم یحت

به خاطر . داد یقلبم فرو کرده بود و با تمام قدرت فشار م يرو تا دسته تو يبلند غهیت ياش چاقو گهیبا دست د
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آس و پاس و ولنگار  ياناید و اون. کردم یم ازشین یمن، من انقدر پول داشتم که تا آخر عمر ب يثروت؟ خدا

 ...رو

کرد  یدستاش رو دور شونه ام حلقه کرده بود و مدام تکرار م. بغلش گرفت يجان من رو تو یک دمینفهم یحت

 ینفس م نیسنگ یفقط کم. یچینه هق هق، ه ه،ینه گر. من خوب بودم. که آرامش خودم رو حفظ کنم

 . دمیکش

 ...نیهم فقط

باور داشتم که واقعا . دونستم یحاال م. من رو نداره یارزش ناراحت یکه اون حت رو نوازش کرد و گفت موهام

 :و سرد و آروم گفتم دمیخودم رو عقب کش. ارزش نداره

 .ممنونم یمونده که بدونم ول زایچ یلیهرچند خ. ممنون* 

 :و رفتارم رو نگاه کرد و فقط گفت دیخند

 ...دختر خوب* 

حرف  نیخواست ا یکردم دلم نم یاالن که فکر م. بغض هم نکرده بودم یخواست آروم باشم؟ من حت یم چرا

 ...مخصوصا قسمت آخرش رو. ها رو بدونم

برام مهم . میشد کیبرام مهم نبود که به بچه ها نزد. و دستش هنوز دور شونه ام بود دمیکش ینفس م آروم

 ...پر از تعجب. کردم یرو حس م هیبق ينگاه ها. نبود که دستش رو کنار بزنم

حرف زدن  يبعد از چند لحظه دوباره صدا. دیچرخ یشعله هاش م. نشستم و زل زدم بهش شیتوجه کنار آت یب

 هیبه آدام تک انایکه د دمید یم. دمید یشد چهره ها رو م یبلند م شیاز آت ینور نسبتا کم يتو. همه بلند شد

عقب تر رفتم و به  یکم... گهید يزوج ها دیشا. و دوست ها. کرد یم يباز ریام يداده بود و صهبا با حلقه 

 . برام سخت بود کمی زیهمه چ نیهضم ا. دادم هیدرخت پشت سرم تک

 یحاال م. رفتهیمن پذ يرو به جا انایدونستم که چرا د یفقط نم. روشن شده بود زیهمه چ بایتقر. پس خب

و . به خاطر زجر دادن من قبول کرده بود که باهاش باشه اناید. حالت معامله داشت هیکه رابطه اشون  دمیفهم

شکمم کردم و ساق دستم رو روش  کیرو نزد یچپم رو دراز کردم و راست يپا. شیاون هم به خاطر ارث پدر

 ...شیبه آت رهیگذاشتم و همچنان خ

 :از بچه ها بلند شد یکی يصدا

 .نهدم که هرکس آهنگ مورد عالقه اش رو بخو یم شنهادیمن پ* 
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 :رو بلند کردم و گفتم سرم

 .بخشش رو هیحداقل  ای* 

 هیاما مجبور شدند که . کارو نکنند نیدن که ا یم حیندارن و ترج یخوب ينفر همون اول گفتند که صدا چند

به  یهم شعر کوتاه ریخوند و ام یکوتاه يصهبا دکلمه . خوند یهر کس به نوبت م. بخش کوتاه رو بخونند

 یکم. که قبل از من بود دیجان رس بهنوبت . بودند بایاز آهنگ ها واقعا ز يسر هی. و بعد ترجمه اش کرد یفارس

 :فکر فرو رفت و به آدام نگاه کرد و با تمسخر لبهاش رو کش داد يتو

Go ahead 

 

 بده ادامه

 

Just leave 

 

 و ترکم کن برو

 

Can’t hold you, you’re free 

 

 يرم، آزادنگهت دا تونمینم گهید

 

You take all these things If they mean so much to you 

 

 همش مال خودت ایبرات مهمن، ب نقدریا زایچ نیا اگه

 

I gave you your dreams 

 

 هات رو بهت دادم ایرو من

 

Cause you ment the world 
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 يمن بود يایتو دن چون

 

So did I deserve to be left in hurt 

 

 يهمه درد تنها بذار نیبود که منو با ا نیا اقتمیواقعا ل پس

 

So you think I don’t know You’re out of control 

 

 یقابل کنترل ریکه تو غ دونمینم یکنیم فکر

 

And then I find all this from my boys 

 

 شنومیرو از دوستام م نایهمه ا و

 

Girl you said I’m cold 

 

 روحم یسرد و ب یلیکه من خ یگفتیبه هم م دختر،

 

You saving souls 

 

 یکنیروحها رو به خودم جذب م تو

 

You’re already know I’m not a touching material 

 

 ستمین زیجسم رقت انگ هیکه من  یدونیم هنوزم

 

I give it all up, but I’m taking back my love 
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 رمیگیعشقمو پس م شم،یهمش م الیخ یب

 

I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love 

 

I’ve giving you too much 

 

 دمیبهت عشق ورز يادیز

 

But I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 

 یقینفس عم. داشت ییبایز يعجب صدا. خواست ادامه بده ینم گهید. شعر فرو رفته بودم که سکوت کرد تو

 قایمنم االن دق... گفت گور بابات یاگر خودش بود م. اناید ینگاه عصب... زدن که نوبت منه غیکه همه ج دمیکش

. اومد یم یگفتن دسته جمع» گه یبخون د«  يصدا. دیبه ذهنم نرس یچیفکر کردم و ه یکم! گمیرو م نیهم

 :شعر رو ادامه دادم ي هیو بق شیزل زدم به آت یناگهان میتصم کیدر . کرد یجان بهم نگاه م

what did I do? 

 

 کردم کاریچ مگه

 

But give up to you 

 

 رو ول کنم جز تورو زیهمه چ نکهیا جز

 

I’m just confused 
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 شدم جیگ یلیخ

 

As I stand here look at you From head to feet 

 

 کنمیاستادم و دارم سر تا پاتو نگاه م نجایکه ا یحال در

 

Always about me 

 

 من بوده ریتقص شهیهم

 

Go ahead keep your keys 

 

 ریرو بگ دتیکل ا،یب

 

Its not what I need from you 

 

 خواستمیکه از تو م ستین يزیچ نیا

 

You think that’s enough 

 

 هیکاف یکنیم فکر

 هی يبلند تو يبود که با صدا یاول يدفعه ... من و جان. میخوند یشعر رو همراه هم م میداشت یبود ول احمقانه

 یکه نم ینیو تحس هیزل زدن بق. نداشته باشم یشد احساس عال یباعث م نیخوندم و هم یجمع آهنگ م

استم خو یاصال نم. نه ای ارمد یخوب يدونستم صدا یاما واقعا نم. خوب یلیخ. خوب بود هیچ يدونستم برا

 یم. احمقانه بود. خوندو بالعکس یکردم و جان م یاز شعر رو مکث م ییقسمت ها. رو آزار بدم هیگوش بق

 ...یعال یلیخ. بود یعال ییخوندن دو نفره و اخم زوج روبرو یول. دونم

 )I do ( 
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you made your self cold 

 

 یروح یسرد و ب تو

 

)oh yeah ( 

 

How could you believe Your more than me 

 

 یاز من شتریکه ب يرد یفکر م شهیهم چطور

 

I’m your girl 

 

 دوست دخترتم من

 

You’re out of control 

 

 یقابل کنترل ریغ تو

 

)so what ( 

 

How could you let go 

 

 یترکم کن یتونست چطور

 

)oh yeah ( 

 

Don’t you know I’m not touching material 
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 ستمین زیجسم رقت انگ هیکه من  ینیبینم

 

I give it all up, but I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love 

 

I’ve giving you too much 

 

 دمیبهت عشق ورز يادیز

 

But I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love, my love, my love, my love, my love 

 

I give it all up, but I’m taking back my love 

 

 رمیگیعشقمو پس م شم،یهمش م الیخ یب

 

I’m taking back my love 

 

I’m taking back my love 

 

I’ve giving you too much 

 

 دمیبهت عشق ورز يادیز

 

But I’m taking back my love 
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I’m taking back my love, my love, my love, my 

 

 )So all this love, I gave you take it away ( 

 

 دور زشیرو که به تو دادم رو بر یتمام عشق خب،

 

You think material is the reason I came 

 

 

 من به خاطر مال و منالت اومدم یکنی فکرم

 

 )If I have nothing what do u want me to say? ( 

 

 به گم یچ يخوایندارم، م يزیچ گهید من

 

You take your money you take it all away 

 

 همش مال خودت ر،یپس بگ پولتو

 :زد غینفر از عقب ج کی. دست بلند شد يو به محض تموم شدن صدا میآهنگ رو با هم خوند ي هیبق

 

 . هیعال صداتون باهم* 

 

 یم. هیگفتن صدام عال یکه م دمیشن یرو م ییصداها. گفت یم يزیراجع به صداهامون و شعرمون چ هرکس

با . من لبخند زدم و فقط تشکر کردم. گفتن که صدامون با هم تناسب داره یم. گفتن چقدر قشنگ خوندم

به محض . دختر هیدو تا پسر و  .دندیاومدنشون همه چرخ رونیها و ب هیسا يدست زدن چند نفر از تو يصدا
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ضربه . شده بود يپسر روبروم کامال قهوه ا يچشمها. نگاه کردن از جام بلند شدم و با سرعت به سمتشون رفتم

 . به صورتش زدم و بعد بغلش کردم یآروم ي

 

 کارت تموم شد؟* 

 

 يجلو اومد و تو یکم. پشت سرم یعوض يانایبه من بود نه اون د ماینگاهش مستق. کرد و ازش جدا شدم دییتا

 :گوشم گفت

 

 . و هم با اون حرف بزنم نمیاومدم هم تو رو بب* 

 دیگشاد نگاهش کردم که خند يبا چشمها. اولت کدوم بود که چشمم به پسر کنارش خورد تیبگم اولو خواستم

 :و جلو اومد

 .* دمتیوقته که ند یلیخ

 :منگاهش کردم و گفت. کردم یداشتم نگاهش م فقط

 نه؟  م،یرفت یبود که با هم کالس رقص م شیسال پ شیتابستون ش نیآخر. وقته یلیدرسته خ* 

 :کردم و گفتم یمکث

 .جاشوا* 

 :کرد تشیبه جلو هدا یزد و دستش رو پشت دختر کنارش گذاشت و کم يلبخند

 .نامزدم ن،یکارول م،یدوست دوران بچگ سا،یآتر* 

. شده بودم جیگ. زدیپوزخند م دیویزده بود و د خی انایشد، د رهیو بهش خ دیچرخ انایکه آدام به سمت د دمید فقط

 . خوشحالم دنشیدست دادم و گفتم که از د نیبا کارول یزورک یول

 .یلبخند بزن یکردم بتون یتصور نم چیه* 

 :بردارم و بهش نگاه کنم دیلرز یکه داشت م انایحرفش باعث شد نگاهم رو از د نیا

 . الزمه رییوقتا تغ یخب، بعض* 

 :اشاره کرد و گفت یس.يبه هتل ا. رفتم يا گهیبه سمت د ییچهارتا و

 .نمتیشم بازم بب یخوشحال م. میهست 216اتاق  يما تو* 
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تکون داد و همراهش رفت و  يسر نیخودش به سمت من اومد و کارول د،یوید يتکون داد و با اشاره  يسر

مغزم  ادیکلمه از دهنش در ب هیبشنوم چون مطمئن بودم اگر  يدیجد زیخواستم چ یاصال نم. موند شمیجاش پ

 . ترکه یم

 : و گفت دیکش ینفس

 . رو بگم ییزایچ هیخواست بهت  دیویراستش د... که يبود دهیشن* 

 :بغلم زدم ریزده ام رو ز خی يتکون دادم و دستها يسر. بلوندش فرو کرد يموها يدستش رو تو و

کردن شرکت ها  یکی يتر شدنشون تو يبهتر شدن رابطه ها و قو يداده بود که برا هادشنیپدرم به پدرت پ* 

خواد دخترش رو به خاطر پول  یمنتها همون اول پدرت رد کرد و گفت که نم. میبا هم ازدواج کن... من و تو

 . من هم رد کردم. بشه ریازش دلگ

دستش رو . ه اتاق برده بود و خودش برگشته بودرو ب نیکارول. بود و من متوجهش شدم ستادهیکنارش ا دیوید

 :شونه ام گذاشت و گفت يرو

 . حرف زدم انایبه حرفت گوش کردم و با د* 

 واریو من رو همراه خودش به سمت د میموند دیویمن د. نتمیب یکرد و رفت و گفت که بعدا م یخداحافظ جاشوا

 یدر حال. آورد و بهم تعارف کرد که رد کردم رونیرو ب يگاریس يو بسته  لشیموبا. میداد هیو هر دو تک دیکش

 :زد گفت یپک م گاریکه محکم به س

 ...که گفت رو ضبط کردم واست يزیهر چ* 

 :و گفت دیرو بوس میشونیکنم، پ یپل نکهیرو از دستش گرفتم و قبل از ا لشیموبا دیلرز یکه م يدستها با

 .یخوام اما بهتره که خبردار بش یمعذرت م* 

 :پخش شد يصفحه فشار دادم و صدا يرو رومآ

 زم؟یعز ییتو دیوید يوا* 

 . کنم یفکر نم نطوریمن ا زتم؟یمن عز یمطمئن* 

 من دوستت دارم؟. یتو عشق من ؟یگ یم نطوریچرا ا* 

 ؟يبود دهیپس چرا با اون وضع اسفناك به اون مرد چسب ؟يجد* 

 !اون فقط دوست منه. زمیعز د،یوید* 
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 یچشمهاش مثل من ب. زد یو پوزخند م دیکش یم گاریبود و س ستادهیاالن کنارم ا. سرد سرد بود دیوید يصدا

در . ندارم ستادنیا يبرا یکردم توان یکه حس م یمثل من. درست مثل من. سیحس بود و صورتش پوکر ف

 . بودم دهیرو نشن زایچ یلیکه هنوز خ یصورت

 . یکن یم انتیبهم خ ياعتراف کن که دار. انایبه من دروغ نگو د* 

 :بلند شد ادشیفر يصدا

رو  یعوض يسایکه اون آتر نهیا يکارهام برا نیا يهمه . یرو به من بگ نیا یتون ینم. من دوستت دارم* 

 .بزنم نیزم

 . کرد یم ییکه از دور خودنما یشیبه آت. شده بودم رهیروبرو خ به

 .بلنده ییشب تنها نم،یب یرو تو خواب م نایا

 .بنده یچشماشو م یول نه،یب یکه اشکامو م اون

 .همه دردم نینداره به من و ا یحس چیکه ه اون

 .گردم یتو برنم شیپ امت،یگه تا ق یکه م اون

 ...باورم شهینه نم ،یستیتو ن اون

تحملش کردم . کرد ازش متنفر شدم یبا من اون رفتارها رو م یوقت یول. من از همون اولم دوستش نداشتم* 

 . بود شیاون هر روز آشغال تر از روز پ یول رهیدست باال نگ نقدریبهتر بشه و خودش رو ا دیتا شا

 .یبهش نداشت يعالقه ا چیتو که ه ؟يچرا باهاش دوست شد* 

. کنه یارو مک نیداره هم یچه کس گهیدونستم که د یبود و نم شینگاهم به آت. کرد یداشت نگاهم م دیوید

 .چشماش يتو ینگران ایدن کینگاه کردن به منو، با  نیهم

 . مادر اون بود رشیمد یحت. میخوند یدرس م رانیا يتو یحیکامال مس يمدرسه  هی يما تو* 

 . فحش پشت سرش داره کیحتما  ارهیو اگر ب ارهیاسمم رو نم گهید یگه؟ حت یمن رو م اون؟

هم منو انگشت  نیو هم دیرس یسرجمع تعداد دانش آموزها به چهل نفر نم. مدرسه بودم يمن تنها دورگه * 

که با  دمیدیرو م سایآتر یحت. تنها بودم يتنها. به دوست شدن باهام نداشت يکس عالقه ا چیه. کرد ینما م

در . رفتیکردم و اون هم منو پذ کیکم کم خودم رو بهش نزد. اون اخالق مزخرفش دوتا دوست خوب داشت

همه . مدرسه معروف شدم يباهاش دوست شدم و آروم تو. براش نداشت یفرق چیکنم که ه یفکر م قتیحق

دونستند که  یاونا نم یشدند ول یکنه و با من دوست م یرو نم يکار چیه يخودیب تیکردند که اسم یفکر م
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بمونم و به  رانیخوام باهاشون ا یگفتم که نم مادرمبه پدر و  یوقت. بدبخت به تمام معناست هی تیاسم نیا

پدر و مادرم . موافقت کردند و من باهاشون رفتم. برگردم سیخوام باهاشون به انگل یم سایپدر آتر شنهادیپ

 یم. نظرشون ارزش قائل نبودم نیا يبرا يو من ذره ا ستمین یکردند که من دختر خوب یفکر م شهیهم

پسر  نکهیا يتو واقعا برا. و عاشقت شدم. اومدم و باهات آشنا شدم نجایا. دور بشم نخواستم تا حد ممکن ازشو

 .یفیح یاون باش يعمو

 ؟یکن یکارها رو م نیباهاش ا يچرا دار* 

 :به ابراز احساسات هاش توجه نشون نداده بود يذره ا یحت

 زیچ چیه. خرد بشه دیبا شیاون غرور آبک. تره یکنه از همه عال یکه فکر م هیاون به از خود راض نکهیا يبرا* 

 ي فتهیاون هم ش. کرد یاولش قبول نم. باهاش صحبت کردم. تونست خردش کنه جز عالقه اش به آدام ینم

دختر ازدواج کنه به خانواده  هیکه با  یکه پدرش بهش گفت که در صورت یاما وقت. شده بود فتهیاون خودش

خواست  یهرچند اولش با حماقت م. ق برگشترسه، ور یخونواده اش بهش م میگرده و تمام ثروت عظ یبرم

شدن  یکی يبرا يازدواج قرارداد هی يمن بهش گفتم که تو یاما وقت. بخواد که دوست دخترش بشه سایاز آتر

مردد شد، . و جاشوا داوسون ازدواج کنند مردد شد ساید آتریبا تیداوسون و اسم يقطعات خودرو يشرکت ها

اما اون به حرف من اتکا . کرده بود دییشناسه و اون فقط تا یجاشوا رو مبه اسم  یبود که کس دهیازش پرس

 یکه من م ییزهایافتاد که من بهشون پول داده بودم که چ ییآدمها رینکرده بود، پرس و جو کرده بود و گ

 . به نفع منه یهمه چ... و بوووووم. خوام رو بهش بگن

 نکهیبدون ا. شم یکردم دارم خفه م یحس م. بهش دروغ گفته بود. از آدام هم استفاده کرده بود یحت اون

 نشیاز آست انایاومد و د یسمت م نیآدام داشت به ا. متوجه باشم چقدر نفسم تنگ شده به روبرو زل زده بودم

 . کنم یمن به خودم افتخار م. میمن واقعا قو. نکردم هیکنم که گر یمن به خودم افتخار م. شده بود زونیآو

 :شد یصدا هوز پخش م. ستادندیا روبرومون

 .ازش متنفرم. مغرور شدن نداره يبرا یخاص زیچ چیاون ه. من ازش متنفرم* 

 .متنفرم. متنفرم. متنفرم ازش

 ...متنفرم

 يق روبروعشاق ساب. کرد یآدام کنارش بود و فقط نگاهم م. کرد ینگاهم م یحس چیه یب. روبروم بود خودش

 :شد یصدا هنوز پخش م. جلو اومد یقدم اناید... هم
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 .دیویمن واقعا دوستت دارم د* 

 هی یو من، حت يکارو کرد نیا سایبا آتر یهمه سال دوست نیتو بعد از ا. تونم بهت اعتماد کنم ینم. متاسفم* 

 ...شناسمت یکه م ستیسالم ن

 :برداشتم واریام رو از د هیدادم و تک دیویرو به د یحرف گوش یب

 . ياریمن رو از عرش به فرش ب یخواست یم. ياز من متنفر بود شهیهم* 

 :فرو کردم و گفتم بمیج يرو تو دستام

 یول. یکه دوست داشتمو چطور ازم گرفت یکه کس ستیبرام مهم ن. يکارتو خوب انجام داد. گم یم کیتبر* 

 .نفرت متقابل نیبا ا نطوریا. تموم شه ينطوریا مونیخواست دوست یوقت دلم نم چیه

. نکردم یکردند توجه یکه صدام م ییبه کسا یراه افتادم و حت. گرمم بود. و پالتوم رو درآوردم دمیکش ینفس

 یشد هم احساس سرما نم یم يبا اون تاپ دو بنده که بندهاش از پشت ضربدر یحت. خواستم تنها باشم یم

 يبوت هام خاك ها يپاشنه ها. مدستم انداخت يشلوارم فرو کردم و پالتوم رو رو بیج يدستام رو تو. کردم

بغض . کردن نداشتم هیوجه هم قصد گر چیو به ه دمیکش یم قیعم ينفس ها. کرد یساحل رو جا به جا م

خواستم که  ینم یاما حت ادیداره پشت سرم راه م یکیدونستم  یم. قصدش رو نداشتم یول. کرده بودم، آره

 آدام، جان؟ د،یوید. هیک نمیبرگردم و بب

 انایذات د دیشا. شتریبودم و از خودم ب زاریب انایاز د... نه ایتونست حجم دردم رو درك کنه  یم یدونم کس ینم

 یکه با کس ومدیم شیکم پ. اما مقصر خودش بود. اما. بود اما من هم کم با رفتارهام آزارش نداده بودم ضیمر

اعصابم  اناید ياحمقانه و بچگونه  ياما رفتارها. سرد بودم و خونسرد. کردم یم یتوجه یفقط ب. کنم يبد رفتار

تا خانوم وار تر . نظر کنه دیحرکاتش تجد يتو یزدم، تا کم یسرش داد م دادم،یبهش تذکر م. کرد یرو خرد م

 . باشه

کرد و من  یاون ادعا م. عکس اوندرست بر. بزنم يخواستم بهش صدمه ا یوقت نم چیه. دوستش داشتم من

. شد ریو باالخره اشکم سراز دمیکش یدستام گرفتم و نفس لرزون نیصورتم رو ب. وقت ادعا نداشتم چیه

 چیه. ختمیر یصدا اشک م یب. کردم یشک تا صبح سکته م یاتفاق افتاد وگرنه ب نیکردم که ا یخداروشکر م

فکرش رو هم . شکل گرفته باشه نهیبر اساس حسادت و ک هم یو اساس دوست هیپا یکردم حت یوقت فکر نم

 . ادیکردم که از اون اول از من بدش ب ینم

 ...رهیبا عشقم ازم انتقام بگ ایبزنه  نیشدت زم نیکرد که بخواد من رو به ا یذهنم هم خطور نم به
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. آشنا بود یلیخ دنشیطرز نفس کش. شدن فرد پشت سرم رو حس کردم کیرو پشت گوشهام دادم و نزد موهام

 :پشتم بهش بود و به محض حس کردن حرکتش گفتم

 .بهم دست نزن* 

 :رو زمزمه کرد و گفتم اسمم

 .اریاسمم رو هم به زبونت ن* 

اصال ... هیعیرو کشف کرده طب شیزندگ يتمام رازها کشبهیکه  يدختر ينه؟ برا ه،یعیطب. دیلرز یم صدام

 ...هیعیکامال طب. ستین يرعادیغ

 :گفت يبلند يحرکت کردم که با صدا دوباره

 .باهات حرف بزنم دیبا* 

 :و گفتم دمیچرخ

 ؟يحقو دار نیا یکن یچرا فکر م* 

 . هم سردتر شده بود لیاز اوا یبخوام صدام حت نکهیا بدون

 .بدم حیخوام توض یمن م* 

 :گفتم فقط

 .برو. خوام بشنوم ینم* 

کردم با نفرت  یفکر م شهیهم. حرص جلو اومد و پالتوم رو گرفت و من رو به زور به سمت خودش برگردوند با

 سیپوکر ف نیحسۀ ا یب يچشمها نیکه ا دمیامشب فهم یده، ول یحس رو به مرد انتقال م نینگاه کردن بدتر

 ...بدتر یلیخ. بدتر از با تمام نفرت نگاه کردنه یبودنم، حت

پس . دیکار ممکن رو با من کرد نیتو و اون دوستت بدتر. یکن حیتوج يخوا یم يکه چجور ستینبرام مهم * 

 . فقط برو

 :که گفتم رهیباال اومد که صورتم رو قاب بگ دستاش

 .خوشت نخواهد اومد شامدشیچون مطمئنا از پ. ینکن که منو لمس کن یوقت سع چیو ه* 

همه راه  نیداشتم از ا یحس خوب. رو برگشتم ریخوابم گرفت، مس یاز خستگ یرفتم و رفتم و وقت. راه افتادم و

نشسته و سرش رو  يواریداده به د هیکه تک دمیبرگشتم و د. هوا يپوست مورمور شده ام از سرد نیرفتن، از ا

 :شد و از جا بلند شد جهمکه متو دمیپوزخند زدم و از کنارش رد شدم و د. دستهاش گرفته نیب
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 .سایترکنم آ یخواهش م* 

 :به سمتش برگردم گفتم نکهیا بدون

 . لحظه تحملت کنم هی يبرا یتونم حت ینم. برو به جهنم* 

جلوتر رفتم و . داده هیتک واریکه به د دمشیو د دمیبه سمتش چرخ. صدام کرد و من پوزخند زدم یدرموندگ با

بمونم و  یتونم ازش عصب ینم کنه که مطمئن بوده من یدونستم داره فکر م یم. زد یکیکه لبخند کوچ دمید

 ...بخشمش یم

 :زدم يبه سمت صورتم خم شد و من قهقهه ا یکه کم دمیزدم ود واریرو کنار بازوش به د دستم

 .که بتونم دوستت داشته باشم یهست یتر از اون ریو حق کتریکوچ* 

خودش رو  یپاهاش شل شد و به سخت. که وا رفت دمید. داده بودم لیبه خودش تحو نایخودش رو ع حرف

که بهم گفت ارزش عالقه  يهمون روز. حال همون روز من رو داشت قایدق... هه. دیلرز یلبهاش م. کنترل کرد

 . اش رو ندارم

 مگه نه؟ ،یکن یم یشوخ يدار* 

. تلخ بود. نبود زیرآمیتحق. دنبو زیاما خنده ام تمسخرآم. خودش دستم رو به زانوم زدم و منفجر شدم از خنده مثل

 :داد یدرد م يخنده ام بو. تلخ یلیخ

 !بار دومم باشه نیکردم که ا یشوخ یمن ک -

 :گفتم. کرد یداشت نگاهم م یدستاش مشت شده بود و با ناراحت. گفتم یکه متوجه شد چ دمیفهم

 ه؟یچه حس بد ینیب یم* 

. آسانسور انداختم يکردم و خودم رو تو یمونده رو ط یباق ریو مس دمیکش رونیپالتوم رو از دستش ب يلبه  و

 .مطمئنم! سفر عمرمه نیبدتر نیا

 چیکاش ه... بده یلیخ. بده یلیخ. کردم هیگر يبلند يدستام گرفتم و با صدا يآسانسور صورتم رو تو يتو

 .خالق نبودمبدا نقدریوقت ا چیکاش ه... وقت عاشقش نشده بودم چیکاش ه. دوست نشده بودم انایوقت با د

 یفیهق هق خف. شدم رهیکردم و با کمر افتادم و به سقف خ یدر تا تخت رو ط يفاصله  یاتاق، به سخت داخل

پاهام . آروم بوت هام رو درآوردم. توجه بودم یاومد که به شدت بهش ب یم رونیخشک شده ام ب يلبها نیاز ب

شدم، تاپم رو از سرم  یکه بلند م یحال درت انداختم و پالتوم رو کنار تخ. حس شده بود از اون همه راه رفتن یب

. سوخت یپوستم م. ستادمیدوش ا ریدرجه گذاشتم و ز نیداغ تر يآب رو رو. و وارد حموم شدم دمیکش رونیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٥٦ 

سرد شده بودم و آب . نکنم ییرو ي هیبه ال یشد توجه یکردم باعث م یقلبم احساس م يکه تو یاما سوزش

اتفاقات امروز رو فراموش  يهمه  يلحظه ا يبرا. بزنه خیشد مغزم  اعثدرجه گذاشتم و ب نیسرد تر يرو رو

چشمم  ياز جلو بیخاظراتم به ترت يروبروم زل زده بودم و همه  ي نهیبه آ. فتمیآب به نفس ب يکنم و از دما

آدام رو  یوقت. رانشمگفتم نگ یوقت. زدم یلیهمه بهش س يکه جلو یوقت. تا االن مونیاز اول دوست. شد یرد م

و به  دمیچیدورم پ يآروم حوله ا. کردم یاالن که کارش رو تالف نیتا هم. نتونستم چشم بردارم گهیو د دمید

کامل کردن راهم، به  يلباس رو هم نداشتم پس به جا ينگاه کردن برا يحوصله  یسمت کمد رفتم اما حت

که  يزیزودتر از چ یلیخ. دمیکش باالام  نهیس يسمت تخت عقب گرد کردم و همون طور افتادم و پتو رو تا رو

گلوم گذاشته  ریچاقو ز اناید. دمید یم ونیگن، اما من واقعا هذ یم ونیهمه هذ. کردم خوابم برد یفکرش رو م

 . کردم یچاقو حس م يرو از جا یسیخ يقطره ها دنیلغز. داد یبود و فشار م

 سیبود و گردنم رو خ دهیآب از موهام چک يقطره ها. دمیگلوم کش ریز یرو باز کردم و ناخودآگاه دست چشمهام

همه آزردن  نیا يدادم به جا یم حیشکم افتادم و همزمان فکر کردم که ترج يو رو دمیکش ینفس. کرده بود

دست و پام رو ببنده و  ای. کنه کیمغزم شل به ریبا هفت ت ایگلوم بزاره  ریچاقو ز. کار رو بکنه نیروحم، واقعا هم

به فکرام . بشم يمغز يبکوبه که ضربه  واریانقدر سرم رو به د یحت ای. پرتم کنه ایدر يپل تو ياز باال

 رستانیکه مال سال آخر دب يپولم رو درآوردم و به عکس دو نفره ا فیزدم و دستم رو دراز کردم و ک يزهرخند

قسمت . گذاشتم و عکس رو جر دادم انایسر خودم و د نیناخونم رو وسط عکس، ب اطیبا احت. بود نگاه کردم

 . کردم زیزریرو ر انایخودم رو دوباره سرجاش برگردوندم و قسمت د

و  دمید ونیهرچند باز هم هذ. دمیپهلو برگشتم و دوباره خواب ياحساس آرامش بهم دست داد و رو یکم

 يشرویپ ياجازه  میهم قصد نداشتم که از جام بلند شم اما گرسنگ يکه صبح ذره ا يجور. شد شتریب میخستگ

برداشتم که  ينسبتا بلند رنگ يبافت سورمه ا. فکر رو نداد و به زحمت به سمت کمد رفتم تا لباس بپوشم نیا

ساق  يچکمه ها. بود راهنیدرجه روشن تر از پ کی میشلوار ل. خورد یم یرنگ يکمرش بند نازك چرم قهوه ا

 یلباس رو کم نیاست. دیبار یشدم که برف کم کمک م رهیخ رونیبلند جنس و رنگ کمربند رو پام کردم و به ب

کردم که  یحال هم فکر م نیدر هم. رفتم رونیست چکمه رو برداشتم و ب فینباشه و ک يباال دادم که رو

 . مطمئنا قصد هم نداشتم که برگردم و عوضش کنم یکنه، ول یم تمیاذ یزانوم کم يچکمه ها رو يبلند

بود، موهاش  نیغمگ دایشد اناید خورد،یجان با اشتها غذا م. به اطراف انداختم ینگاه دمیسلف که رس به

روبروش بود و مشخص بود که داره با  دیوید. کرد یم يآشفته بود و با صبحانه اش باز. دورش بود شانیپر
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قهوه  ای يبخوام برم و چا نکهیقبل از ا. جلوش نبود يزیفنجون، چ هیآدام جز . زنه ینفرت باهاش حرف م

و  نمیسفارش هام رو بهش بدم و خودم فقط بش يازم خواست که همه  یجلوم اومد و با چاپلوس یبردارم کس

بعد از اتفاق . که از حرکتش خنده ام گرفته بود یودم نشستم در حالخوام و خ یم یبهش گفتم چ. منتظر باشم

رو  زیم يرو ينشستم و روزنامه . راحت تر یحت دم،یخند یکردم بتونم بخندم اما م یفکر نم یحت شبید

 حیصبحانه ام تفر دنیدادم اما تا رس یکار رو انجام نم نیوقت ا چیهرچند ه. برداشتم و شروع به خوندن کردم

خوردنم رو مشخص  کهیکردم  یفرد روبروم سع دنیگذاشتمش و با د زیم يکسل از خوندن اخبار رو. بود یخوب

 :گفت. نکنم

 .ریصبح به خ* 

. که چشمهاش برق زد دمیتکون دادم و به همون چاپلوس که صبحانه ام رو آورده بود انعام دادم و د يسر فقط

کره رو  لکسیر. انگار نه انگار که آدام روبروم نشسته. شدم میکردن چا نیریدوباره خنده ام گرفت و مشغول ش

 :و اون گفت دمینون مال يرو

 .باهات حرف بزنم دیمن واقعا با* 

 . دیلرز یکه مردمک چشمهاش م دمید یم. چشماش ينونم رو انداختم و زل زدم تو کالفه

 واضح نبود؟ یکاف يبه اندازه  شبمیجواب د* 

 :رو مشت کرد و گفت دستاش

 . من دوستت دارم. رحم نباش یکنم ب یخواهش م سا،یآتر* 

 :دادم و پوزخند زدم هیتک. وجودم رو پر کرد یبیو احساس عج ختیرو متوجه شدم که ر نیفقط هم. ختیر قلبم

 روت بزنم؟ يالزمه تک تک رفتارهات رو تو! زنه یداره از رحم حرف م یک نیبب* 

 !من مجبور بودم* 

 .خوام بشنوم ینم. ستیبرام مهم ن ؟يبور بودمج ؟يکه مجبور بود* 

 .یدون یرو م زیدونم که همه چ یم* 

لحظه هم صداتو  هی يتونم برا ینم یحت گهید دمیکه شن ییزهایکه با اون چ یبدون دیرو هم با نیپس ا* 

 یانصراف م یلعنت يکه از اون رشته  نهیکارم ا نیاول میبرگرد نکهیو مطمئن باش به محض ا. نمتیبب ایبشنوم 

 .دم

 :افتاد نیزم يرو شیکه صندل يو به ضرب بلند شد، جور دیکوب زیم يرو رو دستاش
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 .بود يادیز یلیاون پول خ ،یلعنت* 

 .هیدونست که درونم چه طوفان یفقط خدا م یول دمیآرامش جو ای. دمیلقمه ام رو برداشتم و مربا روش مال فقط

 . سوال دارم هیفقط  یول. شه گذشت یاز پول نم. درسته. بود يادیپول ز* 

 :خم شدم و ادامه دادم یبگه کم يزیبتونه چ نکهیاز ا قبل

 يشد یازش بچه دار م ؟يکرد یباهاش ازدواج م ؟يبر شیپ یخواست یتا کجا م ؟یچ دمیفهم یاگر من نم* 

 ؟يبه هم جنس هات ندار يکه واقعا عالقه ا یکه به خانواده ات ثابت کن

 :پوزخند زدم و

 .میکرد یشد تمومش م یبهم واگذار م زیکه همه چ یوقت* 

 :رو خوردم و گفتم يدوباره لقمه ا. بود» هه «  هیلبام خارج شد  نیکه از ب يزیچ تنها

 ها؟ ؟یابونیتن فروش خ هی ایمن،  انا،ید! باشه یکرد که اون دختر ک ینم یبرات فرق یو حت* 

 :بهم نگاه کرد که پوزخند زدم تیعصبان با

ببخشمت؟ چون بهم  يتوقع دار ؟يشنو یرو م قتیحق يچرا؟ چون دار ؟یش یم یناراحت و عصبان يدار* 

 ؟يباهام چه کار کرد ادینم ادتی ؟یبهم گفت ایچ ادینم ادتی ن؟یهم ؟يکه دوستم دار یگفت

 :گفت صالیاست با

 روز اول بشه؟ نیع یبکنم که همه چ دیچه کار با* 

 :رو برداشتم فمیجام بلند شدم و ک از

 ...ایزمان بخر  نیماش هی* 

 یو مشروب م گاریس يبو یبه درك که کم. چشماش گود افتاده ریبه درك که ز. که با مکثم نگاهم کرد دمید

 ...رو نزده شهاشیبه درك که امروز ر. ده

 .برو به جهنم. نداره یراه چیه ال،یخ یب* 

 . سرد سرد بود دستاش. ستادیبرم دستم رو گرفت و ا نکهیاز ا قبل

 . فرصت بده هیبهم . تموم شد یهمه چ. بهم واگذار شد روزید زیهمه چ* 

 .شیبرد نیخودت از ب یقبال بهت فرصت دادم ول. متاسفم* 

چشماش زل بزنم و تحکم حرفهام  يتو میشد مستق یازش کوتاه تر بودم و باعث م یاون چکمه فقط کم با

 . اثر کنه شتریب
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 .کنم یجبران م* 

 :و پوزخند زدم دمیکش رونیرو از دستش ب تمدس

 . هیجبران کردنت کاف يبرا نیهم. ایفقط بهم لطف کن و دور و برم ن* 

 :اش زدم و ادامه دادم نهیس يرو يبا تمسخر با کف دست چند ضربه ا و

 .باشم ونتیشه تا آخر عمر مد یباعث م نیهم* 

 :گفت آروم

 .بود اناید ریتقص ایقضا نیاز ا یلیکه خ یدون یم* 

 .ينبود ریتقص یتوام ب یآره، ول* 

 ...ياگر بهم نگفته بود که نامزد کرد* 

 :دیکش یقیکرد و نفس عم مکث

از اون  یقبلش هم دوستت داشتم ول. يبار جان رو زد يکه تو یاز همون وقت. وقته دوستت دارم یلیمن خ* 

 . به بعد عاشقت شدم

کردم و  یصداش رو بشنوه، فقط نگاهش م دمیترس یزد که م یبد م قلبم انقدر. ختیر یدلم م شتریب هرلحظه

 :باالخره گفتم

 . تونم ببخشمت ینم. متاسفم* 

 :گفت فقط

 . ياز دستم بر یراحت نیتونم بزارم به ا ینم. کنم یتالشم رو م يمطمئن باش همه * 

 :و گفتم» ! یراحت نیبه ا« پوزخند زدم و زمزمه کردم  فقط

 .برو. نداره يا دهیفا* 

. دمیقدم زدن به ساحل رس یرفتم و بعد از کم رونیب. شبیبدتر از د یداشتم، حت یحس خفگ. از کنارش رفتم و

 رهیخ ایساعدهام و به در يزانوهام گذاشتم و سرم رو رو يماسه ها نشستم و ساعد هام رو رو يرو. هوا سرد بود

 :گفت یو کس آب دهنم رو قورت دادم. زد یقلبم هنوز تند م. شدم

 نم؟یتونم بش یم -

 :هیمتعلق به ک یشمیابر يدونستم اون صدا ینگاهش کنم م نکهیا بدون

 .البته -
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 :گفت. شدم رهیرنگش خ یکنارم و به کت مشک نشست

 ؟یخوب -

 . ستمیبد ن -

بهم گفت دوستم  یبود وقت یچه حس خاص. کردم یو بهش فکر م دمیکش ینفس م. شدم رهیخ ایبه در دوباره

 :گفت... یو اوج خوشحال يناباور نیب یحس. داره

 .دمیحرفاتون رو شن -

 . خوام راجع بهش صحبت کنم ینم -

 :دمیپرس یهماهنگ یب. شد رهینگاهم کرد و اون هم به روبرو خ یکم

 ؟یگرفت ادی یچطور فارس -

خوشم  شیوقت از ر چیمن ه. ه بودبامزه شد. بلند شده شهاشیکه چقدر ر دمینگاهش کردم د یو وقت دیخند

 :کرد یواقعا بامزه اش م یکی نیا یاومد ول ینم

بود و دوتا  ادتریخب، من پشت کارم ز یول. يریادگیو منم شروع کردم به  رهیگ یم ادیداره  دمیفقط فهم -

 .هم نداشتم وونهیمعلم د

 :رخش زل زدم میکردم و به ن اخم

 وونه؟ید یگ یبه من م -

 .يا وونهیقبول کن د -

 :به دستش زدم و گفتم یمشت

 .یبا من حرف بزن ينجوریا يحق ندار. یه -

 ،يداد یو بهش درس نم يکرد یحسادت م انایبه د ،يداد یو بهش درس نم يکرد یباهاش قهر م یوقت -

 .گهید يا وونهیخب د

 :چپ نگاهش کردم و ادامه داد چپ

 .خونم یواقعا حس ها رو م گهیانقدر با آدم ها سر و کار داشتم که االن د -

 :به سمتش دمیبعد از چند لحظه چرخ. نگفتم یچیو ه دمیکش یقیعم نفس

 کنم؟ تیتونم ازشون شکا یم یدونم احمقانه است ول یم -

 :زدم و خنده ام گرفت یچه حرف دمیحالت چهره اش فهم از
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 ؟يدیپرس یسوال نیپس چرا همچ ؟یدون یواقعا م -

 

 :به بازوش مشت زدم و اون گفت دوباره

 .کنم یم تیاونوقت من ازت شکا یکارتو بس نکن نیاگر ا -

 :زد و ادامه داد یچشمک

 .همه هم همکارا و دوستهام هستند -

 . کم حالم بهتر شده بود هی. دیبهش چشم غره رفتم که خند دوباره

کوچولو هم  هیفقط فحشت داده و  یشد، ول یزده بود م یبهت تهمت هیدر حضور بق ایاگر زده بودت،  دیشا -

 .زده، متاسفم یآزار روح

 !کوچولو هی -

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .رو من حساب کن یهر وقت کمک خواست ینشه، ول نهیزم نیدر ا دیشا -

 یبزنه و م يخواست بره دور یم. بود دیوید. خورد درآوردم یرو که زنگ م لمیبهش زدم و موبا يلبخند

 :نه ایرم  یهمراهش م نهیخواست بب

 ؟یگفت یبهش چ* 

 ینم گهیکرد که ازش متنفر بشم و د يکار. برقرار کنه ینکنه که باهام تماس یوقت سع چیه گهیگفتم که د* 

 .نمشیبب يلحظه ا يبرا یخوام حت

 انایکه درو دوست داشت و براش سخت بود  انایاون واقعا د. کشه یدونستم که خودش هم داره زجر م یم

 . باشه يا وونهید نیهمچ

که  دمیو د میوارد هتل شد. باشم دیویخواستم با د یم. با هم به سمت هتل رفتم. جا بلند شدم و جان هم از

 هیک دمیانقدر با سرعت که اول نفهم. شدم نیکه بهم زد پخش زم يا یلیبا سرعت به سمتم اومد و با س یکس

جان هم ماتش برده بود . شده بود رهیکردو با نفرت بهم خ یم هیگر. زد یکه نفس نفس م دمیرو د انایو بعد د

که  میکرد یم یهر دو سع. کرد اناید يمشتها و چنگها لیخودش رو حا بایکمکم کرد که بلند شم و تقر یول

 :کرد یم هیزد و گر یم غیج. پر قدرت شده بود يزیبه طرز اعجاب انگ یول میریجلوش رو بگ
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تو اونو ازم . ازت متنفرم. یعوض يآشغال، تو يتو. یتو عشقمو ازم گرفت. اون بره يو باعث شدت. ازت متنفرم -

 .يتو مقصر. توئه ریهمش تقص. یگرفت

 یینا گهینشست و من د یبدن من و جان م يضربه هاش رو. گفت یرو بهم م نایو ا دیکش یداد م هیگر نیب

 یلگد م. دستام يام، تو نهیس يقفسه  يرو. کردم یضربه هاش رو حس م. نداشتم که بخوام متوقفش کنم

دورتر داشت نگاهش  یمک د،یویکرد و د یابراز تنفر م. کرد یم هیداد و گال یفحش م. انداخت یزدو چنگ م

 که به من گفته؟ هییگفته مثل اون دوستت دارم ها دیویکه به د ییکردم که عاشقتم ها یفکر م. کرد یم

 .فقط و فقط خودش. که داد زد و گفت مقصر خودشه دمیشد و آدام رو د کردم که ضربه هاش متوقف حس

 ...رهیخواست بگ یکه م یاون انتقام با

. رو دوست داره دیویگفت که چقدر د یزد و م ینشسته بود و زار م نیزم يچهارزانو رو. کرد یم هیشدت گر با

. باهام دوست شده هیعذابش بودم و اشتباه کرده به خاطر بق ي هیکه از همون اول ما نیا. چقدر از من متنفره

داشت بازوهام  دیویبودند و د ستادهیو جاشوا ا دیویدو طرفم د. برد رونمیبغلم کرد و از اون ماجرا ب یک دمینفهم

 :گفتم یداد به سخت یرو فشار م

 .ستین یمشکل. خوبم* 

 :گفت دیویمون، من و دو فقط رو به هردو ستادیاومد و روبروم ا رونیب آدام

 . متاسفم* 

 :گفت دیویو د میدو نگاهش کرد هر

 ؟یمتاسف یچ يبرا* 

 :پر از نفرت ادامه داد دیوید. بده ینگاه کرد و نتونست جواب آدام

 .من منتظر جوابتم ؟یچ يبرا* 

 ...سکوت

 . تاسف نداره نکهیاون ثروت حق تو بود، ا ؟يدیبا اون دختر نقشه کش نکهیا يبرا* 

زد و من فکر کردم که در طول  یظیپوزخند غل دیوید. بودم انایهنوز تو شوك کار د. گفتم دهیبر دهیرو من بر نیا

 !مدت چقدر سرد شده نیا

 .ستیباشه اصال ن دیبا کهیاون. یمتاسف باش دیتو نبا* 

 :زدم و با تمسخر گفتم پوزخند
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 .يندار یتو اصال گناه* 

 ...طوفان در راهه هیکه  دمید یچون از حالت صورتش م. و با خودم بردمش دمیرو کش دیویکت د نیآست و

 یزد و زمزمه م یپوزخند م. سرعت راه افتاد نیرو روشن کرد و با آخر نیو با حرص ماش میشد نشیماش سوار

 یازش متنفر م شتریچقدر ب نکهیاز ا. گفت یم اناید يباز یاز کول. دمیشن یم مهیکه نصفه و ن ییزمزمه ها. کرد

خواست که با  یکنه و من دلم م ردخواسته فک آدام رو خ یدلش م نکهیاز ا. گه که عاشقشه یم یشه وقت

 . کار رو بکنه نیدادم ا یآوردمش و اجازه م یخودم نم

 گهیگفت که د یم. شدم یکاش باهاش آشنا نم. نطوریو من هم هم. شد یآشنا نم انایگفت که کاش با د یم

 .رهیرو بپذ يدختر چیهتونه  ینم

و به  دمید یم دیچک یم ششیته ر نیرو که آروم آروم ب یاشک يکرد و قطره ها یو زمزمه م دیکش یم گاریس

داغون شده  يبهم خورده  يرابطه  نیحالش، ا نیکردم مقصر ا یفکر م یگاه. دمیکش یشدت از درون درد م

 . اش منم

 يرو یدست. سوخت یم اناید يگونه ام هنوز از ضربه . دستش گذاشتم و برگشت و نگاهم کرد يرو رو دستم

 :و با عجز گفت دیگونه ام کش

 .نبود یخوب... اون دختر. ستیتو ن ریکه تقص نیا. نباش دختر عمو ينجوریا* 

 :دستش رو گرفتم و به صورتم چسبوندم و زمزمه کردم یبه سخت. درد گرفت قلبم

 .متاسفم پسرعمو.. .دیوید* 

دنده رو عوض کرد . زد و بعد دستش رو جدا کرد یاز گونه ام گرفت و لبخند تلخ یشگونیروبرو نگاه کرد و ن به

 :گفتم. و سکوت حکمفرما شد

 منه؟ ریتقص نیا یکن یتو که فکر نم* 

محکم بغلم کنه و . صدام بود که مجبورش کرد ترمز کنه و کامال به سمتم بچرخه يبد تو يحس ها انقدر

 ...بخنده، هر چند تلخ

 یفهمه که چه اشتباه یشه و م یم مونیاون بعدا از از دست دادن من و تو پش. نباش وونهید. معلومه که نه* 

 ...کرده

 :دستش رو فشار دادم و اون گفت فقط
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اول از همه  دیبود مادرت با یرفتارت منطق يبه انتقام برا لیاگر دل. نهیتو رو بب يها یاون نخواست که خوب* 

 یفکر کن دیتو نبا. شدم یرو من به وضوح متوجه م نیا. سایکرد آتر یاون بهت حسادت م. کرد یکار رو م نیا

 ...که، خودش هم از اول گفت که يدید. توئه ریتقص

 :دنش محکم فشار دادمرو قطع کردم فقط دستام رو دور گر حرفش

 .ادامه نده گهیکنم د یخواهش م* 

 :موهام رو نوازش کرد و گفت آروم

 خودت رو ناراحت نکن، باشه؟* 

. کرد من رو بخندونه یم یخودش سع یزد و در اوج ناراحت یدور م. زمزمه کردم و اون دوباره راه افتاد يا باشه

رو  هینتونستم بخورم، بق شترینصفش رو ب یخورمش و وقتانکارهام مجبورم کرد ب يو تو دیخر وهیبرام آب م

 .خودش خورد

 .به تمام معناست يفرشته  هیبودم که پسر عموم  دهیوقت نفهم چیه

بدحال  دیویحال د يادآوریاز  یو گاه دمیخند یاز ته دل م یگاه. هر دو قایدق. خوش گذشت و نگذشت بهم

شدم و شونه به  ادهیپ نیاز ماش. طور کرده بود نیپسر رو ا نیبه تمام معنا بود که ا یعوض هی اناید. شدم یم

اتفاق ها  نینبود، ا نیاگر اخالقم ا نکهیفکر ا. خوب نبودم یزدم ول یداشتم لبخند م. میهم حرکت کرد يشونه 

کاش به مادرم گوشزد . گرفت یمن رو به عهده نم تیکاش پدرم شخصا ترب. کرد یام م وونهیافتاد داشت د ینم

از دوستهام،  نقدریکرد، من ا یکار رو نم نیبا من ا انایاونوقت، د.... خودش عمل کنه يکرد که به روش ها ینم

 نیرابطه ام با آدام به ا. ازشون ندارم يخبر چیبرام مهم باشه که ه یحت نکهیا بدونشدم،  یرز و هلن دور نم

 ...هم دیویو د انید يو رابطه  دیرس ینقطه نم

فضا رو پر  يآهنگ بلند يساحل جمع شدن، صدا يما، همه تو يها وونهیکه د دمیو د دمیکش يآه مانند نفس

با  انایبود و د ستادهیا يآدام گوشه ا. نبود ریاز صهبا و ام يخبر. رقصند یکرده و هرکدوم با روش خودشون م

. نکرده قهیمضا يزیچ چیاز ه ودششوندن خپو يبرا انایمتوجه شدم که د. کرد یمرده داشت نگاه م يچشمها

 يو همه . همه تضاد پوزخند زدم نیناخودآگاه از ا. بلند و شلوار گرم يبلند و چکمه ها يکاله و شال و پالتو

 .بود که هوا گرم تر شده بود یدر حال نهایا

بغل هم بودند و  يها تو یبعض. داد یطرف خودش رو تکون م هی یشد و هر ک یآهنگ پخش م يصدا

 ...الیخ یآهنگ تکون بدم، اوه ب تمیدوست داشتم سرم رو با ر. شد یهم رد و بدل م يبوسه ا یهرازگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٦٥ 

 ...تیشارلوت اسم سایآتر يانقدرام عوض نشد تو

 .نکن فکرشم

پالتوش بود و چنان حرکت  بیج يدستهاش تو. خودش رو تکون داد و من با خنده نگاهش کردم یکم دیوید

 :فقط گفتم. رفت که ماتم برد ییپا

 ...واو* 

 :گفت

 .ادتهیرو  نایا يمطمئن باش توام همه * 

 :تکون دادم و گفتم يسر

 .کنم یفکر نم. نه* 

 . دیبهش رفتم و اون خند یاساس يچشم غره  هیکه  رهیدستم رو بگ خواست

 . یامتحان کن یتون یم یول* 

 .فکرشم نکن* 

 ست؟ین ادتی یعنی* 

 :اعتراض اسمش رو صدا کردم و گفتم با

 .رقص به اصرار مادرم بود يکه کالس ها یدون یخودتم م* 

 .يداد یصورت ادامه نم نیا ریدر غ ،یعالقه داشت یول* 

عده حد وسط، و  هیبودن،  یها کامال ناش يسر هی. زل زدم هیگفتم و به بق یالیخ یباال انداختم و ب يا شونه

هم  یکردم و گاه یبه رقص ها نگاه م حیبا تفر. کردند یرو انگشت به دهان م هم آدم یکم یلیتعداد خ

مرد رو با تمام وجودم  نیا من. دیجوش یمعده ام قل قل م يتو يزیکردم و چ ینگاه آدام رو حس م. نیتحس

من رو با . بزنم خیشد  یباعث م کرد،یمن رو در اوج گرما سرد م. ازش خورده بودم ياما ضربه بد. خواستم یم

خواست با چند تا دوستت دارم و  ینگذاشته بود و حاال م یاز احساسم باق یچیتمام قدرتش خرد کرده بود و ه

شد قلبم گرم  یباعث م د،یبخش یم يکلمه ها بهم جون دوباره ا نیکردم که ا یاعتراف م. عاشقتم، ببخشمش

خواستم به حرف قلبم گوش  ینم گهید یول. باشم همه کارهاش باز هم باهاش نیشد با ا یباعث م. تر بشه

 ... بسه گهیکار رو کردم و ضربه خوردم و د نیبار ا هی. کنم

 .احمق بودن و تابع قلب بودن، واقعا بسه. بسه واقعا
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. غرورم شکسته بود. دوست داشتم شتریصد در صد خودم رو ب یوار عاشقش بودم ول وانهید. دوستش داشتم من

تونستم بهتر بشم، خوشرو تر، با  یم. ینه با تالف. نه با انتقام. يباز یکنم، نه با روان مشیترمتونستم  یاما م

 ...محبت تر

 ...دیشا. تونستم یم دیشا

 .وقت مثل سابق نخواهم شد چیدونستم که ه یم یول

 :از پشت سرم گفت ییصدا! چرخوندم، جان کجا بود؟ چشم

 ؟يگرد یدنبال من م* 

 :کردم و گفتم یپوف

 ؟یدفعه ظاهر شدن رو تموم کن هی نیشه ا یم* 

اگر  دیشا. خندان و رقصان برگشتم تیباال انداخت و با حرص نگاهش کردم و دوباره به طرف جمع يا شونه

تا با خودش  دیکش یاومد و من رو به زور م یم. داد یکس نم چیرقص به ه ياجازه  انایبود د يا گهیوقت د

و  دیرقص یو م دیرقص یو م رفت یبعد خودش م. کرد یآورد تموم نم یببره و تا دادم رو در نم دنیرقص يبرا

 یجون چیه گهیاومد د یبه سمتم م یکرد و وقت یاون هم ذوق م. شد لبخند بزنم یآورد و باعث م یادا در م

کرد هم  یم یگفت که چقدر حال کرده و سع یو م دیخند یو م دیکش یپاهاش رو م. راه رفتن نداشت يبرا

 .ادیقدمم راه ب

کنه که  يکرد کار ینم یسع یگرفت و حت یبرد و دستام رو م یاگر آدام بود به زور من رو با خودش م دیشا

 ..احساسم یگفت که چقدر ب یکرد و م یم یکیخودش حرکات کوچ. تکون بخورم

ناراحت بود و  دیوید. پشت سرم ریسمت راستم و جان م د،یویو دمن بودم ... یانیبود و نه د یاالن نه آدام و

 چیوقت ه چیه گهیبرگردم و د. خواست برگردم یدلم م. هم نبود الشیخ نیجان ع. ارهیکرد به روش ن یم یسع

فقط خودم و . دمید یمقصر رو خودم و پدرم م يبه طرز جنون آور. تنها باشم تا آخر عمر يتنها. نمیکس رو نب

 .نیفقط و فقط هم. و نه آدام اناینه د گه،یکس د چینه ه. اون

کرد  یم ییخورد و اسم پدرم روش خودنما یکه زنگ م لمیبه موبا. عقب گرد کردم و به سمت اتاقم رفتم آروم

خوش  دیمبه ا. اومده بودم ییدهایبود و من به چه ام یآخ که چه سفر مزخرف. تخت افتادم ينکردم و رو یتوجه

 !هه. گذروندن
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مامانه که اجازه  ریتقص. باباست ریتقص. خودمه ریواقعا تقص. شدم رهیکردم و به سقف خ زونیرو از تخت آو پاهام

 .منه ریهمش تقص. رو باهام بکنه نکاریداد بابا ا

 یلحظه هم نم کی یحت. برگشتن جمع کنم يرو برا لمیکردم افکارم رو از خودم دور کنم و آروم وسا یسع

 . کرد یم میتصورش هم روان یحت. بمونم نجایا تیوضع نیهفته با ا کیتونستم فکر کنم که 

 ينقطه ها. شدم رهیخ رونیو بلند شدم و و از پنجره به ب دمیکش ینفس. نه ایدونستم واقعا مقصر منم  ینم

. شدم رهیزدم و به قطرات بارون خ چونه ام ریو و دستام رو ز دمیکش یدوباره نفس. دمید یرقصان رو م کیکوچ

 ؟یاما من چ. گذشت یخوش م ونبهش. خوشحال بودند. گردند یکه بچه ها هم به سمت هتل بر م دمید یم

شب،  کیدر طول  قت،یاون همه حق دمینباشم و با فهم گنیلحظه هم غم کی یکرده بودم که حت يزیر برنامه

که باعث  انایبه د. اتفاقات يبه همه . هم فشردم و فکر کردم يلبام رو رو. هام به فنا رفت يزیتمام برنامه ر

 ...به خاطر پول نکهیکه آورده بود، به ا یبه آدام، به بدشانس. فتهیاز چشمم ب یشده بود با چه شدت

دونستم واقعا  ینم .فرو کردم بامیج يو دستام رو برداشتم و به پنجره پشت کردم و دستام رو تو دمیکش یآه

. افتادم یو از نفس م ختیر یکه از اباز عالقه هاش دلم م نیبا ا. نه ایبهش بدم  يا گهیتونم شانس د یم

 ...یواقعا دوستش داشتم ول

 . و اما نداره یکردم که عشق ول یفکر م و

شدم،  وونهید. مشت کردم و به در زل زدم بمیج يشد منم خوش بگذرونم؟ دستام رو تو یاتفاقت م نیبا ا واقعا

 .شدم وونهیواقعا د. دونم یم

از دست . شدم وونهیکردناش د ریآدام بعد از اون همه تحق يابراز عالقه  نیاز ا. شدم وونهید اناید يکارها نیا از

 ...دیوید

که بهم  یسرد و بارون يو پنجره رو باز کردم و با هوا دمیچرخ یدوباره و دوباره و فقط کم. دمینفس کش دوباره

. وجود خودم نیدرست ع. داد یبهم م یخوب یلیحس خ. گرما و سرما يموندن همزمان تو نیا. دمیخورد، لرز

 یلبخند م یبه گرم. قل قل کرده بود قلبمبود و  دهیآدام من رو بوس یزده بودم وقت خی. حال گرم نیسرد، در ع

 .زدم خیچه کرده و  انایکه د دمیمزدم و بعد فه

 ...گرما نیسرما، سرما در ع نیدر ع گرما

. زل زدم زیقهوه سفارش دادم و به م. رفتم نییهم فشار دادم و لباسام رو عوض کردم و پا يرو به شدت رو لبام

و طلب بخشش  اناید يافسرده  يبمونم و چهره  نیاز ا شتریاصال دوست نداشتم ب. خواست برگردم یدلم م
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 نطوریا یول نمیآدام بب يان رو براید يها يدلبر. قبل باشم تیوضع يحاضر بودم تو. آدام رو تحمل کنم يها

 . نباشم

از لبخندم  یدونم چه حس ینم. زدم يصهبا لبخند دنیسرم رو باال آوردم و به محض د یحس نشستن کس با

شد ته قلبم نسبت  یه بود و حرکات دستپاچه اش باعث مذوق زد. اون هم جواب لبخندم رو داد یول. بود دایهو

ها، کفش پاشنه دار  یکتون نیا يکردم اگر به جا یدادم و فکر م یپاهام رو تکون م. بهش احساس محبت کنم

 . شدم یم یداشتم، حتما از صداش عصب

 اومد؟ یچرا قهوه ام نم پس

 ؟یخوب -

 . انداختم نییو سرم رو پا» نه « کردم  زمزمه

 .خبر خوب بهت بدم هیخواستم  یواقعا؟ م -

 .دمیکردم و لبام رو کش نگاهش

 .دوست دارم بشنوم... بگو ؟يجد -

 :کردم و با ذوق زمزمه کرد کیصورتم رو بهش نزد. دور و بر رو نگاه کرد یرو جلو آورد و کم سرش

 .شم یمن دارم مامان م -

 :بار واقعا لبخند زدم نیا

 نه؟ ،یخوشحال. مبارکه -

 هیبارداره و شوهرش کس شه،یخوشحال باشه؟ داره مادر م دیچرا نبا. دلم جواب خودم رو دادم يبالفاصله تو و

 ریش. کنه یم ادیعمرش  يسفرها نیاز بهتر یکیسفر به عنوان  نیحتما از ا. عاشقانه دوست دارند گرویکه همد

اونقدر غرق بحث با آدام  دیشا ای .دمشیصبحونه هم ند يو من فکر کردم که برا کیشکالت سفارش داد و ک

 .بودم که متوجهش نشدم

که دوستم  يمرد. داشتم یتیوضع نیکاش من هم چن. کردم یاحساس حسادت م يدلم به طرز مسخره ا ته

 . داشت همراهم بود، واقعا دوستم داشت

 !به روش آدام نه

. گذشت، خوش به حالش یز ذهنم مو بهش نگاه کردم که چقدر شاد بود و مدام ا دمیام رو تلخ سر کش قهوه

 ...خوش به حالش. خوش به حالش
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 زیم يرو رو لشیوسا ینشسته بود رفت و وقت یرعلیکه ام يزیبه طرف م وانشیو ل کیو با ظرف ک دیخند

و اجازه بدم زن و  رمیازشون فاصله بگ یکم دیانگار که با. داشتم یبیحس عج. گذاشت برام دست تکون داد

 . با هم باشند شتریشوهر ب

شده  مونیپش. سفارش دادم گهید يقهوه  هیو  دمیکش یقیرو از فکر تنهاتر شدن جمع کردم و نفس عم صورتم

 .رد کرده بودم گاریس يرو برا دیویدست د شبید نکهیبودم از ا

فکر مفرح بودن  دوباره وارد اتاقم شدم و از. بودم که سردردم کم بشه دواریرو باز هم تلخ و داغ خوردم و ام قهوه

زنگ  يبا صدا. دادم هیتخت تک ينشستم و به لبه  نیزم يگذاشتم و رو یآهنگ. زدم يسفر پوزخند صدادار

 :برداشتم تتخ يرو از رو لیکه آهنگ رو قطع کرده بود برگشتم و موبا لیموبا

 د؟یویبله د* 

 . بمونم يخبر یب يو فقط اومده بوده که نذاره من تو گردهیکه داره برم گفت

 .بمونم گهیخواستم د ینم. گفتم که صبر کنه تا آماده بشم بهش

به رنگ  یلبخند تلخ. چمدون چپوندم يها رو تا نکرده تو یبعض یرو به سرعت جمع کردم و حت لباسهام

 غر زده بودم و به. تولدمه يبود و گفته بود که کادو دهیخند. خاله ام بود ي هیهد نیآخر. چمدون زدم یپرتقال

دستاش رو از دور گردنم باز کرد،  یقترنگش اعتراض کرده بودم و اون از جا بلند شده بود، بغلم کرده بود و و

 .پوستم حس کرده بودم يرو رو يریزنج يسرد

 

 :نگاه کردم و گفتم رشیبه مسئول پذ. رفتم نییو چمدون به دست پا دمیرو جو لبم

خوام  ینم. بشه یدگینحو بهشون رس نیدوست دارم به بهتر. اما مهمونا هنوز هستند. رمیمن دارم م* 

 .باشند یناراض چکدومیه

 :کردم دیو تاک دمیرفتن چرخ نیع در

 .دیبه همه گوشزد کن* 

جا دادم و به  دیوید نیماش يگفت و من رفتم و چمدون رو تو»  دیحتما، مطمئن باش« کرد و با احترام  گوش

مخالف، آدام و  يدو گوشه  يسرم رو باال گرفتم و تو. کردم یرو حس م یینگاه ها ینیسنگ. دادم هیسپر تک

 يرو گرفته بود و رو دیوید نیانا آستید. باعث شد به سمت در هتل نگاه کنم يا هیبلند گر يصدا. دمیجان رو د

قدر بلند و حرف زدنش انقدر اش ان هیگر يصدا. گفت یم يزیکرد و چ یم هینشسته بود و با التماس گر نیزم
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 یم نیکه دوستش داشت تحس ینگه داشتن کس يتالشش رو برا نیا. دمیفهم ینم يزیمنقطع بود که چ

دستش رو با دو دست  اناید. کرد ینم یحرکت چیمونده بود و ه دیوید. رو انتخاب کرده بود یاما روش غلط. کردم

 نیبه سپر ماش یحرکت چیبدون ه. کرد یم هیدستاش گرفته بود و گر يگرفته بود و زانو زده بود و سرش رو رو

سرش رو باال آورد و من چشمهاش . کردم یسپر بود و فقط نگاه م يراستم رو يداده بودم و کف پا هیتک

 ...یچیبه ه یچیو ه دمیدرو  شیاشک

 یم یاومد و سع یم مشدم، از خودم بد یو ناراحت م دمید یقبل ها اشکش رو م. نداشتم یاحساس خاص چیه

 .رو رفع کنم شیکردم که ناراحت

شرتم فرو کردم و  یسوئ بیج يدستام رو تو. بکنه يتونه کار یدونستم که نم یم. درمونده شده بود دیوید

نگاه کردم و اون با  دیویجلو رفتم و به د. ام افتاده بود نهیس يموهام رو. دمیسرم کش يکالهش رو تو

 :شخم شدم به سمت یشونه اش زدم و کم يبا دو انگشت رو. چشمهاش بهم اجازه داد

 .میبر میخوا یما م ياگر اجازه بد* 

 :زد غیج بایشد و تقر زیخ مین. پر از نفرت بود چشمهاش

 ...هرزه يتو، تو* 

 :زدم یقیعم پوزخند

 .یهست یچ گهیمن؟ اگر من هرزه ام پس تو د* 

پاشنه بلند هم اندازه ام  يبا اون چکمه ها یحت. بلند تر یلیخ. ازش بلندتر بودم. ستادیبلند شد و روبروم ا مالکا

 ...تناسب داشته باشه یو اون پاشنه دار تا قد هامون کنار هم کم دمیپوش یاسپورت م شهیمن هم. نبود

 یلحظه به هم م نیدونستم که حالم هم از ا یو م میکرد یفقط به هم نگاه م. بود بمیج يهنوز تو دستهام

حداقل نه تا . شد یلبم پاك نم يپوزخندم حاال حاالها از رو. التماس کرد دیویافتاد و دوباره به د هیبه گر. خوره

 :رو گرفتم که بهم حمله کرد دیوید يبازو. دور دشونیو از د میشد نیکه هردومون سوار ماش یوقت

 .کنم یدارم باهاش صحبت م* 

 :دستش رو کنار زدم و گفتم. رو گرفته بود که دوباره لگد پرت نکنه جلوش

 .خواد چکار کنه یم نمیخوام بب یم. ولش کن* 
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آورد و خواست من رو بزنه که با همون پوزخند،  ورشیبه سمتم  غیجدا شد با ج دیوید يدستها نکهیمحض ا به

آوردم و دوباره برشون  یدرشون م یکوتاه يفاصله  يبرا. میجب يو کماکان دستهام تو. دمیخودم رو کنار کش

 . گردوندم یم

 :تر شده بودند کیآدام و جان نزد. ستادیقدم جلو رفتم و اون ا کی

 ؟يچقدر ازم متنفر ينشون بد يخوا یم* 

 :کردم و ادامه داد یمکث

بهتره . زدن من هدر نده يرو برا تیپس انرژ. نفرت من ده برابر توئه اد،یمطمئن باش هر چقدر ازم بدت م* 

 .يبگرد دیدوست پسر جد هیباهاش دنبال 

بزنه که دستش رو  یلیرو بهش کردم که من رو به شدت به سمت خودش برگردوند و خواست بهم س پشتم

که با دست  یچسبوندم و در حال يکنار نیصورتش رو به ماش. و آوردم پشتش چوندمیگرفتم و با تمام زورم پ

 :دادم، گفتم یفشار م شهیبه شام سرش رو  گهید

 .شونیاریب ادیبه  دیخودت با. ستندین یگفتن زایچ يسر هی* 

. دستهام رو به هم زدم و کالهم رو مرتب کردم. زد یبود و نفس م دهیترس. از قبل، ولش کردم خونسردتر

 :جلو اومد و گفت. جان پر از خنده بود يچشمها

 .یاومد که حرکت خشن بکن ینم يکه انتخاب کرد یاصال به رنگ. واو* 

 :و شونه باال انداختم دمیخند. روشن تنم کردم یسرخاب يبه لباس ها ینگاه

 .ير یم يخوبه که دار* 

 :داد حیرو باال دادم و توض ابروم

 .اعصابت بهتره يبرا. یبهتره که ازشون دور باش* 

 :بلند شد انایداد د يدست دادم و خواستم برم که صدا باهاش

 .دیویمن دوستت دارم د* 

 .جانسون یاشل انایلعنت به تو د. بودم دهیحالتش رو ند نیتا به حال ا. طرفش دیچرخ تیعصبان با

 .دوستت ندارم گهیمن د یول. يتو دوستم دار. کنم یخب، قبول م یلیخ* 
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 يصدا. میشد نیچشمهاش روشن شده بود به همون سرعت به افول نشست و ما هردو سوار ماش يکه تو یبرق

خونسرد کمربند رو . میپرواز کرد بایاز جا کنده شد و تقر يبد يبا صدا نیحد باال برد و ماش نیضبط رو تا آخر

 .رو نگاه کرد نیلحظه ماش نیکه آدام تا آخر دمیزدم و د

مجبورش کردم با سرعت مجاز . آرومش کردم. چند ساعته رو باهاش حرف زدم ریمس. کرد یم یرانندگ بد

براش از خاطرات . ختمیموهاش رو به هم ر. آوردم نییضبط رو پا يصدا. دستش رو نوازش کردم. برونه

 . رمیرو ازش بگ همنگا یراحت شد و تونستم کم المیو اونوقت تازه خ. گفتم و باالخره خندوندمش مونیکودک

! و آدام، تمام مدت دوستم داشته. تمام مدت ازم متنفر بوده. دهیکش یمن، تمام مدت داشته برام نقشه م يخدا

 .زدم يا مهیقلقلکم داد و لبخند نصفه ن يزیچ

 :گفتم. شد ادهیخودش هم پ. اومدم و چمدونم رو برداشتم رونینگه داشتنش، ب با

 ؟ینیپدر و مادر رو بب يخوا ینم ؟يریم* 

 :زد يخسته ا لبخند

 .خوام استراحت کنم یم. خسته ام یلیخ. نه* 

پنجه بلند  يرو... چشمهاش ياوه خدا، اشک تو. نگاهش کردم یصورتش گذاشتم و با ناراحت يرو رو دستام

 :و گفتم دمیرو بوس شیشونیشدم و پ

 .مواظب باش یلیخ* 

 :تکون داد و گفتم يسر

 .بهم اطالع بده لطفا يدیاگر رس* 

 زدیم غیذهنم ج يتو ییکردم و صدا یرو نگاه م نیماش يرهایخط تا یبا ناراحت. تکون داد و رفت يسرهم  باز

 »... منه ریتقص. منه ریتقص« 

تخت  ياتاق گذاشتم و خودم رو يبه سالم خدمتکار دادم و چمدون رو تو يخونه شدم و جواب نصفه ا وارد

نه گفتم که به پدر و مادرم  ایدارم  اجیاحت يزیبه چ نهیبب خواست یبرق رو خاموش کردم و به لونا که م. نشستم

 غامیپ. آوردم رونیکفش ها رو ب یتخت افتادم و به سخت ياطالع نده که اومدم و خودم با همون لباس ها، رو

 :آدام نگاه کردم امیجواب دادم و به پ دهیگفت رس یرو که م دیوید

 .یبازم دوستم داشته باش یتون یدونم که م یم* 

 . و چشمهام رو بستم تا بخوابم» خفه شو « لب گفتم  ریز
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. و جواب ندادم تا خودش قطع شد دمیچشمهام رو مال. مادرم بود يشماره . شدم داریب لمیموبا يبا صدا صبح

پدر و . نییو راه افتادم به سمت پا دمیپوش رونیدست و صورتم رو شستم و لباس ب. بود دهیخواب از سرم پر

 فمیزدم و ک يلبخند. کرد ینگاهم م زمادرم داشت با دهن با. من خشکشون زده بود دنیکه با د دمید مادرم رو

 :نشستم یصندل يکانتر گذاشتم و رو يرو رو

 .سالم* 

 :دیانقدر متعجب بود که با همون دهن باز سر تکون داد و پدرم پرس مادرم

 ؟یبرگشت یک* 

 .دمیاالن خواب نیخسته بودم و تا هم. که اطالع ندادم دیببخش. شبید* 

 :به سمتم خم شد یباالخره به خودش اومد و کم مادرم

 ؟یچرا برگشت* 

 .گذشت یبهم خوش نم* 

 ... و مختصر کوتاه

 که بهت خوش بگذره؟ یکه خودت نخواست یمطمئن* 

گذاشت و  زیم يفنجون قهوه اش رو رو. و پوزخند زدم دمیهم کش يپدرم نگاه کردم و ابروهام رو تو به

 :چشماش رو تنگ کرد

 ؟یزن یچرا پوزخند م* 

 . گرفتم ادیاز خودتون  نویا. زنم یپوزخند م شهیداشته باشه؟ من هم یلیدل دیبا* 

 ؟یزن یطعنه م يدار* 

 .مطمئنا نه* 

 :گفت یظیرو به عقب هل داد و با اخم غل وانیل

 .یکن یات رو سر من خاله تیعصبان دینبا* 

 ؟یاز شماست چ تمیعصبان شتریو اگر بگم ب* 

 :خواست پدرم رو ببره و سرکار بفرسته که جلوش رو گرفت مادرم
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 ه؟یمنظورت چ* 

 د؟یفهم یچرا خودتون منظورم رو نم* 

 :زد داد

 .واضح باش، من حوصله ندارم عمق هر کلمه ات رو کنکاش کنم یزن یبا من حرف م یوقت* 

خواستم برم که . دعوا نداشتم يحوصله . رو برداشتم فمیک. در رفت بایو لنا تقر دیبا دادش رنگ ماما پر و

 :نذاشت

 .يتکون بخور نجایزارم از ا ینم یو تا تمومش نکن يرو شروع کرد يمسخره باز نیا* 

 :داد يبلند يبار صدا نیرو دوباره انداختم و ا فمیک

 .خوام ادامه بدم ینم* 

 :گفت تیانعصب با

 .يکه ادامه بد يمجبور* 

 د؟یکن یمجبورم م شهیچرا هم* 

 مجبورت کردم؟ یک* 

 .خوام برم یم. خوام ادامه بدم ینم* 

 .حرفت رو بزن و بعد برو* 

 :و من هم صدام باال رفته بود دیکش یم ادیفر بایتقر داشت

 .نباش یمنطق ریقدر غ نیا* 

 بودم؟ یمنطق ریغ یمن ک* 

 ؟يکرد تیترب ينجوریچرا منو ا* 

داشت  تیبا عصبان. دستام پنهان کنم يانداختم و صورتم رو تو یصندل يرو داد زدم و بعد خودم رو رو نیا

 :کرد ینگاهم م

 داره؟ یچه مشکل نیا* 

 . از دست دادم زویمن همه چ* 

 :دست به اطراف اشاره کرد و گفت با

 دوست داشتن ما رو؟مادرت رو؟ من رو؟ خونه ات؟  ؟يرو از دست داد یچ* 
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 :رو باال گرفتم و زل زدم به چشماش و با خشم گفتم سرم

 .عشقم رو از دست دادم* 

 :داد و گفت رونیرو ب نفسش

 .مادرت اول به من ابراز عالقه کرد. گفت که دوستت داره یاون اگر واقعا عاشقت بود بهت م* 

 :بزنم غیداشتم ج دوست

 .کنن یآدما با هم فرق م* 

 .اون عاشقت نبوده. ستیمهم ن* 

 :داد زدم بایتقر

 .اخالق من بوده نیاگر هم عاشقم نبوده قسمت اعظم مشکل ا یحت -

 :دیتوپ

 .حرف نزن یفارس* 

 .زنم یحرف م یزبان رو دوست دارم و فارس نیا. دوست دارم -

 .نداره یاخالق تو مشکل* 

 اره؟یخودش بار ب نیمادر منو ع یچرا نذاشت. از نظر شما. آره -

 .یباش يطور نیا يبده؟ دوست ندار* 

 .دوست ندارم. نه -

 :اخم کرد و گفت. رو داد زدم نیا

 .رفتار کن يبرو و هرجور دوست دار ياگر دوست ندار. خب یلیخ* 

 :کرد که آرومش کنه یم یسع مادر

 . کنم یخواهش م. دن* 

 .يریاشتباهت رو گردن بگ يخوا ینم یحت* 

 :گذاشت و داد زد زیم يرو روبروم رو دستاش

 .مرتکب نشدم یاشتباه چیمن ه* 

 :کرد یمادرم داشت غش م. ارهیجا بلند شدم و به لنا گفتم که مدارکم رو ب از

 .اشتباهه نیا. و اشتباهه. يوضع از همه بهتر نیبا ا یکن یفکر م نکهیا. چرا* 
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 . کرد یخشم داشت نگاهم م با

 .کن یاز پدرت عذرخواه. سایآتر* 

 :رو از لنا گرفتم و گفتم مدارکم

 یو همون طور که خودت خواست. یقبولش کن يخوا یو خودتم نم ياشتباه کرد یول. خوام پدر یمعذرت م* 

 . رم یم

 :رفتم ینکردم و به سمت خروج یاما من توجه. داد زد و گفت که گستاخ نباشم مادرم

 .صبر کن* 

 .يکارت اعتبار. چییسو. خونه دیکل* 

 :کرد یم هیداشت گر مادرم

 .کار رو نکن نیا. دن* 

 یول. یچیه. نداشتم یچیحاال ه. زدم رونیکردم و ب یجلوش گذاشتم و خداحافظ زیم يرو رو زهایحرف چ یب

مترو، به  ریمس کیکردم و بعد از  يرو ادهیرو پ یطوالن ریمس. کردم ینم یتیهم احساس نارضا يذره ا یحت

 يدیهستم استقبال شد یک دمیفهم یوقت. و وارد شدم دمیدانشکده رس سیو به دفتر رئ دمیپرس. دمیکالج رس

 یلیخ. تیاسم يا رهیزنج يشرکت ها و کارخونه ها نیبزرگتر سیرئ. رو نشناسه تیاسم لیکه دن هیک. کرد

فلسفه رو پر کردم و درخواستش  يدر رشته  لیفرم انصراف از تحص یمنصرفم کنه ول ممیکرد که از تصم یسع

نه خونه  گهید. االن نیبه هم. به سفر. کردم یزدم و فکر م یآروم قدم م. اومدم رونیرد کردم و ب ییرایرو پذ

  …دارم، نه پول

به . مردم یداشتم م یقدم زده بودم و زده بودم و زده بودم و از خستگ. زدم و حرکتم رو تندتر کردم يپوزخند

ساعت  میگفت که تا ن. کردم یگهبان خودم رو معرفوارد مجتمع شدم و به ن. ساعت سه بود. ساعتم نگاه کردم

 . استراحت کنم یالب يرسه و تا اون موقع بهتره که تو یم گهید

 يا هیبا حس سا. کردم یرو حس نم نیخودم ا یول. دیکارم احمقانه بود، شا. نشستم یصندل يشدم و رو وارد

کمکم کرد بلند شدم و خودش . کرد یداشت نگاهم م یبا ناراحت دیوید. سرم نگاهم رو به باال دوختم يباال

رو جواب ندادم به مادرم زنگ زده و  لمیموبا یبازوم رو آروم گرفته بود و گفت که امروز وقت. رو برداشت فمیک

 :دهیرو ازش شن زیهمه چ

 .کنن یم یهم سن من مستقل زندگ ياز دخترا یلیخ. سرزنش رو بس کن. دیوید* 
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 :گفت يد حرص آورکرد و با لبخن نگاهم

 .ستنیاونا مثل تو نازپرورده ن یول. آره* 

 .ستمین يمن اونجور* 

 . کرده بودم و اون گفته بود که واقعا هستم اعتراض

 .دیبه ذهنم نرس نجایاز ا ریغ ییجا چیواقعا ه* 

 :و گفت دیخند

 .يخوشحالم که بهم اعتماد دار. مسخره نباش* 

 .رم یکنم م دایخوب پ يکار و خونه  هی نکهیبه محض ا* 

 :بهم کرد یاخم

 .سایآتر يرو دار تونیهتل برا نیتو بهتر ؟یگ یکه نم يکار؟ جد* 

 .ذره هم به پدرم وابسته باشم کی یخوام حت ینم* 

 شیحداقل پ ای. باهام صحبت کرد که برگردم یلیخونه خ يتو. نگفت يزیبار چ نیا یتر شد ول ظیغل اخمش

 . و لجبازم وونهیشد و داد زد که د یآخر هم عصبان. خوام مستقل بشم یه مخودش کار کنم اما گفتم ک

که  دمیفهم یم یحساب سرانگشت هیبا . سرسختانه دنبال کار بودم. نداشتم جز گشتن يرفتم و کار ینم کالج

بود که  دهیبود و فهم دهیرس یوقت. آدام بود یاحساس يشبانه  يها امیتنها خبرم ازشون، پ. مسافرا برگشته اند

 یلیکردم و خ یم يشطرنج باز دیویمن هم داشتم با د. واقعا بلوف نکردم و انصراف دادم، باهام تماس گرفت

 رلبیو من هم ز. بخشه یکارم من رو نم نیا يوقت برا چیداد و گفت که ه امیشب پ. کردم جکتیر لکسیر

 …و تمام» خفه شو « گفته بودم 

واقعا . گفتم که حالم خوبه یت کله خر نباشم و برگردم و من بهش مخواس یو م گرفتیمرتب تماس م مادرم

خونه رو . میپخت یبا هم غذا م. میآورد یدرم يگر وونهید دیویبا د. گذشت یهم خوب بود و و بهم خوش م

رفته  ادمیکه  یو حرکات مکرد برقص یمجبورم م. میکرد یم يو شطرنج باز میدید یم لمیف. میکرد یم زیتم

 یخوردن و در شان خودم نم ینم امیبه روحت ای. گشتم یو من بازم دنبال کار م. خوب بود. کرد یم حیبود تصح

 . کردند یاون ها من رو رد م ای دمید
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بهش گفتم که از اول هم با . که انصراف دادم و تعجب کرده دهیگفت که شن. هفته صهبا تماس گرفت هیاز  بعد

گفت که دلش برام . هم نبود قتیحق نیع یکه دروغ نبود ول يزیچ. خوام ادامه بدم ینم گهیاومده بودم و د اناید

 . شده بود تنگدرس  يفضا يدلم برا. نمشیب یکالج م يتنگ شده و من گفتم که تو

که چندتا دختر دورش  وارید يرو دیسف يبرگه  هی دنیبا د. رو دور مجم تاب دادم فمیکالج شدم و بند ک وارد

 یخوان و باق یدختر م يهمخونه  هینوشته شده بود که  یبا خط جالب. جمع شده بودن، جلو رفتم و نگاه کردم

. واردش کردم میگوش يرفتم تو کنار یکم یشماره رو حفظ کردم و وقت. کنند یم یرو با زنگ، بررس طیشرا

در کالس باز شد  یدادم و وقت هیدر تک يروبرو واریبه د. به ساعتم کردم و به سمت کالس فلسفه رفتم ینگاه

خودش جمع  يتو. شده بود دهیالغر و تک. جا خوردم دنشیاومد، از د رونیافتاده ب يبا شونه ها اناینفر، د نیو اول

 .گرفت یسرش رو باال نم یخورد و حت یزد و تنه م یتنه م. کرد یحرکت م فشبود و بدون توجه به اطرا

 

 :میجلو اومد و دست داد. زد یلبخند بزرگ دنمیاومد و به محض د رونیب جان

 !کردم یفکرشم نم ؟يواقعا انصراف داد* 

 :و گفتم دمیخند

 .یفکر کنم تو نداشته باش یول. من اراده ام رو ثابت کردم* 

 :زد و گفت يا قهقهه

 .کارو بکنم نیخواستم برم و هم یاتفاقا االن م* 

 :گفتم يرو باال انداختم و با لحن مسخره ا ابروم

 ؟يجد* 

 ستادهیا یرعلیکنارش ام. بگه که صهبا که متوجهش نشده بودم محکم بغلم کرد يزیکرد و خواست چ یاخم

 :آروم گفتم. زد یلبخند م یبود و به طرز نامحسوس

 .مبارکه -

جان رو گرفتم و قدم اول رو که  ي قبل از رفتنم شماره. انداخت نییشد و سرش رو پا قتریلبخندش عم که

به  شهاشیر. راستم باال رفت يبرگشتم و تا نگاهم به آدام خورد، ابرو. دمیرو شن یقینفس عم يبرداشتم صدا

 :توجه رد شدم یب وزدم  يپوزخند. شدت بلند شده بود و مشخص بود که از سفر کوتاهشون نکرده

 . يکرد یکار رو م نیا دینبا* 
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 :روونه کردم و خودم جلو رفتم و صهبا رو ریام

 ؟يچه کار* 

 . گناه به نظر برسه یب يکردم لحنم به طرز مسخره ا یم یسع

 .یتو شانس من رو ازم گرفت. انصراف* 

 .مطمئن باش. ینداشت یهم شانس يدید یاگر منو م یحت* 

 :شدم و اون با تحکم گفت رد

 .رو دنتیشانس د* 

 دیبه سمتم چرخ. صهبا زدم يشونه  يو رو ستادمیا ریرفتم و کنار صهبا و ام. نشون ندادم یزدم و توجه پوزخند

 :دیو با حرکت لب پرس

 شد؟ یچ -

بده و به شام  ینیریخواد بهم ش یگفت که م ریام. میتکون دادم و با هم حرکت کرد یچیه يبه نشونه  يسر

 :من و من کردم ینشستم و کم نیماش يتو. دعوتم کرد

 بود؟ يچرا اونجور انا،ید -

 :بهم انداخت و گفت یبینگاه عج صهبا

 .کردند یمرتب دعوا م انایو د مزیو ج یشد؟ تو به اون سرعت برگشت یسفر چ يتو. به شدت افسرده شده -

 :بهش نگاه کرد و صهبا خودش رو لوس کرد یچپ ریام

 .یترکم از فضول یبه جون خودم دارم م -

اما نه تاسف . کردند یهردوشون با تاسف داشتند نگاهم م. گفتم کیکوچ يخالصه  هیخنده نگاهش کردم و  با

 .اون يمن، برا يبرا

 دیوید يسکوت صرف شد و من تشکر کردم و من رو تا خونه  يغذا تو. گفت و شام رو آوردند یمی، بگذر ریام

گذاشتم  یا مصاحبه داشتم و عالمتفرد. دمیکش میاز فراموش یآوردم و آه ادیشماره رو به  ادیآخر شب . رسوندند

 . که فراموشش نکنم و بعد از مصاحبه ام سراغ خونه برم

بلند  شهیصبح زودتر از هم. مصاحبه داشتم نیا يبرا يادیاضطراب ز. خوابم برد یاز شدت استرس به سخت شب

کردم و  شیاآر یکم. چشمهام بخوابه ریتا پف مزخرف ز رمیصبحونه رو حاضر کردم و رفتم دوش بگ. شدم

 یداشت بهم چشم غره م که دیویصبحانه خوردم و از د يچند لقمه ا. کتم رو نصفه بستم پیز. دمیلباس پوش
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وارد ساختمون شدم، متوجه شدم از منم  یگرفتم و وقت یاز استرسم تاکس. کردم و راه افتادم یرفت خداحافظ

کرد  یخجالت نگاهم م یو ب میکه داشت مستق یانسالیمرد م ي رهینشستم و به نگاه خ. بوده یلیمضطرب تر خ

وارد اتاق . تحملش کردم قهیساعت و پنجاه و شش دق کی قایقاعصابم بود و من د ينگاه مرد رو. توجه نکردم

 :که ذوق زده داد زد دمیشدم و شن

 .کردم داشیشه، پ یباورت نم* 

لبهام کش . راحت ردم کردند یلیو خ رزومه رو پر کردم. استرس جواب دادم یرو ب دیپرس یکه م ییها سوال

شونه ام  يرو رو فمیو ک دمیکش ینفس. جاها ي هیدرست مثل بق. اومدم رونیاومد و دست از پا دراز تر از اتاق ب

 :زد و جلو اومد يلبخند. رفتم یاساس يچشم غره  هیکرد  یانداختم و به مرد که هنوز داشت نگاه م

 .جوان يسالم بانو* 

 : ستمیشدم با مجبور

 .سالم آقا* 

 :رو به سمتم گرفت ینگاهم کرد و کارت یکم

 کامل رو بدم؟ حاتیبراتون توض رونیتونم ب یم* 

با . کردم ینگاهش م یروان هیکامال به چشم . شه یصدام ذوق زده تر م دنیکه داره با شن دمیکردم و د دییتا

 یکه حت يبود که با مرد بیبرام عج. دادو اون قهوه سفارش  میشد کینزد يو وارد کافه  میرفت رونیهم ب

وجودش آرامش دهنده بود و باعث  رد یبیعج زیکافه و قهوه بخورم اما چ يتو نمیشناختم بش یذره هم نم کی

 .یشد ناخودآگاه بهش اعتماد کن یم

 تونم اسمتون رو بدونم؟ یم. هستم کمنیر ویمن است* 

 . تیاسم سایآتر* 

 .خوشحالم دنتیاز د* 

 :بگم پس سکوت کردم و اون ادامه داد یدونستم چ ینم

 يشن از چهره ها یهام انتخاب م لمیف يکه برا ییگرهایخواستم که باز یم شهیهم. کننده هستم هیمن ته* 

 .باشن یناشناخته و عام

 :شد یداشت گشاد م چشمهام
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دارم که  دیتاک دمیجد لمیف يبرا یانتخاب کنم ول يرو مجبور شدم که حرفه ا گرهامیاز باز يتعداد دیشا* 

 .دمیو امروز شما رو د. کردم ینم داشیجا پ چیمد نظرم بود که ه یخاص يچهره . آماتور باشن

 :اشاره کرد که قهوه ام رو بخورم. شدم جیگ یکه کم دیرو تر کردم و خودش هم فهم لبهام

 .يو تست بد يایشم که ب یخوشحال م ،يدرصد هم عالقه دار هی یاگر حت* 

 .نه ایتونم انجامش بدم  یدونم که م یمن واقعا نم یول* 

 :زد و گفت يلبخند

 .نمتیشم بب یخوشحال م. آدرس نوشته شده. کارت رو بهت دادم. هیامتحانش مجان* 

گذاشتم و  بمیج يکارت رو تو. بگم یدونستم چ یمات مونده بودم و نم. پول قهوه ها رو حساب کرد و رفت و

. که از دانشگاه برداشته بودم زنگ زدم و از کافه خارج شدم يقهوه ام بزنم به شماره ادست به  نکهیبدون ا

 :جواب داد و تند تند جواب داد يدختر

 همخونه است؟ يبرا* 

صداش به . مشخص بود عجله داره. از دهنم کامال خارج نشده بود که به سرعت آدرس رو داد و قطع کرد بله

رو تا  یکوتاه ریسوار مترو شدم و دوباره مس. رو راه رفتم يریباال انداختم و مس يشونه ا. آشنا بود یبیطرز عج

و  ستادمیدر ا يروبرو. بود و خونه ها خوشگل بودند یخوب يمحله  يتو. از پله ها باال رفتم. رفتم ادهیخونه پ

 يو مادرم و خونه  کارو کردم؟ از پدر نیواقعا من ا. رفت یزنگ زدن باال نم يدستم برا. کتم رو مرتب کردم

 کردم؟ یخوبم جدا شدم و حاال دارم در به در دنبال کار م

 

خونه با دوتا  هی يزاره جدا بشم و تو یچشماش م يها من رو رو یرانیخوام از پسر عموم که به قول ا یم حاال

 نیه يصدا. و دستم رو باال بردم که زنگ بزنم که همزمان در باز شد دمیکش یکنم؟ نفس یزندگ بهیدختر غر

 :اومد و من چشمام رو به فرد روبرو دوختم و زمزمه کردم یدنیکش

 .بزرگ ياوه، خدا* 

دختر جمع شده  يچشما يبگم، اشک تو یدونستم چ ینم. میخورد یو تکون نم میدو به هم زل زده بود هر

 :دیلرز یبود و لبهاش م

 پشت دره؟ یک* 

 :زد و گفت يبه کنار یپس گردن. دیکه گوشهام سوت کش دیکش یغیچنان ج دنمیهم اومد و با د يکنار دختر
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 ؟یچرا پشت در نگهش داشت* 

. زدن غیو ج دنیپر نییدر رو بست و شروع کرد باال و پا. و من رو داخل پرت کرد دیدستم رو به شدت کش و

و هلن هم خودش رو بهم  دمیبغلم کش يرو محکم تو نیاز جا بلند شدم و رزال. افتاده بود هیبه گر يکنار

و بعد با صدا دماغش رو باال  کرد هیبا شدت گر يا قهیچند دق. میکه آرومش کن میکرد یم یهر دو سع. چسبوند

 :و گفت دیکش

ادامه  مونیدوست گهیخواد د یت نمکه تو دل میکرد یهمش فکر م. میکردنت نکرد دایپ يبرا یما اصال تالش* 

 .کنه دایپ

 :نگفتم و فقط گفتم یچیه

 .خوام یمعذرت م. کردم یتالش م دیمنم با* 

بود که رز رو به خنده  يحرکتش جور. من رو به زور نشوند و خودش دو زانو روبروم نشست و بهم زل زد هلن

 :زدم و گفتم يلبخند. انداخت

 .مطمئن باش. یتفاوت چیبدون ه* 

 :گفت متفکر

 .چهره ات نه يتو* 

چشمام رو . رو جلوم گذاشت یانداختش و خودش فنجون شکالت داغ نیبه هلن زد و به زم يضربه ا نیرزال

رو جمع کنم و  لمیاالن برم و وسا نیخواستم هم یانقدر خوشگل و مرتب بود که واقعا م. خونه چرخوندم يتو

 . خنده ریز میو هر سه با هم زد میبه هم نگاه کرد یکم. نجایا امیب

 ه؟یمن چ رفتنیپذ يخب، شروطتتون برا* 

 :کرد و گفت یاخم هلن

 .خفه شو* 

 :ادامه داد یگناه یحرفش رو خورد و با لحن ب. باعث شد رز بهش چپ نگاه کنه که

 .میندار یو شرط میشناس یکه ما کامال تو رو م نهیمنظورم ا* 

 :د گفتمبع یانداختم و کم نییرو پا سرم

 پول؟ یحت ؟یچیه* 

 :کرد و گفت یکیاخم کوچ نیرزال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٨٣ 

 .میکن یخوشحال دیبا. میدیما بعد از دوسال همو د. ستیحرفا ن نیاالن وقت ا* 

گفتم رابطه ... یسوال رو بپرسن ول نیتوقع داشتم ا. کردم خیچه خبر،  انایاز د دیپرس یتکون دادم و وقت يسر

 :کرده یم ینیب شیرو پ يزیچ نیوقته به هم خورده و هلن گفت که همچ یلیامون خ

 ؟یگ یم يزیچ نیچرا چن* 

 :شد و گفت يجد

 یکامال م میبود هیما که خارج از قض یول يشد یو متوجه نم یتو دوستش داشت. حسود بود یلیاون خ* 

 .ستیبرات ن یکه اون دوست مناسب میدیفهم

 :هلن غر زد. و ساکتش کرد و گفت که هات چاکلتم رو بخورم دیهلن رو کش يمو. دیفهم نیکردم و رزال اخم

 .ياوردیمن ن يبرا نایوقت از ا چیتو ه* 

 نکهیخوب من بودند، تا قبل از ا يدو نفر دوستها نیا. فتمیچشمهاش رو گرد کرد و باعث شد به خنده ب نیرزال

 ...بشه میجانسون وارد زندگ اناید

 یفنجون رو با هر دو دستم گرفتم و کم. اخالقم قبول داشتند نیو هردو، من رو با هم میبود یمیهم صم با

و  میخوند و هلن گر یلباس م یطراح نیرزرال. دمیاز درسشون پرس. بهم داد یغلظتش حس خوب. خوردم

 .بخونم تیریخوام مد یگفتم که انصراف دادم و م. کاپیم

 

به خودم اومدم که  یو وقت میخورد یکیناهار کوچ. میحبت کردص یکل. کردند یهمش با محبت نگاهم م هردو

 :دیبار یآرامش و متانت از صورتش م. نگاهم کرد نیرزال. شده بود کیهوا تار

 ؟يایم یک* 

 :باال انداختم ابرو

 قبول شدم؟ یعنی* 

 :زد يلب گفت ببند، و بعد لبخند مسخره ا ریچپ نگاهم کرد و ز هلن

 .خودتو لوس نکن زم،یعز -

 :دمیکش ینفس. کردم دایحرف زدنش پ یاز فارس یبیغر حس

 .دمیپرس يجد -

 . گفتم يمنم جد -
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 :کرد و گفت یکوتاه یابراز دلتنگ. همون حالت بغلم کرد يکنارم نشست و تو نیرزال

 .نجایا ایزود ب یلیخ. یلیخوشحال شدم، خ یلیخ -

 ...طیشرا -

 :حرفم رو ادامه بدم نذاشت

 .میزن یراجبش حرف م ياومد یوقت -

. گرفتم یاومدم و تاکس رونیآروم از خونه ب. باشم دهیهمه مدت هردوشون رو د نیشد بعد از ا یباورم نم هنوز

 .که چقدر دلم براشون تنگ شده دمیفهم دمشون،یتمام مدت رو فکر کردم که حاال که د

رو  فمیک. خودش جمع شده بود يدستاش گرفته بود و تو نیسرش رو ب دیوید. خونه رو باز کردم و وارد شدم در

. خودش رو بهش رسونده بود ایبهش زنگ زده بود  انایدوباره د ای. دونستم یم. گذاشتم و کنارش نشستم نیزم

 یوقت. دمینپرس يزیچ اینزدم  فکلمه هم حر هی یحت. کردم آرومش کنم یبغلم و سع يتو دمشیحرف کش یب

پسر رو  نیداشت ا اناید. دونستم چکار کنم ینم. جدا کرد و بلند شد و به اتاقش رفتآروم شد خودش رو ازم 

هر شب، . نگاه کردم جیآوردم و به مس رونیرو ب لمیموبا. و وارد اتاقم شدم دمیکش یقینفس عم. کرد یم یروان

فکر اون . دمیپتو خز ریو ز دمیپوش یانداختم و لباس راحت يرو کنار یوشگ. از آدام جیمس هیراس ساعت نه، 

رو برداشتم و شروع کردم به خوندن  لمیو موبا دمیکش ینفس. رفت ینم رونیاز سرم ب يکارت و مرد لحظه ا

ک یرو به قلبم نزد لیو موبا دمیکش یقیآه عم. ختیر یدلم م شتریبا خوندن هر کدوم ب. آدام يها امیتک تک پ

دوسش داشتم؟ صد . ام چسبونده بودم نهیرو محکم به س یداده بودم و گوش هیسرم رو به عاج تخت تک. کردم

 یکلنجار م یهرچ یول رمیکه باهام کرده بود رو بگ ییخواستم انتقام کارها یمطمئنا نم... فقط. فقط... در صد

 .تونستم به خودم بقبولونم که ببخشمش یرفتم نم

و منم بهش بگم . خواست زنگ بزنه، باهام صحبت کنه و بازم بگه که با تمام وجودش دوستم داره یم دلم

 لیموبا يبه اسم رو. رفتن کرد برهیرو کنار بزارم که شروع به و لمیو خواستم موبا دمیلبم رو جو. چقدر عاشقشم

 يمغزم عمل کرد و انگشتم رو رخالفقورت دادم و بدنم ب یآب دهنم رو به سخت. ستادینگاه کردم و قلبم ا

 :شد دهیصفحه کش

 .يپس باالخره جواب داد* 

 :نگفتم یچیه. زد یبودم؟ قلبم تند م دهیمدت بود که صداش رو نشن چند

 رم؟یبگ کیجواب دادنت رو به فال ن نیتونم ا یم* 
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 :و زمزمه کرد دیکش ینفس. هم سکوت کردم باز

 .زنه یذوق م يتو يبدجور تیخال يجا. کالس تحمل کنم يتونم نبودنت رو تو ینم* 

 :دیکش یقیعم نفس

 ؟یبگ یچیه يخوا ینم* 

 :هم فشار دادم و زمزمه کردم يرو رو لبام

 .يداغون کرد زویتو همه چ* 

 :کرد اصرار

 .درست کنم زویدم همه چ یقول م. نمتیبزار بب. دونم یم* 

 :دهنم رو قورت دادم و بازم سکوت آب

 . من دوستت دارم یول شهیدونم باورت نم یم* 

 .تونم باور کنم یواقعا نم* 

 چرا؟* 

 ...که ادیم ادمی يدوستم دار یگیهر بار که م. ارمیم ادیچون رفتارات رو به * 

 :رو قطع کرد حرفم

 .یگ یدرست م* 

 .خواست بازم بگه دوستم داره یدلم م. دمیکش ینفس

 .تونم فراموش کنم یکنم نم یتالش م یهرچ* 

 .الزمه يادیزمان ز ،يحق دار* 

 :و گفتم دمیرو جو لبام

 ...تو* 

 ؟یمن چ* 

 .شم یم زاریکنم ازت ب یهر بار که بهش فکر م. يآزارم داد یلیتو خ* 

 :دمینفسش رو شن يصدا

 ...یبهم گفت یوقت* 

 :بعد ادامه داد يکرد و لحظه ا مکث



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٣٨٦ 

 نیخودم متاسفم که همچ يبرا. چشمات جمع شده بود يتمام عالقه ات تو. دمیچشمات د يصداقت رو تو* 

 .رو از دست دادم يجواهر

 :دمیلبم رو محکم تر جو! جواهر. کرد یام م یتپش نامنظم قلبم داشت عصب. دیلرز یبدنم م تمام

 ؟یمخمو بزن یکن یم یسع يدار* 

 . اعصاب داغون شده ام رو آروم کرد یخنده اش کم يصدا. دیخند

 .کردم کارو نیقبال ا* 

 :کنه یاز اخالق خوب من سوء استفاده م يادیخب، داره ز. کردم یفیظر اخم

 .دل بردن از همه قشر، دختر و پسر خبر دارم يآره از سابقه ات تو* 

 :زدم و گفت يلبخند. نفس پر از حرصش اومد يصدا

 .یمنو زجر کش کن يخوا یتو م* 

 .دیشا* 

 .نه، مطمئنا دیشا* 

 :و گفتم دمیخند

 .فکر کن یهر طور که راحت* 

 ...يآتر* 

. زنه یم رونیشکافه و ب یام رو م نهیکرد االن س یزد که حس م یم یقلبم با چنان شدت... من يخدا اوه

اومد تا حاال مخفف  ینم ادمی یحت. ضربان قلبم رو بشنوه يتونه صدا ینم یخوشحال بودم که از تماس تلفن

 ...بیعج یلیخ. داشت یبیجحس ع یول. نه ایاسمم رو صدا کرده 

 بله؟* 

از عالقه ام بهت کم  ایفکر نکن که فراموشت کردم . يریرو بگ متیزنم تا تصم یبهت زنگ نم گهیمن د* 

کمتر به  ،یتون یاگر م. یبش تیکنم که اذ يخوام کار یفقط نم. شم یعاشقت م شتریبرعکس، هر روز ب. شده

 .گذشته فکر کن

 :و گفت دیکش ینفس

 .زمیعز ریشب بخ* 

 :و گفتم دمیکش ینینفس سنگ. و خداحافظ بگم و تماس قطع شد ریتونستم شب بخ فقط
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 .لعنت به تو* 

هر بار که . شدم رهیسرم رو به بالش فشار دادم و به سقف خ. ارهیبگه که نفسم رو بند ب یدونست چ یم کامال

ته . ستین ایراحت نیدونستم که بخشش به ا یم... یلیخ. بودم ریاما دلگ. دادم یوا م شتریب دمیشن یصداش رو م

من، خب من . ه اشتباه رو دوبار تکرار نکنمیزد که  یمغزم تمام مدت داد م یخواستم برگردم سمتش ول یدلم م

من  یهم بوده، ول دیشا. که بهش اعتراف کردم که دوستش دارم یوقت... بار هیفقط . وقت تابع قلبم نبودم چیه

 . هیفکر کردم که کار عقالن

 ...خواب خسته کننده هی شهیرو بستم و مثل هم چشمام

 . داد چشمام رو نصفه باز کردم یکه تکونم م یبا حس دست صبح

 د؟یویبله د* 

 :بهم نگاه کرد یچپ

 .بلند شو* 

 :دمیسرم کش يرو رو پتو

 .دمیخواب رید شبید* 

 .نجاستیمادرت ا* 

زد و  يکه لبخند دمید. دمیدرك کنم و بعد از جا پر کامال دمیرو که شن يزیکه چ دیطول کش يلحظه ا چند

. تا صورتم رو خشک کنم به خودم مسلط شدم. رونیمن تمام سرعتم رو جمع کردم تا صورتم رو بشورم و برم ب

کنارش . رفت یپنجره نگاه م همبل نشسته بود و ب يمادرم رو. رفتم رونیآروم لباس هام رو عوض کردم و ب

 يحرف زدن ها نیا یحت. نگاهم کرد و من متوجه شدم که چقدر دلم براش تنگ شده. نشستم و متوجهم شد

 . رهینگاه کردن و لمس کردنش رو بگ يتونست جا یمرتب هم نم

خوام  یمن گفتم که م یول. گفت که پدرم دل تنگم شده. کرد و گفت که کله شق نباشم و برگردم خونه بغلم

 ...نیفقط هم. مستقل بشم

 :در محکم بغلش کردم يجلو. کرد و رفت یبزاره، ناراحت خداحافظ يتونه روم اثر یحرفاش نم دید یوقت

 .رمیم نجایکنم و بعد از ا دایکار خوب پ هیخوام  یفقط م. من بزرگ شدم. ماما، از من ناراحت نباش* 

 ؟يریکجا م* 

 .نیهلن و رزال شیپ* 
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 :رو تنگ کرد چشماش

 ؟هادسون نیهلنا مک ماهون، رزال* 

 :زد و گفت يلبخند. کردم دییتا

 .یبکش یخوام که تو سخت یمن فقط نم* 

 . دوستش داشته باشم نقدریتونستم ا یوقت نم چیاگر برادر داشتم ه. خوبه یلیخ دیوید. من حالم خوبه* 

که دنبال لباس  یدوش گرفتم و در حال. هم چند لحظه بعد رفت دیوید. رفت یو با لبخند آروم دیرو بوس سرم

 ،یناگهان میتصم کیآوردم و در  رونیکت ب بیکارت رو از ج. خورد يروزید يگشتم، چشمم به لباس ها یم

تمام بدنم رو  يعرق سرد کردم یدستام فشار دادم و حس م نیکارت رو ب. و راه افتادم دمیپوش رونیلباس ب

 :گفتم یوارد ساختمون شدم و رو به منش. پوشونده

 هستند؟ کمنیر يآقا* 

 :کرد و گفت نگاهم

 ...دیببخش* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :رو قطع کردم و گفتم حرفش

 . تیاسم سایاومده، آتر تیاسم دیبهشون بگ* 

 يرو یلبخند بزرگ. شد داشیتا خودش پ ستادمیسرپا ا يچند لحظه ا. حرف تلفن رو برداشت و بهش گفت یب

 :جلو اومد و باهام دست داد. صورتش بود

 

 .تنمیب یخوشحالم که م* 

ازم تست  دیاول با نکهیراجب ا. داد حیتوض یکرد کم یم مییراهنما یکه به سمت اتاق یدرحال. زدم يلبخند

تکون دادم و با هم وارد اتاق  يسر. میکن یبا هم صحبت م ویو اگر قبول شدم بعد راجب سنار رهیصدا بگ

داد و من از  حیبراشون توض دهیچطور منو د نکهیبا ذوق راجب ا. زن و دو مرد هیسه نفر نشسته بودند، . میشد

 :فکر کردم و ناخودآگاه خوندم یکم. خواد بخونم یکه دلم م يزیبهم گفتند که هرچ. ذوقش خنده ام گرفت
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Just gonna stand there and watch me burn 

 ؟ینیو سوختنم رو بب یستیاونجا با يخوایم

But that’s alright because I like the way it hurts 

 .ادیکشم خوشم م یکه م ينداره چون از درد یبیع یول

Just gonna stand there and hear me cry 

 .يهام گوش بد هیو به گر یستیاونجا با يخوا یم

But that’s alright because I like the way you lie 

 .نداره چون من دروغ گفتنت رو دوست دارم یاشکال نیا اما

 

بهم گفتن دوباره بخونم و من . همه اشون بود يلبا يرو یکیلبخند کوچ. شدم رهیکردم و بهشون خ سکوت

همه  يلبخندها. چهار خط رو خونده بودم نیشمردم و پنج بار ا. دوباره و دوباره. همون قطعه رو دوباره خوندم

و بهم گفت که  دیکش ینفس کمنیر. گرفت یمسخره اشون خنده ام م يها افهیق دنیگشاد شده بود و من از د

 . روبروشون نشستم يکاناپه  يرو کنارم گذاشتم و رو فمیک. نمیبش

 .گم یم کیتبر* 

 :زدم و ادامه داد يلبخند

 .یدونستم همون یم دمتیاز اول که د. بود یعال* 

 :هم قالب کرد يو بعد انگشتاش رو تو دیبه صورتش کش یدست. زدم و فقط تشکر کردم یکج لبخند

 .مرد حل نشده گریوز مشکل بازهن* 

 :کردم و بعد گفتم یداشتم فکر م. و بهم زل زد دیکش یقیعم نفس

 د؟یدار لمیف نیمرد ا گریاز باز يشما چه تصور* 

 :باال انداخت و گفت يشونه ا. نگاهم کرد یکم کمنیبه هم کردند و ر ینفر نگاه چهار

 .پسر قد بلند الغر هی* 

 » . دیواقعا به خودتون فشار آورد. دیخسته نباش« دلم گفتم  يتو

 پس خواننده است؟* 

 :مکث کردم و نفس گرفتم و گفتم یتکون دادند و من کم يسر
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 . داره يفوق العاده ا يشناسم که صدا ینفر رو م هیمن * 

 :و گفت دیبه صورتش کش یدست کمنیر. به هم نگاه کردند باز

 . خوام صداش رو بشنوم یم* 

گذاشتم و بعد از چند بوق  کریاسپ يرو. اسمش زدم و تماس برقرار شد يآوردم و رو رونیب رو لمیحرف موبا یب

 :جواب داد

 . سالم جان* 

 اومده؟ شیپ یمشکل. شنوم یخوشحالم که صدات رو م. سایاوه سالم آتر* 

 :زدم و گفتم يپوزخند. شد یلحظه به لحظه درخشان تر م کمنیر يکه چهره  دمید

 .شنوه یداره م... خواست صدات رو بشنوه و یکه م نجاستینفر ا هیراستش * 

 هست؟ یک ؟يجد* 

 . شناسمش یم یمنم به سخت* 

 :صداش رو صاف کرد و گفت کمنیر

 . نمیبب کیمشتاقم که شما رو از نزد اریبس. هستم کمنیر ویاست* 

 سا؟یحالت خوبه آتر* 

 که من هستم؟ نجایا يایب یتون یم. خوبم* 

 :کرد و گفت مکث

 . حتما *

باال انداختم  ییتماس رو قطع کردم و ابرو. زحمت قبول کرده بود یب. نهیب یرو دادم و گفت که من رو م آدرس

 :شدم رهیخ کمنیو به ر

 .باشه نطوریا گریکردم انتخاب باز یوقت فکر نم چیه* 

 .فرق دارم هیمن با بق. ستین* 

 .بود کیکوچ» اوه « که گفتم به  يزیچ تنها

. آماتور ها انتخاب کرد نیاز ب یها رو حت نیبهتر شهیم یول. دارن يادیز يشانس ها يحرفه ا يگرهایباز* 

 .ستاره شدن رو دارند اقتیهستن که واقعا ل ییکسا

 .و شکر ریتلخ، بدون ش. از قهوه خوردم یتشکر کردم و کم. آوردند کیبعد برام قهوه و ک ینگفتم و کم يزیچ
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خنده . باز شد کمنیر شین. داد یتر نشونش م يبود و عضله ا دهیپوش يبلند يپالتو. دیجان رس یاز ساعت بعد

 :گفت. بهم زد ینشست و لبخند گرم شمیپ. اش افهیام گرفت از ق

 ه؟یموضوع چ نجا،یخب، من کارمو نصفه ول کردم و اومدم ا* 

 :از جاش بلند شد و باهاش دست داد کمنیر

 ...يآقا دنتونیخوشحالم از د. هستم کمنیر ویاست* 

 :مکث کرد و

 .هستم ریجان م* 

 . منه يبه عهده  گریهستم و انتخاب باز لمیکننده ف هیمن ته ریم يآقا* 

 .جان باال رفت و نگاهم کرد يابروها

 .دیکوتاه آهنگ بخون يقطعه  هیشم اگر  یممنون م* 

خونده  تونیبرا يکه تو یهمون آهنگ. کرد و شروع به خوندن کرد یمکث. نگفت يزیباالتر رفت و چ ابروهاش

با حرکت دست . خوندم یو کم دمیگونه ام رو از داخل جو. کنم شیاشاره کرد که همراه کمنیبا مکثش، ر. بود

 :نگاه کرد و گفت یکم. کرد فیو اون با غلظت ازمون تعر میهر دو ساکت شد کمن،یر

 .دیهم بد يگریدارم تست بازاگر مورد نداشته باشه دوست * 

 نکهیقبل از ا. میستادیاز جام بلند شدم و هر دو ا. شده بود فتهیش دایاما جان انگار شد. حوصله نگاهش کردم یب

 :بگه زمزمه کرد يزیچ

 .انصراف دادم* 

 :زدم و گفتم پوزخند

 .کیتبر* 

 :میشد رهیخ کمنیزد و هر دو به ر يلبخند

با مشت  ادیمست به خودش ب ریم يآقا نکهیقبل از ا. یهست یتو عصبان ت،یخانوم اسم. دیستیهم با يروبرو* 

 .شیزنیم

 یچنان مشت. خب من واقعا زده بودمش. انداختم نییو سرم رو پا دمیخند. نگاهم کرد يبا حالت مسخره ا جان

 . روز گونه اش کبود بود دنیصورتش آوردم که تا چند يتو
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 دیگ یم د،ید یکه فشار م یو در حال دیریگ یخانوم رو م يو گلو دیش یم یعصبانشما به شدت  ر،یم يآقا* 

 »رو نشونت بدم؟  یخشونت واقع يخوا یم« که 

 یصحنه خنده ام م نیاز تصور ا. ستادمیزد که چپ نگاهش کردم و رو بهش ا یجان داشت لبخند م! مست

از استعدادش . موهام رو کنار زدم و اون جلو اومد. آورد یمستها رو در م يادا دیبا. اول نوبت جان بود. گرفت

 :داد زدم بایجلو رفتم و تقر. زدم يپوزخند

 .تو، آشغال حروم زاده* 

 . شد و به سمتم حمله ور شد و گلوم رو محکم گرفت رهیبهم خ تیبا عصبان. شکمش زدم يتو یمشت و

 رو نشونت بدم؟ یخشونت واقع يخوا یم* 

کردند و زمزمه  یم يفشار دستاش کم شده بود و فقط دستهاش دور گردنم نقش باز گذشت، يلحظه ا چند

 :کرد

 .کردم یکارو م نیهم دیبار هم با ياون موقع تو* 

 :دمیکش یقیو من نفس عم میاشاره کرد که جدا بش کمنیر

 .معذرت* 

 .ستیمهم ن* 

 :گفت. رفت یصورتش کنار نم يلبخند از رو. برامون دست زد هیچند ثان کمنیر

 .دارم مانیبه انتخاب هام ا شهیمن هم. نیهست یشما واقعا عال* 

 :کردم و گفتم نگاهش

 .آقا انتخاب شما نبود نیا یول دیببخش* 

 :زد و گفت يلبخند

 . کردم یفقط شوخ* 

ششم  ایپنجم  يصفحه  يورق زدم و رو. اول رو باز کردم يصفحه . دفتر بزرگ بهم داد کیجلو اومد و  و

که  دونستمیشونه ام گذاشته بود و م يجان هم پشت سرم بود، دستش رو رو. شروع به خوندن کردم. ستادمیا

دفتر رو . زد یجان داشت پوزخند م. تجاوز چشمام گرد شد يصجنه  فیتوص دنیبا د. خونه یاون هم داره م

 .بستم

 .خوره ینم اتمیاصال به روح. متاسفم* 
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 :جلو اومد و گفت کمنیر

 ...یعنی* 

 :ادامه بده نذاشتم

 . کنم ینم نکارویمن ا* 

 . رو برداشتم فمیشدم و ک خم

 .هم متشکرم ییرایبابت پذ. بکنم یتونم کمک یمتاسفم که نم* 

 :بهم داد ينگاهم کرد و شماره ا یبا ناراحت کمنیر

 .دیریاگر شد باهام تماس بگ. نظرتون عوض بشه دوارمیام* 

عجب . اوه. اومدم و نفسم رو آزاد کردم رونیب. هم که با همون پوزخند کامال نظرش رو اعالم کرده بود جان

 :اومد یمتوجه جان شدم که شونه به شونه ام راه م. بود ینیسنگ يفضا

 ؟يکرد یشد که من رو معرف یچ* 

 .خواستن یخواننده م هینقش  يبرا یعال يصدا هیاونا دنبال * 

زد و  یم غیبود و ج ستادهیا يدختر مو بلوند. میشد رهیهردو به روبرو خ يا هیگر يد و با صدانگاهم کر بیعج

اومدنمون،  رونیو به محض ب میاومد رونیو از ساختمون ب میهر دو به هم نگاه کرد. کرد یرو صدا م یکس

جان . رو راه افتادم ادهیپ يو تو انداختمباال  يشونه ا. کردم یبا تعجب داشتم به در نگاه م. شکستن اومد يصدا

 . دم قدم بزنم یم حیخواست من رو برسونه که تشکر کردم و گفتم که ترج

با . بمونم دیوید شیخواد پ یاصال دلم نم گهیو فکر کردم که د دمیلبم رو جو. هم تموم شد یکی نیا خب،

 نیشهر به ا يتو... ینسعجب شا. دمیکش یقیتخت انداختم و نفس عم يبه خونه خودم رو با لباس رو دنیرس

 رونیاز تنم ب دهیخواب ونطورصورتم رو جمع کردم و پالتوم رو هم. شد ینم دایمن پ يکار هم برا هی یبزرگ

 . بخورم يزیچ هیو بلند شدم که  دمیکش

دستام رو خشک کردم . ناشناس نگاه کردم يو به شماره  دمیچرخ لمیموبا يبا صدا. بدون کار. روز، سه روز دو

 :بهم مهلت بده شروع کرد نکهیشخص پشت خط بدون ا. رو برداشتم لیو موبا

آدرس و روز رو بهتون . نمیرو دوباره بب ریم يشم شما و آقا یخوشحال م. هستم کمنیر. تیسالم خانوم اسم* 

 .دم یاطالع م

 :دیم پرسسر يتو ییرو نگاه کردم و صدا یتعجب به گوش با
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 است؟ وونهیاون د* 

 

کانتر  يداشت رو یکه اومده بود و سع دیویکانتر گذاشتم و به د يرو دوباره رو لیباال انداختم و موبا يا شونه

 :گفت. دیول کرد و خواب یخودش رو کم. انداختم ینگاه نهیبش

 . واقعا خسته شدم* 

 :به پاش زدم و گفتم يا ضربه

 .نمیبلند شو بب* 

نشستم و شروع کردم به  زیتکون دادم و سر م يسر. ها ینیزم بیس دنیو شروع کرد به جو دیپر نییپا لکسیر

 . شد یسکوت صرف م يبعد غذا تو قهیخودش هم نشست و کار من رو تکرار کرد و چند دق. دعا خوندن

 ؟يبر يخوا یواقعا م* 

 :تکون دادم يسر

 .شه یدلم برات تنگ م* 

 :زدم يلبخند

 .نطوریمنم هم* 

 ام؟یب دنتید يتونم برا یم* 

 ؟یپرس یکه م هیچه سوال نیا. حتما* 

سه روز  نیتمام ا. کردم یفکر م شیو تماس ناگهان کمنیداشتم به ر. رد و بدل نشد  یحرف گهیآخر ناهار د تا

بردم  یم یپ شتریکردم ب یفکر م شتریکه ب یهر چ. کردم یفکر م میکه براش داده بود یو تست لمنامهیرو به ف

مواقع  يهم شک داشتم بعد از سه روز فکر کردن در همه  ياگر درصد یحت. ادیکه چقدر از اون موضوع بدم م

 .بهش فکر نکردم گهیتونم و د یواقعا نم. تونم یکه واقعا نم دمیفهم

 دیویدحرف بشقاب رو برداشتم و به تشکر  یب. یو ناگهان يدفعه ا کی. بود بیاز اندازه عج شیب کمنیر تماس

شک  کمنیداشتم به عقل ر. یکه برام اومد نگاه کردم، دو روز بعد، به همراه آدرس یامیبه پ. لبهام رو کش دادم

. مطالعه کردم یصورتم رو شستم و کم وزدم و دست  يپوزخند. خل وضع بود کمیبشر  نیمطمئنا ا. کردم یم

. شد یفلسفه تنگ م يواقعا دلم برا یگاه و. شدم یآماده م تیریمد يآزمون رشته  يآروم آروم داشتم برا

 ...واقعا
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مونده بود جمع کردم و به ساك و دو تا کارتون  یرو که باق لمیاز وسا یگذاشتم و مقدار کم يرو کنار کتاب

 . نگاه کردم کینسبتا کوچ

 دیوید يروز از خونه  17 بایرو ببرم و بعد از تقر لمیآماده بودم که وسا دهیبعد، دوش گرفته و لباس پوش یکم

و . کردم یکه من فکرش رو م هیتر از اون یواقعا دوست داشتن دیویبودم که د دهیچند روز، فهم نیبعد از ا. برم

 ...دیویمثل د یدادن کس ستاز د. شه یتر م مونیهم پش نیاز ا یحت انایدونستم که د یم

 ؟يخوا یکمک م* 

 :بزرگ رو برداشت و گفتتکون دادم که خودش جلو اومد و ساك  يسر

 .برمت یمن م* 

هم  يفرستادم و کارتون ها رو رو رونینفسم رو ب. رفت و بهم اجازه نداد رونیب عیممانعت کردم که سر خواستم

عقب گذاشتم و سوار  یصندل يرو رو لیوسا. بستم یرفتن در رو به سخت رونیگذاشتم و بلند کردم و بعد از ب

 :و لبخند زد دیچرخبازوش گذاشتم که به سمتم  يدستم رو رو. دیرس یپکر به نظر م. شدم

 . مدت واقعا به بودنت عادت کرده بودم نیا* 

 :رو روشن کرد و ادامه داد نیماش. نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

 .يشغل خوب نگرد هیدنبال  نقدریو ا یکارهام کمکم کن يشم اگر برا یگم، خوشحال م یهنوزم م* 

باز هم کمک کرد  ریبه مس دنیبا رس. رد و بدل نشد نمونیب يزیچ گهیبه مقصد د دنیتا رستکون دادم و  يسر

از  يهنوزم داره برا انایکردم که د یحس م. کردم یداشتم نگاهش م. میوارد آسانسور شد. رو باال آورد لمیو وسا

 یچشماش م يکه من تو يزیو چ دیرس یخسته به نظر م. کالفه اش کرده نیکنه و ا یدست ندادنش تالش م

 . نکرده بود یباهام بداخالق يذره ا یحال حت نیو با ا. نبود یجسم یخستگ دم،ید

 . شه یبودم که دلم براش تنگ م مطمئن

شد و به محض  انینما یبا لبخند بزرگ نیدر باز شد و رزال. گذاشتم و زنگ رو فشردم نیزم يرو رو کارتون

 .ردتر ک کیلبخندش رو کوچ د،یوید دنید

 .يباالخره اومد. سالم* 

 :کردم یمعرف. میدر کنار رفت و اجازه داد داخل بش ياز جلو. باال انداختم و جواب سالمش رو دادم ییابرو

 .و هلنا نیرزال م،یمیقد يدوستا. پسرعموم د،یوید* 
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کرد  یزود خداحافظبه رز نگاه کرد و بعد  يا هیگذاشت و چند ثان واریتکون داد و چمدونم رو کنار د يسر دیوید

هر دو کمکم . خارج شد و بعد داخل برگشتم دمیدر موندم تا کامال از د يباال انداختم و جلو ییابرو. و رفت

تنگ  میکه با هم بود ییاون روزها يدلم برا. داشتند یبرنم يو دست از ابراز شاد نمیرو بچ لمیکردند که وسا

 شه،ینه هم. گذشت یهم بهم خوش م انایبا د یحت. گذشت یواقعا خوش م. گذشت یبهم خوش م. شده بود

 ...خب یول

رو فراموش  ایبعض. کردند یم فیتعر رستانیو هر دو داشتند از خاطرات دب میبود دهیکنار هم دراز کش شب،

 :نگاهم کرد و گفت نیرزال. فتمیبه خنده ب یلبخند بزنم و گاه یشد گاه یکرده بود و تکرارشون باعث م

. تونستم ببخشمت ینم. واقعا از دستت ناراحت بودم ،یو از ما فاصله گرفت يشد یمیصم انایقع که با داون مو* 

 .هرچند اون شوخ و بامزه بود. يداد حیرو به ما ترج انایدونستم چرا د ینم

اون مهربون و صبور . کنه هیگال يزیاومد که رز از چ یم شیکم پ یلیخ یلیخ. نگفتم يزیزدم و چ يپوزخند

 يرو جد يزیچ چیشوخ بود و ه. داشت انایمثل د یتیکه هلنا شخص یزد، در حال یلبخند م یطیبود و در هر شرا

 . گرفت ینم

. باشه يا نهیو ک صیتونست حر ینم. باشه انایتونست مثل د ینم. و بهش نگاه کردم دمیکش یفکرم نفس از

 :و گفتم دمیکش يتر قینفس عم. تونست از پشت خنجر بزنه یمن. تونست دورو و متظاهر باشه ینم

 .شدم مونیکه چقدر پش یفکرش رو هم بکن یتون ینم* 

 :و گفت دیشکم چرخ يرو هلن

 چه کار کرد؟ اناید* 

 :آروم گفتم. ابروهام افتاده نیب یظیرو جمع کردم و متوجه شدم که اخم غل صورتم

 .اصال دوست ندارم تکرارشون کنم یهلن ول دیببخش* 

کرد که  یم فیتعر. کرد فیسکوت برقرار شد و دوباره هلن شروع به تعر يباال انداخت و چند لحظه ا يا شونه

گفت که مادرم با اون همه آرامشش چه قدر  یم. راه افتاده بود یتیاز بچه ها دعواش شد و چه کت فا یکیبا 

 یبه خنده م نشیب یکردم و گاه یآروم گوش م. نهیهردوشون رو بب نیلدشده بود و خواسته بود که وا یعصب

و حاال هلن داشت با . دست هم کمتر بود يشد که دفعاتش از انگشت ها یم یمادرم انقدر کم عصب. افتادم

صورت دختر اومده بود و باعث شده بود دماغش  يکرد که چطور با سر تو یم فیرو تعر نیتمام ا طنتیش

 . نکنند تیکرده بود که شکا یپدر و مادرش رو راض یکه مادرم به بدبخت نیا. بشکنه
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وقت درصدد  چیکردم که چرا ه یکرد و من فکر م یاضافه م يجمله ا ایحرفهاش کلمه  دییدر تا یگاه نیرزال

داد باعث شد  هیکه بهم هد يهاش و بعد درد يها و تخس گر طنتیاول ش ان،یبودن با د! کردنشون نبودم دایپ

 .فتمیهم ن ادشونی یکه من حت

 س؟یانگل دیبرگشت یشما ک* 

 .دو ماه بعد از برگشت شما* 

 :رو قطع کرد و گفت نیحرف رزال هلن

 . رو همراه خودتون برد انایکردم که پدرت چرا د یفکر م شهیهم* 

 .خواست من رو خوشحال کنه یم* 

 کنه؟ یرو االن درك م تیخوشحال زانیم* 

 :زدم دپوزخن

بها دادم و  انایبه د یلیمقصر خودم بودم که خ. خواست حال من بهتر باشه یاون فقط م. پدرم نبود ریتقص* 

 .باعث شدم که فکر کنه واقعا نامبر وانه

 :دیپرس هوی نیرزال

 ...پسر عموت* 

. خورد یمتر هم تکون نم یلیم هی ینگاهش رو به سقف بود و پلکاش حت. و نگاهش کردم دمیتعجب چرخ با

 :ادامه داد. کرد نییابروهاش رو باال و پا طنتیهلن با ش. زد یمژه هم نم یحت

 چند سالشه؟* 

 .اومد یکردم و هلن همچنان چشم و ابرو م یبهت داشتم نگاهش م با

 .و پنج ستیب* 

 :دیشد و آروم پرس کینزد یکم هلن

 تو چند سالته رز؟* 

 :افکارش بود يتو هنوز

 . ستیب* 
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به خودش اومد و به لبخند منظور دار من و حرکت  نیرزال. شد یلبم ناخودآگاه داشت به لبخند باز م ي گوشه

قرمز  شتریبهش و اون ب میهردومون بدون تکون خوردن زل زده بود. هلن نگاه کرد و درجا سرخ شد يابروها

 :کالفه شد و با حرص گفت. شد یم

 . نیفقط هم. جذابه یلیاون خ* 

گفت، مشخص بود  ینم يزیو هرچند که چ دید یرو جذاب م دیویرز د. زدم يو ناخواسته پوزخند دمیرو جو لبم

 یکه م يدیوید يکردم برا یآماده اش م دیچکار کرده؟ با انایگفتم د یبهش م دیبا. که ازش خوشش اومده

 کنه؟ یرو قبول نم يدختر چیه یطوالن یدونستم که تا مدت

و به هر دوشون که زود به خواب رفته  دمیتخت دراز کش يرو. میخواب رفت يو برا میصحبت کرد گهید یکم

 یرعد و برق م ياز صدا ایبرد،  یخوابش نم انایشبا که د یبعض. بودند نگاه کردم و آروم نگاهم رو گرفتم

دلم . مهام رو بستمو چش دمیکش ینفس. برد یداد و بعد خوابش م یاومد و خودش رو کنارم جا م یم د،یترس

آدام تنگ شده  دنید يدلم برا. تنگ شده بود انایخوبمون با د يروزها يبرا. پدر و مادرم تنگ شده بود يبرا

 . تنگ شده بود میمیخود قد يدلم برا. بود

جا دوباره بدخوابم کرده  ضیتعو نیعادت کرده بودم و ا دیوید يخونه  يتازه به تخت تو. دمیخواب یسخت به

هنوز  دیوید. چارهیرز ب! خوشش اومده بود دیویاز د نیرزال. شدم رهیخ نیسرم گذاشتم و به زم ریدستم رو ز. بود

 دیشا. گرفتم يجد يادیرز رو ز يجمله  هی منهم  دیشا. الیخ یب. نه مثل قبل. نه با همه یهم مهربون بود ول

 ...دیشا. و خوش چهره بودن پسر عموم بوده یپوش کیساده از ش فیتعر هیهم اون 

تخت  يو هلن از رو فتهیهم ب يشد چشمهام رو یباعث م شیشب پ یکم خواب. شدم داریب یبه سخت صبح

 . شکمش زد يمحکم با آرنج تو نیبا حرص نگاهش کردم و رزال. امیبندازم تا به خودم ب نییپا

بود  يزیچ يگریباز. نه ایکرد  یدونم قبول م ینم. مینیرو بب کمنیر دیدادم که فردا با یبه جان اطالع م دیبا

 نیبه ا یلیوقت پدرم تما چیبهش نداشتم و صد در صد ه یخاص يعالقه . وقت انتظارش رو نداشتم چیکه ه

کارخونه ها رو بهم بده و ورشکستش  از یکی تیریداد مد یم حیاگر باهاش قهر نبودم مطمئنا ترج. کارم نداشت

 . شدند نگاه کردم یفکرم زدم و به بچه ها که داشتند حاضر م نیبه ا يپوزخند. بشم گریباز نکهیکنم تا ا

 کالج؟ دیر یم* 

 :گفت یظیغل یجلو اومد و روبروم زانو زد و با فارس هلن

 کالج؟ میبر میکه کنار هم یروز دوم يو تو میدیدوستمون رو بعد از دوسال د نیبهتر زم،یعز -
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 .دوتا دستم رو گرفت و به زور بلندم کردتکون دادم که  يسر

 ؟یچکار کن يخوا یمعلومه م چیه -

 :و گفت دیخند طنتیش با

 .کنم ادهیخوام هنرم رو روت پ یم -

 :که دستاش رو گرفتم نمیبش نهیآ يجلو یصندل يکرد رو مجبورم

 ؟یکن شیمنو آرا يخوا یتو که نم -

 :نفسم رو پوف کردم و دوباره بلند شدم. یصندل يتکون داد و با فشار دادن شونه هام پرتم کرد رو يسر

 .شدم ییآدم فضا هیکنه درست شب شمیآرا یکیکه اجازه دادم  يبار نیآخر. مطمئن باش که امکان نداره -

 .مطمئنا اون دانش منو نداشته زم،یعز -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 من بد اخالق بشم؟ يخوا ینمتو که  -

 ؟یرو ناراحت کن زتیدوست عز يخوا یتو که نم -

 :زهیموهاش طرف چپ بدنش بر يباعث شد همه  نیرو خم کرد و ا گردنش

 .کوچولو هیفقط  -

 .هلن يام کرد وونهید -

 .رو خم تر کرد و دوباره بهش چشم غره رفتم گردنش

 .فقط خط چشم -

 :کرد و دستاش رو به هم زد ذوق

 .شه یوقت مدل من نم چیرز ه. یتو چقدر خوب ،يوا -

 :و گفت دیکش رونیلباسش رو از کمد ب رز

 .ياریسر صورتم م ییدونم چه بال یم نکهیا يبرا -

کنه کمرنگ باشه و سرم  یم يکردم که هرکار دیتاک. حرف زدن سه نفره یفارس نیداد ا یبهم م یبیغر حس

صورتم  يرو انایکه د یظیغل شیتازه واردها و اون آرا داشتیگرام ياون روز، برا. دادم هیتک یرو به پشت صندل

 . خوشگل شده بودم. نشده بودم یینه، مثل آدم فضا. کرد ادهیپ
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کردم و بهش لبخند زدم و بلند  یبه خودم نگاه نهیآ يتو. بعد هلن بهم گفت که چشمم رو باز کنم قهیدق چند

 . بود برق لب دهیکش برام یخط چشم نازک. شدم

 ن؟یهم -

 .یکش یکنم منو م شترشیفکر کردم اگر ب -

بودم و از قرار معلوم اونها  کاریمن که کامال ب. میبر رونیگفت که دوست داره با هم ب نیتکون دادم و رزال يسر

 . امروزشون رو زده بودند يکالس ها دیهم ق

 .بدم دیبا نهیکه چقدر هز دیدخترا، شما هنوز به من نگفت* 

 :ادامه داد عیتکون دادم و اون سر يسر. آروم مبلغ رو گفت نیبه هم نگاه کردند و رزال نیو رزال هلن

 .بهش فکر نکن. ستیاصال مهم ن* 

 . کار خوب بهم شده شنهادیپ هی. ستین يزیچ. نه* 

و قهوه هامون  میزد یفرو کرده بودم و قدم م بمیج يدستام رو تو. میرفت رونیب ییو سه تا دمیلباس پوش آروم

 کمنیر يو تا پرو کنه، به جان زنگ زدم و ماجرا ستادیا نیتریو يتو يپالتو دنیهلن با د. میخورد یرو داغ م

هلن که گوشش رو  دنیقطع کردم و با د روتلفن . میباهام قرار گذاشت که هردو همزمان اونجا بر. رو گفتم

 :رو جابجا کرد دشیخر يو بسته  دیلبش رو جو. چسبونده بود جا خوردم لیبه موبا بایتقر

 .یباهاش حرف بزن شتریکردم که ب یقلب دعا م میداشتم از صم -

 :نگاهش کردم و گفتم هیاندر سف عاقل

 به خاطر صداش؟ -

 یت صحبت مبودم و هلن داش ستادهیهردوشون ا نیب. میتکون دادم و دوباره راه افتاد يکرد و من سر دییتا

 :دیکش ینیه نیکرد که رزال

 اناست؟یمن، اون د يخدا* 

کرد خودش رو  یم یسع. و من حس کردم که فشارم افتاد میدیکرد چرخ یکه داشت اشاره م یدو به سمت هر

رنگ کرده بود  یموهاش رو عسل. تظاهر مسخره است هیفقط  نیدونستم که ا یآروم نشون بده، اما من خوب م

رفت و آروم  یراه م يپسر رکنا. شد یاز حدش نشون داده م شیبود الغر شدن ب دهیکه پوش یتنگ يو با پالتو

! بلک کین. بود ادیخب، از سرش هم ز. دادم رونیپسر نفس حبس شده ام رو ب دنیبا د. کردند یصحبت م

 :تکون دادم و گفتم يسر. رو هم از دست بده یکی نینکنه که ا يکار گهیبودم د دواریام
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 .شهیپسره هم کالس* 

 :جلو اومد و آروم گفت کین. میو از روبروشون رد شد مینگفتند و جلو رفت زیچ چیه گهیکدوم د چیه

 .نمتیب یخوشحالم که م. سایسالم آتر* 

 .نطوریمنم هم* 

 :آروم گفت. بود نییپا اناید سر

 . دمتونیوقته که ند یلیخ. سالم دخترا* 

 .یداشت ییتو استعداد باال. بچه ها شکه شدند يهمه . يشه که واقعا انصراف داد یباورم نم* 

 .به فلسفه نداشتم یآنچنان يعالقه . بهتره یلیخ ينجوریا* 

دادم و  هیتک واریکردم و رفتم و جلوتر به د یخداحافظ هیبعد از چند ثان. کردند یو دخترا آروم صحبت م اناید

اخم . کردم یافتاده بود و نگاه متاسف رز و هلن رو حس م هیبه گر انایشد که د یباورم نم. منتظرشون موندم

 ي هیهم عقب گرد کرد که گر نیگفت و رزال يزیچ تیهلن با عصبان. ضربه زدم نیزم يکردم و آروم با پام رو

نه ام حس شو يدوختم و بعد از چند لحظه دست هلن رو رو نینگاهم رو به زم. دیدو رونیشد و ب دتریشد اناید

 .کردم

 .داد حیرو براتون توض شیتمام خراب کار قهیپنج دق يبهم نگو که تو* 

 :میبازوم رو گرفت و راه افتاد هلن

 .بود یتمام ماجرا کاف دنیفهم يکه گفت برا ينه، اما خالصه ا* 

 :مشت کردم و ادامه داد بمیج يرو تو دستهام

 .کنه یتازه داره عمق فاجعه رو درك م* 

 :دیکتفم گذاشت و آروم پرس يدستش رو رو نیرزال. نگفتم يزیزدم و چ يپوزخند

 ؟يشد تیاذ یلیخ* 

 .یفکرشم بکن یتون یاونقدر که نم* 

 .بود نیعوض شدنت ا لیپس دل* 

که صداش به رز  يطور ،یمخف یطنتیهلن بازوم رو فشار داد و با ش. ادامه نداد گهیکردم و خودش هم د سکوت

 :نرسه زمزمه کرد

 اون جذاب بود؟* 
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 :ام گرفت و نگاهش کردم خنده

 ؟یکن یفکر م یتو چ* 

 :نگاهم کرد و گفت چپ

 .بگو. نکن تیکنم منو اذ یخواهش م* 

 .جذاب بود. آره* 

 :دیپرس اطیو با احت دیرو جو لبش

 ؟يهنوزم دوسش دار* 

 .از عالقه ام کم نشده* 

 :آروم گفت نیرزال

 .بس کن هلنا* 

 :گفتم آروم

 .ستین يزیچ. من خوبم* 

 :رو به هلن ادامه دادم و

 .قبولش کنم یهمه چ دنیتونم بعد از فهم ینم گهیفقط د* 

 یدستم رو فشار م. کرد و برام ناراحت بود یآروم نگاهم م. طنتیاما نه با ش. دیدرخش یسبز هلن م يچشمها

 .بگه که آرومم کنه یدونست چ یداد و نم

 .شدم رونیداشتم و از خونه ب یدعوا سخت با پدرم نیمن به خاطر هم* 

 :گفت هلن

 ؟یباهاش دعوا کن يچطور جرئت کرد. دمیترس یاز بابات م شهیمن هم. من ياوه، خدا* 

 که منم درست مثل خودش بودم؟ یدون ینم* 

 :دیو پرس دیرو جو لبش

 معروفش هم زد؟ ياز اون دادها* 

 .ییچند تا. اوهوم* 

 :غش درآورد و گفت يادا

 .یتو واقعا شجاع* 
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 :به ساق پاش زدم و گفتم یآروم ينوك کفشم ضربه  با

 نه؟یآتش ياون اژدها يفکر کرد ؟يراجب پدر من فکر کرد یچ* 

 کرده که باعث عوض شدن نظرم بشه؟ يبهم بگو چکار* 

 .خودش دهنم غذا گذاشت. دعوا کرد انایخب، اون به خاطر من با د* 

 :ارهیتعجب درب يکرد ادا یرفت، سع یکه عقب عقب راه م یو در حال ستادیا روبروم

 !ــیگ ــیبــه مــن دروغــ م ـــیدار* 

 نکهیا يفقط برا. که ناراحت نباشم نهیا يکارهاش برا نیدونستم که تمام ا یم. تکون دادم و لبخند زدم يسر

 . فتمین ادشونی گهید نکهیا يبرا. اخم نکنم

خسته بودم و با . میو به خونه برگشت دیهم پالتو خر نیرزال. میناهار خورد رونیب م،یکرد يرو ادهیروز رو پ تمام

برخالف شب قبل زود به خواب رفتم و . صبح سر قرار باشم 9ساعت  دیکردم که چطور فردا با یفکر م یبدبخت

هلن . بودند داریاومدم، هردو ب رونیب یوقتسر و صدا دوش گرفتم و  یب. شدم داریصبح زودتر از حد معمول ب

اسمم رو هم  گهیکرد و قسم خورد که اگر پاکش کنم د شمیکار برم و به زور آرا يخوام برا یکه م دیفهم

جان  دمیرس ریبه مس یوقت. رو پام کردم و راه افتادم دمیسف يبوت ها. دمیپوش یو شلوار روشن دیکت سف. ارهینم

 . حرارت رو باال ببره يرجه نشستم و ازش خواستم که د عیسر. منتظرم بود نیماش يتو

 .رو بهش گفتم و اون حرکت کرد آدرس

 .کنم یفکر م يگریشبانه روز به باز ياون تست رو دادم به طرز احمقانه ا یاز وقت* 

 ؟يعالقه دار* 

دم که انجامش بدم و اگر هم نشد  یم حیترج. نه ایرو عالقه گذاشت  نیاسم ا شهیدونم م ینم. واسم جالبه* 

 . فتادهین یاتفاق خاص

 :کرد که گفتم ینگاهم م یگهگاه. نگفتم یچیه گهیتکون دادم و د يسر

 .ينگاه کردنات باعث شد فکر کنم بهم عالقه دار نیهم* 

صداش به  يتو. چشمهاش هم پر از خنده بود یحت. بهم انداخت یخنده اش رو کنترل کرد و نگاه یسخت به

 :شد یم دهیخنده د يوضوح رگه ها

 واقعا؟* 

 :تکون دادم و گفتم يسر
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 .رمیچون اصال دوست ندارم بم ؟یبش هوشیکه دوباره از شدت خنده ب يخوا ینم* 

به  یمشت. شدم رهیخ رونیدادم و به ب یام رو به صندل هیچپ نگاهش کردم و تک. نگفت يزیو چ دیرو جو لبش

 :بازوم زد

 خندم؟ یم یوقت یش یتو ناراحت م* 

 ادهیازش تشکر کردم و پ نیبا نگه داشتن ماش. نگفت یچیه گهیتکون دادم و اونم د یمنف يبه نشونه  يسر

 .شهیتموم نم یکیماجرا مثل اون  نیگفت که ا یبهم م یبیحس عج. میشدم و بعد با هم حرکت کرد

و سفارش  مینیتعارف کرد که بش. میاز ما کرد که باعث شد با تعجب به هم نگاه کن يدیاستقبال شد کمنیر

 :گفت م،یاز قهوه رو که خورد یکم. قهوه داد

 .نه ایخوره  یاتون م هیبه روح یکی نیدونم ا ینم* 

. بهم انداخت و لبخند زد یجان نگاه. کالمش بود يتو یفیطنز ظر. رو باال انداختم و نگاهش کردم ابروهام

خواستم ورق بزنم که دستش رو . کردم یعطرش رو حس م يبو. تر شد کیرو جلوم گذاشت و جان نزد لنامهیف

داستان  قتایحق. زنه یم یکیخونه و لبخند کوچ یکه داره م دمید یحرکت چشماش رو م. صفحه گذاشت يرو

 :نگاه کرد و متقابال من کمنیجان به ر. روبروم بود یجذاب

 ...یر بشه، ولها شروع به کا يزود نیداستان به ا نیخب، قرار نبود ا* 

 یهنوز داشتم ورق م. خواست از ما بگذره ینم.يو هم کنار دمیرو هم من فهم یاون ول يمکث کرد و ادامه  و

 :شدم رهینوشته خ يرو. خوندم یم يزیچ هیزدم و از هر صفحه 

. ذشتهاز از دست دادن خانواده اش گ یزمان کم. کنه يتونم ازش توقع داشته باشم که باهام همکار یمن نم «

 »…وز کردند که مرده.و به زنش انقدر تجا. دندیچشمش سر بر يدختر سه ساله اش رو جلو ،یو به چه شکل

 :کردم و گفتم کیو سرم رو به گوشش نزد دمیکش ینفس

 .فکرش رو بکن -

روبروم خوشم اومده  ياز نوشته  یبیورق زدم و به طرز عج. بهم رفت و صورتش رو جمع کرد يغره ا چشم

با . میشد رهیخ کمنیروبروم گذاشتم و هر دو به ر زیم يگرفتم و پوشه رو رو دهیلبخند مرموز جان رو ناد. بود

 یو وقت میبستن قرارداد بر يقرار شد برا. میرو هماهنگ کرد یهمه چ. میبحث کرد یکم م،یهم صحبت کرد

 یگرفتم کم میداخل رفتن شدم و تصم الیخ یب. ن بودشد کیتار کیهوا نزد ستادم،یساختمون ا يکه روبرو

 نیرو به عنوان بدتر يگریباز شهیهم. کنه یاگر ماما بفهمه درجا سکته م! هه. بشم گریمن قراره باز. قدم بزنم
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. سردم بود یکم. دمیکت رو باالتر کش پیو ز شیاز واکنش احتمال زدم يپوزخند. در نظر داره و پدر ایکار دن

مشت  بمیج يدستام رو تو. اومد نگاه کردم یکه داشت دنبالم م يا هیسا هیفرو کردم و  بمیج يدستام رو تو

 . رفت یکنارم راه م گهیحاال د. کردم و موهام رو دادم عقب

 .سالم* 

ه هم ب. و کالفه بود یعصب. داد یعطر نم يبو. گفت ینم یچیرفت و ه یآروم کنارم راه م. نگفتم يزیچ

 . زد یبرق نم گهید شیآب يو چشمها. ختهیر

 . دلم برات تنگ شده بود* 

 ...سکوت

 نه؟ ،یسکوت گرفت يروزه * 

داشت  شیر. زد یچشم م يتو شتریب شیشونیپ يموهاش رو باال داده بود و بلند. و نگاهش کردم دمیرو جو لبم

 يکتش رو باالتر داد و دستاش رو تو يلبه ها. کرده مرتبشون کنه و موفق نشده یو مشخص بود که سع

 . فرو برد باشیج

 ؟يچرا اومد* 

 جمله ام مشخص نبود؟ نیاز اول* 

 ؟يکرد دامیاز کجا پ* 

 :انداخت و فقط زمزمه کرد نییرو پا سرش

 .یلعنت يفاصله  نیا. کشه یتا آخر عمر طول م نیا* 

 .شده بود رهیکردم و بهم خ نگاهش

 .يبه من دار یبده هیتو * 

 ؟یچ *

 :لبهاش محو شد يکه زده بود، از رو یزد و به همون سرعت يلبخند

 .راهنیدو تا پ* 

 :زدم و گفتم يپوزخند

 راهن؟یدو تا پ يفقط برا يهمه راه رو اومد نیو ا يکل ثروت خانواده رو دار. انقدر مال دوست نباش* 

 . فروغ تر از قبل بود یب یحت نگاهش
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 .سوزونه یم دیزبونت درست مثل اس. يتند نبود نقدریکاش ا* 

 :رمیزهرخند زدنم رو بگ يجلو نتونستم

 .خب، حقته* 

 . آورد و بازوم رو محکم فشار داد رونیب بشیرو از ج دستش

 ؟یتمومش کن يخوا ینم* 

 تموم شه؟  دیبه نظرت با* 

 :چسبوندم و هر دو شونه ام رو گرفت واریبه د تیعصبان با

 .یتو منو دوست داشت* 

 .یزن یاز گذشته حرف م يدار* 

 .یحس رو نداشته باش نیده که االن ا ینگاهت نشون نم* 

 ؟يدار یچرا دست از سرم بر نم* 

 . شونه ام برداشته شد يزده بودم و دستهاش از رو داد

 بار من رو به نیاول يتو برا ،یلعنت ؟يآورد ادیحرفهات، کارهات رو به  ؟یبه لحظه هم به عقب برگشت یحت* 

که  یگ یو م يحاال اومد. ارمیروز درب هی ينکردن رو تو هیسال گر 20 یمن تالف يتو باعث شد. یانداخت هیگر

به  یحت. رمیو حق کیکه من کوچ یگفت مکه به ارمیم ادیهر لحظه به . تونم ینم یخوام، ول یتمومش کنم؟ م

 .يهمدست شد انایو با د... نه ای يکه واقعا نامزد دار یکه ازم بپرس يخودت زحمت نداد

 :گفت. کردم یفقط داشتم نگاهش م. بود نییگذاشته بود و سرش پا وارید يرو کنار دستم رو دستش

برام  یکن یفکر م. يهر کار. کردم که از خودم دورت کنم يهر کار. یکردم که دوستم نداشته باش يهر کار* 

باشه  یکالج با من يدخترا نیاز بهتر یکیخواستم  ینمرو که دوست داشتم، پس بزنم؟  يراحت بود که دختر

پول هم  یحت. تونم با دوست داشتن تنها خوشبختت کنم ینم... یچیه. ینه هدف. یینه آبرو. نداشتم یچیکه ه

 .نداشتم یچیمن ه! نداشتم

 يدورت کنم تو نکهیا يمن برا. يزد یکه بهم لبخند م دمید یم. کرد یکه رفتارت با من فرق م دمید یم

 ...اتاقم

 . اتاقش پسر آورده بود يتو. آورده بود پسر
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... بعد چشمهام رو... و بعد دیرو بوس میشونیخم شد و پ. صورتم گذاشت و گونه ام رو قاب گرفت يرو رو دستش

ا چشمهام رو ب. ام گرفته بود هیگر. و رفت ادیب ادمیگفت که ببخشمش که باعث شده خاطرات بدم رو . و رفت

 .بود نیزم يآدم رو نیتر یشعور، و عوض یمرد ب نیا. بغضم رو قورت دادم یدستهام پوشوندم و به سخت

وارد خونه شدم و رز و هلن رو . سوخت یم یصورتم از شدت داغ. و مسافت رو دوباره برگشتم دمیرو گز لبم

 يدر عوض تو یلباسهام به اتاق رفتم ول ضیتعو يکردم و برا یسالم. کردند یتماشا م ونیزیکه تلو دمید

 . ره شدمیخ واریدادم و به د هیتک واریسرم رو به د. تخت نشستم يخودم جمع شدم و رو

 .کشه یباالخره م... کشه یعشق باالخره منو م نیا

 . خودشون ببره لبخند بزنم شیتا پ دیکش یکردم به هلن که داشت دستم رو م یو سع دمیکش یآه

. نگاه کردم لمیسه نفره نشستم و به ف يکاناپه  يگرفتم و کنارشون رو نیکورن رو از دست رزالپاپ  ي بسته

 :پام گذاشتم و گفتم يبسته رو رو. افتادم لنامهیف ادیگردن دشمنش رو شکست و من ناخودآگاه  ینقش اصل

 . کردم دایکار پ -

 :شدند و رز با ذوق گفت رهیبهم خ هردوشون

 ؟يچه کار -

 !یحدس بزن ینتو ینم -

 :حدقه چرخوند و گفت يچشمهاش رو تو هلن

 !يما رو زجر بد يخوا یتو که نم -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 ؟یو چند تا شغل رو حدس بزن ياریمن به مغزت فشار ب یدلخوش يبرا یتون ینم -

. نگاه کردم لمیف يلم دادم و به ادامه  الیخ یدادم و ب رونینفسم رو ب. بهم انداخت و ادام رو درآورد یچپ نگاه

 :خم شد و آروم گفت یکم نیکرد و رزال یهلن با حرص نگاهم م

 ؟یحدس زدن بش الیخ یب شهیم -

 :رو باال دادم و گفتم ابروهام

 ... از دست شما دوتا -

 :زدم و گفتم يکه هلن به بازوم زد به ساق پاش لگد یبا مشت که

 .تخاب شدمان لمیبه ف ینقش اصل يبرا -
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 نییو سرم رو پا دمیخند. کرد یمات و مبهوت نگاهم م نیرزال. دیزد که گوشهام سوت کش یغیچنان ج هلن

 . انداختم

 ؟یکن یکه نم یشوخ -

 :کرد رفتم و گفتم یبه هلن که آروم شده بود و داشت با آرنج پهلوم رو سوراخ م يغره ا چشم

  ؟يکردم برام بشمار یرو که من شوخ یتعداد دفعات شهیم -

 . االن نیهم شیکی -

جواب . لبش بود يهم رو یکیکرد و لبخند کوچ یرز فقط نگاهم م. نگفتم و فقط نگاهش کردم یچیه

هلن باز با آرنج به شکمم زد . میشد رهیخ ونیزیتلو يبه صفحه  ییسه تا یحرف چیلبخندش رو دادم و بدون ه

 :و گفت

 ؟ياش رو خوند لنامهیف -

 :نگاهش کردم و گفتم هیندر سفا عاقل

 .حاضر بشم يلمبرداریخوام با دانش خودم سر ف ینه، م -

 :باعث شد محکمتر منو بزنه که

 ه؟یموضوعش چ -

 .گم یمطمئن باش بهت نم -

 :گفتم یظیغل یفارس يو با لهجه  چوندمیزد که دستش رو گرفتم و پ دوباره

 .یکن یتمومش هم نم. يچقدر تو رو دار -

 .لبش رو با خنده گاز گرفت نیبهم داد که رزال یداد چند تا فحش اساس یکه مچش رو ماساژ م یدرحال

 .نمیرو بب لمیف يد یحاال اگه اجازه م -

بازوم  يو سرش رو رو دیدادم و بعد از چند لحظه، چرخ هیفحشم داد و پشتش رو بهم کرد و منم تک دوباره

 :گذاشت و گفت

 .کنم یم تیموفق يبرات آرزو -

 .دمیلرز... آدام بود يکه دستها ییهمونجا درست

هم بغلم کرد و گفت که از شدت  نیشب موقع خواب، رزال. رد و بدل نشد یحرف چیه لمیکردم و تا آخر ف تشکر

به اتاق رفتم و . خواب رفت يگفت که مواظب خودم باشم و برا. بگه کیتعجب و بهت نتونسته همون موقع تبر
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ذاشت  یلعنت بهش که نم. ودب دهیمنو بوس يآدام چشمها. خودم مچاله شدم يتو و دمیتخت دراز کش يرو

سردم  يبدجور. سردم بود. و بازوهام رو بغل کردم دمیگلوم باال کش ریپتو رو تا ز. امیب رونیاز فکرش ب يلحظه ا

 !يگریبستن قرارداد باز يبرا. بستن قرارداد برم يبرا دیپتو جمع شدم و فکر کردم که دو روز بعد با يتو. بود

کنم  رونیرو از ذهنم ب ادشی. دستهاش فکر نکنم یکردم به گرم یهم فشار دادم و سع يپلکهام رو رو آروم

 .دمیند یخواب چیه. دمیزود خوابم برد و در کمال تعجب خوابش رو ند یاز شدت خستگ. بکپم يبلکه بتونم ذره ا

دونستم که  یم. گذاشتم و صداشون کردم زیم يو صبحونه رو رو دوش گرفتم. شدم داریزودتر از دوستام ب صبح

خنده هامون فضا رو  يصدا یو گاه میکرد یو شوخ میتمام روز رو با هم گشت. کدوم کالس ندارند چیامروز ه

 . پر کرد

. دمید یکابوس نم گهید. آروم شده بود یبیخوابهام به طرز عج. دمیکردم و خواب میرو تنظ لمیساعت موبا شب

 . دمید یخواب هم نم یحت

 يقرارداد رو کامل خوندم و تو. کرده، البته به اصرار هلن، سر قرار بودم شیو عطر زده و آرا دهیلباس پوش صبح،

 :و گفت دیخند. و امضاش کردم میدیبا هم به توافق رس یهمه چ

 .گم یم کیتبر* 

به شدت . شه یم زیروز بعد به حسابم وارسوم پول دو  کیگفت که . کردم و بعد از من نوبت جان بود تشکر

. کار نداشتم نیا يتو يا نهیزم شیپ چیمن ه. کامال از چهره ام مشخصه نیدونستم ا یاسترس گرفته بودم و م

 ای. هم داشت یدرخشان يو سابقه  دش یبود صددرصد موفق م نجایا انایمن د يناخودآگاه فکر کردم که اگر جا

 .کرده بود ينقش باز یبحسا یاون هم به صورت. آدام

 :زدم که گفت یجان قدم م کنار

 . صدات کنم)  Gemma( جما  دیتونم تصور کنم که با یاصال نم* 

که با مشت  یکله خراب ریمن همون م يصدا کنم؟ تو برا سونیتونم تو رو ج یکه من م يواقعا فکر کرد* 

 .صورتش يآوردم تو

 :گفت يبهم انداخت و بعد از لحظه ا یچپ نگاه

 .انتخاب کردند یاسم کاراکتر ها رو واقعا عال* 

 :کردم و ادامه داد نگاهش

 . واقعا مثل سنگه لنامهیف يجما تو. ده یسنگ باارزش م یجما، معن. تشیهر کاراکتر بر اساس شخص* 
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 سون؟یو ج* 

 :نگاهم کرد و گفت طنتیش با

 . بدم امیمن قراره تو رو الت. دهنده امیالت* 

 . بهش کردم که خنده اش جمع شد ینگاه چنان

 .اصال بامزه نبود* 

 .از نظر خودم بامزه بود. ستینظر تو مهم ن* 

اگر . شد یروزهام داشت بهتر و بهتر م. تا خونه رفتم ادهیبهش دادم و خودم پ یلب فحش ریو ز دمیکش ینفس

 یاز صداش م یمرتب باهاش در تماس بودم و حت. بهتر شده بود دیوید. میشد یم الیخ ینبود آدام رو ب

و با  دمیخر یرو به جون م نشد یو زندان یاگر نشده بود مطمئنا دادگاه. شده الشیخ یب انایکه د دمیفهم

 شتریکه خودم براش کردم، ب ییکارهاش و کارها ادیافتم،  یم ادشیهر وقت . کردم یاش م کهیت کهیساطور ت

 ... ستیشه و دست خودش هم ن یاحمق به تمام معنا م هیوقتا آدم  یگاه... دادم تا اون یش مبه خودم فح

ها به  یرانیبه قول ا م،یشد یم کینزد يلمبرداریبه شروع ف شتریکه ب قهیگذشت و هر دق یبه سرعت م روزها

خانواده ام از  نیکه ب دیبه ذهنم رس یکردم که آروم باشم و وقت یم یبا تمام وجود سع. افتادم یغلط کردن م

 ...نمشونیگرفتم که هرطور شده بب میهمه جا آروم تر بودم، تصم

 .اگه پدرم داخل خونه راهم نده یشده از دور، حت یحت

وارد مغازه گل . بود ریسوم قرارداد بود و واقعا چشم گ کی. زدم يمبلغ لبخند دنیرو چک کردم و از د حسابم

کنه و  نشونیدو تا دسته گل انتخاب کردم و گفتم که تزئ یرفتم، با بدبختنظر گ ریشدم و کلش رو ز یفروش

. شدم ادهیخونه پ يگرفتم و روبرو یتاکس. دمیاز عطرشون کش یقیگرفتم، ناخودآگاه نفس عم لشونیتحو یوقت

 ساعت، نیدونستم که ا یبود و م کیهوا تار. خونه هم رد نشده بودم نیا ياز جلو یماه شده بود که حت کی

گذشت که  یکردم و از فکرم م یرو نگاه م یباغ مانند، همه چ اطیح وار،ینگهبان ها، در و د. پدرم خونه است

کفشهام . بودند شونیقبل يسر جا. خونه شدم و به صندل هام نگاه کردم ردوا. دلتنگ شدم نجاهایا يچقدر برا

 يبرا. کرد یمبل پشت به من نشسته بود و مطالعه م يپدرم رو. و وارد خونه شدم دمیرو درآوردم و اونها رو پوش

 يوبگه که انگشت اشاره ام رو ر يزیدستم جمع شد و خواست چ يتو ينگاه مادرم به من و گل ها يلحظه ا

 :گذاشتم و با حرکت لب گفتم مینیب

 .اریخودت ن يبه رو* 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٤١١ 

 :بهم زد و گفت یمادرم چشمک. تنداش دیهم بهم د يپدرم ذره ا. ستادمیتکون داد و من همونجا ا يسر جیگ

 .تنگ شده سایآتر يدلم برا* 

 :بهش انداخت و گفت یاجمال ینگاه پدرم

 .نشیبرو و بب* 

 :کردم يدیاحساس ناام يا لحظه

 ؟يدلتنگش نشد ؟یتو چ* 

 .هیهرچند جاش واقعا خال. نمشیب یمن؟ من هر روز از دور م* 

 :زدم و جلو رفتم و ادامه داد يلبخند

 !شه یم گرین داره بازدخترمو* 

اون سفارش داده بودم  يکه برا یگل ياز سمت راستش جلو رفتم و دسته . کرد یداشت به مادرم نگاه م حاال

توجهش به من جلب شده . گل مادرم رو هم جلوش گذاشتم يخم شدم و دسته  شتریب یکم. جلوش گذاشتم

 :فقط گفت. کرد یبود و داشت نگاهم م

 .سالم دخترم* 

 :نشستم و گفتم زیم يرو

تا  يکرد یدونم که هر روز دنبالم م یم. دمیمن تموم حرفات رو شن. اریاحساس ها رو درن یب يپدر، لطفا ادا* 

 .مینیبب

 :دسته گل رو برداشتم و جلوش گرفتم. بهم کرد ینگاه

 .خوام یبابت رفتار بدم معذرت م* 

 :و گفتم دمیسمت مادرم چرخ به

 .کنم یبا پدر آشت دیفعال با. شتیپ امیم. توئه يماما، اونم برا* 

 . دیو بعد گونه هام رو بوس ،یشونیو پ دیزد و پدرم من رو به سمت خودش کش يلبخند

 .هات يلجباز یحت. یمن هیتو کامال شب. مدت فکر کردم نیتمام ا* 

 :و گفتم دمیخند

 .اخالق رو دوست دارم نیمن ا. منم تمام مدت فکر کردم* 

 :دلم گفتم يتو
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 .ستمین نطوریا یلیخ گهیهر چند د -

 :زد و گفت يمحو لبخند

 .زمیبخند عز شهیهم* 

 :گفتم

 .دیلحظه منو ببخش هی* 

شدم و گونه هاش رو  زونیاز گردنش آو. رو کردم که تا به حال انجام نداده بودم يبه سمت مادرم رفتم و کار و

 .که باعث شد من رو به خودش فشار بده دمیبوس

همه مدت نخواستم که  نیمحبتم و ا یکرد که ب هیازم گال. تمام قدرتش بغلم کرد و اشکش راه گرفت اب

 :گفتم. نمشیبب

 . کردم که اشتباه کردم یقبول م دیبا. اومدم یبا خودم کنار م دیبا* 

اموش زود هم فر یشد که زود ناراحت بشه ول یاز حدش باعث م شیمحبت ب. حساس و زودرنج بود یلیخ مادر

. با خانواده ام بهم خووش نگذشته بود نقدریوقت تا به حال ا چیه. میشام رو باهم خورد. بهش زدم يلبخند. کنه

که داشت  یپس نظرات دمیمادرم پرس زا یوقت. هم نگفتند یچیو ه. ام خبر داشتند ندهیخوب بود که از شغل آ

 . تونه من رو مجبور کنه که انتخابم رو عوض کنم یگفت که نم ،یچ

 امیجوابش نه شد، به جان هم پ یوقت. نه ایداره  يدادم که فردا شب کار امیپ دیویبه خونه برگشتم و به د شب

 ...اون هم نه. دادم

 ادی یگاه. میکارم، با دوستهام دور هم باش نیخواستم به مناسبت اول یهم داشتم و م جانیاسترس ه نیع در

 یهم نم یلبخند خشک و خال هی یمن قبل تر ها حت. رییهمه تغ نیگرفت از ا یافتادم و خنده ام م یقبل م

 ...الاما حا. شدم یزدم و رد م یپوزخند م زیچ نیآور تر جانیدر مقابل ه. زدم

شدم و چند دست پالتو و کت از  الیخ یب. هم جواب نداد یرعلیام یحت. صهبا هم تماس گرفتم اما جواب نداد با

کامل برم  نکهیقبل از ا. امیم دنشونیو گفتم که بازم به د دمیهر دوشون رو بوس. خونه برداشتم تا با خودم ببرم

 :پدرم صدام کرد

 .صبر کن* 

 :بهم داد و گفت یکیکوچ فیک. ستادهیا کمیکه نزد دمشیطرفش و د دمیچرخ

 .توئه يبرا نیا* 
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 :گفتم. ماتم برد يو کارت اعتبار چییسو دنیم و با درو باز کرد فیک در

 ...پدر ستین اجیاصال احت* 

 .تو بودن ياز اولم برا نایا. نگو و برشون دار یچیه* 

مطمئن بودم که . و بغلم کرد دیتشکر نگاهش کردم و در کمال تعجب من رو دوباره به سمت خودش کش با

 لیاز دن دنیوگرنه بغل کردن و بوس. کنه یکار ها رو م نیا امهاب یب نطوریانقدر دلش برام تنگ شده که ا

 .میکرده بود عجبمادرم هم ت یمن و حت یو دور از انتظار که حت دیاونقدر بع. بود دیبع تیاسم

که دوستش  ینیماش نیا يبرا. هم تنگ شده بود نیا يدلم برا یحت. خودم شدم نیماه سوار ماش کیاز  بعد

در  يجلو یخلوت روندم و وقت يرهایاز مس. گاز گذاشتم و با تمام قدرتم گاز دادم يپام رو رو. ینداشتم و رانندگ

 .تونه انقدر لذت بخش باشه یم یزندگ ستمدون یوقت نم چیه. نفس بند آورده بودم جانیشدم، از ه ادهیخونه پ

 يهلن داشت رو. بودند داریهنوز برز و هلن . رو جمع کردم و باال رفتم لمیوسا نگیپارک يتو نیاز بردن ماش بعد

 ریتاخ يجلو رفتم و پول رو بهش دادم و برا. زد یکرد و رز هم داشت لباس طرح م یم شیصورت خودش آرا

دونست  یمونده بود و نم راهنیپ نیآست يرو. شدم رهیلبخند زد و تشکر کرد و من به طرحش خ. عذر خواستم

بلند شد و محکم  هویزدم که چهره اش باز شد و  یمدادش رو ازش گرفتم و کنار برگه طرح. چکار کنه گهید

 :گفت. هلن بلند شد يخنده  يو صدا دیصورتم رو بوس

 . يمعطل شده بود و تو مشکلشو حل کرد کهیدو ساعت سر همون ت قایدق. یبوسه رو داشت نیواقعا استحقاق ا -

رفتم که  ریهردو استقبال کردند و بعد از شب بخ. فردا شب رو گفتم يتکون دادم و بهشون برنامه  يسر

 هی. فرستش یگفته بود که برام با پست م. آوردم ادیرو که خونده بودم به  لمنامهیاز ف ییآروم قسمتها. بخوابم

 :هلن جلو اومد و گفت. دفعه در اتاق باز شد و باعث شد بپرم

 . بسته برات اومد نیا ،ينبود. ترف ادمی -

. زدم يشدم و لبخند رهیخ لنامهیکاغذ روش رو پاره کردم و به ف. کردم یشدم و گرفتم و تشکر کوتاه زیخ مین

 نهیرو بب لمیدم ف یم حیکردم و گفتم ترج رونشیکنه که با چک و لگد به زور ب یجلو و فضول ادیهلن خواست ب

 .در اومد غشیکه ج

 . وانزیجما ا. خوندم یشده بودم و داشتم از اول م رهیدستام گرفته بودم خ نیکه ب يکاغذ يدسته  به

از آب  یخوب لمیشد ف یم یهم اک زهایچ ي هیداشت و اگر بق یعال ي لنامهیف. پر از کشت و کشتار بود داستان

داشتم . و از بر کرده بودماول ر يناخودآگاه صفحه . کمد گذاشتم يزدم و برگه ها رو تو يپوزخند. اومد یدر م
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خونه و  یو اگر آره، اون هم مثل من داره م. نه ای دهیمشابه به دست جان رس يبسته ا ایکردم که آ یفکر م

اون  يشد که سرم همش تو یمونده بود و باعث م يلمبرداریبه شروع ف یکنه؟ زمان نه چندان کم یحفظ م

 ...برگه ها باشه

هست و  یاز خودمون ک ریکه غ دیپرس نیرزال. کردند داریشدند و من رو هم به زور ب داریو رز صبح زود ب هلن

اونقدر خوشش  دیویبرام مثل روز روشن بود که رز از د. دستپاچه شد یکه کم دمیرو آوردم، د دیویاسم د یوقت

 ...اش بشه فتهینگاه ش هی ياومد که تو یم بیبرام عج یکم یول. فکرشه ياومده که تو

 :ذهنم داد زد يتو يصدا

 .يآدام شد ي وونهینگاه د هی يتو خودت تو. ریخفه بم -

 . کردند نگاه کردم یو رو م ریذهنم خنده ام گرفت و به بچه ها که داشتند کمدهاشون رو ز یپاسخ ناگهان نیا از

 !دوستانه است يجشن کوچولو هیچه خبره؟ * 

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا هلن

 دوستانه؟ با دو تا پسر جذاب؟ يکوچولو یمهمون* 

 ؟يدیتو اون پسرها رو د* 

 ...بود پس یهم صداش عال یکیاون . جذاب بود دم،یپسرعموت رو د* 

 .رو نداره سیآدون ياتفاقا اون برخالف صداش اصال چهره . سایوا ،یه* 

 :شد و گفت زونیاش آو افهیق

 ست؟یپس خوشگل ن* 

 چرا برات مهمه؟* 

 : آورد، گفت یرو در م هیگر يکه ادا یپرت کرد و در حال یصندل يرو یشیمان یرو با حالت خودش

 .من عاشق صداش شدم* 

 دنیسرش رو باال آورد و با د. میبهش زل زد هیو بعد هر دو عاقل اندر سف میبه هم انداخت یو رز اول نگاه من

 :بهمون رفت و گفت يما چشم غره ا يچهره ها

 حقو ندارم؟ نیا ه؟یچ* 

از جا بلند شدم و . دیدوباره به سمت کمدش چرخ»  ستیخوب بشو ن وونه،ید نیا« گفت  یکه م یدر حال رز

 :بهش گفتم
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 .اجازه بده کمکت کنم* 

 :تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم با

 نه؟ ،یمن خوب باش يدر نظر پسر عمو يخوا یتو م* 

که از قصد گشاد کرده بود  ییاومد و با چشمهاهلن از جا بلند شد و جلو . انداخت نییشد و سرش رو پا سرخ

به . و رو کردم ریلباس هاش رو ز یو کم دمیخند. بخوره یاساس یپس گردن هیشد که باعث شد  رهیبهش خ

 يشونه  يآوردم رو رونیب یرنگ دیبافت سف. دهیو سف یرنگ مشک بیعاشق ترک دیویدونستم د یم یطور اتفاق

آوردم با بوت  رونیهم ب یرنگ یشلوار چرم مشک. طرح زده شده بود یکوچکنسبتا  یچپش گل رز قرمز و صورت

» نگو و بپوشش  یچیه« نگاهم کرد که فقط با گفتن  یکمی. خورد یم ينقره ا يکه سگک ها یمشک يها

تخت مرتب شده بودند انداخت و جلو اومد و از بازوم  يبه لباس ها که رو یهلن نگاه. بزنه یحرف چینگذاشتم ه

 :گفت یشد و با لحن لوس زونیآو

 ؟یمنم لباس انتخاب کن ياون پسره برا ي قهیبه سل شهیدلم، م زیعز* 

 :و گفتم دمیخند

 .دونم یاون پسره رو نم ي قهیمن سل. زمیعز دیببخش* 

که به سمت هلن رفتم و گوشش رو  دیرز بلند خند. زد و با همون لبخند فحشم داد يخودش هم لبخند که

 :و گفتم چوندمیپ

 .زمیحواست باشه عز. يبددهن شد یلیخ دایجد -

 :کردم، گفتم یم یکه لباساش رو بازرس یدر حال. ستادمیکمدش ا يجلو و

خورد  یرنگ حالش به هم م نیاز ا انایو اگر اح. کنم یبرات انتخاب م یول. دونم یاش رو نم قهیمن سل* 

 .گم یاز االن دارم بهت م. ستیمن ن ریتقص

 .درآوردم یبنفش رنگ نیتکون داد و من براش کت چرم و ج يسر

 واقعا انقدر انتخاب لباس سخته؟ * 

 .حاال انقدر بهم سرکوفت نزن* 

 . بنفشش اشاره کردم فیهم برداشتم و به کفش و ک يدیسه ربع سف نیشرت آست یت

 .با اونا بپوشش* 

 :شده بود رهیرز هنوز به لباس ها خ. کرد يلب تشکر ریز
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 اد؟یزشون خوشت نما* 

 :گفت

 ...فقط. نیعال. نه* 

 ده؟یویراجع به د* 

 :تکون داد يسر

 ؟يایب رونیاز فکرش ب یتون ینم* 

 :دیکرد و با بهت پرس نگاهم

 ؟يدیچطور فهم* 

 .نگاه کیبا . عاشقش شدم تیوضع نیهم يتو قایمن دق* 

. به هلن مدل دادم و گفتم موهاش رو درست کنه. نشست شیآرا زیم يجلو یصندل يرو جمع کرد و رو لباش

 :کرد گفت یهلن نگاه م يکه به حرکت دستها یدر حال نیرزال

 . يدار یطراح يتو ییبه نظرم تو هم استعداد باال* 

نشنش  یفقط انگشت شصتم رو به عالمت اوک. گشتم یخودم دنبال لباس م يرو ندادم چون داشتم برا جوابش

کلفت  يبرداشتم و با جوراب شلوار یرنگ کوتاه یباالخره بافت طوس. کمد يبا سر رفتم تو دادم و دوباره

 . پوشونه یزانو رو م يوجب باال کیدونستم که  یبودم و م دهیبافت رو قبال پوش. کنار گذاشتم یمشک

فت و رز از با یداشت موهاش رو محکم م. هلن دراومده بود ياز کارها غشیو به رز نگاه کردم که ج دمیچرخ

 نیگرفتم و به ا یدوش کوتاه. موهاش نگاه کردم و وارد حموم شدم يبه بافت رو. شدت درد سرخ شده بود

حال  نیرفت و در ع یهم در م يجونشون برا. مونن یموش و گربه م نیدو نفر هنوز هم ع نیفکر کردم که ا

 :گفتم. رفتم رونیو ب دمیتکون دادم و حوله ام رو پوش يسر. کردند یهمش با هم بحث م

 شده؟ یدوباره چ ا،یخدا* 

 :کرد تیشکا هلن

 .زاره موهاش رو فر بزنم ینم* 

 .ادیبه من م. ادیفر بهش نم يمو. گه یراست م* 

سفت بستن موهاش با نوع خط  نیکرده بود و ا یخودش موهاش رو دم اسب. زد یکرد و چشمک نگاهم

 يانقدر. شدم رهیموهام رو خشک کردم و به ساعت خ. ادیر بتر به نظ دهیچشمش، باعث شده بود چشماش کش
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کردم  یم يباز لمیکه با موبا ینشستم و درحال. کنه ادهیبدبخت من پ يموها يوقت بود که هلن ذوقش رو رو

بار  هیشد هرچند لحظه  یشد و باعث م یم دهیموهام کش. اجازه دادم دستگاه داغ بشه تا کارش رو شروع کنه

 :گفتم. عذاب باشم يتو ينجوریدادم تا ا شنهادیبدم که بهش پبه خودم فحش 

 رو ببرم؟ یخوام دل کس یرسم؟ من که نم یچرا من دارم به خودم م قایدق* 

 . دیکش شتریسرخ شد و هلن موهام رو از عمد ب رز

 نه؟ ای يایب بایدر نظرش ز دیبا. اون پسره عاشقت شده بود دیشا زم،یعز* 

واکنش  ادی. زد یقهقهه م قهیرو به خودش گفته بودم و تا ده دق نیا! جان عاشق من شده باشه. خنده ریز زدم

ساعت تموم شد ومن فکر کردم که دستاش چقدر  میکار هلنا بعد از ن. دمیخند یهاش افتاده بودم و حاال م

 ...و ماهرن. سرعت دارن

رز بامزه و . نگذاشته بود هیخودش مثل رز ما یحت کدوم، چیه ياما برا. صورتم هم کار کرده بود يرو یحت

 . شده بود بایملوس بود و حاال واقعا ز

ساعت  کیحدودا . رید یلیخ. میدیرس ریفرستادم، د یلعنت م کیکه من به تراف یو در حال میهم حرکت کرد با

و  میبود کیتراف يتو میساعت و ن کی قایدق م،یآمده بود رونیکه خودمون زودتر ب یساعت میو با ن میدیرس رید

کردن مسافت نسبتا  یو بعد از ط میاده شدیپ نیاز ماش. من پا درد گرفته بودم از بس کالج و ترمز کرده بودم

 :رو نشون داد و گفت يهلن به پهلوم زد و گوشه ا. میوارد رستوران شد یکم

 .پسر عموت اونجاست* 

. ابروهاش رو باال انداخت و پوزخند زد دیوید. کردم یاهعذر خو ریو من بابت تاخ میرفت زیبه سمت م ییتا سه

 :دمیکنارش نشستم و آروم پرس. انداخت نییچپ نگاهش کردم که سرش رو پا

 ؟يازمون استقبال کرد یگرم نیتونم بپرسم چرا به ا یم* 

 :شد و زمزمه کرد کیهلن بهم نزد. زمیدادم اعصابش رو به هم نر حینگفت و منم ترج یچیه

 ومده؟یاون پسره هنوز ن* 

 :آروم گفتم ،یفارس به

 . اسمش جانه. اون پسره و مرض -

و  دمیبه عقب چرخ ،یسالم يبا صدا. ابروش رو باال داد و من با جان تماس گرفتم اما جواب نداد يتا کی

 :گفتم
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 .یچقدر تو وقت شناس زم،یعز يوا* 

کردن باهاشون،  یسه هفته زندگ بایبعد از تقر. رهیگخنده اش رو ب يزد اما هلن نتونست جلو يلبخند نیرزال

 :و گفت دیخند. بود بیکردنم عج یهنوز هم براش شوخ

 . رفت رید یلیمراجعم خ نیآخر. خوام یمعذرت م* 

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 .همکار يریروزا الزمه کمتر بپذ یگاه* 

 :دفعه هلن گفت هیبگه که  يزیچ خواست

 همون صدا قشنگه است؟ نیا -

 :گفتم يخفه ا يشدم و با صدا سرخ

 .دهنتو ببند -

- چرا؟... ا 

 :کرد ینگاهمون م حیداشت با تفر جان

 .بلده یفارس نکهیا يبرا -

از جاش بلند  یکوتاه یاز جاش بلند شد و با عذرخواه. ماتش برد و بعد به سرعت رنگ لبو شد يلحظه ا يبرا

به شدت به  ران،یا يبزرگ شدن تو یول م،یبود یسیما انگل دیشا. رفت یشتبهدا سیشد و به سمت سرو

 يدستش رو يخنده و سرش رو رو ریجان به محض دور شدن هلن زد ز. کرده بود لمونیفرهنگ اونجا متما

 :کرد ینگاهمون م جیگ دیوید. گذاشت زیم

 شد؟ یچ* 

 .بود کیاشتباه کوچ هی. یچیه* 

کرد که با  یجان با خنده به هلن نگاه م. تکون داد و با اومدن هلن، همه مشغول انتخاب غذا و دسر شدند يسر

 :دیتوپ یطرفش و به فارس دیآخرم چرخ. شد یخودش جمع م يتو شتریهر نگاه و لبخند مرموزش هلن ب

 ؟ینگاه نکن نقدریا شهیم -

 :ابروهاش رو باال برد و با تمسخر زمزمه کرد جان

 .تونم چشم ازت بردارم یموندم که نم ریمتح تییبایانقدر از ز -
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 یبیسرش رو بلند کرد و با حالت عج دیویکه د يجور. دینتونست خودش رو کنترل کنه و با صدا خند نباریا رز

. صورتش کامال درهم شده بود. نگفت یچیو ه دیلباش رو جو. بود یدنیهلن د يچهره . نگاه کرد دنشیبه خند

 :کرد یهم لوله م يبود و هلن با حرص انگشتهاش رو تو نییرش پاس دیوید

 . هیشاد يباالخره برا یول ک،یهرچند کوچ. جشنه نیا. میریکه ماتم بگ میومدین نجایا* 

 :که نشنوه زمزمه کرد يهلن با حرص، جور. دیبه جان رفتم و خند یاساس ينگاهم کردند که چشم غره ا همه

 .يریکبیا. يرو آب بخند -

انقدر حرص خوردنش جالب و . رمیخنده ام رو بگ يو من نتونستم جلو میهمزمان به هم نگاه کرد نیو رزال من

 :به هردومون انداخت و گفت ینگاه خطرناک. میبود که من و رز به شدت به خنده افتاده بود یدنید

 .زمیرسم عز یبه حساب توام م -

 :اومد یحوصله به نظر م یبه شدت ب. کردم دیویرو به د. دباال انداختم و باالخره غذا رو آوردن يا شونه

 شده؟ یچ* 

 :تکون داد و زمزمه کرد يسر

 .یچیه* 

 ؟یدون یکه م نویا. یاز من پنهان کن یتون ینم. شده يزیچ هی یول* 

 :تکون داد و گفت يسر

 .ستین یخاص زیچ. ام یو عصب ادهیکارهام ز. خسته ام* 

 :دیپرس دیویغذا رو آوردند و د. ستین قتیگه حق یکه داره م ینیدونستم ا ینکردم اما م ياصرار گهید

 ه؟یجشن چ نیخب، مناسبت ا* 

 .کار من* 

 شیگفت و با پ کیفقط تبر. اوردیخودش ن يتعجب کرد اما به رو یکم. دادم حیکرد و واسش توض نگاهم

 يفقط لبخند ها یول ارمیر حالش بکردم س یم یسع. انقدر گرفته بود که حال ما هم گرفت. غذاش مشغول شد

 :که باالخره از کوره در رفتم و کنار گوشش گفتم يجور. زد یم یتلخ

 موضوع اون دختره است؟ * 

 . داد یمثبت م یطرز نگاهش معن نیا. نگام کرد فقط

 دوباره چکار کرده؟* 
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 .دمشید دشیفقط با دوست جد. یچیه* 

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 .احساس تورو نداره اقتیاون ل).  Dave(  وید رونیب ایاز فکرش ب* 

 .کنم يادآوریاون رو  اقتیتونم به دلم ل یمن نم* 

 . فرستادم و دستش رو محکم تر فشار دادم یلعنت انایلب به د ریز

 . ینگاه کن هیفقط کاف. ها بهتر از اون هستند یلیخ. شو الشیخ یب* 

 :زد و گفت يپوزخند

 .دهیمن رو هم پوش يدوست تو؟ که برحسب اتفاق رنگ مورد عالقه  نیمثال هم* 

 . به رز انداخت يدار ینگاه معن و

 ...همه مثل اون هستن یفکر کن یتون یتو نم ،یلعنت* 

 .کنم ینم يفکر نیمن همچ* 

 . ده یرو نشون م يزیچ نیرفتارت چن یول* 

. آرومتر بود شهیاز هم نیرزال. رفت رونیکرد ب یروشن م يگاریکه س یاز جاش بلند شد و در حال تیعصبان با

 . متوجه شده ییزایچ هیدونستم که  یم

از نبودش استفاده . نداشتم دیرفت که د یبه سمت يچند لحظه ا يگفت و از جاش بلند شد و برا يدیببخش

 :شونه اش گذاشتم و گفتم يدستم رو رو. رفتم دیویکردم و دنبال د

 .دادم یادامه م دینبا. منه ریتقص. دیببخش* 

 یناخودآگاه داشتم فکر م. بلندتر بود یلیقدش از من خ. و من بغلش کردم دیکامل به طرفم چرخ. کرد نگاهم

گردنش رو گرفتم و سرش رو به سمت . چقدره نیو حاال با رزال. کردم که اختالف قدش با اون احمق چقدر بوده

 :چشمام نگاه کنه يخودم خم کردم و مجبورش کردم که تو

 .کشمت یخورم که م یقسم م یدوست منو مسخره کن گهید ياگر دفعه * 

 :بار صورتش باز تر شده بود نیا.  دیخند

 ...که دیفهم یم يسه ساله ا يهر بچه  دنشیقبول کن که از نگاه هاش و طرز لباس پوش* 

 ...آره. انتخاب لباس بهش خط دادم يو من تو. ادیاز تو خوشش م* 

 :ادامه دادم. کرد یهنوز داشت نگاهم م. رو قطع کرده بودم رفشح
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 . پس رفتارت اصال درست نبود. يبود دهیکه فهم یگ یو خودت م* 

 :و گفت دیاش رو از داخل جو گونه

 .تو بگو چکار کنم* 

 .ینیش ینماد غم و اندوه هم اونجا نم يمجسمه  هیو مثل  یکن یم یعذرخواه. داخل میر یم* 

 :زد و گفت يلبخند

 .حتما ،يخوا یم ينجوریاگر تو ا* 

 :کرد یکه هلن با حرص به جان نگاه م دمیو د. میدو داخل برگشت هر

 شده؟ یچ* 

 :گفت بلند

 .شعور بپرس یب نیاز ا -

 .شد رهیهم با تعجب بهش خ نیگرد شد و رزال چشمام

 ؟یبهش گفت یجان، چ* 

 کنه؟ ینگاهم م نقدریچرا ا دمیفقط متقابال ازش پرس. یچیه* 

 .کرد یهلن تمام مدت با حرص بهش نگاه م. گفت یم راست

 ن؟یفقط هم* 

 .یکن ینگاهم م نقدریکه ا ینیب یمن م يگمشده ات رو تو ي مهیبرگشته فرموده نکنه ن ر،ینه خ -

من به زور لبخندم رو جمع کرده . بخنده يراحت تر الیچرخوند که با خ يا گهیسرش رو به طرف د نیرزال

 :گفتم. بودم

 .سر به سرش نزار نقدریا* 

 :به جلو خم شد و گفت یجان کم. باال انداخت و چند لحظه بعد غذاش رو آوردند يا شونه

 ؟يناراحت شد -

نشسته  دیویهلن و د نیمن ب. هم بودند يروبرو دیویهلن و رز و د يروبرو قایکه جان دق مینشسته بود يجور

 .بودم

رفتار  ينطوریشناسمش باهام ا یم ستیکه دو ساعت هم ن یکس ادیاصال خوشم نم. البته که ناراحت شدم -

 .کنه
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شونه  يدستم رو رو. میبود دهیدست هم ند کی يبود که ما به تعداد انگشت ها يزیچ نیا. شده بود يجد هلن

 :اش گذاشتم و گفتم

 د؟یبحث رو تموم کن ستیبهتر ن* 

 :گفت يداد و جد هیتک شیروبروم دوباره برگشت و به صندل مرد

 .خوام یمعذرت م* 

 :تکون داد و گفت يسر هلن

 ...گهیفقط لطفا د* 

اخم . خودشون برگشتند يچند لحظه بعد هر دو به حالت عاد. نذاشتم ادامه بده و فقط گفتم که تمومش کنند که

 .جان باز شد و لبخند هلن هم برگشت فیظر

 :رو به طرف دهانم بردم و گفتم چنگال

 د؟یساکت نباش نقدریشه ا یم* 

 :به بازوم زد و گفت یآروم يضربه  هلن

 .يتو از همه ساکت تر زم،یعز* 

 .دیبزن یحرف هی. دیشما که نبود. بودم نطوریا شهیخب من هم* 

 :به سمت ما انداخت و گفت ينگاه مرموز جان

 .خودش برداشت کنهبه  زتونیبگم و دوست عز يزینگرانم چ* 

 :چشمهاش رو گرد کرد و گفت هلن

 ؟يمنظور زد یاون حرفها رو ب يهمه  یعنی* 

 :بگه که رز گفت يزیخواست چ جان

 د؟یکن یرفتار م ينطوریچرا شما با هم ا. کنم یبچه ها، خواهش م* 

. کرد یمن نگاه م يکنار و روبرو ي وونهیچونه اش زده بود و با خنده داشت به دو تا د ریدستش رو ز دیوید

 :هلن گفت. بگم، پس اجازه دادم همچنان با هم بحث کنند یدونستم چ ینم

 .ندارم شونیبه ا يمن که کار* 

 :و گفت دیخند جان

 .من صدام قشنگه یکه گفت ییدرست از همون جا. يخودت اول شروع کرد زم،یعز* 
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 :حرص گفت با

 .توئه ریتقص.  یلعنت* 

 چسبونده بود؟ لیخودش رو به موبا کلیبود که موقع حرف زدنم تمام ه یمنه؟ ک ریتقص* 

 :خنده و هلن تا بناگوش سرخ شد ریغش غش زد ز دیوید

 .يریطرف منو بگ دیلعنت به تو، تو االن با* 

 :از غذا خوردم و گفتم کمی دوباره

 .من طرف عدالتم* 

 :حرص نگاهم کرد و گفت با

 .کشم یمن تو رو م* 

 : انداختم و گفتمباال يا شونه

 .یهر جور راحت* 

 نیدونستم که ا یاما من کامال م. خورد یهلن با حرص غذا م. خورد یکرد و غذا م یفقط نگاه م نیرزال

از . روبروم دوباره باز نشه وگرنه اون چنان هم بهش بر نخورده بود یجیکه دهن کله هو نهیا يرفتارش، فقط برا

 :بهش رفت و من گفتم یاساس يکه هلن چشم غره ا دیخند یداشت م. رو داشت يادیجان هم ز م،یحق نگذر

 ...گهیشلوغش نکن د یلیتوام خ. هلن الیخ یب -

 :بزنه که ادامه دادم یدوباره حرف خواست

 .خرم یم یبرمت واست بستن یبعدش م -

 :نگاهم کرد و گفت یچپ دوباره

 .پررو یلعنت -

که  دمید یم. دمیشن یگفت که نم یم يزیبه هلن چ یداشت با مهربون نیرزال. و با غذام مشغول شدم دمیخند

 :به سمتش خم شدم و گفتم. اندازه یبه رز م ینگاه کوتاه یهر از چند گاه دیوید

 ...حد نیدر ا گهیاما نه د. بهت گفتم توجه داشته باش* 

همه عوض شدن من  نینگاهش تعجب از ا نیدونستم ته ا یم. بهم کرد یفقط نگاه. نگفت يزیو چ دیخند

 .وقتا آدم مجبوره یگاه. بود

 ... مثل من. شهیوقتا ناخواسته و ندونسته عوض م یگاه
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 .عوض شده بودم ناخودآگاه

 :به پاش زدم و گفتم یآروم يسمت هلن رفتم و ضربه  به

 االن؟ یخوب -

 :و کنار گوشم زمزمه کرد دیخند

 . یلیخ -

 ؟يندار یاالن مشکل -

 .اصال! نه -

 ه؟ینظرت چ -

 :گفت طنتیو با ش دیغش خند غش

 .هاته يادیز یکه تو گفت يزیبرخالف چ -

 :پاش و گفتم يرو زدم

 .کنه عتیآدم برات خوبه که ضا نیهم. پررو ؟یش یتو آدم نم -

 :رو جمع کرد و گفت لباش

 ؟يریگ ینه تو کم حال منو م -

 :ده و گفتم یم یحال گرفتن چه معن ادیب ادمیفکر کردم تا  یکم

 .بحث نکن ادیهم ز نیبا ا. لوس نشو -

 :کرد حیتصح

 .کل کل -

رو  یهمه چ. سرخوش بود انایدختر هم درست مثل د نیا. بهش انداختم که دوباره با غذاش مشغول شد ینگاه

 .ستیدلش ن يتو یچیالاقل مطمئن بودم که ه یول. گذروند یبه خنده م

 .ستیش هم نمغز يتو یچیه

 :هلن غر زد. میقدم زد یو جان تشکر کردند و رفتند و ما هم کم دیویاز شام د بعد

 .يداد یتو به من قول بستن* 

 :رو به رز گفتم. سفارش داد یو بستن میشد يکردم و با هم وارد کافه ا نگاهش

 ه؟یخب، نظرت چ* 
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 :جواب داد طنتیو با ش دیکرد و خند نگاهم

 ه؟ینظر اون چ. ل مشخص بودنظر من که از او* 

 .جوابتو بده دیخودش با. از من نپرس* 

 رهیخورد خ یرو م شییکاکائو یبه هلن که داشت بستن یزد و هر دو با بدجنس يرز هم لبخند. دمیکوتاه خند و

 :و گفتم میچونه زد ریهر دو دست ز. میشد

 خب؟* 

خورد چاق  یهر چقدر هم م. دختر نیلعنت به ا. رو داخل دهنش گذاشت یاز ستن ینگاه کرد و قاشق بزرگ کمی

 .بمونم کیبار نطوریکشتم که هم یخودم رو م شهیدر عوض من هم. شد ینم

 :جواب داد یظیغل یفارس به

 .يریکبیا. دق من بود ي نهیپسره آ. خب و زهرمار -

. رمیلبخندم رو بگ يخودش با حرص جوابم رو داد نتونستم جلو یو وقت دمیپرس. یچ یعنی. یچ یعنی يریکبیا

 یرو م شیرز آروم بستن. داد یم یهم فحش یزد و گاه یداد و غر م یرو قورت م شیهلن هم زمان بستن

چون . نکنه يرو ادهیز یلیداد که هلن خ یتذکر م یزد و گاه یلبخند م. آب شده بود شترشیکه ب يخورد، جور

. شد یبه پا م یدرست و حساب يدعوا هیش آبدار نثار جان کرده بود که اگر خودش بود حتما هلن دو سه تا فح

 :گفتم

 !اون هاته؟ یتو که گفت* 

 .ادیخوشم ب اشیمزگ یشه از ب ینم لیدل یول. آره* 

 :بار به حرف اومد نیا رز

 . مزه نبود یاصال هم ب* 

 

 

 :گفت يدار ینگاهش کرد و با لحن معن هلن

 پس بامزه بود؟. نطوریاوه، که ا* 

 . مزه باشه یشه که ب ینم لیتو رو حرص داد دل نکهیا* 
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و و به  میهاشون، از جا بلند شد یبه محض تموم شدن بستن. کردم یحرف نگاهشون م یب. شونه باال انداخت و

 يامشب جزو شبا یبود، ول ختهیاعصابم رو به هم ر یهرچند کل کل جان و هلن کم. میبرگشت نیسمت ماش

 . خوبم بود

کردم  یبار حس م هی يچند لحظه ا. زدم یلبخند م نیهلن و رزال يبه حرف ها یکردم و گاه یم یرانندگ

اومد،  یسراغم م گهیبار د کیبار، فقط  کیشدم که اگر فقط  یم تیانقدر از نبودنش اذ. هیآدام چقدر خال يجا

 . دمشیگفتم که بخش یحتما م

بود، هر  انایهر چند با د. شد که انقدر احساس خال نکنم یمرتبش، باعث م دنینارش بودم، دروزها که ک اون

 .از اون هم دوستش داشته باشم شتریکردم بتونم ب یاون روزها فکر نم. ختیر یچند به همم م

- درست مثل به توافق پنجاه. اون قدرا مقصر نبود قم،یعم يتونستم منکر بشم که با وجود دلخور ینم خب

. مشکل ها رو گردن اون انداخت يسخت بود همه . شد هم گناهکار شمردش ینم يریتقص یب نیپنجاه، در ع

که پول رو گرفته  حاالچشمام زل زده بود و گفته بود که  يتو. گرفت دهیشد ناد یرو هم نم شیگستاخ یول

 . خواد با من باشه یتموم شده و م انایکارش با د

 !یدوست داشتن يپررو. زدم يفکر پوزخند نیا از

زد که  یاوسط تابستون غر م يتو رستانیدب يسال ها يهلن تو. گذره یکردم که زمان چقدر تند م یم فکر

شه که گذشتن  یگفتم مگه م یبهش م یگاه. و خسته کننده ریگذره و زمان مدرسه د یزود م التیچقدر تعط

. گذره یم عیواقعا سر يکاریب يهاکه روز دمید یاما االن م. با هم تفاوت داشته باشه زییتابستون و پا يزمان تو

 . لهیمثل من، همه روز روز تعط کاریب هی يکرد و برا یگله م التیتعط يهلن از تند رد شدن روزها

. خوردم یارزش قائل نبودم و حرص نم يزیچ يبرا يزیپش یباشم که حت یالیخ یشد من همون ب ینم باورم

 یام رو م لنامهیف ينشستم و نسخه  یم يناهارخور زیم يجلو یصندل يکاناپه، رو يتخت، رو يروزها رو نیا

 یسع نیرزال. شدند یم فهاز شدتش، دوستهام هم کال یاسترس داشتم و گاه. دیلرز یخوندم و دست و دلم م

فحش رو به جونم  ایخواست با خنده بگذرونه  یم ایهلن  یکرد که با محبت، با حرف زدن آرومم کنه ول یم

حرص درآر  يکنم و من فقط بهش لبخندها یهام اونا رو هم مضطرب م يلوس گر نیگفت با ا یم. بست یم

 .زدم یم

کاغذ رو  يبودم و اون دسته  مدت رو صبر کرده نیتمام ا. دیکه به خاطرش استرس داشتم رس يروز باالخره

 دمید یو م میبا هم بود یگاه. حاال وقتش بود. آماده بشه و شد يلمبرداریشروع ف يبرا زیخونده بودم تا همه چ
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در  یکه پرفکت باشه، جان اشکال حقوق ودنداز باتجربه ها روش کار کرده ب يادیکه تعداد ز يا لنامهیاز اون ف

حاال . همه دقت و ذکاوت نیشدند از ا یخودشون هم متعجب م یحت. ستین یکال يرادهایا رادهاشیو ا ارهیم

صورتم کار  يرو متیکرده بود داشت با مال یکه خودش رو خانوم روث معرف یو زن یصندل ينشسته بودم رو

که  ییها يبا اون کبود. بود میواقعا گر یکی نیا. شد یم میو داشت گر ودجان هم اونطرفتر نشسته ب. کرد یم

 :کرد و گفتم ینگاهم م. کردند یصورتش درست م يداشتند رو

 .يشد خودیب یلیخ* 

 :بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 ؟يبه بزگترت احترام بزار يتو عادت ندار* 

 :بهش زدم و گفتم يلبخند. دیخند یداشت م روث

 .گهید يشد خودیب. من فقط نظرم رو گفتم. یکن یرو نقض م انیب يآزاد يتو االن دار* 

 يدیاسترس شد. اول نوبت من بود. تا کار هر دومون تموم شد مینگفت یچیه گهیو د دیتکون داد و خند يسر

کوتاه پنج  الیسر هی. کنم يباز) mini series(  زیسر ینیم هی يقراره تو نکهیداشتم از فکر کردن به ا

 .یتون یتو م. سایشروع شد آتر. کردم یانگشتهام رو به شدت حس م يسرد. یقسمت

 .دختر یتون یم تو

به  اجینقش احت نیبود که ا نیداد ا یکه بهم اعتماد به نفس م ییزهایچ نیاز مهم تر یکیخب ... سه. دو. کی

 يالاقل الزم نبود همه . اما باالخره داشتم ادیز ایهرچند کم . مهارت رو داشتم نیداشت و منم ا یمهارت رزم

 یکتک م دیبا کممی نجایا. يلمبرداریف قیقاد نیاول. شروع شد... سه. دو. کی. کنه يصحنه ها رو بدلکار باز

 . خوردم

. کنه، متحد منه یم دمیگلوشه و مرد پشت سرش داره تهد ریبغل اون مرده و چاقو ز يکه االن تو یاون خب،

 :شدم رهیچشمام رو تنگ کردم و بهش خ

 ؟یمنو بترسون یتون یم یمطمئن* 

 .ينوز دختره ،یهم که باش یهر چ* 

 یهم م یکیتار نیا يتو. زدم و اسلحه ام رو انداختم يپوزخند. انداخت یخودم م يقبل ترها ادیمن رو  جما

دستام رو بردم پشت سرم و با . نمیگردنش درست کرده بودند بب يلوکاس رو يکه برا یزخم يتونستم جا

 :گفت. تمسخر نگاهش کردم
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 .تفنگ رو بفرست سمت من* 

خم شدم که  یکم. کردم یبود قبول نم يا شهیمطمئنا اگر واکنش بعد هم کل. لمهایاکثر ف يا شهیکل ي صحنه

 بیحرکت، چاقو رو از ج هیدستم رو سمت کمربندم بردم و با . گلوش فشار داد يمحکمتر رو يچاقو رو

. شد یم شیاقعو هیبه  لیبدچاقو ت نیا ژهیو يبعدا با جلوه ها. آوردم و پرت کردم سمت دستش رونیب کمیکوچ

. گردنش رو بشکنه یبه راحت یمشت اساس هیدستش رو گرفت و لوکاس تونست از غفلتش استفاده کنه و بعد از 

مجبور شدم  يبهم تذکر دادند که پوزخند و نگاه پر از تنفرم رو حفظ کنم و دو سه بار میوسط باز يدو سه بار

به اون مرد تذکر . دیطول کش قهیدو دق نیکردن هم يباز یساعت کی. پرت کردن چاقو رو تکرار کنم يصحنه 

 .تا االن مرده باشه دیدادند که اون چاقو رو انقدر فشار نده چون با اون فشار لوکاس حتما با یم

براش تکون دادم و نصف  يسر. شدم کمنیدستم گرفتم که متوجه ر يآب رو تو يبطر. هم تموم شد نیا خب،

 :دمینفس سر کش کیرو  يبطر

 ...کارتون خوب بود فقط ت،یخانوم اسم* 

 :شدم رهیو کامل بهش خ دمیچرخ

 فقط؟* 

خوام نشه و شما  یکه من م يزیشه اون چ یباعث م نیهم. دیپوزخند و اخمتون رو حفظ کن دیتون یانگار نم* 

 .دیش یخسته م شتریب

کردم که  یشدت تمرکز م بود که من به نیخب مشکل ا. کنم یرو م میتکون دادم و گفتم که تمام سع يسر

صحنه رو با بدلکار  هیو  میاستراحت کرد يا قهیچند دق. شدم یصحنه رو خراب نکنم و از اخمم غافل م

شناختم  یکه من م یکس اوناصال با . جان خنده ام گرفت دنیبا د. کردند و دوباره نوبت خودم شد يلمبرداریف

با  نیزم يگرفته بود و رو یهوشیکه ژست ب يمرد نیپوش کجا و ا کیجان ش. کرد یتا آسمون فرق م نیزم

 ...بود کجا دهیخواب یپاره و خون يلباس ها

از پاك بودن مطمئن شدم به دو نفر پشت سرم اشاره کردم که دنبالم  یدستم جابجا کردم و وقت يرو تو اسلحه

اون دو تا  دنیخوردنم با داما جا . خورم یجا م یاون طرف کم يفرد جنازه شده  دنیخب، من االن با د. انیب

 يرفت و مرد رو که با صورت رو جلو. سرم رو چرخوندم و به لوکاس اشاره کردم. شه یم شتریجسد کنارش ب

کات دادند و دوباره از قسمت جلو رفتن . رو گرفته بودم دنمیخند يجلو یبه سخت. افتاده بود رو برگردوند نیزم
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که فرستاده بودمش بلند شد و  يگفتن مرد» دونستم  یم«  يصدا. به شدت اخم کرده بودم. لوکاس شروع شد

 :با نفرت زل زدم و گفتم. کرد رییتغمن جلوتر رفتم و حالت صورتم بد 

 اسکات؟ ها؟ سونیج* 

 :صورتش رو جمع کرد و گفت لوکاس

 .اسکات سونیبله خانوم، ج. شه یم ينجوریدونستم ا یم* 

 :رو در هم کردم و گفتم صورتم

 .مشیبر یم. دیبلندش کن* 

 .خانوم رهیم یداره م* 

 .رهیکه نم مشیبر یگم م یدارم م* 

 . کردم کیاومد شل یجلو م اطیکه داشت با احت یبه کس و

 .سیبرو کمکش فرانس* 

. میجلو رفت. خورده ریداره و از شکم و کتف هم ت یفیلوکاس گفته بود که نبض ضع. نفر جان رو بلند کردند دو

 . ده بود که زنده باشهنمون یکس

خم شدم و . در اومد گریبهش زدم که آخ باز ینگاه کردم و لگد محکم سشونیرئ ينفرت به جنازه  با

. خوب بود. مکان تموم شده بود نیقسمت ا. خب، تموم شد. کردم و دوباره اون صحنه رو انجام دادم یعذرخواه

 یدست. میتموم کرده باش میچهار ساعت و ن يرو تو قهیدق 8 قایدق میبه قول خودشون شانس بود که تونسته بود

. دونستم که بد نبودم یم. نشستم یصندل يرو یبا خستگ. بود ها لبخند زدم یو به جواب عال دمیبه صورتم کش

آخر  يها قهیدق يها واسه  نیا. گرفت یخنده اشون م گهید يگرایباز. من نبود ریوقفه ها که تقص يخب همه 

وقفه  یکار ب میچهار ساعت و ن. گرفتم یمن به مسخره م یول ودهب یگفتند عال یخودشون م. قسمت اول بود

  قه؟یدق 8 يبرا

 یچندان میمن هم که گر. کرده بود زیصورتش رو تم. بود ستادهیکه کنارم ا دمیو جان رو د دمیرو جو لبام

 :بهم زد و گفت يلبخند. نداشتم

 ؟يخسته شد -

 .که چقدر خسته ام یبکن یتون یفکرشم نم یحت -

 .کارت خوب بود -
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 :و گفتم دمیخند

 .کار توام خوب بود -

 :کرد و گفت یفیظر اخم

 ؟یکن یمسخره ام م يدار -

 :تکون دادم و گفتم يسر

 .یکن يدر حال مرگ رو باز يخورده  ریآدم ت هیکه نقش  ستیدونم که راحت ن یم -

و  طنتیتونستم با نگاه کردن به اون لبخند پر از ش یم. شد الیخ یبگه که ب يزیشد که چ کیبهم نزد یکم

بهش کردم و ابروهام رو باال  ینگاه. بپرسه يزیخواست از هلن چ یپر از خنده قسم بخورم که م يچشمها

 :بردم

 .فکرته يتو یدونم چ یم -

 . نگفت يزیو چ دیخند

 ؟یاونقدر سر به سرش گذاشت یچ يواسه  -

 .شه یم یچقدر بامزه عصبان یدون یخودتم م -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ؟يا وونهیتو د -

 :و ادامه دادم دیخند دوباره

 ؟يا وونهینه، واقعا د -

کارمون کال . میاونجا رو ترك کن گهیکه د میلباس رفت ضیتعو ينگفتم و برا يزیچ گهید. باال انداخت يا شونه

 نیبا بلوز آست یاون شلوار چرم مشک. درآورده شده انداختم يبه لباس ها ینگاه. اون مکان تموم شده بود يتو

 شهیهم نکهیبه خاطر ا. گفتند یم اهیس يجما بهش بانو يدوستا. ضد گلوله ي قهیو اون جل یمشک يحلقه ا

 .تحمل کنم یطوالن یمدت يرو برا دنیپوش اهیمجبور بودم س. دیپوش یم اهیس

 :گفتم. میزد یهامون قدم م نیکنار هم تا ماش میرفته بودند و من و جان هم داشت همه

 نه؟ اد،یازش خوشت م -

 :و گفت دیخند

 .به تمام معناست يکوچولو هیدوستت  سا،یآتر الیخ یب -
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 . به کار تو نداره یربط نیا یول. دیشا -

 :شد و گفت يجد

 . نرم يدختر چیدم که طرف ه یم حیمن ترج -

 :دار باال دادم و نگاهش کردم که شونه ام رو فشار داد و پوزخند زد یرو معن ابروم

 .ذهنته يکه تو تو ینه به اون معن -

 یکردم که کم یحس م. و رفتم میکرد یاز هم خداحافظ نیبه ماش دنیبا رس. نگفتم يزیو چ دمیرو جو لبم

 . شدم یمضطرب م یجمع باشم کم نیا نیب دیدوباره فردا هم با نکهیاز فکر ا. ناراحت شده

 :که مشتاقانه بهم زل زده بودند، گفتم نیرو برداشتم و به هلن و رزال نکمیبه خونه ع دنیرس با

 . خسته ام یلیخ* 

 :و گفتم دمیخند. فنجون بزرگ قهوه جلوم ظاهر شدم هیهلن انقدر گل کرده بود که درجا  یفضول

 .یرسیبه من م نقدریا يکامال مشخصه چرا دار* 

 ...فردا دوباره. کردم فیاز روزم براشون تعر یباال انداخت و من کم يا شونه

 . بودند يکه همه حرفه ا یاون جماعت با

 یقیکارم نفس عم ادیصبح با . دمیسره خواب کیکردم و تا روز بعد  یخسته بودم که ازشون معذرت خواه انقدر

 .گرفتم شیپ شدم و راه رو لکسیدوش گرفتم و ر. دمیکش

 ...بهتر يروز دیام به

. به شدت استرس دارم نجا،یاالن، ا. زد یهمه جا برق م. بود ییبایز يو چه خونه  م،یشد يگروه وارد خونه ا با

 ...یهست یتو عال. سایآتر الیخ یب

 یو وقت. کنه یسرم داره چکار م يزن باال دمیفهم ینم یمن، حت. کردند میرو دوباره به شکل قبل گر جان

خراش داشت و  يگونه هاش جا. خون خشک شده بود شیشونیپ يکه رو دمیرو د يچشمم رو باز کردم، دختر

. دهیتمامه که نخواب يهفته  کیرو داشتم که  یکس يچهره . چشماش حال خودم رو هم به هم زد یگود رفتگ

چارچوب  ير گرفته بودند نگاه کردم و توخودشون قرا يجاها يکه حاال تو لشونیبه تمام وسا. میوارد اتاق شد

 :زدم یداد م دیخب، حاال با. ستادمیا

 . دیمواظبش باش د؟یکن یم دیدار یچه غلط* 
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 رونیخواستم از اتاق ب. شده رو میگر نیو مال نیمرد خون. تخت بگذارنش ياتاق شدم و اشاره کردم که رو وارد

 :دستش رو باز کرد و گفت يتو فیک. وارد شد يبرم که مرد

 . يبر دینبا. دارم جما ازین نجایبه وجودت ا* 

 .فکرشم نکن یحت* 

 :گفت یعصبان

 ره؟یکه بم يخوا یم* 

و خون خشک شده  يآثار کبود. بود دایاز صورتش پ یقسمت کم. شدم بهش رهیتفاوت خ یزدم و ب يپوزخند

 :زد یذوق م يتو يبدجور

 .سیکر رهیم یاالنشم داره م نیهم* 

 .فتهیاتفاق ن نیکه ا یکمکم کن یتون یم* 

 .جون بده یاون آشغال دون يلطف کردم که نذاشتم تو یلیجا هم خ نیتا هم. نداره یبه من ربط* 

 یاغراق عال یب شیباز. بودم دهیرو د لمهاشیاز ف یلیخ یمورد عالقه ام نبود ول گریباز. روبروم گریباز س،یکر

 . یجو گندم يساله با موها يمرد پنجاه و خرده ا هی. بود

 :انداخت يرو کنار یکرد و سرنگ خال شیخال. رگ جان زد يزد و سرنگش رو باال آورد و بعد تو يپوزخند

 .يکرد یرفتار نم نطوریوقت ا چیحال و روز افتاده ه نیچرا به ا یدونست یاگه م* 

 :زدم و به سمتش رفتم پوزخند

 ه ازش باخبرن؟که هم هیچ هیقض* 

 :آورد و گفت رونیرو ب یجراح غیت

 .ندارن یتیبرات اهم هیبق. یتو فقط فکر انتقام خودت* 

 .چرا یدون یو خودتم خوب م. ندم تیاهم یدم به کس یم حیترج* 

 :کرد و گفت نگاهم

 .کارها به من کمک کن نیا يبه جا* 

 .ام یمن االن عصبان. ام یعصبان

 کنم؟ ادهیپ نیا يبر باد رفته ام رو برا يدانسته ها يخوا یمن مجبور شدم رشته امو نصفه ول کنم و حاال م* 

 :اما با نگاهش، جلو رفتم و گفتم. تخت اشاره کردم يبا دست به جسم رو و
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 .خدا لعنتت کنه* 

 .داشت اجیکمکم احت به

 :رو زدم و گفتم هیبخ يگره . بودم عاجز دیکش رونیرو ب یخون يصحنه که گلوله  نیتحمل ا از

 راحت شد؟ التیاالن خ* 

 :کرد و گفت نگاهم

 .مطمئنا بعدها وجدان تو راحته یول. ندارم یلیمن؟ من دل* 

 :کنه یمن رو نشوند تا زخم رو ضد عفون و

 ه؟یچ نیا انیجر* 

 ش؟یشناس یم* 

 .شهر يوکال نیاز بهتر یکی. اسکات سونیج. یکم* 

 :و گفت دیکش ینفس. کردم یصورتم رو جمع م دیکرد و من با یکرد و شروع به ضد عفون یمکث

 . به سر زن و دخترش آوردند یکه چ دمیاز لوکاس شن* 

 شده؟ یکه چ یو بهم بگ دمیرو د یکه چه کثافت يارین ادمیشه خواهشا  یم* 

 . پسر رالف پرنل بود لیاون وک* 

 بدنه؟ يکار اعضا يکه تو یرالف پرنل معروف؟ اون* 

 :کرد و ادامه داد دییتا

 .تبرئه شدنش بود که متوجه شد واقعا محکومه يدنبال کارها* 

کم شل  هیروبروم،  سیکر. میها رو گفت الوگیدوباره د دمیپرس یاز قسمت من که راجع به رالف م. دادند کات

 . بود ریسختگ يادیز کمنیر. زده بود

 هشیرو که عل یخودش مدارک ستیتبرئه شدن ن قیمتوجه شد که اون ال یوقت. و کله خرابه وونهیاون واقعا د* 

 .جمع کرده بود به دادگاه ارائه داد و باعث شد محکوم بشه

 . دادم رونینفسم رو محکم ب نجایا خب،

 .است وونهیپس اون واقعا د* 

و زن . نه ایمونه  یکه زنده م ستیمعلوم ن یتح. نجایا ،ينطوریو حاال، ا. خواسته عدالت رو اجرا کنه یفقط م* 

 . کنه یبتونه مثل قبل زندگ گهیفکر نکنم خودش د. و بچه اش به اون شکل مردن
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. گذاشتم میشونیپ يول کردم و ساق دستم رو رو کمی یصندل يگفت خودم رو رو کمنیکه ر يبود یعال با

 رهینگفتم و فقط به جان خ يزیاما چ... و پاره یخاک. خوردیتنم به هم م يتو يحالم داشت از لباس ها قتایحق

 . شدم که از جاش بلند شده بود

 .ریقرار داده جان م رینقشت واقعا منو تحت تاث -

 :خنده و گفتم رینگام کرد که زدم ز چنان

 ؟یمنو با نگاه بترسون يخوا یم -

 :به کتفم زد یمحکم ينشست و ضربه  یصندل يدسته  ياومد و رو جلو

 .یکنینظرم رو کامال عوض م يدار یول ،یرفتارت چقدر مظلوم نیکردم که تو در ع یفکر م شهیهم -

 ت؟یمن و مظلوم. گذره یسرم م يتو یکه چ دینگفتم و فقط نگاهش کردم و فکر کنم از نگاهم فهم یچیه

 :و اون زمزمه کرد مدیرو جو نمییبه افکارم رو ندادم و لب پا يشرویپ ياجازه ... اگر من مظلوم بودم که! هه

 .یکارش باش ادیبه  شهینداره که هم اقتیاون ل. الیخ یب -

 .شه یخاطراتم محسوب م نیجزو بدتر یول. ارزش نداره. آره -

 .بد داره يخاطره  یهر کس -

 ...یول. دونم یم -

 .دمیکش یقینفس عم و

 .بهش فکر نکن. ستیدر کار ن یول چیه -

لباس . بلند شد یصندل يدسته  يشونه ام رو فشار داد و از رو. زدم يخند شینگاهش کردم و ناخودآگاه ن فقط

صورتم . موهام رو برام بسته بودند. میکن يرو باز يا گهید يو قرار شد که صحنه  میهامون رو عوض کرد

 . کنه يریرنگ بودنم جلوگ یاز ب یانقدر مختصر که فقط کم. داشت يمختصر شیآرا

 .حرکت... دو، سه ک،ی

خم شدم و به  یکم. موهام دادم يرو رو یفرم مشک یطب نکینشستم و ع يگهواره ا یصندل يتخت رو رکنا

مالفه ها روش رو پوشونده . باالتنه اش لخت بود. شده بود زیصورتش تم. تخت نگاه کردم يرو هوشیمرد ب

 :کردم و دوباره پوزخند زدم فقط نگاهش يچند لحظه ا يبرا. رو جلوتر آوردم یآروم پوزخند زدم و صندل. بودند

 .چشمات زجرکش شدن ينه؟ کل خانواده ات جلو ،یمن هیشب یلیتو خ* 
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 یتیوضع نیگفت که به همچ. قطع کرد و بهم گفت که جمله رو با درد بگم کمنیر. دوباره نگاهش کردم و

 .شه جمله رو بگم یکه بهم منتقل م یخودم فکر کنم و با حس يراجع به خانواده 

. چشمم ظاهر شده بودند رو کنار بزنم يحرفش جلو نیکه از ا یکردم افکار لعنت یم رو قورت دادم و سعدهن آب

و بالفاصله پوزخند  دمیبه صورتم کش یحرکت موندم و چهره ها رو از ذهنم رد کردم و دست یب يلحظه ا يبرا

 :زدم

 .چشمات زجر کش شدن ينه؟ کل خانواده ات جلو ،یمن هیشب یلیتو خ* 

 اریاخت یب کمنیحرف ر. بهم القا شده بود يبد یلیحس خ. دمیکرد و من دوباره به صورتم دست کش دشییتا

با اون وضع . کرد یحالم رو بد م تیاون وضع يهم تو اناید يفکر به چهره  یحت. بود ختهیروانم رو به هم ر

 ...کشته شدن

خم شدم به سمتش و مردمک  یکم. دمیپوزخند زدم و با انگشت شست و اشاره دور لبم کش. شروع کردم دوباره

 :دیچشمهام رو لرز

 .دمیمتاسفم که زودتر نرس. چارهیاسکات ب يدار یچه حس دونمیم* 

 یقینفس عم. ستیدونست که دست خودم ن ینم. بهم گفت که مردمک چشمهام رو نلرزونم کمنیر دوباره

 شیحرف لعنت ریانقدر درگ. صورتم کار کرد و دوباره عقب رفت يرو يا هیو روث جلو اومد و چند ثان دمیکش

 . چکار کرد دمیفهم ینم یبودم که حت

 :دمیصدا پوزخند زدم و با دو انگشت دور لبم کش با

 .چارهیاسکات ب يدار یچه حس دونمیم* 

 . رو تکون دادم یدادم و صندل هیرفتم و دوباره تک عقب

 .دمیمتاسفم که زودتر نرس* 

پنجره رو با تمام  ياتاق رفتم و لبه  ينگاهش کردم و از جام بلند شدم و به سمت پنجره  هیثان یس ياندازه  به

 :زمزمه کردم. پنجه هام فشار دادم نیقدرتم ب

 .يدار یدونم چه حس یم* 

 . انداختم نییسرم رو پا و

 یکی نیدونم، ا ینم. کرد یگفت خوب بود و تشکر م یکه م دمیشن يزیوب بود؟ چخ. صحنه هم تموم شد نیا

 . زود تموم شده بود
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 .دیترک یجما فکر کرده بودم و مغزم داشت م يبه دردها من

 ...رو جمع کردم صورتم

 ...خب

چرا؟ . هعجله داشت که کار تموم بش کمنیر. دمیعوض شده ام نگاه کردم و لبم رو از داخل جو يلباس ها به

به ساعت نگاه . میکرده بود يدو تا پالن کوتاه رو باز. گذشت یمن زود م يهم زمان برا دیشا... دونم ینم

 . مطمئنا درست نبود. کردم

 :سمت جان و گفتم دمیچرخ

 زمان درسته؟* 

مطمئنا . گذشت یزود م! قهیساعت و چهل و پنج دق شیش. تکون داد و من چشمهام رو تنگ کردم يسر

 . گذشت یمن زود م ينداشت و زمان برا يعجله ا کمنیر

 .نشستم یصندل يعوض شدند و من دوباره رو جاها

 :بهش نگاه کردم و گفتم تیعصبان با

 .بس کن* 

شده بود که ماتم  میگر يچنان حرفه ا. روبروم همون شان براون معروفه گریباز نیتونستم باور کنم که ا ینم

واقعا  ينقره ا کدستی يمو نیتونستم بگم که ا یبود و م دیو سف اهیخودش س يموها. يلحظه ا يبرد برا

 .ادیبهش م

 .دنبالته سیجما، پل* 

 :زدم و نگاهش کردم یظیغل پوزخند

 ! بهم مدال افتخار بدن دیدنبالمه؟ اونا با* 

 :تمسخر نگاهش کردم و ادامه دادم با

 . کنم یمشت زالو پاك م کیرو از شر  سیدارم انگل* 

به استعداد  يدلم لبخند يتو ،يزیشدن چ دهیو متقابال، کوب يداد يبا صدا. فرو کردم بمیج يدستام رو تو و

نقشم فرو  يتو یعال ياما خب خودشون معتقد بودن که من به طرز. کرد یبهتر کار م یلیاز من خ. جان زدم

 :دیبا تعجب پرس! خداروشکر. ستین یرفتم و کارم اصال مصنوع

 بود؟ یچ يصدا* 
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که صحنه رو تکرار  میو مجبور شد میو لحن جالبش باعث شد هردومون لبخند بزن ادشیخب، تعجب ز اما

 :کردم زینگاه کردم و بعد چشمهام رو ر واریبا بهت به د. میکن

 خواد خودشو بکشه؟ یم* 

تم و محکم به سمت در رف یمحکم و نسبتا عصب يبا قدمها. زدم يرو مشت کردم و ناخودآگاه پوزخند دستم

 .شد دهیکنار کوب واریکه به د يبازش کردم، جور

 :زدم داد

 .کشمتیو م امیخودم م ایبس کن * 

صورتش راه گرفته بود نگاه کردم و  يرو شیشونیکه از پ یاومد و من به خون رونیاز اتاق ب تیهم با عصبان اون

 .نکنه دایصورتم نمود پ يکردم تو یکردم اما سع دایپ يناخودآگاه حس بد

 به خاطر نجات جونم ازت تشکر کنم؟ دیبا یکن یفکر م. منو بکش ایب. ایب* 

 :زدم که بلند داد زد يپوزخند

  ؟یعوض یفهم یتو چه م* 

 :زدم و گفتم يتمسخر پوزخند با

 فهمم؟ ینم يکه ادعا دار یدون یتو داستان منو م* 

 :شد رهیو با نفرت بهم خ دیکوب واریرو به د مشتش

 .دادمت یقانون م لیتونستم خودم تحو یاگر م. که عاشق کشتنه يا وونهید. يا وونهید هیتو * 

رو  یمخصوصا االن قرار بود حرکت. شده بود دیحس بدم تشد. نگاهم کرد يشتریرفتم و اون با نفرت ب جلو

 :شد قتریگذاشتم و پوزخندم عم وارید يدستم رو کنار دستش رو. کرده بودم ادهیآدام پ يانجام بدم که قبال رو

 هستم؟ يا وونهیچه د یگردنت رو بشکنم تا بهتر بفهم نجایهم يخوا یم* 

 :زد و زمزمه کرد يپوزخند. نبود که مردمک چشمهام رو بلرزونم یمانع نجایا خب،

 ؟یروان يهرزه  یفهمیتو از غم چه م* 

گلوش گذاشتم و  ریساعدم رو ز يتذکر چیم و بدون هابروهام رو باال داد. رو باال آوردم و بهش نگاه کردم سرم

فاصله دادم و تا نفس  یدستم رو کم. تونست تکون بخوره یبود و نم دهیچسب واریبه د. محکم فشار دادم

 واریشد به د دهینکارو کردم که کوبیا یگلوش گذاشتم و با شدت ریو خواست دفاع کنه دوباره ز دیکش یکوتاه

 :پشت سرش
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 کنم، ها؟ یمن درك نم یکنیتو فکر م* 

و  دمشیکوب واریدوباره به د. شکمم اومد يتو یدستم رو ول کردم و مشت. کرد نفس بکشه یم یشدت سع به

 :گفتم

 ؟يدیرو شن لتونیه یقاض يداستان خانواده * 

پوزخند . کرد یفقط داشت نگاهم م. گردنم اومده بود وا رفت و کنارم افتاد کیدفاعش نزد يکه برا دستاش

 :زدم

 .دو سال بود که راجع بهش حرف نزده بودم* 

 :و نگاهش کردم و گفتم دمیچرخ یکم. بردارم مچ دستم رو کرفت یقدم نکهیقبل از ا و

 نه؟ ،يدیپس شن* 

که جان هم  دمیزدم و د يلبخند. گذاشته بود که شروع به دست زدن کردند ریقسمت روشون تاث نیا انقدر

 لیشکل بکشمش، حاال تبد نیتر عیداشتم که به فج میبودم و تصم زاریکه تا قبل، ازش ب يمرد نیا. لبخند زد

 . شده بود زانمیاز عز یکیبه 

استفاده رو کردم و انقدر سر به  نیبهتر مینداشت يلمبرداریکه ف ياز دو روز. رفت یم شیپ یداشت به خوب لمیف

بهم  یدر نبود من کم نیو رزال دیویکردم که د یحس م. شدند یگذاشتم که از دستم عاص نیسر هلن و رزال

 . قدم کیکمتر از  یحت ،یکم. تر شدند کینزد

نصف کار  بایتقر. دستام بود نینشسته بودم و سرم ب یصندل يبودم و رو ییکذا يهمون خونه  يدوباره تو حاال

 :ه بودشان هم روبروم نشست. خوب بودم يتموم شده بود و من سرشار از حس ها

 .يبنداز قیتعو يکار يتو يسابقه نداشته که تو، بخوا* 

 میتونست یشد که نم یانجام م یچنان اشتباهات یگاه یول. کار جا افتاده افتاده بودم يسه ماه خوب تو نیا يتو

 ،يزیهر چ نیحاال از طرف من، جان، مسئول. شد یم لیکار تعط یتا چند ساعت یو گاه میریخنده رو بگ يجلو

 .کار يحرفه ا يگرهایباز ای

 من فقط خسته ام، حق استراحت ندارم؟* 

 !يندار ازیبه استراحت ن یکه تموم نکن یکه تا وقت يتو گفته بود* 

 :رو از صورتم جدا کردم و نگاهش کردم دستهام

 ام؟انگلستان بخشکونم؟ من و گروه پنجاه نفره  يرو تو ایماف ي شهیتونم ر یمن م یکن یتو واقعا فکر م* 
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 :اعتماد به نفس گفت با

 .یش یبهت گفته بودم که خسته م* 

 .موندیکنم شروع نکن ر یخواهش م* 

 :زد، زمزمه کرد یکه چشمهاش برق م یبه جلو خم شد و در حال یکم

 ...هم دیشا* 

از خنده اش خنده ام گرفت و . خنده ریجمله رو شروع نکرده ناخودآگاه تپق زد و خودش اول از همه زد ز هنوز

 :صبر کردم تا دوباره کار از سر گرفته شد

 .فقط بهانه است نیا دیشا. نباشه یهم موضوع فقط خستگ دیشا* 

 :شدم رهیپشت سرش خ يکردم و بعد به پنجره  نگاهش

 .یکن یم میعصبان يدار. موندیبس کن ر* 

 ...لتونیجما ه وانز،یجما ا. جما بود يپدرخونده  موندیر. کرد ینگاهم م داشت

 هیبا . کرده بود داشیجون پ مهیبود که ن یخانواده اش مرده بودند، کس يهمه  یوقت. شونیخانوادگ لیوک و

 . شکمش يگلوله تو

 ...بود و  دهیرو با چشم د زانشیمرگ تک تک عز. رهیداد بم یم حیکه ترج يدختر

 .ستین یخب، بحث خستگ یلیخ. موندینگاهم نکن ر ينجوریا* 

بود و من احساس  يکه مرد واقعا قد بلند یو من نشسته، در صورت ستادهیاون ا. ستادیجاش بلند شد و جلوم ا از

 :کردم یبودن م یبند انگشت

 ...اما حاال دارم. ترس نداشتم يبرا يزیچ چیقبال، ه* 

 .شونه ام گذاشت يشد و دستاش رو رو خم

من گرم  یوقت. نهیکارش هم شهیهم. امیب رونیتا از حس ب دیطول کش يا هیچند ثان. يریبم کمن،یر يریبم

 .تکرار شد يچند جمله ا. میکن يگه که بد بود و دوباره باز یشدم م

. مهم نبود یچیه د،یصورتم پاش يکه خون خانواده ام تو یمن دم،یکه مرگ همه رو با چشمام د یمن يبرا* 

 .تونم از دستش بدم ینم... رهیچشمام بم يتونم بمونم و اجازه بدم اون هم جلو ینم... حداقل تا االن

 يدادم، جور یفشار م یصندل يدسته ها يدستام رو رو. بشه شتریب یکردم تا حس انتقال یهر جمله مکث م با

 :زد یم يدیکه انگشتهام به سف
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 موند؟یگذره، نه ر یوقته که از اون شب م یلیاالن خ* 

 ؟چهار ماه* 

 :رو باال آوردم و نگاهش کردم و آروم نگاهش کردم سرم

 . رو دوست داشته باشم یخوام کس یمن نم* 

 . زد و زده بود یچشمام حلقه م ياشک تو دیبا. از جام بلند شدم و

 . رهیخواد انتقام بگ یم... اما اون هم مثل منه. رو از دست بدم یکس گهیخوام د یمن نم* 

کارها رو انجام  نیاون بود هم يجا یکردم که اگر هر کس یفکر م. تر بودم چارهیب قتایو من حق. چارهیب يجما

دارو،  يایماف ياز کله گنده ها یکیدادن به  یمنف يقضات شهر، که به خاطر را نیاز بهتر یکیدختر . داد یم

 . کشته شد

الاقل دخترش . فته بودبغلش گر يسر دختر سه ساله اش رو تو یاون بدن ب. داره یدونم چه حس یمن م* 

 ...بغلم يمن تو يخواهر چهار ساله . مرده بود

 :مشتشون کردم و گفتم. دیلرز یم دیو با. دیلرز یدستهام م. دادم یادامه م دینبا یعنی. ادامه بدم نتونستم

 .ياریب ادمیمکالمه رو به  نیکلمه هم از ا کیخوام بعدها  ینم. موندیرو فراموش کن ر یهمه چ* 

 ریسرد نفوذ ناپذ يپوسته  هی ياخم کردم و جما تو. بهم و شونه ام رو فشار داد که دستش رو کنار زدم زد زل

 .فرو رفت

 .تو هم برو. کنم نیکه تمر رمیم* 

 :به سمتش دمیچرخ

 .گفتم ینره چ ادتیو . مواظب خودت باش* 

به ماکت ها . وارد سالن شدم یمشک يزانو يهفت و شلوارك باال قهیشرت  یتکون داد و من با همون ت يسر

. کردم کیو شل دمیتفنگ رو برداشتم و ماشه رو کش. دشمنان جما هستند نهایکردم که ا یبودم و فکر م رهیخ

 ...خال يتو

 .کنم داتیکه پ هیفقط کاف... کمپل کوالسیمغزت خواهد بود، مطئن باش ن رهیدا نیا يبه جا* 

 .صورتم پر از نفرت شد و

 . دراز بکشم و بخوابم نیزم يخواستم همونجا رو یانقدر خسته بودم که م. خدا رو شکر. تموم شد...اوف
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 یهم م يانگشتام رو تو. اومد یو باال م دیجوش یمعده ام م يتو يزیچ. شد که جان رفته بود یم يا قهیدق ده

 :از پشت سرم گفت ییکه صدا چوندمیپ

 .صحنه يرو ير یم گهید ي قهیپنج دق* 

هر دو . دادم هیکرد و من دوباره سرجام تک کسیکم رنگم رو ف میجلو اومد و گر یتکون دادم و کس يسر

و  دیبودم د ستادهیکه من ا ییاز محل نشستنش به جا. دمید یجان رو هم م. استال و برنارد. دمید یرو م يمجر

 :دیبهم زد و برنارد پرس یلبخند پر محبت

 !باشه؟ یکبرنامه  يمهمون بعد یزن یحدس م* 

 :انقدر پرشور بود که جان رو به خنده وا داشت لحنش

 ؟یپرس یو از من م یکن یرو م سکیر نیواقعا؟ ا* 

 :و برنارد اصرار کرد دیخند استال

 .خرابش نکن. حدس بزن. زود باش* 

 :باال انداخت و گفت يشونه ا جان

 کنم؟ یرو معرف يمهمون بعد دیمن با* 

 :دیخند برنارد

 ؟يایبه نظرت از پسش بر م* 

برنارد رو  يادا یکه به طرز واضح یصداش رو صاف کرد و در حال. کرد یجان باال رفت و مکث کوتاه يابرو

 :گرفت، گفت یم

 !تیترسا اسم ،يبعد زیمهمان عز نیشما و ا نیا* 

! ترسا. وارد صحنه شدمبزرگم رو کنترل کنم  يتونستم خنده  یکه نم یدر حال. اشاره کردند که وارد بشم بهم

 :و گفتم دمیخند. زبون ها افتاده بود يتو میاسم واقعا به عنوان اسم هنر نیانگار ا

 !بود یباورنکردن* 

و دستش رو محکم فشار  ستادمیجان ا يجلو يلحظه ا. با برنارد و استال دست دادم. دندیسه نفرشون خند هر

 :استال گفت. گرم بود یلیدستش خ. دادم

 .نیبش. کنم یمخواهش * 

 ! ترسا! ترسا. زدم يرنگ نشستم و لبخند ییآلبالو يکاناپه  يکنار جان رو آروم
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 .دعوتم به برنامه يممنون برا* 

 :گفت ییتکون داد و با خوش رو يسر استال

 .قبول دعوت يممنون برا* 

 :به هردومون نگاه کرد و گفت برنارد

 .دیهست نجایا لمتونیاتمام ف يکه برا دیدون یخب هر دوتون م* 

خب . »کشمت  یم«  ياز اون نگاه ها. بهش انداختم یبگه که نگاه يزیابروهاش رو باال داد و خواست چ جان

 ...گفت یم یداغون زیو اگر چ میزنده بود يبرنامه  يما تو

 . ننمتیقالب جما بب يعادت کردم تو. رو صدا کنم تیانگار برام سخته که اسم واقع. ترسا* 

 :کرد دییتا استال

 .بود رگذاریجما واقعا تاث تیشخص. موافقم* 

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 .تونم بگم متشکرم یفقط م* 

 :باال داد يابروهاش رو با حالت بامزه ا جان

 .دیکن یم فیازش تعر دیدار یلیخ گهید* 

 :سمتش و خونسرد گفتم دمیچرخ

 .که تا به حال داشتم یهست یدوست نیتو بدتر* 

 . کنه یم يبرنامه انقدر با ابروهاش باز نیا يدونستم چرا تو ینم. راستش رو باال انداخت يابرو

 واقعا؟* 

 :دیلبهام ماس يحس کردم لبخند رو يلحظه ا يبرا

 ...نه* 

 :دیپرس استال

 د؟یبا هم آشنا بود لمیپس شما قبل از ف* 

 .میکالج با هم بود يتو. بله* 

 :حرف رو عوض کرد و گفت برنارد

 .میصحبت کن لمتونیفکر کنم بهتر باشه راجع به ف* 
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 :زدم و جان گفت يلبخند

 .دیلیهرطور ما* 

 .از طال داره یقلب نشینقاب آهن ریکه ز يو مرد میپوش رو دار یمشک يبانو نجایخب، ما ا* 

 :دیبرنارد عوض شد و پرس يحالت چهره . خنده ریو ناخودآگاه زدم ز رمیخودم رو بگ يجلو نتونستم

 !اومده؟ شیپ یمشکل* 

 .ادیم یلیهم خ ریخود جان م تیلقب به شخص نیفقط ا. نه* 

 لیکه زدم، هرچند دل یحرف یکرده بودم ول یالبته خنده ام رو خوب ماست مال. زد و برنارد هم يلبخند جان

 .داشت قتیحق یخنده ام نبود ول

 ؟يکرد یکار م ياون افراد فوق حرفه ا يبا همه  یوقت یداشت یخب ترسا، چه حس* 

 :گفتم یقیکردم و بعد از نفس عم یاخم. تلفظ کرد یرو با لحن خاص يحرفه ا فوق

 هی ایشه،  یم يکردم که به خاطر آماتور بودنم باهام بدرفتار یفکر م. برام سخت بود یلینگاه اول خ يتو* 

 .و خون گرم بودن یاونا همه دوست داشتن یول... نیمثل ا يزیچ

 :منتظر جوابش شد» و شما؟ « و با گفتن  دیبه سمت جان چرخ برنارد

 .سخت بود* 

 . مکث کوتاه گفته شد هیکه بعد از  يکلمه ا تنها

 ن؟یفقط هم* 

 :دیو جان خند دیپرس برنارد

 .نشون بده نیاز ا شتریکنم که حسم رو ب ینم دایپ يا گهید يجمله * 

 :و استال به سمتم نگاه کرد دمیلبم خند يگوشه  با

 ؟يرو دوست دار يگریباز* 

 .ستیآلم ن دهیشغل ا. یلینه خ* 

 :با شوك نگاهم کردند و استال ادامه داد يدو مجر هر

 ؟يریگ یشغل رو نم نیا يدنباله  یعنی* 

 حیبود که من به شخصه ترج يجور جانشیه. ستیآلم ن دهیواقعا شغل ا يگریکه گفتم، باز يخب، همونجور* 

 .بمونه یبار باق کیتجربه ام در حد همون  دمیم
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 :دیبهم کرد و پرس ینگاه برنارد

 ؟يات دار ندهیآ يبرا يپس برنامه ا* 

 .گم یقطعا االن بهتون نم یول. مطمئنا* 

 :شد رهیبه سمت جلو خم شد و به چشمهام خ یکم استال

صحنه  نیتر نیریش ای ن،یاز سخت تر يکار تو بود، مطمئنا خاطره ا نیاول لمیف نیا نکهیترسا، با توجه به ا* 

 ؟یبرامون بگ یتون یم. يدار

 :مکث کردم و گفتم یکم

داد که اون واقعا اونقدر که  یاش، نشون م هیو گر. شد یبود که خاطرات جما پخش م یصحنه، وقت نیبهتر* 

 . ستیاحساس و خونسرد ن یده ب ینشون م

 :دمیبهش کردم و پرس ینگاه

 نه؟  د،یها رو از جان بپرس نیهم دیخوا یشما م* 

 :تکون دادند و من ادامه دادم يسر هردو

 .کنم تو ادامه بده یصحنه فکر م نیپس تا من به سخت تر* 

 .يهر دو مجر نطوریهم. زد يتکون داد و لبخند يسر

که  الیآخر سر ي قهیپنج دق یول. مکارم جدا کن ي هیصحنه رو از بق نیتونم بهتر یخب، من نم* 

 یکنه که بعد از عمل جراح يرو باز سونیقرار بود نقش ج يا گهیخب کس د د،یدو روز طول کش شیلمبرداریف

بود، بلکه  سونیجداد که نه تنها مربوط به  یرو انجام م یحرکات دیخب اون با. چهره اش عوض شده بود

. من بود يقسمت برا نیکرد و اون قسمت خنده دار تر یم دیحرکات رو تقل دیخب اون با. مختص خودم بود

 .دمیاون دو روز رو من فقط خند

من هنوزم معتقدم نتونستم . شدند یجما کشته م يبود که خانواده  یمن، قسمت يقسمت برا نیو بدتر* 

 . احساساتش رو خوب نشون بدم

 :گفت استال

 . یکن یو من معتقدم تو اشتباه م* 

 :قسمت رو بگه نیو برنارد گفت که جان بدتر دمیخند

 . قسمت برام اون بود نیکنم بدتر یبکوبه و با مشت بزنم، فکر م واریاون قسمت که قرار بود ترسا من رو به د* 
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. خواد یم يشتریب حیکرد که انگار توض يبرنارد چهره اش رو جور. دمیانداختم و آروم خند نییرو پا سرم

 :خنده ام گسترده تر شدنگاهش کردم و 

 ...میداشت کیکوچ يدعوا هی مونییآشنا يمن و ترسا ابتدا... خب* 

 :کردم زمزمه

 !!ک؟یکوچ* 

 :زد و گفت یهم لبخند بزرگ خودش

اون صحنه من  يلمبرداریموقع ف. میداشت میکن يباز لمیف يکه قرار بود تو يمشابه صحنه ا یاتفاق بایتقر* 

راحت  یلیاون قسمت خ يترسا باز يبرا. که بتونم تمرکز کنم دیطول کش یلیخ. افتادم یاون دعوا م ادیهمش 

 . تر بود

 :استال گفت يبعد از چند لحظه ا. کرد و به استال نگاه کرد یبرنارد من و من. نگفتم يزیو چ دمیخند

 .دیشما با هم هست نکهیبر ا یهست مبن ییها عهیخب، شا* 

که نگاه اون هم مثل من پر از  دمیبا شوك نگاهش کردم و د. اتمون برده بودمن و جان هر دو م. کرد یمکث

 :برنارد ادامه داد. تعجبه

 !شما هست؟ نیب یخاص يرابطه * 

خنده  ریز میدر واقع همزمان زد. خنده ریکردم و زدم ز یفکر م تونیراه برا يداشتم به صحبتمون تو ناخودآگاه

 :گفت. با تعجب نگاهمون کنند يباعث شد که هردو مجر نیو ا

 !کنم؟ یکه من دارم فکر م یکن یفکر م یبه اون يتوام دار* 

 :به خودم مسلط شدم و گفتم يا هیبعد از چند ثان. کردم خنده ام رو کنترل کنم یتکون دادم و سع يسر

 خاص؟* 

 :بهم انداخت و گفت یبینگاه عج استال

 . میکه جواب شما رو بشنو میما هنوز منتظر* 

 :و گفتم دمیلبم رو جو ي گوشه

 !ــــــــــدیخب، شا* 

 :زد و گفت یجان لبخند بزرگ. هردوشون باال رفت يابروها

 . کنه یم یداره شوخ* 
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 .میما فقط با هم دوست* 

انگار که دوتا مجرم جلوشون نشسته . بود نیهم قایچون دق! ییگم بازجو یم. کردند مونییبازجو گهید کمی

 . مصاحبه اومده بودند يخواستند اعتراف کنند، نه دو نفر که برا یبودند و م

جلوم رو گرفت  نمیبش نمیسوار ماش نکهیقبل از ا. میایب رونیب ویکه از استود میربع ساعت آماده بود بایاز تقر بعد

 :و گفت

 .بود زیشبهه برانگ یلیخ دیاون شا -

فاصله  میعاد یاز زندگ یبیدعوا با پدرم به طرز عج هیبا  .کردم و راه افتادم یو بعد ازش خداحافظ دمیخند فقط

 نگیپارک يرو تو نیماش. کنم یتونم مثل سابق زندگ یدونستم که نم یم ن،یگرفته بودم و حاال، بعد از ا

آروم . و حرکت کردم دمیکش میشونیپ اواسطکاله لباس بهاره ام رو تا . قدم بزنم یگرفتم کم میگذاشتم و تصم

وقت  یلیرو خ انایاغراق د یب انا،یگناه د. رفته ادمیمدت از  نیا يتو زایچ یلیکردم که خ یزدم و فکر م یقدم م

 ...آدام ای. بودم دهیبود که بخش

. گرفتم شیو راه برگشت رو پ دمیصورتم کش يتو شتریو با حس شروع شدن بارون کالهم رو ب دمیکش یآه

 . تنگ یلیخ. دلم براش تنگ شده بود

جرئت  یحت. سر جام خشکم زد يچند لحظه ا ياز کنار پام نفسم رو حبس کردم و برا يزیرد شدن چ حس با

آب دهنم رو . نگاه کنم دیمال یکه داشت خودش رو به پام م يبندازم و کنار پام و موجود نیینداشتم سرم رو پا

 يبرا. شدم رهیکنارم خ يله گربه تو بهقورت دادم و آروم نگاهم رو تا کنار پام چرخوندم و آروم تر خم شدم و 

 . شده بود یبدون فکر به لباس هام که گل. بغلم تا گرم بشه يبدون فکر بلندش کردم و گرفتمش تو يلحظه ا

 يگرم دما ریبا ش. میو خشک کرد زیهردو به کمکم اومدند و بچه گربه رو تم نیورودم به خونه هلن و رزال با

که چه موجود خوشگل و دوست  دمیبود که نگاهش کردم و د نایا يو تازه بعد از همه  میبدنش رو باال برد

که داشت  نیآروم موهاش رو نوازش کردم و به رزال. خالص یو روشن بود و چشمهاش، آب رهیموهاش ت. هیداشتن

وقت  چیبه هگر يمادرش به مو تیبه خاطر حساس یعاشق گربه بود ول یاز بچگ. کرد یبا ذوق به گربه نگاه م

 يلبخند. فتادیدرسهاش بود که به فکرش هم ن ریبعد از جدا شدنش هم انقدر درگ. داشته باشه یکینتونست 

هلن . اومدم و نشستم کنارشون رونیاز حموم ب یبعد از دوش کوتاه. بهش زدم و رفتم تا خودم رو مرتب کنم

 :طعنه زد

 .يما وقت دار يتو برا شهیباورم نم -
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 :شونه اش زدم و گفتم يرو يا ضربه

 نه؟ ،یکن یتو که درك م -

 :باال انداخت که ادامه دادم يا شونه

 .دارم اجیبه کمکتون احت. رو شروع کنم يکار هیخوام  یراستش م -

 :شدند و من گفتم رهیبهم خ هردوشون

 . کنم سیشرکت تاس هیخوام  یم. شروع کنم دیکار جد هیخوام  یم -

 :هلن لب هاش رو جمع کرد و ادامه دادم. گرفته بود یجالب چیپ نینازك رزال يابروها

 .لباس یشرکت طراح هی. انجام شده بایکارهاش تقر -

 :زمزمه کرد يبعد از چند لحظه ا. بود رهیباز مونده بود و با تعجب بهم خ یکم نیرزال دهن

 ؟یکن یم یشوخ -

 :زد غیج یکردم که از جاش بلند شد و با خوشحال نگاهش

 !هیعال نیا -

 نیا. کنه هیرو تخل جانشیو اجازه دادم تا ه دمیخند. هیگفت که عال یو م دیپر یم نییزد و باال و پا یم غیج

 یدر حال يا قهیبعد از چند دق. لباس مطرح کنه يطراح ها نیخوب بود تا بتونه اسمش رو ب تیموقع هیبراش 

 :کرد یهلن هنوز داشت نگاهم م. کرد ولوبه نفس نفس افتاده بود اومد و خودش رو کنارم  تیکه از شدت فعال

 چقدر از کارهاش مونده؟ -

 :گرفتم، بند انگشتم رو نشونش دادم یخودش رو م يکه ادا یحال در

 .نقدریا -

مثل  يزیچ هی ای. صبر کن گهید نقدریگفت ا یداد و م یبند انگشتش رو نشون م. کار عادت خودش بود نیا

 . نیا

 .اون هم خوشحال شده بود. لب زمزمه کرد ریز يزیتکون داد و چ يسر

 . خوشحال بودند یلیدوشون خ هر
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اما . ارمیدر ب یبیع لیو وسا وارهایرنگ د بیکردم از ترک یم یسع. شده رو از نظر گذروندم دهیاتاق چ سرتاسر

 .یمشکل از من بود، نه از طراح

 یزل زده بودم و حت يریش يوارهایبه د. فشردم یانگشتام م نیلباسم رو ب ياسترس داشتم و پارچه  دایشد

 :زد يلبخند.شونه ام زد، جا خوردم يبا دو انگشت رو یو وقت. ستادهیمتوجه نشدم که هلن کنارم ا

 .همه اومدن -

لبخند . به فرم اول نگاه کردم. دبرگه به طرفم دراز کر يتکون دادم و اون دسته ا دنیفهم يبه نشونه  يسر

 . دیدرخش یعکس نفر اول م يتو یدرخشان

 ومده؟یجان هنوز ن -

 :دادم و زمزمه کردم رونیتکون داد و من نفسم رو ب يسر

 .ریباهاش تماس بگ -

 :رو گرد کرد چشمهاش

 من؟ -

به خودم  ینگاه. بهم داد یلب فحش ریحدقه چرخوند و ز يبهش انداختم که چشمهاش رو تو يدار یمعن نگاه

 :اومد یحرف زدن هلن م يصدا. رفتم رونیانداختم و لباسم رو صاف کردم و از اتاق ب

 د؟یایب دیخوا یکه م دیمطمئن ر،یم يآقا* 

 :زدم يلبخند. بودند یسالن اصل ينفر تو یس بایتقر

 .دیخوش اومد یهمگ* 

 :گفتم انشونیبه خوندن اسم ها کردم و بعد از پاشروع . نفر آروم شروع به زمزمه کنار گوش هم کردند چند

 . لطفا دیکن شونییمایخانوم هادسون، راهن* 

دهن باز کرده . بود ستادهیهلن اومده بود و کنارم ا. از اتاق ها برد یکیرو به  یزد و افراد گروه طراح يلبخند

 .لند شدب يدو نفر یکی غیبدم که جان وارد شد و همزمان ج حیرو توض يزیبودم که چ

 !رهیاون جان م... من يخدا* 

 یشده و نم جیدونستم که گ یزد و من از حالتش م يجان لبخند. بهشون انداختم و ابروهام رو باال دادم ینگاه

 :دیپرس یو با حالت خاص ستادیرو برد و جان کنارم ا میهلن گروه گر. بگه يزیتونه چ

 ن؟ینطوریدخترا ا يهمه * 
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 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 .ذوق کنن دنتیاجازه بده از د. يهنرمند هیتو  زم،یعز* 

هم  نیهلن و رزال م،یتکون دادم و با هم به دفتر رفت يسر. گفتم که خنده اش گرفت یبده رو با چنان لحن اجازه

 :گفت یبه فارس يو با لحن خنده دار دیمقدمه لپ هلن رو کش یجان ب. اومدند يبعد از لحظه ا

 ؟يشما چطور -

 هیدونم بق ینم. دیکه مردمک چشمهاش لرز دمیگونه اش گذاشت و من د يدستش رو رو يلحظه ا يبرا هلن

 :گفت يا هیبعد از ثان. ختیو دلم ر دمیاما من د. نه ای دندیهم د

 بود؟ يچه کار نیا -

 :بهش انداخت و گفت یبینگاه عج جان

 .میما دوست ال،یخ یب -

 .میستینه، ن -

کتش فرو کرد و  بیج يبهش زل زد و بعد حالت نگاهش عوض شد و دستاش رو تو يچند لحظه ا يبرا جان

 :لب گفت ریز

 ...من يخدا* 

 :زدم، گفتم یزل م رونیکه از پنجره به ب یو در حال دمیناخودآگاه خند. رفت رونیب يا گهیحرف د چیه یب و

 .شه یاوضاع داره بهتر و بهتر م* 

 :و گفت تند نگاهم کرد هلن

 !خفه لــــــطفا -

 :بغلش زد و گفت ریدستاش رو ز. دیخند نیبهش رفتم و رزال يغره ا چشم

 .که دوستمون ندارن میعالقه مند بش ییکه به مردا نهیما سه نفر ا ریکنم تقد یفکر م -

. زل زدم رونینگفتم و فقط به ب یچیه. کردم یمنقبض شدن فکم رو حس م. بالفاصله بعدش بغض کرد و

 :طرفش و گفتم دمیناخودآگاه چرخ

 .تند نفس بکش ،يبغضت رو بخور يخوا یم یوقت -

 :مسخره کرد هلن

 ؟يهم بلد زایچ نیواقــعا؟ تو از ا -
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 :لحن خودش جواب دادم با

 !خفه لطفا -

کرده  همه کارشون رو تموم بایهم که تقر یو بعد از ساعت میدور هم نشست. انداخت نییو سرش رو پا دیخند

. بود شهیجان هم نشسته بود و ساکت تر از هم. کرد و گفت که جلسه داشته یعذرخواه. دیرس دیویبودند، د

رو  یداد که چه مسائل یم حیوضآروم ت دیوید. و بهم چشم غره رفت دیبه هلن انداختم که لبش رو جو ینگاه

 . نیمثل هم ییزایو چ میریسخت نگ یچه مسائل يو تو میکن تیرعا

شده  یاز دستش عصب. شد یم رهیزد و دوباره به روبرو خ یم يپوزخند یکه هر از چند گاه دمید یرو م جان

 یزنه ول یدونستم که اصال به هلن پوزخند نم یهرچند م. کرد یرو زجرکش م چارهیعمال داشت دختر ب. بودم

بهش کردم و پنج  ینگاه. دزده بو رونیبود که خون ب دهیدونست و انقدر لبش رو جو یخودش نم چارهیاون ب

 گهیگروه لباس شب طرح بزنند و گروه د کیقرار بود . میکن یکه کارها رو بررس میجمع شد زیدور م ينفر

چرك  ياز برگه ها رو جدا کردم تا وقت درس خوندن به جا يسر کیتونم بگم  یبه جرئت م. لباس مردانه

 . میشد نگیمدل يها یو منتظر ورود متقاض میجدا کرد همطرح ده نفر رو با کمک . ازشون استفاده کنم سینو

کال ده نفر . کردم یدخترا رو نگاه م بیبه ترت. مرد کمک کنند يانتخاب مدل ها يو جان قرار بود برا دیوید

دختر به . روبروم چشمهام گرد شد يصحنه  دنیو ناخودآگاه با د میشد يجداگونه ا يوارد اتاق ها. اومده بودند

. شروع به ژست گرفتن جلومون کرد رشونینسبتا بلندش رو درآورد و با ست لباس ز يشدن پالتومحض وارد 

اندازه . فرمش رو نگاه کردم. رو نگاه کرد يا گهیکه کال طرف د نیزد و رزال يکه لبخند گشاد دمیهلن رو د

هلن هم . نداشت یرمف يرو کلیاصال ه یقدش بلند بود ول. فوت بود 5.7 بایهاش نوشته شده بود و قدش تقر

. بود یدختر مو بلوند جذاب ينفر بعد. تونه بره یتشکر کرد و گفت که م قهیدقکرد و بعد از پنج  یمثل من فکر م

 . نداشت اما به شدت جذاب بود یچندان ییبایز

نه چندان  يکرد با حرص با صدا یکه غر و غر م یدر حال یدختر اول. میدیده نفر هفت نفرشون رو پسند از

 :گفت یآروم

عده چوب  هی. شه ینم تونیصورتتون هم حال ياگر بکوبنش تو یحت. هیچ لیاستا دیفهم یشما احمقا چه م* 

 . نریزایگن د یخشک انتخاب کردن به خودشونم م

. کردند یپرش نگاه م يادیز کلیاومده بودنند و با تعجب به ه رونیگفته شد که همه ب یدر حال نایا يهمه  و

 :گفت يبلند شد و هلن با حالت ناباور يچند نفر يخنده  يصدا. رفت رونیب يا گهیحرف د چیه یب
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 !بود یمثل اسب آب کلشیه. کاش من اعتماد به نفس اونو داشتم* 

 :و گفتم دمیکش ینفس. خنده بزرگتر شد و من ابروهام رو باال دادم موج

 .سرکارمون میخانوما، فکر کنم بهتره برگرد* 

 . باال انداختم و وارد اتاق شدم ينگاهم کردند و من شونه ا همه

 

 

. 

. 

. 

بچه ها کنار  یداوطلب ها رفتند و چه زمان يهمه  یکارها تموم شد، چه زمان یمتوجه نشدم که چه زمان یحت

اون  يفکر چشمها يهنوز تو. حال خودم نبودم يمن تو... من. خنده هاشون بلند شد يهم نشستند و صدا

! دلبر یهمون حالت، همون رنگ آب. دارند کسانی نقدریا ينامربوط به هم چشمها نقدریچطور دو نفر ا .دختر

 .چشمهاش داشت يرو تو تیمیمخلوط با صم يهمون سرد. همون نگاه یحت

 ...زده رو خی يگرما همون

م احساسات تونست ینم. شدم رهیو بهش خ دمیدخترك کش يپرونده  يتو یعکس پرسنل يانگشتم رو رو آروم

 ...همون چشمها. کردم یآدام نگاه م يانگار داشتم به چشمها. رو کنترل کنم انمیدر حال غل

 ... به دو نفر کامال نامربوط متعلق

رو داشت  یعکس همون حالت ينگاهش تو. رمیکردم نگاهم رو از عکس دختر بگ یو سع دمیکش یقیعم نفس

 يها رو از پشت گردنم رد کرده بودم و مورب تو يهنزفر. کردم یکه داشتم سر کالسش آهنگ گوش م

سرم رو  یوقت وزدم  یرو م اناید يکاغذ طرح چهره  يداشتم رو. گوشهام گذاشته بودم و حواسم به درس نبود

نگاهم  يهردو ابروش رو باال داده بود و با حالت طلبکار. ستادهیا نهیکه کنارم دست به س دمشیباال گرفتم، د

و دور گردنم انداخت  دیرو از گوشم کش يکارم کردم، آروم هنزفر يبدون توجه شروع به ادامه  یو وقت. کرد یم

همون نگاه . دمید یچشماش م يکردم و همون نگاه رو تو ینگاه م نتریو کایحاال به عکس دختر جس. و رفت

 ...طلبکار رو
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. ختمیموهام رو با دست به هم ر. شدم رهیدادم و به سقف خ هیتک یصندل یزدم و آروم سرم رو به پشت يلبخند

 يآشنا تو ياما همون گلوله . دونستم یرو نم لشیدل. سوزه یو حس کردم چشمهام م دمیکش یقینفس عم

 .براش تنگ شده بود یقابل تحمل ریدلم به طرز غ. کرده بود ریگلوم گ

و  دمیکش رونیروبروم ب ياز دسته کاغذ ها يدیخارج شدنم از اون حالت، کاغذ سف يو برا دمیکش ینفس دوباره

دور ازم نگاه کردم که به شدت  یبه چهار نفر کم یکنم اما وقت یداشتم برگه رو خط خط میتصم. جلوم گذاشتم

 دم،یتراش یکه مداد رو م یدر حال. بزنمطرح  یبودند به سرم زد که لباس هیمشغول بحث راجع به مراسم افتتاح

 .کردم دنیو رو کردم و شروع به کش ریذهنم لباس رو ز يتو

 فراموش کرده؟... ایهنوز منتظره من جوابشو بدم،  ادمه؟ی هنوز

جان . کدر بود دمید. سرم رو باال گرفتم. دمیکش یام احساس کردم و آه نهیقفسه س يتو یفیفکر درد خف نیا از

حس  يلحظه ا يو به کاغذم نگاه کردم و برا دمیخند. شکمش زد يگفت که هلن محکم با آرنج تو يزیچ

 یحت. که به سرفه افتادم دمیکش یآب دهنم رو با صدا قورت دادم و چنان نفس. دیکردم که خون به صورتم دو

چند . کارو کرده باشم نیکه ا شدیکردم و باورم نم یبه طرح نگاه م. نه ای دهیبه طرفم چرخ یمتوجه نشدم کس

 دیو سف اهیس ي هیبه طرح اول. صورتم باال آوردم يه رو با دو دست گرفتم و روبروبار محکم پلک زدم و برگ

 !خودم. ن کار رو کرده بودمیخودم ا. شدم و دوباره پلک زدم رهیخ

استاد سابقم رو زده بودم با دو تا چشم درخشان رنگ  يطرح چهره  یروم قهیطرح لباس شب  يمن به جا

که  ییصداها. خورد یاز درون منو م یحس. انداختم زیم يبرگه رو رو و دمیلبام رو جو. نشده وسط صورتش

 ينگاه ها دنیو با د دمدفعه از جام بلند ش هی. کرد یم میداشت روان دندیکش یم ادیمغزم همزمان فر يتو

 . زمزمه کردم که سردرد دارم و بهتره استراحت کنم ه،یمتعجب بق

 :دیکش یم غیشرور مغزم هنوز ج يصدا. نگاه کردم نهیآ يشده ام تو دیسف يآسانسور شدم و به لبها وارد

 .بهتر از تو یلیخ یکی. کرده دایرو پ يا گهیکه مطمئن باش االن کس د ياونقدر طولش داد* 

 

 :با محبت ذهنم صداش رو قطع کرد طرف

 .اون دوستش داره، عاشقشه* 

 :کرد یکه با من صحبت م انگار

 .وزم منتظرتهکه هن نیبرو و خودت بب* 
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ذهنم خفه شده بود اما  يتو يصدا. دادم هیتک نیماش يفلز يرو به بدنه  میشونیدستهام گرفتم و پ نیرو ب سرم

انقدر کالفه بودم . شدم نیو سوار ماش دمیموهام کش يتو یبعد از چند لحظه دست. من واقعا سردرد گرفته بودم

پدال گاز فشار دادم و  يپام رو رو چنانکار رو کردم و با حرص  نیا یبه سخت. تونستم روشنش کنم یکه نم

با هجوم باد سرد . آوردم نییرو تا ته پا شهیزدم و ش يپوزخند. از جا کنده شد یوحشتناک غیج يبا صدا نیماش

 . آروم شدم یبه صورتم کم

 رونیهدف از شرکت ب یبرگشت و تازه متوجه شدم ب يبه حالت عاد دنمیتا نفس کش دیطول کش يا هیثان چند

نفسم  یحت. کردم و دور زدم ادتریسرعتم رو ز. کنم. کنم یم یهدف تر دارم به سمت ناکجاآباد رانندگ یزدم و ب

ناخودآگاه ترمز  ییآشنا ریمس دنیبا د. ردمک یو به تابلوها نگاه م دمیجو یگونه ام رو از داخل م. دیلرز یهم م

سرم رو تکون دادم تا از شر . که به ذهنم خطور کرده بود ياز فکر کردم و حس کردم ضربان قلبم باال رفت

ترس پام رو  یو کم اطیمغزم رو دربر گرفته بودند خالص بشم و با احت هیصدم ثان کیکه در عرض  يافکار

 .شدم ابونیگاز فشار دادم و وارد خ يرو

دادم و  یتند تند آب دهنم رو قورت م. بزنه رونیدادم هر لحظه از دهنم ب یزد که احتمال م یانقدر تند م قلبم

 يروز کیداشتم که  يبه پنجره ا یکامل دید. نتونستم ادامه بدم و ترمز کردم گهیشدن به اون خونه د کیبا نزد

شدم و جلوتر رفتم و به  ادهیپ نیآروم از ماش. خاموش باعث شد دلم بلرزه يچراغ ها. وارد خونه اش شده بودم

زدم و تازه متوجه  يکنارش بودن رو بزنم لبخند دیکه مجبورم کرده بود ق لمیاون ف ادیبا . شدم رهیپنجره خ

فاصله  یکه با کم يو به سه نفر دمیضربان قلبم باال رفت و آروم چرخ. از پشت سرم شدم یمست يخنده ها

حس کردم و آروم به آب دهنم رو قورت دادم و جلو اومدنشون رو . انداختم ینگاه کردند یازم، داشتند نگاهم م

 دنیپرت کردم و شروع به دو يشد کفشهام رو گوشه ا شتریکه سرعتشون ب يدر لحظه ا. رفتم نیسمت ماش

 ور يپرت کردم و قفل مرکز نیماش يخودم رو تو. تونستم نفس بکشم ینم یکه حت دمیدو یچنان م. کردم

و با تکون  دمیکش ینفس. اومد کجا انداختمش ینم ادمی یحت. ستیدر کار ن یچییو تازه متوجه شدم که سو. زدم

 یصورتم از حرارت م. شدم رهیاومدم و به سه تاشون خ رونیب نیاز ماش تیدادند با عصبان نیکه به ماش يدیشد

انگار همه اش دود شده بود و  هیاول رساون ت. گرفت یاز حدم نشات م شیب تیحرارت از عصبان نیسوخت و ا

 :و گفت دیدخن شونیکی. رفته بود هوا

 !اوه، موش کوچولو خودشم مشتاقه* 

 :سکسکه کرد شونیکیزدم و سرم رو باالتر گرفتم که  يپوزخند
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 !است …گرهیباز …همون …نیا* 

 :گفت یبودم و دوباره دوم ستادهیممکن ازشون ا يفاصله  نیدورتر در

 !میندار تیما کار …نجایا ایب! نترس* 

 

 يدستش بهم بخوره چنان لگد نکهیدفعه به سمتم حمله کرد اما قبل از ا کیاز همه مست تر بود که  یسوم

به سمتم هجوم آوردند و  يصحنه دو نفر نیا دنیبا د گهیدو نفر د. نیزم يشکمش زدم که پرت شد رو يتو

 با تعجب به مرد قد بلند. نبودکار من  یکی نیاما ا. پرت شد نیزم يهم رو یبهم برسند نفر دوم نکهیقبل از ا

باال  نیامان از ا. ختیکرد نگاه کردم و قلبم دوباره ر یبود و داشت نگاهم م ستادهیدورتر ازم ا یکه کم یکلیه

 …تپش يرفتن ها

خب مشکل . دمیکش ینیشکمش خورد، اون به خودش اومد و من ه يکه تو يشده بود که با ضربه ا رهیخ بهم

 یم یکیکه سمت آدام بودند، اگر  يزدمش و اون دو نفر ینفر سمت من بود و من واقعا م هیبود که  نیا

 .زدند یخوردند ده تا م

 

 

 .بودم ریدرگ یهنوز با نفر سوم من

بعد از . که حس کردم مغزش جا بجا شد دمیکوب نیکاپوت ماش يگردنش رو گرفتم و چنان سرش رو تو پشت

آدام که آش و الش شده بود  دنیبا د يظه اافتاد با دو به سمت اون دو نفر رفتم و لح نیزم يرو حالیب نکهیا

 .خنده ام گرفت

 :لب زمزمه کردم ریز

 !مجبورت کرده یک. سوسول يپسره * 

عقلم رو از دست  يلحظه ا يحس کردم برا راهنشیپ نیآست يخون رو دنیبا د. نگاهم کرد یو عصب دیشن که

با . تونستند تکون بخورند یافتاده بودند و نم نیزم يهم رو گهیبه خودم اومدم که اون دو نفر د یدادم و وقت

 کمیگرفتند که  یم ادیبود و  دهیاز سرشون پر یمست گهید. اما حقشون بود. خودم هم جا خوردم دنشونید

 . خوددارتر باشند

 !بود به خاطرت چاقو بخورم کینزد ؟یقدر نشناس نقدریا شهیتو هم* 
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 :گفتم يبهش انداختم و با لحن مسخره ا ینگاه

 ؟یخوبـــــ* 

 :بهم رفت که ادامه دادم يغره ا چشم

 ؟یخوب. ينه، جد* 

 :دیجواب دادن سوالم پرس يباال انداخت و به جا يا شونه

 ؟یینجایچرا ا* 

 . موند رهیبازوش خ یقسمت خون يبهش انداختم و باز هم چشمهام رو ینگاه

 .يدار يزیتو خون ر* 

 :سوال قبلش رو تکرار کرد که گفتم مصرانه

 ؟یکن یتو باور م. شدم یرد م نجایاز ا یداشتم اتفاق گمیمن م* 

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :زدم و گفتم يپوزخند. بهم انداخت و سرش رو تکون داد یبیعج نگاه

 ؟یخودت زخمت رو پانسمان کن یتون یم* 

نفسم رو . تکون داد یگرفت و سرش رو به عالمت منف طنتیاز ش يحس کردم نگاهش رگه ا يلحظه ا يبرا

 :دادم و زمزمه کردم رونیب

 ؟يخوا یکمک م* 

لبهاش جا گرفت و آروم دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به داخل  يگوشه  یپر از شرارت لبخند

 . کرد ییراهنما

 .یینجایتو فقط به خاطر جواب دادن به من ا یمدت طوالن نیکنم که بعد از ا یمن فکر م* 

وارد . کردم اون جواب بود یکه فکر نم يزیبه تنها چ تیاون موقع يمن تو. حدسش غلط بود. نگفتم یچیه

زدم و بهش نگاه کردم  یلبخند تلخ. زد یلیاز خاطره به محض ورود به صورتم س یخونه اش شدم و حجم داغ

 نیکردم کمتر یو خودم سع نهیمبل بش يبهش گفتم رو. بود ستادهیبه دست روبروم ا هیاول يکه جعبه کمک ها
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رو  راهنشیاز من باشه پ یمتظر حرف نکهیبدون ا. لباسش پاره شده بود نیآست. تماس رو باهاش داشته باشم

 نه؟. دوم بود يدفعه . درآورد و من حس کردم که گونه هام داغ شد

 يکار چیه. کردم نگاهش نکنم، لمسش نکنم یم یکردم، سع یم یبازوش رو ضد عفون يکه زخم رو یحال در

قورت دادم و  یآب دهنم رو به سخت. کردم ینگاهش رو حس م ینیسنگ. باالتر بره نیش قلبم از انکنم که تپ

 :گفتم

 .رم یم گهیمن د. تموم شد* 

 :گفت یناگهان

 ...نه* 

 !نه؟* 

 . نرو* 

 :کردم زمزمه

 چرا؟* 

 :زد يپوزخند

 ؟یدون یواقعا نم* 

 !بدونم؟ دیبا* 

 !يمکالمه ا عجب

 :تر کرد کیگرفت و صورتش رو به صورتم نزد چپم رو با دست قاب ي گونه

 .بهت گفته بودم دوستت دارم* 

 :آب دهنم رو قورت دادم و زمزمه کرد دوباره

 ؟يتو که هنوز دوستم دار* 

صورتش رو . سکوت من گفت و من فقط نگاه کردم دنیبا د یظیهوم غل. نگاهش کردم و پلک زدم فقط

 :و گفت دمیلبهام رو جو. کردم یپوستم حس م يآورد و من نفسهاش رو رو کترینزد

 .يرو منتظر بزار یکیبده که  یلیخ* 

کارو  نیدونستم چرا ا ینم یاز جام بلند شدم و حت. جا خورد یکه کم دمیصورتم کنار زدم و د يرو از رو دستش

 :گفتم! کردم
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 .یرس یتو خوب به نظر م. نباشه یاجیبه حضور من احت گهیکنم د یفکر م* 

 . کردم که برم که دستم رو گرفت و مانعم شد عقب

 .يتو هنوز دوستم دار* 

 :گفت يشتریب نانیبا اطم. دوختم نییزدم و نگاهم رو به پا يپوزخند

 !يهنوز دوستم دار! تـــــو* 

حس . دمشیو دستام رو دو طرف صورتش گذاشتم و محکم بوس دمیبه سمتش چرخ یحرکت ناگهان کی در

که حس کردم دستهاش دور کمرم حلقه شد آروم کنار  يا هیبعد از ثان! و خودم همکردم نفسش بند اومد 

 :دیآروم نگاهم رو ازش گرفتم و اون خند. به چشمام زل زده بود. شدم رهیو بهش خ دمیکش

 .حاال بگو* 

 رو؟ یچ* 

 ...رو یلعنت يهمون جمله * 

لرزش . به چشمهاش نگاه کردم میفاصله گرفتم و مستق یاز حد صداش و کم شیب یام گرفت از کالفگ خنده

 .شد قلب من هم بلرزه یکه باعث م دمید یمردمکش م يتو یفیخف

 . دوستت داشتم شهیمن هم* 

خودم رو کامال ازش جدا کردم . حس کردم که با آرامش این کارو کرد. عمیقی کشید و چشمهاش رو بست نفس

نه مثل اون آرامش هاي قبل از . نه، اصال به طرز عجیبی آروم بودمآروم تر از همیشه، . و بهش خیره شدم

 . نه مثل اون سرمایی که بهش عادت کرده بودم. طوفان

 . این آرامش رو نمی شناختم جنس

تا به حال با این همه احساسات با هم درگیر . نمی فهمیدمش. پر بود از حسی که متوجهش نمی شدم قلبم

 . ور دیانا هم همین االن، اینجا نمی تونه حالم رو به هم بریزهمطمئن بودم حتی حض. نبودم

انگار هیچکدوممون نمی دونست به . سکوت حاکم بود... و سکوت. انحناي کوچیکی به سمت باال داشت لبهاش

حس . یاد اون روز افتادم و اون فیلم. دستم رو گرفت و بی حرف به دنبالش روي کاناپه نشستم. دیگري چی بگه

مرور خاطرات عصبیم می . فکر نکنم دلبهام کج شد و سعی کردم به اتفاقاتی که توي این خونه افتاده بوکردم 

 ...این سکوت رو. کرد و من نمی خواستم این لحظه رو به هم بزنم

 .فکر نمی کردم هیچ وقت برگردي* 
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 :و نگاهی بهش انداختم  خندیدم

 .دم روي زمینممن مهربون ترین و بخشنده ترین آ! می دونی که* 

 :لحن معناداري گفت با

 !آره خب* 

 . معناي هرچیزي رو می داد جز تایید! آره اون

 تو این طوري فکر نمی کنی؟* 

 :رو به سمت خودش کشید و گفت من

 .مطمئن باش باهات هم عقیده ام* 

با انتهاي انگشتهاش . کرد سرم رو به شونه اش تکیه بدم و خودش چونه اش رو روي سرم گذاشت مجبورم

 :موهام بازي می کرد و شنیدم که گفت

 .براي همه چیز. متاسفم* 

 .نمی خوام دیگه راجع به این مسئله چیزي بگی* 

 :نگاهم کرد و ادامه دادم مستقیم

 . همه چیز دیگه تموم شده* 

خم و وقتی که . محبتش رو از چشماش حس می کردم. لبهاش بیشتر شد و لبخندش حالت خنده گرفت انحناي

بیش از حد آروم بودم و نمی دونستم بعد از . شد و دوباره من رو بوسید، حس کردم که عشق بیشتر شعله کشید

 . این همه ماجرا، این آرامش از کجا نشات می گیره

. همون رنگی که عاشقش شده بودم. آبی خالص. رو بین دستهام گرفتم و به چشمهاش خیره شدم صورتش

 .ساده تر. صاف تر

 ...تر خالص

حس بی نظیري که تجربه می . آرامش مطلق من این چشمها بود. مالیمم از روي لبم کنار نمی رفت لبخند

 . کردم

دوباره خندید و وقتی نگاه عجیب من رو دید، . اش رو حس کردم و بعد دیدم که به پشتی مبل تکیه داد خنده

 :گفت

 االن باید ازت درخواست دوستی بکنم؟* 
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 :با لحن اغواگري گفتم. رو باال بردم و از دیدن چین گوشه ي چشمهاش قلبم ریخت ابروهام

 .فکر می کنم* 

 . گوشه ي چشم نگاهم کرد و با چنان شدتی خندید که جا خوردم از

 .همش دارم با اولین برخوردهامون مقایسه ات می کنم. خداي من* 

وقتی نگاهم و تاي ابروي باال . بعد خنده اش تموم شد رو زیر چونه ام زدم و بهش خیره شدم تا ثانیه اي دستم

از جاش بلند شد و من . داده ام رو دید دستی به گوشه ي لبش کشید و براي لحظه اي حالت نگاهش عوض شد

 چه مرگش شده بود؟. لعنتی... وات د. با تعجب این تغییر و رفتنش رو نگاه کردم

 :از جا بلند شدم و گفتم. به مسیر رفتنش خیره بودملحظه اي طول کشید تا برگشت و من هنوز  چند

 چی شده؟ حالت خوبه؟* 

 .به صورت خیسش. تکون داد و من بهش خیره شدم سري

 مطمئنی؟* 

. اوه ... یه حفاظ غیر قابل دیدن... دوباره سر تکون داد حس کردم کمی از حال قبلش فاصله گرفته و یه وقتی

 .بی خیال

 :ر چشماش رو بوسیدمپنجه بلند شدم و کنا روي

 . فکر می کنم بهتره من برم* 

 :روي موهام رو بوسید و گفت. از اینکه حرکتی بکنم من رو به سمت خودش کشید و به شدت بغلم کرد قبل

 .دوستت دارم* 

 :بهش لبخند زدم و گفتم فقط

 .پیشنهادت رو قبول می کنم* 

 :رو باال داد و خندیدم ابروهاش

 .پیشنهاد دوستیت رو* 

 :زد و گفت لبخندي

 .باعث افتخاره* 

 . مطمئنا یه چیزیش شده بود. چارچوب در ایستادم و دوباره نگاهش کردم توي

 . فکر کنم باید از اون سه نفر تشکر کنیم* 
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نمی ! یک مرتبه سرد شده. آدام به طرز عجیبی سرد شده. پنج روز از اون شب گذشته و آدام. روز پنجمه امروز

نفسم رو بیرون . ی براي کارهاش نداره و من ردپاي مشکوکی رو توي رفتارهاش حس می کنمدلیل. فهممش

 . توي سه روز حد اقل سی بار باهاش تماس گرفتم و دیروز دیگه بی خیال شدم. دادم

بعد از . نفس عمیقی کشیدم و شماره رو گرفتم. قلبم کمی تند می زد. رو برداشتم و از گروه فاصله گرفتم موبایل

 . خب، شاید سرش شلوغه. چند بوق اعالم شد که مشترك قادر به پاسخگویی نمی باشد

 .حس ششم بهم اخطار می داد که منتظر اتفاق خوبی نباشم اما

موبایلم رو . رو جویدم و دوباره خودم رو مشغول کار کردم و وقتی به ساعتم نگاه کردم دو ساعت گذشته بود لبام

بار سوم موبایل خاموش شد که باعث شد مغزم از . و دوباره همون نتیجه. تمبرداشتم و دوباره تماس گرف

 . عصبانیت آتیش بگیره

دونستم چه اتفاقی افتاده و این خاموش بودن موبایل باعث می شد نتونم روي هیچ چیز تمرکز کنم و هر  نمی

 . لحظه بیشتر نگرانیم شدت بگیره

اما چیزي از درون من . براي بار دهم تماس گرفتم و جوابی دریافت نکردم، تصمیم گرفتم بی خیال بشم وقتی

و حتی رز بهم پیشنهاد . حس بدي داشتم جوري که اطرافیانم هم تغییر حالم رو متوجه شده بودند. رو می خورد

کالفگی . از تمام رفتارم مشخص بود کالفه بودم و این. اما من خسته نبودم. داد که برم خونه و استراحت کنم

و تصمیم گرفتم که به حرف رز گوش کنم و بعد از سه ساعت کلنجار رفتن با خودم، و . در صورتم فریاد می زد

براي . اما نه براي رفتن به خونه. دقیقا پنج ساعت کلنجار رفتن با موبایل بیچاره ام، محل کار رو ترك کنم

 .باره چه مرگش شدهدو ،فهمیدن این که آدام جیمز

کمی جلوتر براي تاکسی دست . به سمت ماشین حرکت کردم حس کردم توان رانندگی کردن رو ندارم وقتی

نمی خواستم من رو بشناسه، سر حرف رو باز کنه و بعد . تکون دادم و قبل از هرچیزي عینک آفتابیم رو زدم

 . حتی براي اجدادش هم باهام عکس بگیره

هرچی بیشتر نزدیک می . می کردم و به دفعات کمی که طی اشون کرده بودم فکر می کردممسیر ها نگاه  به

وقتی از ماشین . لبهام رو می جویدم و آخرش مزه ي خون رو حس کردم. شدم ضربان قلبم باالتر می رفت
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ما همین هیجان منفی، ا ندهر چ. پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم حس کردم توان این همه هیجان رو ندارم

 . هم باعث می شد قلبم به طرز وحشیانه اي بتپه و نفس کشیدن رو کمی برام سخت کنه

و وقتی به در خونه رسیدم چنان نفسی . نمی تونستم تپش بیشتري رو تحمل کنم. ها رو آروم آروم باال رفتم پله

 . و هیچی. ماس گرفتمدوباره باهاش ت. زنگ زدم. در زدم. کشیدم که حس کردم ریه هام از کار می افته

. سرم پر از افکار منفی بود. دستم رو به چارچوب در گرفتم و به دیوار تکیه دادم. هر لحظه بدتر می شد حالم

یا اینکه حالش یه مرتبه بد شده باشه و به . زورگیري. تصادف، ضرب و شتم. اینکه اتفاق بدي براش افتاده باشه

 . سرعت به بیمارستان برسوننش

 !ماري. قی کشیدم که حس کردم در روبرویی باز شدعمی نفس

 . سالم* 

 . کرد و سري تکون داد نگاهم

 منو یادتونه؟* 

 ها؟. آتریسا اسمیت* 

 :تکون دادم و گفتم سري

 می دونید آدام کجاست؟* 

 .اون رفته* 

 . کردم نوك انگشتهام سرد و بی حس شده حس

 رفته؟ کجا؟* 

 . سایلش رو جمع کرد و گفت که خونه رو براي فروش گذاشتهچهار روز پیش اکثر و. نمی دونم* 

می دونستم به سختی وزنم رو . می دونستم به سختی نفس می کشم. دونستم لبهام از هم فاصله گرفته می

 .روي پاهام حفظ کردم

 تو خوبی بچه جون؟* 

 میره؟... کجا میر... اون، نگفت که... اون* 

 :نگاهم کرد و گفت  عجیب

 ید بهت بگم؟چرا با* 

 :کردم و زمزمه کردم نگاهش
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 .دخترش، هستم... من دوست* 

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 جدي؟ پس چرا خودش بهت نگفته؟* 

 .یخ زد و ادامه پیدا کرد و تمام بدنم رو فرا گرفت. کردم چیزي توي وجودم یخ زد حس

 پس شما میدونید؟* 

 .نمی گم به هیچکس. ولی بهت نمی گم. میدونم. اوهوم* 

 .ریشه زدنش رو توي چشمهام حس می کردم. پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد ادامه

 چرا؟* 

 .چون خودش ازم خواست* 

 استثنایی قائل نشد؟* 

 :و ضربه ي آخر رو زد. جلوتر اومد و از چارچوب در فاصله گرفت کمی

 .الزم نیست سراغش رو از کسی بگیري. مطمئن باش اگر دوستت داشته باشه خودش بهت خبر می ده* 

برگشته تا باعث بشه تمام . می تونستم حس کنم اون سرما برگشته. می تونستم حس کنم. یخ زده بود نگاهم

 ...وجودم

 .و اگر بهت خبر نداد، مطمئن باش حتما لزومی ندیده* 

 فن هاش رو جواب نمی ده؟می دونید چرا تل* 

 .بهم انداخت و براي لحظه اي حس کردم تاسف رو توي چشمهاش دیدم نگاهی

 .شاید نمی خواد تماس هاي تو رو جواب بده. اتفاقا من یک ساعت پیش باهاش حرف زدم* 

رفتم دستم رو به دستگیره گ. وارد خونه اش شد و در رو محکم پشت سرش بست» دیگه باید برم « با گفتن  و

 ...عمیق و عمیق تر. و نفس کشیدم

 .آدام یه عوضی به تمام عیاره. نذاشتم بغضم بشکنه و

 .مطمئنم اینو

چشمام رو . خیابون خالی بود و گرفتگی هوا خبر از بارون می داد. ساختمون بیرون زدم و به روبرو نگاه کردم از

 . براي لحظه اي روي هم گذاشتم و نفسم که بیرون اومد لرزید
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مسیر زیادي رو راه رفته . صداي رعد و برق به آسمون نگاه کردم و پلکهام رو محکم تر روي هم فشار دادم با

مطمئنا کفش هایی که براي فشن طراحی شدند به درد راه . کفشهام پام رو می زد. بودم و باز هم آروم نبودم

 . به مسیر طوالنی روبروم خیره شدم وخم شدم و کفشهام رو در آوردم و توي دستم گرفتم . رفتن نمی خورند

 .اولین قدمم، اولین قطره ي بارون هم روي صورتم چکید با

 

 

کفشهام وسط راه از دستم افتاده بود و حتی . پاهام کمی زخم شده بود، ساق پاهام کثیف و گلی شده بود کف

. فتن، برگشتن و دوباره رفتنشاز ر. نه از چند ساعت راه رفتن. خسته شده بودم. برنگشته بودم که برش دارم

دلیل احمقانه ي مخصوص خودش رو . مطمئن بودم یه روزي دوباره بر می گرده و فقط معذرت خواهی می کنه

 .که قبولش داره میاره و توقع داره ببخشمش

 کلیدم. یک قطره اشک هم از چشمم نچکیده بود. حتی آه نکشیده بودم. به خونه رسیدم که خیلی دیر بود وقتی

 .دوباره پوزخند زدم! دوباره! من. موج حرارت به صورتم خورد و پوزخند زدم. رو درآوردم و در رو باز کردم

 :تقریبا داد زد. دویدن رو حس کردم و بعد صورت نگران رز و هلن صداي

 ...کجا بودي تا * 

 . با دیدنم حرف توي دهنش ماسید و

 چه اتفاقی افتاده؟* 

 :حس گفتم بی

 .نشدهچیز مهمی * 

. چند لحظه اي کنکاشم کرد و بعد رفت تا برام دستمال بیاره که پاهام رو تمیز کنم. به صورتم زل زد هلن

 :رزالین هنوز نگاهم می کرد و بعد از چند لحظه اي گفت

 .من میرم به جان و دیوید خبر بدم که اومدي* 

هنوز کمی از گل روي پاهام باقی مونده بود که . پاهام رو آروم تمیز کردم و بلند شدم. تکون دادم و رفت سري

نفس . وارد حموم شدم و رز گفت که برام لباس میاره. باعث می شد ردش روي سرامیک براق کف زمین بمونه

تا زمین و آب کثیف راه گرفته  نمچشمهام بین لباسهاي در حال خیس شد. عمیقی کشیدم و زیر دوش ایستادم

 . می چرخید
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 . اینو مطمئن بودم. توي قلبم یخ زده بود چیزي

 !عوضی. لعنت. حتی اگر بهم می گفت و می رفت. نفرت به دیوار روبرو خیره شدم با

حس می کردم از همه چی . لباس پوشیدم و وارد اتاقم شدم. رزالین گفت لباسها پشت دره بیرون اومدم وقتی

اون همونی بود که گفته بود دوستم داره و ! دو شخصیتی احمق. لبهام رو به هم فشار دادم. همه چی. رمبیزا

رو کرده که فقط غرورش رو  اردارم کم کم به این نتیجه می رسم که این ک! هه. خواهش می کرد ببخشمش

 .از این مرد هر چیزي بگی برمیاد! شاید هم. ترمیم کنه. برگردونه

وقتی پنج روز پیش من رو بوسیده بود دقیقا همین کار . و توي دهنم کشیدم و ناخودآگاه دلم ریختپایینم ر لب

 . رو کرده بود

حتی نمی دونستم آخرین باري که این کار رو کردم، گوشه ي لبم به سمت باال کج شده . دوباره پوزخند زدم و

 !هه. ز دست ندادندو انگار ماهیچه هاي صورتم هنوز این عادتشون رو ا... کی بوده

و مهره هاش به طرز . ویبره رفتن موبایلم روي میز کنار تخت، چنان چرخیدم که رگ گردنم گرفت با

به اسم روي صفحه نگاه . به شدت باال رفته بود. در عرض ثانیه ضربان قلبم باال رفته بود. وحشتناکی صدا داد

دیوید مهربون ... دیوید. لنت کردم و روي میز انداختمموبایل رو سای. کردم و انگار سطل آب یخی روم خالی شد

 .حوصله ي خودم رو هم نداشتم. و دوست داشتنی که االن حوصله اش رو نداشتم

و بعد از تقریبا نیم ساعت صداي در زدن . رو توي شکمم جمع کرده بودم و توي تاریکی نشسته بودم پاهام

 :آروم گفتم. شنیدم

 .بیا تو* 

برق . و وقتی در باز شد متوجه شدم که شنیده. صدام رو شنید یا نه –هلن یا رز  –د پشت در نمی دونم فر ولی

با پشت دست پلکهام رو مالیدم و بعد دوباره به در نگاه . روشن شد و هجوم یک باره ي نور به اتاق چشمم رو زد

یک فنجون بود که احتماال توي دست رز . کییکی جلوتر از اون ی. هلن و رز هردو توي چارچوب بودند. کردم

 .حاوي چاي بود و هلن بشقاب کوچک کیک رو گرفته بود

سعی کردم . لبخندهاي نگران. هر دوشون لبخند می زدند. که مطمئنا هردو با کمک هم پخته بودند کیکی

و به احتماال کم، که نگرانی بیشتري بهشون تزریق شد . جواب لبخند رو بدم و نمی دونم تا چه حد موفق بودم

 ...دوست هاي خوب من. چشمها و صورتشون اضافه شد
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مردي که فقط پنج روز پیش باهاش . احمقانه بود. و من هیچ جوابی ندادم. نشستند و پرسیدند چی شده کنارم

قرار دوستی گذاشته بودم، بدون هیچ نام و نشانی به ناکجاآباد و حتی به قول همسایه پیرش نمی خواست جواب 

 !بدهتلفن هام رو 

 .چاي و کیکم رو خوردم و آروم تر ازشون تشکر کردم آروم

 !نمی خواي بگی چی شده؟* 

 !نه* 

 چرا؟* 

 .چون این احمقانه ترین اتفاقیه که تا حاال برام افتاده* 

 .شاید ما بتونیم کمک کنیم... ولی* 

 . با محبت و نگرانی بهم نگاه می کرد و بشقاب توي دستش می لرزید. در تمام مدت ساکت بود رزالین

 .نمی تونید! نه* 

 :تقریبا غرید هلن

 چطور اینقدر مطمئنی؟* 

 . چون از دست خودم هم کاري بر نمیاد* 

 . هلن جلوتر خزید و دستم رو محکم گرفت. سرم رو به عاج تخت تکیه دادم و

 .به ما بگو. ریساي عزیزمآت. عزیزم* 

 :به فارسی ادامه داد و

 .تا وقتی که منو داري. هیچ چیزو توي خودت نریز -

 ...صداي رز، بعدش و

 .و منو -

 .خیلی تلخ. خنده ي تلخ. زدم و بعدش، بالفاصله به خنده افتادم لبخندي

 !خداي من... این* 

 .قهقهه زدم. هیستریک و بلند. دوباره خندیدم و

 ...ازم درخواست دوستی کرد و حاال... اون پنج روز پیش. مسخره است* 

 .احمق و دیوانه. شرط می بندم درست شبیه احمقا شده بودم. ام، در واقع قهقهه هام بند نمی اومد خنده
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یک دفعه سرد می شه و وقتی میرم دم خونه اش، اون زنیکه ي پیر . تلفنش رو جواب نمی ده! غیبش زده* 

مسایه اش میگه فرداي روزي که من رو دیده وسایلش رو جمع کرده و اون خونه ي لعنتیش رو براي خرفت ه

باشه بهم خبر می  داشتهو گفته به هیچ کثافتی نگه کجاست و اگر خود آشغالش من رو دوست . فروش گذاشته

 ...و حتما دلش نمی خواد که. ده

هلن دستم رو . پلکهام می لرزید. لبهام می لرزید. دمحتی ثانیه اي مکث نکرده بو. نفس حرف زده بودم یک

 :دست رز رو گرفتم و زمزمه کردم. رزالین دستش رو روي شونه ام گذاشته بود. محکمتر از همیشه فشار می داد

 .احمقانه است! گفتم که* 

نفس  سعی کرد. اینطور عصبی. هیچ وقت اینطور ندیده بودمش. مطمئنم! از عصبانیت. سرخ شده بود هلن

 :عمیقی بکشه و به خودش مسلط باشه، و گفت

 .اون نکبت یکی از بی لیاقت ترین آدم هاي دنیاست* 

 :رزالین شونه ام رو محکمتر فشار داد و هلن زیر لب غرغر کرد. کشیدم و دوباره زدم زیر خنده نفسی

 .دو شقه اش می کنم. فقط اگر دستم بهش برسه* 

 :زدم و گفتم پوزخند

 .با کمال میل این کارو بهت می سپارم مطمئن باش* 

 

 

. روي تخت دراز کشیدم و چشمهام رو بستم. خیلی بهتر. از ساعتی که از پیشم رفتند، حالم بهتر شده بود بعد

نفسی کشیدم و . به طرز احمقانه اي لبهاش رو حس می کردم. صورتش جلوي نگاهم بود. تالش کردم بخوابم

 . ادمپلکهام رو بیشتر به هم فشار د

بیدار شدن هر ساعت و چک کردن موبایل کار دیشبم بود که نتیجه اي . با خستگی از خواب بیدار شدم صبح

از جا بلند شدم و . براي جسمم و حتی براي روحم. خستگی مضاعف براي من. یه نتیجه داشت! نه. نداشت

روي میز بود و هلن و رز  نوزحانه هوسایل صب. آماده شدم که بدون خوردن چیزي براي کار برم. موهام رو بستم

 :صداي حرف زدنشون می اومد. درحال حاضر شدن بودند

 .باورم نمیشه* 

 . هلن کمی گرفته بود صداي
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 چیو؟ راجع به آتریسا؟* 

 . ما هفته ي دیگه فارق التحصیل می شیم! نه* 

ه کالج برم؟ لبخند کوچیکی زدم و چرا به فکرم نرسیده بود که ب. کوچیک بود» اوه « تنها جوابی که شنید یه  و

. هردو سر تکون دادند و من به سرعت به سمت ماشینم رفتم. به دخترها گفتم که کمی دیرتر سرکار می رم

 . بودم دهدوباره عینکم رو ز. سوار شدم، روشن کردم و با تمام قدرت گاز دادم

به سمت دفترش رفتم و . رو حفظ بودم انگار مسیرها. محوطه شدم و می دونستم که امروز روز کاریشه وارد

سرم داغ بود و لغزیدن قطره اي عرق رو . نبض رو حتی توي رگهاي سرم حس می کردم. پشت در ایستادم

 . روي پیشونیم احساس کردم

آماده . انگار نفس کم آورده بودم. لحظه اي بعد صداي قدم هایی رو شنیدم. رو آروم بلند کردم و در زدم دستم

خودش پشت در ... خودش. با دیدنش سیلی محکمی به صورتش بزنم که در باز شد و من خشکم زدبودم که 

 . نبود

 .خود لعنتیش. پشت در خودش نبود مرد

آروم دست بردم و عینکم رو . قدش متوسط و تقریبا تپل بود. بود و موهاي یکدست سفیدي داشت مسن

 .لحظه اي نگاهم کرد و باالخره شناخت. برداشتم

 .چه افتخاري. وشیزه اسمیتد* 

 :به پشت سرم کردم و گفتم نگاهی

 می تونم بیام تو؟* 

 :خوشرویی گفت با

 .بفرمایید بانوي عزیز. البته* 

بعد از اینکه گفتم هیچ چیز میل ندارم روبروم . تعارف کرد که بشینم و من انجام دادم. کنار رفت تا داخل بشم و

 .نشست

 شما، استاد فلسفه ي جدید هستید؟* 

حدس می زنم شما هم به خاطر استاد قبلی اینجا . بنجامین جردن هستم. بله، امروز به اینجا منتقل شدم* 

 درسته؟. هستید

 ...ولی. هر چند بی روح. زدم لبخند
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 .خوشبختم از آشنایی با شما. درسته. بله* 

 چه کاري از من ساخته است؟* 

 شما، نمی دونید کجاست؟ استاد قبل از* 

 .به صورتم انداخت و چند لحظه اي طول کشید تا جوابم رو بده نگاهی

 . خب، وقتی با من تماس گرفتند گفتند که استاد قبلی استعفا داده و براي همیشه از شهر رفته* 

 :لبهام رو به هم فشار دادم و گفتم! لعنت

 جدا؟ براي چی؟* 

حتی، انگار براي لغو قرار دادش مجبور بوده مقدار نسبتا قابل توجهی غرامت . به هیچ کس دلیلش رو نگفته* 

 .بپردازه

 !!!من احمق خوش خیال رو بگو. زدم و از جام بلند شدم لبخندي

 .نمی دونستم که اون اینجا نیست و رفته. واقعا متاسفم. و متاسفم که وقتتون رو گرفتم. متشکرم* 

 : و گفت لبخندي زد. ي مهربونی داشت چهره

 . واقعا خوشحال شدم. اصال اینطور فکر نکن* 

 :کرد مکثی

 ...اگر میشه. دخترم از طرفداراي شماست* 

 .اوه، حتما* 

 :اي رو امضا کردم و زیرش نوشتم برگه

 »ترسا اسمیت . با امید موفقیت هاي بسیار براي تیناي عزیز «

از اشک و از تالشی که می کردم تا . می سوخت چشمهام. عینکم رو دوباره زدم. از دفترش بیرون اومدم و

 :نفسی کشیدم و زمزمه کردم. نریزه

 .تو حقیقتا احمق ترین موجود روي زمینی. از تو احمق تر روي زمین نیست آتریسا -

. هوا خنک تر از روزهاي دیگه بود و کمی اعصابم رو آروم می کرد. ماشین شدم و شیشه رو پایین دادم سوار

. انگار می خواستم دیر به شرکت برسم و وقتی رسیدم، نمی خواستم از پله ها باال برم. ی می کردمآروم رانندگ

خیلی به شرکت سر نمی زد و بیشتر به . یدهلن و رزالین توي دفترهاشون بودند و ده دقیقه بعد از من جان رس

 . مطمئن بودم براي دیدن من اومده. شغل خودش مشغول بود
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دست به سینه ایستاده بود و عضله هاش، حاال که روشون کار می کرد کمی . قط نگاهم کردایستاد و ف روبروم

 . مشخص بود

 .سالم* 

 :تکون داد و گفت سري

 خوبی؟ * 

 :باال انداختم شونه

 . خب، فکر می کنم بد نیستم. امممم* 

 :چپی بهم انداخت نگاه

 چی شده؟* 

مطمئن بودم هلن قلبش . ریش پروفسوري گذاشته بود. بهش نگاه کردم. زدم و لحظه اي مکث کردم پوزخندي

 :انگار یه چیزي توي ذهنم جرقه زد. می ریزه با دیدنش

 تو وکیل خانواده ي جیمز بودي؟* 

 . و هستم* 

 آدام رو، ازش خبر نداري؟ …جدیدا …نمی دونی* 

 :ورتم کنار زدم و گفتموهام رو از روي ص. تعجب نگاهم کرد با

 .پدرش گفت یک ماهه که ندیدش. دیروز با پدرش مالقات کردم* 

 :رو فوت کردم و گفتم نفسم

 . عالی شد* 

 میشه بگی چی شده؟* 

 !دوباره رفته* 

بعد شونه ام رو گرفت و به طرف اتاقم راهنماییم کرد و در رو پشت سرش . لحظه اي گیج نگاهم کرد چند

 :نشست و گفتروي صندلیم . بست

 رفته؟ مطمئنی؟* 

 :رو باال دادم و پوزخند زدم ابروم

 . صد در صد مطمئنم* 
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 …شاید* 

 :رو قطع کردم حرفش

و تو . تلفنش رو جواب نمی ده. خونه اش رو براي فروش گذاشته. از کارش انصراف داده. همه جا رو گشتم* 

 . هم می گی پدرش ازش بی خبره

 .که دهنم باز شدکشید و چنان فحشی داد  نفسی

 

 

 !جاناتان میر* 

 :اش گرفت زمزمه کرد خنده

 . متاسفم* 

 :باال انداختم و گفتم شونه

 . مهم نیست* 

 :ببخشیدي گفتم و جواب دادم. چیزي بگه که موبایلم زنگ خورد خواست

 . تماس می گیرم(!!!) خانوم آتریسا اسمیت؟ از کالج * 

 .بفرمایید. خودم هستم. بله* 

 .می خواستم لطفی بکنید. مدیریت کالج. من لوکاس براون هستم* 

 :کشیدم نفسی

 . گوش می دم* 

می خواستم ازتون خواهش کنم به عنوان مجري افتخاري در جشن فارق التحصیلی هفته ي بعد حضور پیدا * 

 . کنید

 :کردم و گفتم مکثی

 . راستش، نمی تونم بهتون قول مساعد بدم* 

 .ل می کنیدپس تقریبا قبو* 

 می تونم تا یک ساعت دیگه بهتون خبر بدم؟ عجله اي ندارید؟. حقیقتا اولش باید برنامه ام رو چک کنم* 

 :بی میلی گفت با
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 . امیدوارم جوابتون مثبت باشه. حتما* 

 :جان نگاه پر از شیطنتی بهم انداخت و گفت. و قطع کردم» امیدوارم «  گفتم

 !م، تو یکی از بی کار ترین موجودات این کهکشانیبرنامه ات رو چک کنی؟ عزیز* 

 .چشم غره اي بهش رفتم! مسخره ام می کرد داشت

باید توي این شرکت ! مدیریت. خودت می دونی. رشته ي سختی رو انتخاب کردم. من کالج می رم! جاناتان* 

پس . مال میل قبول کردملعنتی کار و نظارت کنم و تازگی هم یه پیشنهاد براي صداپیشگی بهم شده که با ک

 . باید برنامه ام رو چک کنم

خالی، خالی، خالی، . تقویم کوچیکم رو از کیفم بیرون آوردم و به تاریخ ها نگاه کردم. و چیزي نگفت خندید

توي صفحه نوشته . خنده ام که داشت روي لبهام ظاهر می شد با دیدن تاریخ پنج روز پیش روي لبم ماسید

 .همین. »باالخره « بودم 

توافقم رو بهش اعالم کردم و بعدش، حس کردم به طرز . ساعت بعد لوکاس براون دوباره تماس گرفت یک

جان با تفریح . چشمام رو توي حدقه چرخوندم و خداحافظی کردم. اغراق آمیزي داره شادي و تشکر می کنه

 :اخمی بهش کردم و گفت. نگاهم می کرد

 .رین موجودات زمینیپس با این حساب، تو جز پرکارت* 

 . اداش رو گرفتم و صداي قهقهه اش دفتر رو پر کرد. و مشتی بهش زدم خندیدم

 . من بهتره برم* 

 …آگاهانه. کرد مکثی

 . و اگر احیانا خبري ازش گرفتم، بهت اطالع می دم* 

 :آروم زمزمه کردم. کردم دوباره لبخندم خشک شد حس

 . ممنون* 

اگر توي رشته مونده بودم  …قرار بود مجري برنامه بشم که. حس عجیبی داشتم. ام رو فشار داد و رفت شونه

 . االن خودم هم فارق التحصیل می شدم

 …احتیاج بود. ذهنم کارهایی که الزم بود انجام بدم رو مرور کردم توي
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هلن و رزالین به . همچنان حس هاي بعد مغزم رو احاظه کرده بودند ولی نه به شدت قبل. بهتر شده بود حالم

براي جشن لباس . شدت از فارق التحصیلیشون خوشحال بودند و این شادیشون من رو هم سرحال می آورد

 . رنگ موي جدید حس خوبی بهم می داد. خریده بودم و آرایشگاه رفته بودم

 . ی کردم آدم جدیدي شدمم احساس

به خودم می گفتم اگر قرار باشه، روزي برمی . حس و حالم انگار عوض شده بود. جشن لباس خریده بودم براي

 . گرده

دسته اي برگه بهم داده بودند و گفته بودند این اسامی همه ي فارق التحصیل . از دخترها رفته بودم زودتر

د تا زودتر داخل کالج حاضر بشم و گفته بود که بعد از من به خودش و هلن اول من رو آماده کرده بو. هاست

صندلی ها به ردیف چیده شده بودند و من یاد برنامه ي خوش آمد گویی افتادم که خودم هم . رزالین می رسه

 . دیانا باهام قهر کرده بود و آدام به زور هنزفري رو از گوشم کشیده بود. بودم

دیانا و . جان رو، دیوید، هلن، رزالین. چهره هاي آشنا رو می دیدم. تا همه حاضر بشن ساعتی طول کشید تقریبا

با اون کاله و شنل هاي مخصوص سورمه اي رنگ بامزه ترین موجوداتی شده بودند که تا حاال دیده . نیک رو

. من وارد بشم قرار بود چند دقیقه اي بگذره و. می دونستم هیچ کس به من دید نداره. لبخندي زدم. بودم

همون جایی که قرار . لوکاس رو صحنه ایستاده بود. لوکاس براون رو دیدم و تعدادي از استاد هاي برجسته تر

 . بود من تا لحظه اي دیگه وارد بشم

ما واقعا به شما . مراحل سختی رو پشت سر گذاشتید. همه اتون کار فوق العاده اي کردید. تبریک می گم* 

  .افتخار می کنیم

 :لحظه اي سخنرانی کرد و گفت چند

 حدس می زنید کی باشه؟. خب، ما امروز یه مهمون ویژه داریم* 

 . چند نفري هم اسم من رو بردند. داد دانشجوها باال رفت که هرکدوم اسمی رو می گفتند صداي

 .خانوم آتریسا شارلوت اسمیت …و* 

تور و ساتن لباس . اکثرا هیجان زده شده بودند. لبم بود لبخند بزرگی روي. صداي جیغ باال رفت. وارد شدم آروم

میکروفون اضافه اي رو به دستم دادند و لوکاس عقب تر رفت و میدان رو . کوتاهم با حرکتم کمی باال می رفت

 .بهم واگذار کرد

 .به همگی تبریک می گم* 
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 جمع شده بود و حاال که کمی موهاي فر شده ام باال. ها رو توي دستم گرفته بودم و صحبت می کردم برگه

صدایی . صحبت می کردم و گاهی لبخندي می زدم، گاهی می خندیدم. عرق کرده بودم به گردنم نمی چسبید

 :از جمعیت بلند شد

 توي فیلم، خودتون همه رو می زدید؟* 

 . ام گرفت خنده

 کی این سوال رو پرسید؟* 

 . کرد کوچیک اندامی از ردیف هاي جلو دستش رو بلند پسر

 . نه، براي اکثر موارد بدلکار داشتم* 

برگه ها رو بلند کردم و شروع به خوندن اسم ها . لوکاس بهم اشاره کرد که موقع اهداي مدرك هاست وقتی

 . با دست آزادم میکروفون رو گرفته بودم و براي لحظه اي یقه ي رومی لباس مشکی رو عقب تر کشیدم. کردم

 .ي حقوقکریستی هایلند، رشته * 

بی اغراق این دونفر، همراه با دیویدو و جان بهترین . به هلن و رزالین رسیدم، لبخندهاشون رو دیدم وقتی

نفرتش همیشگی توي قلبش کاشته شده . دیانا اما، وقتی اومد از نگاهش نفرت می بارید. دوست هاي من بودند

 . بود

واستند همونجا روي سن باهام عکس بگیرند که یکی دو نفر خ. براساس رشته ها مرتب شده بودند اسامی

پشت صحنه . لوکاس رو دیدم که پایین رفت. فرستادمشون پایین و بهشون قول دادم که حتما این کار رو بکنم

میکروفون رو کمی از جلوي  کهبرگه رو دستم داد و در حالی . غیب شد و بعد از لحظه با برگه و لوحی برگشت

 :گفتدهنم پایین تر می آورد 

 .میشه بین اسامی این رو بخونی؟ اون عجله داره* 

گلوم رو صاف کرد و آب . برگه رو بلند کردم و قلبم ریخت. بپرسم کی که عقب رفت و سرجاش ایستاد خواستم

 :دهنم رو قورت دادم

 .که زحمات قدردانی ناپذیري رو براي کالج ارائه دادند. و با تشکر از آدام جیمز* 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٤٧٤ 

و مطمئن بودم نگاه ها . سنگینی نگاه هایی رو روم حس می کردم. آب دهنم خشک شده بود. زدتند می  قلبم

برگه رو باالتر گرفتم و . نداده بودم. واکنش خاصی نشون ندادم. و شاید هم دیانا، عالوه بر اونها. مال دوستهامه

بلند بهش برسم و مشت جانانه  با دو قدم تممی تونس. درست در چند قدمیم. اونجا ایستاده بود. نگاهش کردم

 . ته ریشش مرتب بود. اي زیر چشمش بخوابونم

 .و به پاس زحماتشون، آقاي لوکاس هدیه ي ناچیزي رو بهشون اعطا می کنن* 

تنها چیزي که می خواستم بدونم این بود که چرا . بی حس نگاهش می کردم. تر ایستادم و اون جلو اومد عقب

 .همین و همین. پنج روز از پیشنهادش نگذشته، رفت

این که دوباره بخشیدمش و اون دوباره کار گذشته رو . که می دیدمش، از خودم بیشتر عصبی بودم تا اون حاال

 . این بار حتی دردش هم بیشتر بود بی اغراق. تکرار کرد

راجع به اینکه چقدر متاسفه که مجبور شده که ترك کنه و هر چی هم دانشجو ها داد زدند که . می زد حرف

مطمئنا اگر . وقتی حرفش تموم شد لوحش رو بهش اعطا کردند. چرا داره کالج رو ترك می کنه، چیزي نگفت

 . ش که ضربه ي مغزي بشهاون لوح االن دست من بود انقدر می زدم

می خواستم دنبالش برم، یقه اش رو بگیرم و توي دیوار بکوبمش و بهش بگم که . کنارم رد شد و پایین رفت از

. اما به جاش برگه رو زیر برگه هاي اسامی گذاشتم و خوندم و خوندم و مدارك اهدا شد. دوباره چه مرگش شده

حس کردم که تازه همه چی شروع  فتم،اسامی تموم شد و پایین رو وقتی . و با چشم رفتنش رو دنبال کردم

باید با خیل عظیمی از جمعیت عکس می گرفتم و حتی نمی دونستم چرا با بازي فقط یه فیلم اینقدر . شده

آدام رو کال فراموش کردم . نفس عمیقی کشیدم و اینقدر لبخند زدم که حالم کال سرجا اومد! طرفدار پیدا کردم

به ردیفی که دیانا نشسته بود ... خندیدم و حالم بهتر شد و. خندیدم ناختمشونایی که نصفه و نیمه می شو با کس

چهره اش چیزي رو فریاد می . نگاهم کرد و نیش خندي زد. درست یک ردیف عقب تر از هلن و رزالین. رسیدم

 !همه چیز رو، میدونست؟... انگار. زد

کمی . چهره ي دیوید کالفه بود. دادم و با هلن و رزالین مشغول شدم نکردم و به صندلی عقبی تکیه توجهی

و می . صورتش درست روبروي دیانا بود. با اشاره ازش پرسیدم چی شده و اون بلند شد و کنارم ایستاد. البته

 .نسبت به من ماا. و بعد پر از نفرت شد. اول کمی زجر. دیدم تغییر چهره ي دیانا رو

 . بکنم می خوام یه کاري* 

 :کردم و گفتم نگاهش
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 خب چرا معطلی؟* 

 :رو توي جیب جین مشکی اش فرو برد و گفت دستهاش

 مگه می دونی می خوام چکار کنم؟* 

 :باال انداختم شونه

 .ولی می دونم تو همیشه درست عمل می کنی. نه* 

 :بعد آروم گفت. زد و مکثی کرد لبخندي

 .ممنون* 

شیش ماه؟ زود . ین صحبت هاش اشاره اي هم به مدت دوستیمون کردجان ب. گیجی سري تکون دادم با

و توقع نداشتم به این سرعت . از زمانی که با هلن و رزا هم خونه شده بودم، شیش ماه گذشته بود. گذشته بود

 . بگذره

رزالین دو صندلی کنار تر . لبهاش رو تر کرد و آروم از من فاصله گرفت. حدس هایی می زدم. مردد بود دیوید

رزالین با گیجی نگاهش . وقتی جلوش ایستاد و بعد هم زانو زد، نتونستم لبخند گشادم رو کنترل کنم. نشسته بود

بنفش شده بود و با چنان نفرتی نگاهم  قریباصورتش ت. کرد و تک سرفه ي دیوید، نگاهم رو به سمت دیانا برد

رزالین عین مشنگ ها دیوید . بهش توجهی نکنمنگاهش گیجم کرد و در عین حال سعی کردم ... می کرد که

 . یکم بدجنسی بود که این رو بگم ولی حالت صورتش دقیقا همون بود. رو نگاه می کرد

 . بی اغراق، تو یکی از شگفت انگیز ترین دخترهایی هستی که دیدم* 

 .هیچ وقت. وقت چنین چیزي رو به دیانا نگفته بود هیچ

 .و فکر می کنم درست لطافت و مالیمت یک گل رز رو داري .آرامشت باعث آرامش می شه* 

درسته نمایشی بود ولی جلو رفتم و چشم . با حالتی نگاهش می کرد که انگار هر لحظه می خواد باال بیاره جان

 ... دلم میخواست بهش پس گردنی بزنم اما. غره اي بهش رفتم

 . انگار این اتفاق در مخیله اش هم نمی گنجید. هنوز هم گیج بود رزالین

 . و من می خوام از تو درخواست دوستی بکنم* 

رزالین نگاهی بهم کرد و وقتی . هنوز به صندلی تکیه داده بودم و دستهام رو بغل کرده بودم. بزرگتر شد لبخندم

 :لبخندم رو دید با گیجی پرسید

 االن چی باید بگم؟* 
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 . دلم می خواست بغلش کنم و هر دو گونه اش رو محکم ببوسم! دختر، اولین بارش بود نای

 .باید بگی بله* 

 :دیوید نگاه کرد به

 واقعا باید بگم بله؟* 

 :بی مقدمه تقریبا جیغ زد. از صورتش انرژي می بارید. هیجانی شده بود هلن

 .این بهترین جشن فارق التحصیلی دنیاست* 

 :و هلن ادامه داد خندیدم

 . جوابش رو بده. بگو. بگو* 

 :زمزمه کرد. دوباره نگاهش کرد و کمی سرخ شد رزالین

 . واقعا غیرمنتظره بود* 

 :دیوید لبخندي زد. هاش همرنگ لباس گلبهیش شده بودند گونه

 .خب، من منتظر می مونم تا از گیجی دربیاي* 

 :زدم و گفتم لبخندي

 !عجب جنتلمنی* 

 :ز روبروم گفتا صدایی

 . با اینکه جنتلمن ها رو به خوبی می شناسی ولی انگار در انتخابشون مهارت نداري! عجیبه* 

سه نفر روبروم به . به جرئت می تونم بگم که خشکش زد و خودم هم سر جام فریز شدم. خشکش زد دیوید

. وي حدقه ي چشمهاش رونفرت پر شده ت. صورت بنفش رنگش رو. عقب چرخیده بودند و نگاهش می کردند

 .نه رفتار خوب خودش. هنوزم معتقد بود که من دیوید رو ازش گرفتم

 . و حق دارن. و کسایی رو انتخاب می کنی که باهات مثل آشغال برخورد می کنن* 

 . به جلو برداشت قدمی

 .میدونی چرا؟ چون واقعا یه تیکه آشغالی* 

 . پوزخند می زدم نگاهش کردم و به خودم که اومدم، داشتم فقط

 !ببین کی داره به من می گه آشغال* 
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نیک ! کولی هرزه. اومد چیزي بگه، در اصل از حالت باز شدن دهنش مشخص بود که می خواست جیغ بزنه تا

زیر گوشش نه چندان آروم زمزمه . دست راستش رو روي دهنش گذاشت و با دست چپ شونه اش رو گرفت

 :کرد

 . بریم. بریم عزیزم* 

چشمهام رو توي حدقه چرخوندم و . این پسر هم براي این دخترك حیف بود. نگاهش ازم عذرخواهی می کرد اب

. فقط نگاهش کردم. بعد از ثانیه اي نیک رو دیدم که به سمتمون میاد. دستی به موهاي شرابی شده ام کشیدم

کم سن تر از دیانا به نظر بیبی فیس بود و موهاي مشکیش که توي صورتش ریخته بود باعث می شد خیلی 

 .بیاد

 .انگار اون به تو آلرژي داره. ازت معذرت می خوام آتریسا* 

 . پسر بیچاره گیر چه جادوگري افتاده بود. خودش زورکی خندید و

 

 

. از چند دقیقه که نیک دوباره رفت و دیانا برنگشت، جان من رو کناري کشید و گفت که دنبال آدام رفته بعد

گفت فقط نگاهش کرده، براي چند ثانیه نگاهش کرده و . تازه داشتم واقعا می خندیدم. نم پریده بودتازه از ذه

 . سوار ماشینش شده و گازش رو گرفته و رفته. بعد رفته

 .نباید چیزي بهش می گفتی. نباید دنبالش می رفتی* 

 :کرد و گفت نگاهم

 . می خواستم یه مقدار گوش مالیش بدم. چیزي بهش نگفتم* 

 : روبرو خیره شدم و گفتم به

 . دیگه مهم نیست. جانی، مهم نیست* 

 :زد پوزخند

 .باور کنم؟ من تو رو بهتر از خودت می شناسم* 

 :و به طرفش چرخیدم خندیدم

ما فقط سه ساله که همدیگه رو می شناسیم و سال اول هم دشمن . منو بهتر از خودم می شناسی؟ بی خیال* 

 . خونی بودیم
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 :خندید کج

 . آتریسا، عمق یه دوستی به قدمتش نیست* 

خندید و شونه باال انداخت و دوربینش رو پایین گرفت و دوباره رفت تا . حس نور فلش برگشتم و هلن رو دیدم با

 . از رز عکس بگیره

 .باید بهم ثابت کنی که دیگه مهم نیست* 

مطمئن نبودم که برام مهم . تقادي نداشتمتونستم؟ حس می کردم خودم هم به حرفی که زده بودم اع می

و اینکه . از تنها چیزي که مطمئن بودم این بود که می خواستم بدونم چرا. اصال از هیچی مطمئن نبودم. نیست

 . مطمئن بودم که احساسم عوض نشده. هنوز هم دوستش داشتم

 بهش ثابت می کردم؟ چطور؟  باید

 :رو بستم و زمزمه کردم چشمهام

  .باشه* 

 . نمی خوام دیگه مثل قبل ببینمت* 

 :تکون دادم و انگار گرفتگیم رو متوجه شد سري

 . به خاطر خودت می گم* 

 :و مشتی به بازوش زدم برگشتم

 . یه چیزي می خوام* 

 :نگاهم کرد منتظر

 . اینکه ساکت باشی* 

ور بازوش انداختم و با زور دستم رو د. می دونستم ناراحت نشده. غره اي بهم رفت و سرش رو برگردوند چشم

هلن در زوایاي مختلف از رز عکس می انداخت و مدام دستور . کشیدمش به سمتی که دوستهام نشسته بودند

دست به سینه ایستاده . جان کنارش ایستاد و من به اختالف قد بینشون نگاه کردم. میداد که ژست عوض کنه

جان . ن انقدر مشغول عکس گرفتنش بود که متوجه نشده بودبود کنار هلن، با فاصله ي چند سانتی متر و هل

 :بی مقدمه گفت. نگاهی بهش انداخت و من ته نگاهش خباثت رو می دیدم

 . فکر نمی کنی کافیه؟ من دارم می بینم که انقدر نور فلش بهش خورده که داره پوست می اندازه* 
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به شیطنت و . ولین بار توي عمرش چشم غره برهاین حرفش باعث شد که هلن از جا بپره و رزالین براي ا و

 :بدجنسیش خندیدم و هلن تقریبا منفجر شد

 . منو تا سر حد مرگ ترسوندي عوضی* 

 :گفت. با حالت نمایشی دستاش رو به حالت تسلیم باال برد و هلن آروم تر نگاهش کرد جان

 می خواي ازت عکس بگیرم؟* 

 :خندید

 . ممن پوستم رو دوست دار. ممنون* 

 :به یک قدمیشون که رسیدم، صدام رو صاف کردم و گفتم. بدجنسی زدم و جلو رفتم لبخند

 می خواي من از هردوتون عکس بگیرم؟* 

صورتش هنوز طرف . براي لحظه اي برگشت و با تعجب نگاهم کرد و بعد از چند ثانیه اخم کوچیکی کرد جان

دوربین رو از هلن گرفتم و هلش دادم . ابروم رو باال دادم و اون نفسش رو بی صدا فوت کرد و برگشت. من بود

با فاصله ایستاده . بود ششکلمی دونستم که اون هم بی میل نیست و یکی مسئل اصلی براش م. کنار جان

 :اخمی به هردوشون کردم و دستور دادم. بودند

 .نزدیکتر* 

انقدر . به سختی جلوي لبخند شیطانیم رو گرفته بودم. تکون نخورد ولی جان قدمی به سمتش برداشت هلن

م رو به گوشه ي لب. نزدیکتر و نزدیکتر رو تکرار کردم که باعث شد جان و هلن با عصبانیت بهم زل بزنند

هلن با اون . ایستاده بودند همدندون گرفتم تا غش غش نخندم و بهشون نگاه کردم که با فاصله ي ناچیزي از 

احمقانه بود که بگم به طرز عجیبی به هم . لباس سفید ساده اش و جان، با پیراهن و شلوار سورمه اي رنگش

 .هیچی. هنوز که هیچی مشخص نیست. می اومدند

. قطره هاي عرق رو روي پیشونیش می دیدم. و هلن نفس حبس شده اش رو بیرون دادرو گرفتم  عکس

 . عجب دوست خبیثی داشت. طفلک

می تونستم از همین االن اطمینان . از مراسم من با دیوید همراه شدم و هلن و رزالین رو با جان فرستادم بعد

 !نه؟. ی می ارزهول. حقمه. بدم که در هر ثانیه یه فحش اساسی نوش جان می کنم

این رو اگر به هلن . دلیلم از نظر خودم منطقی بود. عالوه بر اون دیوید می خواست به پدر و مادرم سري بزنه و

می گفت منطقم به درد خودم می خوره و از این می گفت . می گفتم مطمئن دلیلم رو توي سرم خراب می کرد
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می . و من می دونستم. کنه یقلبش کالفه اش م می گفت وقتی می بینش تپش. که چقدر با جان معذبه

 .می دونستم این هم یه جور زجر کشیدنه. دونستم رزالین هم می دونست چی می کشه

 :در حالی که مسیر در ورودي تا خونه رو راه می رفتیم، گفتم. رو بیرون دادم و از ماشین پیاده شدم نفسم

 ؟از رزالین درخواست کردي» اون « واقعا؟ جلوي * 

 :شونه اي باال انداخت و بی خیال گفت. رو نیاوردم و فکر کنم خودش فهمید منظورم چه کسیه اسمش

 .حضور اون برام مهم نبود* 

 :ابروهاي باال رفته و لحنی که بی اعتمادي درش موج می زد گفتم با

 .واقعا؟ دوست ندارم به من دروغ بگی! دیوید* 

 .واقعا جذاب. پسر عموي جذابی داشتم. ی روي لبش بودلبخند کوچیک. طرفم و نگاهم کرد چرخید

 چیه؟ من نباید یکم بدجنسی کنم؟ بهم نمیاد؟* 

 :لحظه اي بعد پرسیدم. و سکوتی کردم خندیدم

 تو واقعا رزالین رو دوست داري؟* 

 :به کمرم زد و گفت مشتی

 . این سوالت رو دوست نداشتم* 

 . نددستم رو گرفت و من رو به سمت خودش چرخو و

 من جزو دسته اي هستم که با دخترا بازي کنم؟* 

 :تکون دادم و ادامه داد سري

 . من واقعا ازش خوشم میاد* 

 . می خواست بگم اون دوستت داره، اما ترجیح دادم اولین نفري که به دیوید می گه خود رزالین باشه دلم

چند لحظه اي بعد مادرم جلوي در . در ایستادیم و من به خدمتکار گفتم که به پدر و مادرم بگه ما اومدیم جلوي

 :گفت. ظاهر شد و با دیدن من و موهاي شرابی شده ام جا خورد

 .چقدر تغییر کردي. آتریسا، دخترم* 

 :اعتماد به نفس گفتم با

 خوبه مادر؟* 

 . واقعا زیبا شدي! خوب؟ عالیه* 
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حس کردم . با دیوید کنار هم نشستیم و بعد از پونزده دقیقه هم پدرم رسید. زدم و زیر لب تشکر کردم لبخندي

کنارش که نشستم دستش رو دورم حلقه کرد و . نشون نمی داد ولی مشخص بود. که دلش برام تنگ شده

خواستیم برگردیم، بهم  وقتیزیر گوشم زمزمه کرد که رنگ مو صورتم رو شاداب تر کرده و . دیوید لبخند زد

 . اجازه نداد

مادرم . من موندم. شام رو کنار هم خوردیم و دیوید برگشت. صحبت کرد اما مثل همیشه اکثرا گوش داد کمی

خودش این کار رو می کنه و به خدمتکارها . می گفت اتاقم رو هر روز تمیز می کنه. تند تند صحبت می کرد

 . اجازه ي این کار رو نمی ده

از تجربه . همزمان به حرفهاي مادرم هم گوش می دادم. به رفتار احمقانه و عجیبش. آدام فکر می کردم به

و پدرم، واقعا . برام جالب بود که مادرم هم براي اولین بار پیش قدم شده بود.هاي عاشقیش با پدرم می گفت

 . عاشقش بود

 ...مثل عشق الکی نه

بوسه . انگار واقعا دوستم داشت. اهام حرف می زد انگار حقیقت رو می گفتچشماش دروغ نمی بارید، وقتی ب از

 . اما شاید هم من اشتباه می کنم. هاش مزه ي عشق می داد نه هوس

من چی؟ اولین بوسه ام بر اساس این بود که . می گفت اولین بوسه اش رو هیچ وقت فراموش نمی کنه مادرم

 ...جان سر رسیده بود و و. که دوستش دارم یا نه. دستم رو بشه

اینکه هیچ کدوم بلد نبودند همدیگرو ببوسند و مادرم لب . خنده اي کردم و مادرم فکر کرد به حرفش بوده تک

 . پدرم رو با دندون پاره کرده بود

اون جواب داده بود و گفته بود که . بوسه ام چی؟ بوسیده بودمش و از ته دل گفته بودم دوستش دارم دومین

 ...و حاال! عاشقمه

گفت مرتب براش گل و هدیه . می گفت پدرم حرفش رو تکرار نکرد ولی با عمل عشقش رو ثابت کرد مادرم

 . نیاورد اما همیشه پشتش بود

 . من؟ هیچکدوم رو دریافت نکرده بودم و

کاري کرده بود که دوستهاي مادرم از . گفت جلوي دوستهاش همیشه بیشتر بهش توجه می کرد می

 . جلوي دوستهاش سربلندش کرده بود. شون می خواستند مثل پدرم رفتار کننددوستها
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این کار رو . و من رو شکسته بود. من؟ با بهترین دوستم و بدترین دشمنم همدستی کرده بود تا من رو بشکنه و

 .بدترین روزهاي عمرم رو رقم زده بود. کرده بود

حتی یک لحظه نتونسته فکر کنه که . ز کارش پشیمون نشدهمی گفت هیچ وقت بعد از ارتباط با پدرم ا مادرم

 . دوستش نداره، و من هر لحظه فکر می کردم که عشقش دروغ بوده

اما مادرم رو از عشق لبریز . پدرم مهربون ترین و گرم ترین مرد دنیا نبود. من به عشقشون غبطه می خوردم و

از رفتارهاشون مشخص . پدرم هم. از قبل عاشق پدرم بودمادرم بعد از بیست و چند سال حتی بیشتر . کرده بود

 . بود

 !من چی؟ و

 

کردم  یحس م. زنهیخودش هم حواسش نبود که داره لبخند م دیشا. کرد یبا لبخند کوچیکی نگاهش م پدرم

 . آوردن واقعا شیرینه ادیخاطرات خوب رو به . فوران کرده یلیاحساساتش خ

که باعث  یانگار تمام خاطرات. آوردم ینم ادیبه  يزیکردم و انگار چ یداشتم؟ فکر م ینیریخاطره ي ش من

تلخ  ینیریش نیدر ع زه،یبر نییدلم پا يتو يزیکه بدنم داغ بشه و چ شدیقلبم پر تپش تر بزنه، باعث م شدیم

 . زنمب خی ادآوریشونیاز . بزنم خی شدندیگرما، باعث م نیدر ع. تلخ بودند

نگاهش رو  ینینگاهم کرد و من سنگ. ابروهام شد نیگفت و گفت و باالخره متوجه گره ي کوچک ب مادرم

 :فقط گفتم. اوردمیکردم، اما سرم رو باال ن یحس م

 . دیرس یحساسش م يچون تازه داشت به جاها. نگو که خاطره گوییت تموم شد* 

 :دیپرس یزد و بعد از مکث يلبخند

 تو حالت خوبه؟* 

 :نگاهش کردم باالخره

 چرا بد باشم؟. آره* 

هنوز فکرم . میکدوممون متوجه گذر زمان نشده بود چیانگار ه. پررنگ تر شد و به ساعت نگاه کرد لبخندش

 . مشغول بود
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شروع  ينجوریمن ا یتونم نام ببرم؟ چرا داستان عاشق یم نیریخاطره ي ش هیاز کدوم خاطره به عنوان  من

از کجا شروع شده  انایماجراش با د. کردمیبود؟ از اول شروع رو مرور م دهیرس انیه پاب ينجوریشده بود؟ و چرا ا

 . بودم دهیوقت نپرس چیبود؟ ه

نشسته بودم و سرم رو  شیآرا زیم یصندل يمن رو. خواب رفته بودند يپدر و مادرم برا. درهم بود یکم صورتم

شد و تا  یپیشونیم شروع م ياز کناره ها یفیدرد خف. دیکش یم ریهام ت قهیشق. دستهام گرفته بودم نیب

 يزیچ کیجز دو خط بار نهیآ يفشردم و مطمئن بودم تو یهم م يلبهام رو رو. کرد یم ریچشمهام رو درگ

 . ستیمشخص ن

داستان  هی نیهم ا دیشا. شهیهم تموم نم نطوریا. شهیشروع نم نطوریا یداستان عاشقانه واقع هیدونستم  یم

 . ستین یواقع

 . ستین یعشق واقع هی نیا

 مطمئن باشه که طرف مقابلش واقعا عاشقشه؟  تونستینفر م هی چطور

الاقل از . دیدرخش ینم گهیچشمهام د. رو پشت گوشم دادم یو دسته ي نسبتا بزرگ دمیموهام کش نیب یدست

چشم  همون. که براش خاص بود ییهمون چشم ها. داستان عشقیش کرد فیکه مادرم شروع به تعر یوقت

 . کشفشون کنه خواستیکه م ییها

 یلیدل هیمن فقط . خواستمیم لیدل هیچرا؟ من فقط . کنهیکردم قلبم درد م یحس م. کالفه بود صورتم

 . خواستمیم یلعنت يکوچولو

. که بعد از گناهش توبه کرد یآدم. کردم آدام ، آدم شده یفکر م. شده مونیپش کردمیفکر م... یآدام لعنت. آدام

 . که تا آخر عمرش اشتباهش رو تکرار نکرد یآدم

داشتم نگهش  میاول تصم يکه اون روزها یعکس هیفقط . عکس ازش داشتم هیفقط . بغل دستم بود موبایلم

 يگالر يهنوز تو م،یرحم زندگ یب یعکس مرد چشم آب.نتونسته بودم بر وسوسه ام غلبه کنم و یول. ندارم

 ينگاهم کرده بود، جلو ببا تعج یگوشیش رو برداشته بودم و وقت. دیدخنیداشت م. جا خوش کرده بود میگوش

. و من خنده اش رو دوست داشتم دیخند یعکس م يداشت تو. خودم فرستاده بودم يچشمهاش عکس رو برا

. موهاش روشن تر از حاال بود. مال دوران دانشجوییش دیشا. بود یمیعکسش قد. دوست داشتم یلیخ

 . ریجان م. یستادهبغلش ا یدونستم ک یکس کراپ شده بود و من مع. زد یچشمهاش برق م
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. نمیدوست داشتم صورت جان رو بب. بودم دهیکه تا حاال ند يجور. زد یچشمهاش برق م. شاداب بود صورتش

 ... اما خب

شئ  نیا يدوست داشتم جا. دادم یانگشتام فشار م نیرو ب لیموبا. دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمهام

 یدادم و آه هیتک میپیشونیم رو به صفحه ي گوش. و گرمش دهیکش يانگشت ها. انگشتهاش باشه يسرد فلز

. اتاقم اومده بود يتو روز،اون . دمیتخت دراز کش ياز جا بلند شدم و رو. شد یم نیپلکهام داشت سنگ. دمیکش

 !ام افتاده بود نهیس يقم و من بند لباسم رواتا ياومده بود تو. خوره یبودنم نم یگفته بود لطافت اتاقم به وحش

 .اون روز، اومده بود زجرم بده. بالش فرو کردم يکردم و صورتم رو تو يخنده ا تک

 ...هم دوستش داشتم هنوز

 

چون هیچکدوم رو کوك . مطمئن بودم این ساعت نیست، حتی زنگ موبایلم هم نیست. روز تعطیلم بود امروز

وقتی کف دستم به یه چیز نسبتا . ي هم فشار دادم و با دستم شروع به جستجو کردمچشمام رو رو. نکرده بودم

 . نرم برخورد کرد، فهمیدم این جیغ ساعت و آالرم نبوده

 ...دیانا دوباره

باورم نمی . نفسم رو بیرون دادم و چشمهام رو باز کردم. از لحظه اي از فکري که از سرم گذشته بود یخ زدم بعد

دخترك مردم . آروم توي تخت نشستم و به چشمهاي پر از شیطنت هلن خیره شدم. رم نمی شداصال باو. شد

آزار بدون شستن صورتش و با اون موهاي جنگلی باالي سرم ایستاده بود و با جیغ هاي نسبتا بلندي اسمم رو 

 :نگاه آتشینی بهش کردم و گفتم. صدا می کرد

 هلن؟ -

 :بهم خیره شد و ادامه دادم مظلوم

 !زهرمار -

 :و گفت خندید

 .صبح به خیر -

موهاي وز شده اش دور صورتش رو گرفته بودند و خواب آلود و گیج به . توي چارچوب در ایستاده بود رزالین

 :خمیازه اي کشید و گفت. نظر می رسید

 چه خبره؟* 
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 :کنارم نشست و گفت هلن

 .دو هفته ي بعد تولد آتریساست* 

بند لباس خوابش روي بازوش افتاده . مالید تا خواب از سرش بپره و جلوتر اومدچند لحظه اي چشماش رو  رز

 :با صداي خواب آلودي گفت. روي تخت خزید و کنارم زیر پتو گلوله شد. بود

 .آتریسا؟ من یه مهمونی بزرگ می خوام* 

 :خندیدم

 اوه، واقعا؟ من مهمونی بگیرم تا تو وقت بیشتري رو با دیوید بگذرونی؟* 

هلن با بدجنسی از عمد بلندتر خندید که . این جمله خواب به کل از سرش پرید و بلند شد و سیخ نشست با

 :نگاهی به هردوشون کردم و گفتم. باعث شد رزالین محکم ضربه اي به بازوش بزنه

 . اصال حالت نگاهتون رو عوض نکنید، من توي بیست و دو سالگی تولد نمی گیرم* 

بدون نگاه کردن می دونستم هلن چشمهاش رو گربه اي کرده و . دوطرفم رو گرفتند و بهم زل زدند هردوشون

 . رزالین لب برچیده

 .پس این اداها معنی نداره. و براي اطالعتون شما دو تا هم همسن من هستید* 

به لبه ي تخت  خواستم از جام بلند شم که هلن پشت لباسم رو گرفت و جوري روي تخت پرتم کرد که سرم و

 :لگدي بهش زدم و گفتم. خورد

 دیوونه شدي؟ * 

 :جدیت گفت با

 .من دلم یه مهمونی می خواد* 

 .از عهده ي من خارجه. متاسفم* 

مطمئن بودم . از جا بلند شد و به طرف دستشویی رفت» هر جور میلته « شونه اي باال انداخت و با گفتن  هلن

همیشه انقدر روي مغز راه می رفت . ن بعید بود با دوبار اصرار بی خیال بشهاز هل. کاسه اي زیر نیم کاسه اشه

 . بدمکه ترجیح می دادم باقی مونده اعصابم رو نگه دارم و بهش گوش 

 چه نقشه اي داشت؟ یعنی

دوش کوتاهی گرفتم و هر سه صبحانه خوردیم و به سمت شرکت . خندیدم و ترجیح دادم بهش فکر نکنم کج

نگاهی زیر . یعنی روزي در هفته که دیوید و جان به شرکت میان. اوه، امروز سه شنبه است .حرکت کردیم
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به جان یا دیوید می  رفقط اگ. چشمی به هلن کردم که نیشش تا بناگوش باز بود و با آهنگ زمزمه می کرد

 . همونی بودندچهار نفري که عاشق م. اونوقت باید با چهار نفر سر و کله می زدم. گفت، بیچاره می شدم

 :رو فوت کردم و زمزمه کردم نفسم

 ...خداي من* 

دو نفري که به هیچ . حاال می دونستم می خواست اون دو نفر رو سرم بندازه. یه شیطان به تمام معنا بود هلن

توي پارکینگ ماشین رو نگه داشتم و بعد از مسافتی کوتاه وارد . وجه نمی تونستم درخواستشون رو رد کنم

 :رو زدم و بی مقدمه به هلن گفتم 12دکمه ي . سور شدیمآسان

 .تو اینکارو نمی کنی مک ماهون* 

 :شیطنت خندید و گفت با

 .دقیقا این کارو می کنم. چرا* 

 . اینکه رزالین هم خبر داشت، چون نمکی خندید و وانمود کرد که حواسش به ما نیست مثل

 .تو عوضی ترین دوست دنیایی* 

 :ختباال اندا شونه

 .ممنون آتریسا. من اینو به حساب تعریف می گذارم* 

 . بهش کردم که داشت آرایش کم رنگش رو توي آینه چک می کرد نگاهی

 .یه نفر سعی می کنه خوشگل به نظر برسه* 

چشم غره اي بهم رفت و انگار نه انگار بهش تیکه انداخته . نگاهم کرد و من با شیطنت لبخند بزرگی زدم تیز

رزالین دو روز پیش با دیوید صحبت کرده بود و پذیرفته بود که بیشتر . رژ لب کمرنگش رو تمدید کردبودم، 

رزالین به حتم اگر روي زمین نبود می تونست یه فرشته . دیگه خیالم از دیوید راحت بود. همدیگه رو بشناسن

امیدوار بودم . یدا نگران جان بودمشد. اما جان، اگر فقط کمی به هلن رو میداد مطمئنا خوشبخت تر بود. باشه

 . بتونه با خودش کنار بیاد

مشکل من . رو جویدم و میدونستم به محض ورودمون جان و دیوید توي دفترهاشون هستند و اوه، خدیا لبهام

 . با هلن و دهن لقش که سریع با رسیدن همه چی رو گزارش میده. شروع میشه

 . صداي خنده ي دیوید می اومد و رزالین لبخند کوچیکی زد. مرو خیس کردم و همزمان وارد شدی لبهام
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امیدوار . من این حس رو فقط دو روز تجربه کرده بودم. خوبی داشت که با کسی که دوستش داري باشی حس

اون روزهاي اول، نه، نه، هر موقع ناراحت بودم، دلم گرفته . بودم تجربه ي رزالین تجربه ي طوالنی مدتی باشه

اون خودش رو توي دستهام . توي مغزم دنبال جواب سواالت می گشتم، گربه ي رزالین رو بغل می کردمبود یا 

غذاش، . رزالین مرتب چکش می کرد. همون گربه اي که پیداش کرده بودم. . می کشید و خرخر می کرد

. فکر می کردممی گرفتمش و موهاش رو نوازش می کردم و . اسمش رو لوسی گذاشته بود. همه چیز. واکسنش

 مونده؟ یاز اون آدم قبلی چ. چطور. فکر می کردم که چرا

 .فکر می کردم که خیلی وقته خبري از امیرعلی و صهبا نیست حتی

احتماال خوشبخت بود و . به خاطر همین بود که خط هاي اینجا کار نمی کرد. ها می گفتند برگشتند ایران بچه

 .امیدوار بودم دوباره ببینمش. می گفتند مرخصی گرفته. بودتا حاال هم بچه اش رو به دنیا آورده 

دیوید انقدر شدید می خندید که تمام صورتش . سه به سمت صداي بلند خنده رفتیم و وارد دفتر جان شدیم هر

 :گفتم. از شدت خنده اش خنده ام گرفته بود. سرخ شده بود

 چه خبره؟* 

 :جان تک سرفه اي کرد و گفت. رو باال گرفتند و ما رو دیدند سرشون

 .در واقع، ما داریم به تو می خندیم* 

 :بهش کردم و به خودم اشاره کردم نگاهی

 به من؟ براي چی؟* 

 :کرد خنده اش رو بخوره و دوباره سرفه اي کرد سعی

 .با کاله بوقی چه شکلی می شی از اونجایی که دو هفته ي دیگه تولدته، داشتیم فکر می کردیم که* 

وقتی می خواست حرص در . کارش همین بود. پقی زد زیر خنده که باعث شد چشم غره اي بهش برم هلن

 .حتی خندیدن. بیاره توي همه کارش اغراق می کرد

 . تولد من رو یادتونه* 

 :خندید و گفت. از اون نگاه هاي قدیمی. نگاهی به دیوید کردم و

 .به من اینجوري نگاه نکن. جان بود کاله ایده ي* 

 . در واقع بعدا حساب جان رو می رسم* 

 :از پشت میز بیرون اومد و گفت جان
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 .فکر می کنم یه جشن ایده ي خوبی باشه* 

 :رو باال دادم و گفتم ابروهام

 .نه من. این ایده ي توئه* 

و دو تا دوستم کی چهار طرفم ایستاده  حتی نفهمیده بودم دیوید. به سمتم خم شد و مستقیم نگاهم کرد کمی

 . باید به پلیس زنگ بزنم. مطمئنا من االن مورد حمله قرار گرفتم! اوه خداي من. بودند

 ...بچه ها* 

 : از پشت سرم گفت هلن

 به نظرت بهتر نیست با جمع موافقت کنی تا ما برنامه ي یه جشن خفن رو بچینیم؟* 

 :کشیدم و گفتم نفسی

 مهمه؟ چرا اینقدر* 

 :دستش رو روي شونه ام گذاشت رزالین

 .این یه فرصت خوبه. آتریسا، تو خیلی وقتی که درست و حسابی شادي نکردي* 

 :به سمت چپم و نگاهش کردم چرخیدم

 قبال رو یادت نمیاد؟ * 

 :کوچیکی زد لبخند

 .تو فرق کردي. ولی تو اون آدم گذشته نیستی* 

و چهار نفر از . نسبتا طوالنی. سرم رو پایین انداختم و مکثی کردم. ند دارهگوشه ي چشم می دیدم دیوید لبخ از

 :زمزمه کردم. جاهاشون، چهار سمتم تکون نخورده بودند

 . همه چی پاي خودتون. من هیچ کاري نمی کنم* 

 

مخصوصا حاال که کار رو به اونا سپرده بودم می . مطئنا حال جشن رو نداشتم. چرخیدم و از دفتر بیرون اومدم و

نفسی کشیدم و . دونستم که جشن بزرگی در انتظارمه و کلی افرادي که اصال انتظار دیدنشون رو ندارم

 . درخواست یه فنجون قهوه ي غلیظ دادم
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می دونستم جان و دیوید مسئولیت خود مراسم رو به . اصال تولد رو دوست ندارماوه، . فکر لباس می کردم باید

عهده می گیرند و هلن و رزالین هم من رو به زور براي خرید می برند و تمام این دو هفته رو براي لباسی که 

 .خدا به خیر بگذرونه. خودشون بپسندند، نه من، استفاده می کنند

 

 

. سعی کردم سردردي که داشت کم کم خودش رو نشون می داد رو فراري بدم رو روي هم گذاشتم و چشمام

. با هلن سخت پسند و وسواسی براي خرید رفتن. این دو هفته مطمئن جز پرکار ترین زمان هاي زندگیم میشه

 . مطمئنا چیزهایی رو براي جشن چک کردن

اي پیش روم فکر نکنم و تمام تمرکزم رو سعی کردم به هفته ه. رو بیرون دادم و آروم قهوه رو خوردم نفسم

 ...روي کار پیاده کنم و اوه

هلن با صدا وارد اتاق شد و گفت که بعد تموم شدن ساعت کاري براي خرید میریم دلم می خواست  وقتی

و خداي من، بالفاصله بعدش . سري براش تکون دادم و اون رفت. سرش رو و سر خودم رو به دیوار بکوبم

 . دادم فشارچشمهام رو روي هم . شد و گفت که حتی دیوید و جان هم همراهمون میان رزالین وارد

 . تا سه هفته ي دیگه زنده نمی موندم من

مطمئنا وقتی بانو هلن می خواست کمی کار رو زودتر تعطیل کنیم و این کمی حداقل دو . کاري باال بود حجم

 .کار تحمل می کردم و با حجم سفارشات ساعت معنی می داد، باید فشار بیشتري رو توي زمان

تونسته بودم با موفقیت یه طرح بزنم، چند تا شات از مدل ها . از چیزي که فکر می کردم رمان تموم شد زودتر

تنها کاري که . تمام چند ساعت صداي خنده هاي اون چهار نفر می اومد. و زمان تموم شده بود. برداشته بودیم

 . رو محکمتر توي گوشهام فشار بدم هاداي آهنگ رو تا ته زیاد کنم و هنزفري کرده بودم این بود که ص

سوار ماشین شدیم و هلن صداي آهنگ . رفته بودند و ما پنج نفري داشتیم از شرکت بیرون می اومدیم کارمندها

 :سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و به هلن گفتم. رو انقدر زیاد کرد که جیغ رزالین بلند شد

 .فقط اذیتم نکن* 

 من؟ من کی اذیتت کردم؟* 

 . ولی مطمئنا به محض وارد شدن به پاساژ این کارو می کنی. االن نه* 

 . و شونه اي باال انداخت خندید
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وقتی می دیدم هردوشون با دست پس می زنند و با پا ! اما در مورد هلن و جان. اصوال آدم بدجنسی نبودم من

. مثال االن خودم عقب نشسته بودم. البته کمی که چه عرض کنم. پس می کشند، کمی شیطنتم گل می کرد

نشسته بود و دیوید سمت  طرزالین وس. هلن رو فرستاده بودم پشت فرمون و جان هم پرت کرده بودم کنارش

 . چپ و جان و هلن هر از چند گاهی از آینه بهم چشم غره اي می رفتند

شیطانی زدم و با رسیدن به پاساژ اولین نفر پیاده شدم و اجازه دادم زوج هاي کنونی و شاید زوج هاي  لبخندي

 . آینده با هم همگام بشن

 . اینکه مجرد بدبخت گروه خودمم مثل

دیوید و دخترا هم که . جان هم همینطور. عینک بزرگ آفتابیم رو نزده بودم. ها رو نگاه می کردمتک مغازه  تک

. دلم می خواست از برخورد آفتاب یا نسیم خنک به پوست صورتم لذت ببرم و توي مود خوبی بودم. آزاد بودند

 .حتی دوست داشتم مردم دورم جمع بشن

دختر کوچولو همیشه راحت . مثل اینکه چیزي دیده بود. ام کردرزالین رو از پشت سرم شنیدم که صد صداي

لبخندي بهش زدم و دیوید . لباس خوشگلی پسندیده بود. به طرفشون رفتم و لباس رو نگاه کردم. پسند بود

 :آروم گفت

 منم می تونم نظر بدم؟* 

به مسیر . ري رو نشونش دادرزالین براي لحظه اي گرد شد و بعد آروم سر تکون داد و دیوید لباس کنا چشمهاي

رز لبش . دیوید به طرز عجیبی روانی ترکیب سفید و مشکی بود. نگاهش خیره شدم و خنده ي کوچیکی کردم

 . و مهمونی کار من تورانرس. رو آروم گاز گرفت و من میدونستم یاد اولین مالقات اصلیشون افتاده

دیوید سلیقه ي خوبی . خیلی راضی. به نظر راضی می رسیدرز لباس رو پرو کرد و . و دخترا وارد مغازه شدیم من

 .داشت

بیرون که اومده بودیم، . رز هم مطمئنا با ترکیب رنگ موردعالقه اش میخواست بیشتر توجهش رو جلب کنه و

 . دیوید هزینه رو پرداخت کرده بود و رزالین تا بناگوش سرخ شد

 چرا این کار رو کردي؟* 

 .به جان نگاه کردم که با تفریح نگاهشون می کرد. خند جذابی زدباال انداخت و نیش شونه

 . چون دلم می خواست این کار رو انجام بدم* 

 . ولی اصال الزم نبود* 
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 :رو گرفت و در حالی که دستش رو دور شونه اش می انداخت، گفت کمرش

 .از نظر من الزم بود* 

ولی فکر می کنم دیوید خیلی کم باهاش اینطور برخورد . هیچ وقت در جریان رابطه ي دیانا و دیوید نبودم من

دیانا از دسته آدم هایی بود که اگر کسی رو دوست داشت چنان خودش رو بهش می چسبوند که . کرده باشه

 . طرف مقابلش حتی اگر عالقه اي بهش نداشت مجبور می شد دوستش داشته باشه

 .حداقل قبل از همه ي این اتفاقات. شیرین بود دیانا

بیشتر از سر و گردن دیوید آویزون می شد و به نظرم فرصتی براي ابراز محبت هاي این چنینی براي دیوید  اون

 . باقی نمی موند

حال سه تا امضا دادم و خوش-دو. با چند نفري عکس گرفتم. رو روي هم گذاشتم و وقتی جلوتر رفتیم چشمهام

 .دیگه از این که می خواستم تولد بگیرم ناراضی نبودم. حس خوبی داشتم. بودم

. براي همین می گفتم که بی میل نیست. مدت جان سر به سر هلن می گذاشت و حرصش رو در می آورد تمام

 .اگر با رزالین و یا حتی من به اون شدت شوخی می کرد اون وقت اوضاع کامال متفاوت می شد

 . انگار اون ها هم مثل من فکر می کردند. و دیوید لبخند هاي آگاهانه اي می زدند رزالین

. رو بیرون دادم و وقتی هلن روبروي لباس ساده اي ایستاد، مطمئن شدم چشمهام از حدقه بیرون زده نفسم

ت تعجب هلنا از کی ساده پسند شده بود؟ و از کی این طور زود لباسش رو می پسندید؟ مطمئن بودم از شد

من و رزالین نگاهی به هم  هلباسی که چشمش رو گرفته بود انقدر ساده بود ک. لبهام از هم فاصله گرفتند

جان نگاهی بهش کرد و . که باعث شد با بی خیالی شونه اي باال بندازه. انداختیم و بعد به خودش و بعد به لباس

 .بسته هاي خریدش رو دست به دست کرد

 ن رنگ رو بپوشی؟واقعا می خواي او* 

اما مطمئنا ته جمله ي نه چندان طنز جان اشاره اي هم به پوست . گلبهی روشن لباس چیز خاصی نبود رنگ

 :نگاهی بهش انداخت و گفت. و خودش هم انگار این رو فهمید. زیتونی روشن هلن مخفی بود

 تو مشکلی حس می کنی؟* 

 :ی راه می افتهخندید و حس کردم االن یه دعواي درست و حساب جان

 .تو که نباید لباس به این روشنی بپوشی سیاه سوخته. بی خیال -
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من که هجده سال تمام توي ایران زندگی کرده ! خوردم از فارسی صحبت کردنش و کلمه ي سیاه سوخته جا

با بی  حس می کردم االن از مغز هلن آتیش بیرون می زنه و وقتی. بودم فقط یک بار این کلمه رو شنیده بودم

 :گوشش گفت کنار. قدمی به سمت جان برداشت و فاصله رو نزدیک کرد. خیالی خندید جا خوردم

 .کسی از بقیه ایراد می گیره که خودش بی عیب باشه کله هویجی -

لحظه اي نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و غش غش خنده ام با تک خنده ي رزالین باعث شد جان  براي

حس می کردم این کارش بیشتر از سر لج بود تا . هلن وارد مغازه شد و لباس رو خرید. رهچشم غره اي بهمون ب

 . کردخندیدم و سري تکون دادم و دیوید هم لبخندش رو کنترل . عالقه اش به لباس

هر لحظه که یاد حرفش می افتادم خنده ام می گرفت و جان نگاهی بهم می . هم بدجنس شده بود هلن

 !نگاه هاي به یاد موندنیاز اون . انداخت

 

 

. نفري یه لیوان قهوه دستمون بود و من هنوز لباسم رو نپسندیده بودم. ساعتی بود داشتیم قدم می زدیم یک

انقدر بحث . آروم راه می رفتیم و حرف می زدیم و هر پنج دقیقه یک بار جان و هلن به هم تیکه می انداختند

 . دم و چند لحظه اي فقط بهشون می خندیدمهاشون خنده دار بود که گاهی می ایستا

دیدن لباس کوتاهی توي ویترین مغازه ایستادم و بدون اینکه منتظر ایستادن دیوید و رزالین که آروم کنار هم  با

راه می رفتند و صحبت می کردند و جان و هلن که درباره ي رنگ پوست این یکی و رنگ موي دیگري با هم 

بی فایده بود ولی کمی از حرص . تمو بدون اینکه برگردم چشم غره اي بهشون رفبحث می کردند وارد شدم 

 . خودم رو کم می کرد

لبخندي بهش زدم و لباس رو خواستم و داخل مغازه بود که چشمم به . به محض دیدنم من رو شناخت فروشنده

هربار که . و وارد اتاق پرو شدم هر دو رو خواستم. اولی کرم مشکی و دکلته بود اما دومی. لباس دیگه اي افتاد

هر بار پسر داستان با فروشنده ي چشم . افتادموارد اینجا می شدم یاد داستان هاي ایرانی که دیانا می خوند می 

لباس اول . چرون دعواش می شد و بعد هم سر دختر داد می زد و آخرش هم دختره لباس رو صاحب می شد

و من اصال این رو نمی . م می ایستاد و قدم رو بلندتر نشون می دادکمی پایین باسن. اصال بهم نمی اومد

 ! به اندازه ي کافی بلند بودم. خواستم
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. کمربند پهن طالیی می خورد. باالتنه اش سبز پسته اي بود و پایین تنه اش سورمه اي. دوم رو پوشیدم لباس

اینکه بخوام منتظر نظر هلن بمونم، که  خودم دوستش داشتم و بدون. به نظرم خوب بود. و این یکی خوب بود

حتی نیم نگاهی به پاکت لباس  اشتماصرار هاي هلن بی فایده بود و نگذ. خریدمش! مطمئنا مخالفت می کرد

 .توي دستم بندازه

کلی خندیده بودم و . اگر قسمت صبح و حرص خوردن هاي الکیم رو فاکتور می گرفتم. روز خوبی برام بود امروز

 .ذشته بود و وقتی دیوید ناگهانی دلش خواست همه رو به شام دعوت کنه روز خوبم تکمیل شدخیلی خوش گ

چشمهام رو بستم و بوي غذا رو . می خواست بیشتر با رزالین وقت بگذرونه. دونستم تصمیمش یهویی نبود می

 . ه جان روي لبم بودآروم وارد شدیم و من هنوز لبخند بزرگی از تیکه ي چند لحظه قبل هلن ب. استشمام کردم

احتمال شدیدي می دادم که تا به حال با دیانا اینجا . تمام پیشخدمت ها دیوید رو می شناختند. میز نشستیم دور

دیوید از دسته آدمهایی نبود که دوست دختر جدیدش رو جایی ببره که با دوست دختر قدیمیش . نیومده باشه

 . ازش خاطره داره

مطمئن بودم االن هلن میگو . منو رو دست گرفته بودیم و من داشتم به اسم غذاها نگاه می کردم هرکدوم

جان و هلن هم موافقت . آروم با دیوید بحث می کردم که هرکس سهم خودش رو حساب کنه. سفارش می ده

 :کردند که یکدفعه هلن گفت

 قی؟این عجیب نیست که باالخره تو در مورد یه چیز با من مواف* 

 :نگاهی بهش کرد و نیشخندي زد جان

 .فکر کنم به این دلیل باشه که تو همیشه بامزه ترین نظرها رو داري* 

. اون هم این برداشت رو کرده بود. بیشتر منظورش مسخره بود و هلن براي لحظه اي صورتش سرخ شد! بامزه

 :گفت

 .لی بهتر بوداین که بگی نظرات متفاوتمون به خاطر عقاید متفاوتمونه خی* 

 :کمی مکث کرد و دوباره به جان نگاه کرد. سرش رو توي منوي توي دستش فرو کرد و

 .این نشون می ده تحصیالت همیشه شعور به همراه نداره* 

االن توي این رستوران توي اولین شام بعد از دوستی دیوید و رز دعوا می . مطمئنم. االن دعوا می شه! اوپس

 :زمزمه کردرز نفسی کشید و . شه

 .دوباره شروع شد* 
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مطمئنا این مرد یه مردم آزار به . از اذیت کردنش کیف می کرد. از حرص دادن هلن لذت می برد. خندید جان

 .نگاهی بهش کردم که شونه اي باال انداخت. تمام معنا بود

هر نوع غذا سفارش داده  گلوش رو صاف کرد و رو به هلن که تقریبا از. لبهاش رو به باال حفظ شده بود انحناي

 :بود گفت

 مطمئنی می تونی از پس هزینه اش بربیاي؟* 

سعی می کرد آروم به . نگاهی بهش کرد. وقتی عصبی می شد به حد مرگ غذا می خورد. همینطور بود هلن

دلم براش فشرده . هاله ي کمرنگی از غم رو هم حس می کردم. نظر برسه ولی چشمهاش به شدت عصبی بود

 :به صندلی تکیه داد و گفت. شد

 تو نگران هزینه اي؟ * 

 . فقط به نظر می رسید. آروم به نظر می رسید. نگاهش کرد و

 .اگر مشکلی پیش اومد تو رو می فرستم که به جاش ظرف ها رو بشوري. خودت رو درگیرش کن* 

 .به زور جلوي خودم رو گرفته بودم که نخندم. لحظه اي چشمهاش گرد شد براي

 بخشید؟ من؟ب* 

 .فکر می کنم غیر از تیکه انداختن به درد دیگه ایم بخوري* 

کمی جوید و چنان بادش کرد که تا نزدیکی صورت . از کیفش آدامسی بیرون آورد و داخل دهانش انداخت و

این دو نفر . رزالین لبخند بزرگ کنترل نشده اي روي لبش داشت و من که بی مهابا می خندیدم. جان رسید

 …اگر که با هم. ت داشتنی ترین زوج عالم می شدنددوس

سفارش ها رو دادیم و . از دست این دو نفر. خدایا. بین دستهام گرفتم و براي لحظه اي بلند خندیدم صورتم

هلن آدامسش رو می جوید و هر از چندگاهی بادش می کرد و با صداي . هرکس به کار خودش مشغول بود

غره اي بهش  چشم شجان چیزي رو توي گوشیش چک می کرد و با صداي ترکیدن آدامس. داغونی می ترکید

. با موبایلم ور می رفتم. رز و دیوید با هم صحبت می کردند و من بهشون نگاه می کردم! هر بار. می رفت

 . گاهی بحث کوچیکی رو راه می انداختم

و ظرف غذاهاي هلن انقدر زیاد بود که از قسمت خودش . اومدن غذا ها پیشخدمت غذا ها رو جلومون گذاشت با

جان دهنش رو باز کرد که چیزي بگه که یه تیکه از قارچ توي بشقابش رو سر . ته بودتا وسط میز رو گرف

به سرفه افتاد و مجبور شد به جاي حرف زدن لقمه ي توي دهنش رو . چنگال زدم و تقریبا چپوندم توي دهنش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٤٩٥ 

و بیشتر من ر! نگاهش از اون نگاه هاي من برترم. هلن لبخندي زد و نگاه بدجنسی به جان انداخت. بجوه

 :هلن بین لقمه اش گفت. سري تکون دادم و با غذام مشغول شدم. بود! دوست دارند

 حاال تصمیمت چیه؟ پول غذام رو حساب می کنی یا ظرف می شوري؟* 

بدون اینکه . به جان کردم که چنگالش وسط راه توي دستش خشک شده بود از این همه پررویی هلن نگاهی

 :دستش رو تکون بده گفت

 وي جایی که تو بزرگ شدي به امثال تو چی می گن؟ت* 

 :باال انداخت و با لحن بامزه اي گفت ابرویی

 !شیرین زبون -

 . بار رز جلوي خودش رو نگرفت و غش غش خندید این

 .تو واقعا عجیبی! هلنا* 

 :کنار گوشش گفتم. این رو گفت و لقمه اش رو توي دهانش گذاشت جان

 عجیب حال به هم زن یا عجیب دوست داشتنی؟. دو نوع عجیب توي ذهن من هست* 

حتی این کل کل . روز خیلی خوبی. خندیدم و فکر کردم که روز خوبی داشتم. باعث شد چپ نگاهم کنه که

نه غذام رو با آرامش خوردم و اجازه ندادم که دیگه با طع. هاي این دو تا خل وضع هم برام دوست داشتنی بود

خودمون رو حساب کردیم و  مهلن هم نصف غذاش رو بیشتر نخورد و وقتی همه سه. اعصاب هم رو خرد کنند

 :بیرون اومدیم گفت

 .امیدوار بودم توي کیفم پول نداشته باشم. خیلی بد شد* 

 

 

نیم و از باورم نمی شد که توي روز اول همه ي خرید هامون رو بک. نمی شد انقدر بهم خوش گذشته باشه باورم

 . فردا بیست و دو ساله می شدم! فقط امروز مونده بود. همه مهمتر باورم نمی شد که زمان به این سرعت بگذره

و من با هربار . بعد از این همه قعالیت حتی ذره اي هم خسته نشده بودند. و دیوید پر از انرژي بودند جان

 . عالقه بهشون لبریز میشهقلبم از . دیدنشون حس می کردم که چقدر دوستشون دارم

! یعنی ما باید از صبح فردا توي هتل حاضر می شدیم و کارهاي دخترونه. بود جشن بعد از ظهر برگزار بشه قرار

 . آرایش و ناخون و چیزهایی که هلن به قول خودش می خواست بترکونه
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ت هیچکدوم دلگیر بشه و تولد دلم نمی خواس. که با هم بحث نکنند. قول گرفته بودم، از هردوشون یعنی ازش

می . پلک زدم و به هلن که داشت ژورنال آرایشی رو می خوند نیم نگاهی انداختم. بهش بد بگذره! زوري من

مشخص بود . زدم و نگاهم کرد اشصد. خواست مدل مو و آرایش متناسب با لباس هامون براي هر سه پیدا کنه

 .شدیدا توي فکر مدل آرایش و موئه

 .یه سوال شخصی ازت بپرسم میخوام* 

 . لحظه اي نگاهم کرد و از اون حال و هوا بیرون اومد و منتظر بهم خیره شد چند

 واقعا دوستش داري؟ …تو* 

. چند بار پلک زد و بعد سرش رو پایین انداخت. مطمئن بودم که جا خورد و با تعجب نگاهم کرد. خورد جا

 :دلبهاش تکونی خورد و صداي ضعیفی بیرون اوم

 . آره* 

 چقدر؟* 

 :نگاهم کرد گیج

 چرا می پرسی؟. نمی تونم مقداري براش تعیین کنم* 

 :عمیقی کشیدم و گفتم نفس

شاید مجبور باشی یه روز . به حرفم فکر کن. مشکالت زیادي داشته. اون مرد درد کشیده و صبوریه. هلن* 

 .خودت براي نشون دادن عالقه ات پیش قدم بشی

لباس هاي هر سه نفرمون رو توي کاور گذاشتم و از الي در نیمه باز . دم و به سمت اتاق رفتماز جام بلند ش و

آهی کشیدم و لبام . اتاق می دیدم که هلن ژورنال رو کناري انداخته و پاهاش رو بغل کرده و به زمین خیره شده

حتی وسایل هلن و . ر گذاشتمرو کنا جواهراتمبسته ي کفش و جعبه ي . آروم وسایلم رو جمع کردم. رو جویدم

از اینکه چقدر دلم می خواست االن، توي . می خواستم کمی ذهنم رو از افکارم دور کنم. رز رو هم جمع کردم

 . کاش جان تونسته باشه گیرش بیاره. بیست و دومین تولدم آدام هم کنارم باشه

 .کدوم بهم نگفتند که کیا رو دعوت کردند هیچ

بعد از اتفاق دفتر کالج و گفتنم به جان، چند روزي دو نفري دنبالش گشتیم و . مکن بودشدن آدام غیر م پیدا

مثل آب توي زمین فرو رفته بود و دو نفري . مثل سوزن توي انبار کاه گم شده بود! هیچی به هیچی. هیچی

 .هیچ کاري از پیش نبردیم
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ابروهام رو . ه ي موهام رو رنگ کرده بودمدیروز ریشه ي بیرون اومد. صورتم توي آینه ي اتاق خیره شدم به

رزالین موهاش رو هایالیت . تغییر نسبتا محسوسی داشتم. شکالتی کرده بودم و مدلشون رو عوض کرده بودم

روزي که بعد از خرید به خونه رسیدیم گفت لباسش رو دوست ! فندقی زده بود و هلن هیچ کاري انجام نداده بود

دقیقا همین اصطالح فارسی رو به کار برده بود و رزالین رو به ! جاناتان بیاد باال نداره ولی می پوشش تا جون

 . عالقه ي این ها هم این مدلی بود دیگه. خنده انداخته بود

 .از بحث و کل کل پر

می . فردا قرار بود دیوید و جان با هماهنگی هم بیان سراغمون و پنج نفري با یه ماشین حرکت کنیم صبح

دا یا هلن انقدر ساکت می مونه که صداي همه در میاد و یا صداي آهنگ رو به طرز وحشتناکی بلند دونستم فر

 .می کنه

 .هم باهاش می خونه و آلودگی صوتی ایجاد می کنه خودش

موهام رو شونه کردم و . فردا روز پر مشغله اي بود. از ساعتی هر کدوم به اتاق هامون رفتیم تا زود بخوابیم بعد

هیچ میس . هیچ پیامی. هرچند کار احمقانه اي بود. موبایلم رو برداشتم و نگاهی بهش کردم. خت خزیدمداخل ت

 .کالی

خستگیم . شب بی استرس و آروم و عمیق خوابیده بودم. به سختی با صداي ساعت از خواب بیدار شدم صبح

مشخص . زیر چشمهاش کمی گود رفته بود …هلن عزیزم. اما هلن. رزالین هم مثل من بود. کامال در رفته بود

و به حرفهاي من فکر ر شاین رو می فهمیدم که شب پی. حال خوبی داشت. بود خوب نخوابیده ولی میخندید

 .تظاهر نیست …کرده و حال خوبش هم

صبحانه صداي خنده هامون انقدر باال رفته بود که احتمال می دادم هر لحظه یکی از همسایه ها در خونه  سر

 . رو بزنه و دادي سرمون بکشه که حقوق آپارتمان نشینی رو رعایت نمی کنیم

 . کیف به دست از پله ها پایین اومدیم ساك و. زنگ خوردن موبایلم آماده بودیم با

 . توي هتل برایتون برگذار می شد جشن

 .خاطرات خوبی ازش نداشتم ولی آماده بودم بهترین خاطراتم رو توي این دو روز بسازم هرچند

 :نگاه پر از محبتی بهم انداخت و خندید. ماشینش رو عوض کرده بود. پشت فرمون بود جان

 .تولدت مبارك تحفه* 

 :آرنجم زدم توي شکمش و گفتم با
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 .ممنون بابت ادبت* 

. وسایل رو توي صندوق گذاشته بودیم و هلن پشت سر راننده نشست. اي باال انداخت و دوباره سوار شد شونه

من وسط و رزالین وقتی پشت سر دیوید نشست شونه اش رو فشار داد و سالم کرد و دیوید برگشت و نوك 

 . بینیش رو بوسید

. خوابش می اومد. هلن سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهاش رو بست. زدم و رز سرخ شد ديلبخن

جان رو می دیدم که از . چند دقیقه اي آهنگ گوش داد و بعد سرش روي شونه ام افتاد. آدم خوش خوابی بود

 :بی مقدمه گفت. آینه نگاهش می کرد

 .هوا کمی سرد شده. آتریسا کتم رو روش بنداز* 

 :بدجنسی بهش انداختم نگاه

 الزمه؟ می تونی فقط درجه حرارت رو باال ببري؟* 

سر هلن رو روي صندلی تنظیم کردم و کت رو روش . توي آینه نگاهی بهم کرد و من کتش رو برداشتم از

 .انداختم و به محض اینکارم، توي کت گلوله شد و تا زیر گلوش باال کشیدش

اخم کوچیکی رو جایگزینش کرد . تی متوجه شد نگاهش می کنم لبخندش رو خوردکه جان لبخند زد و وق دیدم

کمی به جلو خم شدم و نگاهی به دیوید کردم که سرش رو به شیشه چسبونده بود و . و به روبروش خیره شد

 :زیر گوش جان گفتم. صبح خیلی زود بود و احتماال اون هم می خواست بخوابه. چشمهاش رو بسته بود

 .اجی به مخفی کاري نیستاحتی* 

 :غره اي بهم رفت چشم

چون هیچ کدوممون نمی تونیم دیگري رو قانع . اصال دوست ندارم راجع به این موضوع بحث کنم. بی خیال* 

 .کنیم

 .ولی تو ازت خوشش میاد* 

 :کشید و گفت آهی

ن هنوز توي شرایطی نیستم که م. ولی باید با خودم کنار بیام. خیلی هم خوشم میاد. من ازش خوشم میاد. آره* 

 .بتونم با یه دختر قرار بزارم

جان مرد . ام رو روي شونه اش گذاشتم و بعد از لحظه اي شونه اش رو بوسیدم و به صندلی تکیه دادم چونه

 .بزرگی بود
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 اصال دوست. تمام مسافت رانندگیش که سه نفرمون خواب بودند من بیدار موندم و با جان صحبت کردم توي

اگر اتفاقی می افتاد، حتی انقدر کوچیک که من ناراحت بشم می گفت که . نداشتم احساس خواب آلودگی کنه

 . خودش رو نمی بخشه که روز تولدم رو خراب کرده

 .ممنونم براي همه ي کارهایی که کردي. جانی* 

 :کرد و توضیح دادم نگاهم

 .براي جشن* 

 :و گفت خندید

 .تو دوست منی. خفه شو* 

 :رو باال دادم و پرسیدم ابروهام

 !بود؟» . اصال قابلت رو نداشت. به زبون نیار. اوه، اصال بهش فکر نکن« این یه روش گفتن جمله ي * 

 :خندید شدیدتر

 .ممنون که تذکر دادي. دقیقا همین بود. آره* 

 :کردم مکثی

 .به هم می خورد من به شخصه حالم ازت. کی فکرش رو می کرد ما روزي با هم دوست بشیم* 

 .مخصوصا بعد از اون مشت. واقعا الزم بود اینو ذکر کنی؟ من دوست داشتم گلوت رو پاره کنم* 

 :غش خندیدم و گفتم غش

 . ممنون براي بودنت. تو دوست خوبی هستی. ولی االن* 

 :زدم و با لحن پر از شیطنتی ادامه دادم چشمکی

 . دوستت دارم* 

 :رو براي لحظه اي پایین انداخت و به لحنم لبخندي زد سرش

 . منم همینطور* 

 :از کنارم با صداي خواب آلودي به فارسی گفت هلن

 .دوستت دارم ها و منم همینطور ها. طبق آمار آدم ها دو دسته اند -
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 :رو که تقریبا روي پاش افتاده بود باال کشیدم و گفتم کت

 از کی بیداري؟* 

 .می خواست مکالمه ي من و جان رو راجع به خودش شنیده باشهدلم ن اصال

 .از همون وقتی که بهش ابراز عالقه کردي* 

صداش پر از خواب و شوخی بود و همین باعث می شد . نه تلخ بود و نه ذره اي حسادت درش پیدا بود لحنش

نگاهش که به کت افتاد، حالت . لحظه اي توي جاش جا به جا شد و باالخره کامل بیدار شد. صداش گرفته باشه

انگار براي لحظه اي کنترلش رو از دست داد و بعد از ثانیه اي آروم کت رو تا کرد و روي . چشمهاش تغییر کرد

 :پاش گذاشت

 .ممنون براي این* 

 . جان لبخند زد و سري تکون داد و

دیوید و . مک من رو قبول نکرده بودجان چهار ساعت بی وقفه رانندگی کرده بود و پیشنهاد ک. رسیدیم باالخره

چند نفري از کارکنان هتل که از کنارم رد شدند تولدم رو تبریک . رز رو بیدار کردم و پنج تایی وارد هتل شدیم

 . گفتند که باعث شد لبخند بزنم

زور یکی کمرم و دیگري بازوم رو گرفت و به . و رز حتی اجازه ندادند براي لحظه اي توي سالن بمونم هلن

گفتند تا عصر اجازه ندارم از اتاق بیرون بیام و حتی ناهارمون رو هم توي همون اتاق می . سوار آسانسورم کردند

 . خوریم

اجازه ندادن حتی لحظه اي بشینم و وقتی بیرون ! البته باز هم مجبورم کردند. از هرکاري دوش گرفتم اول

. کارش تمیز بود. موهاش رو براش دم اسبی کرد. نشوند هلن اول رز رو روي صندلی. اومدم، رزالین وارد شد

 .همیشه مرتب انجام می داد

 .مو، چه صورت چه

. اي از دم اسبیش رو بافت زد و من کولر رو روشن کردم که گرما باعث نشه مدل موش به هم بریزه دسته

و بعد . رش خراب نشهآرایش کمرنگ دودي روشنی براش پیاده کرد و حتی کمکش کرد لباسش رو بپوشه تا کا

 . نوبت من بود

دسته اي . دسته ي کوچیکی رو کج روي پیشونیم ریخته بود. لباسم رو پوشیدم و بعد موهام رو درست کرد اول

 . رو پشت سرم جمع کرده بود و نصف بقیه رو روي شونه ام رها کرده بود
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نمی دونم چه برنامه ي خاصی چیده بودند که من حق . که گفته بودند اجازه ندادند از اتاق بیرون بیام همونطور

من کنارش بودم و دیدم که اسم جان میر . نفسی کشیدم و باالخره موبایل هلن زنگ زد. دیدنش رو نداشتم

 :جواب داد و لحظه اي نگاهم کرد. روي صفحه اش افتاده

 است؟ می تونیم بیایم؟پس همه چیز آماده * 

 :پشت خط تایید کرد و هلن زمزمه کرد احتماال

 .ممنون. همین االن میایم* 

کفش هاي طالیی رنگم رو . بعد از قطع شدن تماس چند ثانیه اي به صفحه نگاه کرد و لبخند مالیمی زد و

 . پوشیدم و ایستادم تا هلن و رز هم کامال آماده بشن

من دو قدم جلوتر از دوستهام حرکت می . کمی استرس داشتم. ي همکف رو زدمآسانسور شدم و دکمه  وارد

در رو باز کردم و همزمان با این کارم . کردم و وقتی پشت در سالن مهمان ایستادم، آب دهنم رو قورت دادم

اوه . پدرم لبخند می زد …پدرم. مادر و پدرم جلوتر از همه ایستاده بودند. صداي جیغ و دست زدن بلند شد

 . خدایا

 . دلم براي روزهایی که با هم زندگی می کردیم تنگ می شد. رفتم و هردو رو محکم بغل کردم جلوتر

صداي پدر و مادرم که تولدم رو تبریک می گفتند یکی از . از چند لحظه اي از آغوششون بیرون اومدم بعد

 .بی اغراق می گم. بهترین صداهاي عمرم بود

برام . جلو رفتم و محکم دیوید رو بغل کردم. هر دو. لبخند می زدند. د ایستاده بودندسرشون، جان و دیوی پشت

 .حتی عزیزتر. مثل برادري بود که نداشتم

 .قبال می تونستم خانواده و دوستهام رو نادیده بگیرم چطور

م و یخ تولدم رو تبریک گفت و من توي آغوشش پشت سرش رو دیده بود. خندید و بغلم کرد! جان. بعدش و

خانواده اي که چهار سالی بود ندیده . عموم، پدر دیوید. پدر بزرگ و مادربزرگم. تمام خانواده ام. زده بودم

 . جاشوا و پدرش. بودمشون

 .ي هلن و رز که خودم حضورشون رو خواسته بودم و اصرار کرده بودم خانواده

 .و نیک دیانا

 …جیمز آدام
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حضور دیانا بی منطق ترین . آغوش جان بیرون اومدم و لبخندي زدمآروم از . کردم خونم منجمد شده حس

 :جان انگار خودش فهمید و زمزمه کرد. اتفاق این چند روز بود

 .بدون دعوت. اون خودش اومده* 

 :و پوزخندي زدم چرخیدم

 . باالخره آدام رو پیدا کردي* 

 :رو روي شونه ام گذاشت دستش

 .بهت قول داده بودم. آره* 

چیزي به پهلوي . جمع نسبتا بزرگی رو براي دوباره دیدن پیش رو داشتم. زدم و صداي آهنگ بلند شد لبخندي

 .عصاي پدربزرگم. جان فشار آورد و کنارش زد

 .تو حتی دید من رو به نوه ام از بین بردي. برو اون طرف جوون* 

 :خندیدم

 .ممنون که اومدي پدربزرگ* 

 .و به سمتم اومد تا راحت تر بغلم کنه رو پرت کرد تو سینه ي دیوید عصاش

مطمئن باش اگر . تو اصال به هم خون هات اهمیت نمی دي. چقدر دلم برات تنگ شده بود. اوه دختر بد* 

 .تولدت نبود یه گوشمالی اساسی در انتظارت داشتی

 

شاید هزار کیلومتر دورتر به افرادي که شاید از صدها، و . آغوش پدربزرگم بیرون اومدم و به اطراف نگاه کردم از

 .از کانادا، فرانسه، و سمت جغرافیایی دیگه ي انگلیس. فقط براي تولد من اومده بودند

. زدم و پدربزرگم من رو به سمت میزي که مادربزرگم، عمو و همسرش نشسته بودند راهنمایی کرد لبخندي

کنار شقیقه . موهاي سفید و سیاه مادربزرگم یک دست نقره اي شده بود. خیلی وقت بود که ندیده بودمشون

می، در حد پنج ک. دیمبهم تبریک گفتند و کمی گپ ز. زن عمو وزن اضافه کرده بود. هاي عمو جوگندمی

 .دقیقه

هشت ساله اي با موهاي تیره کنارشون ایستاده بود و مطمئن .پسربچه ي هفت. به سمت دوستهام برگشتم و

موهاي . بهشون نزدیک شدم و به پسرك نگاه کردم. چون جان به شدت می خندید. بودم چیزي می گه
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حالت  واز برق چشمهاش . رخشیدشکالتی خوشرنگش رو باال داده بود و چشمهاي درشت عسلی اش می د

 :لبهاي قلوه ایش رو خیس کرد و گفتم. حرف زدنش مشخص بود که فوق العاده شیطونه

 !چه پسر نازي* 

 :بهم کرد و گفت نگاهی

 نمی دونی که براي توصیف یه پسر از کلمه ي ناز استفاده نمی کنن؟* 

 !تبچه پرروي بی تربی. ماتم برده بود. خورده بهش خیره شدم جا

 تو کی هستی؟* 

 :رو توي حدقه چرخوند چشمهاش

 !پس من باید بپرسم که تو کی هستی. من اول اینجا ایستاده بودم و بعد تو اومدي* 

جوري که صورتم با . خندیدم و کمی خم شدم. نفر کنارم به سختی خنده هاشون رو کنترل می کردند چهار

 :کمی فاصله باالي صورتش قرار گرفت

 شناسی؟ تو منو نمی* 

 :ثانیه اي پلک زد و بعد صورتش رو به سمت دیگه اي چرخوند چند

 . همون شخصیتی که ازش متنفر بودم! اووووه. تو جما هستی* 

کوچیکی کردم و اون، همزمان با گفتن حرفش به سمت دیگه اي شروع به حرکت کرد و چند قدم برداشته،  اخم

 :برگشت و با لحن مودبی گفت

 .من واقعا جیسون رو دوست داشتم. شحال شدم آقاي میراز دیدنتون خو* 

هم خنده ام گرفته بود و هم انقدر . نمی دونم چه جوري نگاهش می کردم که صداي خنده اشون بلند شد حتی

 :پوزخند زدم! بچه کوچولوي عوضی. حرصی شده بودم که دلم می خواست سرش رو به زمین بکوبم

 !عجب بچه ي نکبتی* 

 :هم کردچپ نگا دیوید

 چیه؟* 

 !اون برادر من بود. محض اطالعت* 

. خب، من هیچ وقت آدم فامیل دوستی نبودم ولی این هم خبر بی اهمیتی نبود. خوردم و چشمهام گرد شد جا

 ...بچه دار شدن عموم براي بار دوم
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 .قبل ها شنیده بودم و اهمیت نداده بودم... هم توي اون زمان شاید

 :دزدم و دیوید خندی پلک

 .خبر نداشتی. می دونم* 

 !عالیه. و از من هم بدش میاد! پس اون شیطان کوچولو پسر عموي منه* 

صداي قدم . سرم به سمت ورودي چرخید. چند ثانیه اي گذشت و صداي آهنگ بلند شد. لبخند بزرگی زدم و

. یادمه که باهام صمیمی بود! جاشوا. جاشوا داشت وارد می شد و به سمتم می اومد. هاي سنگینی می اومد

 !هه. همیشه می گفت من دوست خوبی براش هستم

داشت به شدت به سمتم می دوید و من می دونستم باز دیوونه . کتش بوداومد واژه ي غلطی براي طرز حر می

با نزدیک شدنش و . فقط نگاهش کردم و با فکري که توي ذهنم جرقه زد لبخند خبیثی زدم. بازیش گل کرده

 .اینکه می خواست بغلم کنه

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

مین افتاد و درجا بلند رو بیرون دادم و کنار کشیدم و با یه حرکت چرخوندمش، جوري که با کمر روي ز نفسم

 :شد و روي زمین نشست و فحش داد

 !امیدوارم تولدت به فنا بره عوضی* 

 :و خم شدم و قبل از اینکه دستش رو بگیرم گفتم خندیدم

 !فکرشم نکن که منو بندازي زمین* 

 :خودش هم خندید. بلندش کردم و

 .ممنون که اومدي* 

 :رو تکوند و سري تکون داد لباسش

 .به هر حال، تولدت مبارك* 

 . منتظر بودم دوست دخترش هر لحظه خودش رو نشون بده. دور و برم رو نگاه کردم کمی

 کارولین کجاست؟ چرا نمی بینمش؟* 

 :ابروهاش رو باال داد و جاشوا پوزخندي زد دیوید
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 .تقریبا یک ماه پیش به هم زدیم* 

 :کردم زمزمه

 .متاسفم. که اینطور* 

 :ال انداخت و گفتاي با شونه

 .بهتره از تولدت لذت ببري. بهش فکر نکن. خیلی مهم نیست* 

 :رو زیر بغلم زدم دستام

 .حتما این کار رو می کنم. ممنون بابت تذکرت* 

 :اي بهم زد و نصفه نیمه خندید تنه

 .هنوز اون روي مزخرفت رو داري* 

 :شهمشتی به کتفش زد که باعث شد چند قدمی به جلو پرت  دیوید

 !تو مشکلی داري؟* 

. و به شوخی، با حالت ترس به شدت سرش رو تکون داد که باعث شد موهاش روي صورتش بریزه خندید

مادربزرگم داشت سرجاش قر می داد و صحنه انقدر بامزه بود که خنده ام . نگاهی به سر تا سر سالن انداختم

از دیوید . می کرد بو موها و لباسش رو مرت زن عموم پسر عموي کوچیکم رو روي میز گذاشته بود. گرفت

 . »لیام « اسمش رو پرسیدم و اون گفت 

زدم و با عوض شدن آهنگ که ریتم تندي داشت پدربزرگم دست همسرش رو گرفت و وسط جمعیت  لبخندي

دت با دیوید همزمان هورایی کشیدیم و این باعث شد براي لحظه اي توقف کنند و به ش. شروع به رقصیدن کرد

 .بخندند

 :غر زد هلن

 .منم می خوام برقصم. این چه آهنگیه* 

 . حقیقت دلش نمی خواست بین چند تا زوج وسط سالن خودش تنهایی با خودش قر بده در

 .به اونی که این کار رو کرده اعتراض کن. من آهنگ رو انتخاب نکردم* 

 :اي باال انداخت و گفت شونه

 ...من فقط می خوام بر. مهم نیست* 
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نگاهش به دیوید بود که رزالین رو می چرخوند و دخترك بلوندي که ریسه می رفت . حرفش رو قطع کرد جان

 .و از شدت خنده نمی تونست درست برقصه

 .فکر می کنم تنها کاري که باید انجام بدي اینه که یه نفرو پیدا کنی که باهات برقصه* 

 :زدم پوزخند

 .فکر کنم در دسترس ترین فرد خودت باشی* 

نگاهم . آدام، نیک و دیانا سر یک میز نشسته بودند. دوشون بهم نگاه کردند و من به روبرو خیره شدم هر

بهم خیره شد و آروم سرش رو . سرش رو به طرفم چرخوند. دیانا و اوه. نگاهم رو حس کرد. مستقیم روشون بود

 .زل زد پایین انداخت و به ناخنهاش

 

 

موهاي بلند وسط سرش رو به طرف راست . کنار موهاش خیلی کوتاه تر از قسمت وسط بود. آدام نگاه کردم به

زیر پارچه ي مشکی الیه کم عرض چارخونه اي اضافه . جلیقه ي مشکی کوتاهی پوشیده بود. متمایل کرده بود

آستین هاي پیراهن سفید زیر جلیقه . شد نگاهم می کرد و من پوزخندي زدم و دیدم که فکش قفل. شده بود

تکیه ام به دیوار بود و کف پاي راستم رو . ابروم رو باال داده بودم. کوتاه بود و بازوهاي بزرگش رو نشون می داد

 . به دیوار زده بودم

م از تما. با دیدنشون لبخندي زدم. بعدي آهنگ مالیمی بود و پدربزرگ و مادربزرگم هنوز وسط بودند آهنگ

 :هلن روي صندلی میز نزدیکمون نشست و گفت. حرکاتشون عالقه هویدا بود

 .عجب آهنگهاي مزخرفی* 

 :گفتم. نفسش رو فوت کرد و من هنوز به افرادي که داشتند می رقصیدند نگاه می کردم جان

 .دست یکی رو بگیر و باهاش برو وسط. هلنا، غر نزن* 

 :از نوشیدنی توي جامش خورد و گفت کمی

 . نمی خوام با کسی برقصم *

 ...دوباره! اوه خدایا. خندید و چشمهاش با شیطنت درخشید جان

 .شاید کسی هم نخواد با تو برقصه* 

 :سمتش و چپ نگاهش کرد چرخید
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 . من با تو صحبت نکردم* 

 :ي لبم رو با خباثت گزیدم گوشه

 .ن نکرديو توام مخاطب خاصی تعیی. اون هم اینجاست و حرفهات رو می شنوه* 

 :از هلن فاصله گرفتم و ادامه دادم کمی

 ...شاید هم* 

 .من بدجنس ترین دوست دنیام! اوه

 :انگشتی به گوشه ي لبش کشید و حرف من رو ادامه داد جان

 .شاید هم نمی تونی دو نفره برقصی* 

 :با صدا خندید هلن

 داري منو به چالش دعوت می کنی؟ می خواي نشونت بدم چطور بلدم؟* 

. از کارم راضی بودم. آروم خودم رو کشیدم کنار. خنده اش، مطمئن بودم که یه حرص گنده پنهان شده پشت

مطمئن بودم تا وقتی که هلن جان رو به غلط کردن نندازه از رقص دست نمی . انداخته بودمشون به جون هم

 . کشه

شاید بیست سانتی ازش کوتاه تر . اندرست روبروي ج. دستهاش رو کمی از هم باز کرد و سر جاش ایستاد هلن

 .لبخند خبیثم از روي لبم پاك نمی شد. بود

 . من چالشت رو قبول می کنم! می دونی چیه؟* 

 ...در اصل توي این لحظه باید کمی عصبی باشه اما. خیلی آروم. آروم بود جان

هلن دستش رو کشید و به سمت بقیه زوج ها بردش، من هم راهم رو به سمت دستگاه پخش غول آساي  وقتی

 :توي سالن کج کردم و آهنگ رو عوض کردم

 

Hey boy. I realy love the way you move 

 .من واقعا طرز حرکاتت رو دوست دارم! پسر هی
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ردم و از سینی خدمتکاري که داشت نوشیدنی ریلکس حرکت ک. کردم که همه برگشتند و نگاهم کردند حس

پخش می کرد یک جام برداشتم و در حال حرکتم، در حالی که لبخند فجیعی روي لبم بود جرعه ي بزرگی رو 

 . نوشیدم

. کمی از آهنگ رد شده بود. جایی که هلن نشسته بود نشستم و جام رو بین انگشت سبابه و وسطم گرفتم سر

 . رقصشون رو می دیدم

 .خوبی داشتم سح

 

No one has to know 

 .نیست کسی بفهمه الزم

It can just be you and me alone 

 .تونیم فقط خودم و خودت تنها باشیم می

Get yourself a ticket to the show 

 .نمایش واسه خودت یه بلیط بگیر براي

And I let you. Let you 

 ...من بهت اجازه می دم و

 

حس کردم کسی کنارم نشست و چرخیدم و . م توي دستم می نوشیدم و نگاهشون می کردمجرعه از جا جرعه

 . برادر هلن. یان. نگاهش کردم

 . سالم* 

 .و سري تکون داد خندید

 .کامال مشخصه براشون توطئه چیدي* 

 :کردم متعجب باشم سعی

 اینقدر ضایعه؟* 

 :اي باال انداخت شونه

 .ولی واقعا چیزا رو زود متوجه می شم. سالمه شاید تو فکر کنی من فقط پونزده* 

 :بهش نزدیک شدم و گفتم کمی
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 .پس نزار نقشه ي من از هم بپاشه* 

 :خندید و گفت بلند

 .به کسی نمی گم. باشه* 

 :رو پایین انداختم و بعد از خنده ي ریزي گفتم سرم

 !قدردانی می کنم* 

 :محض اینکه آهنگ به قسمتهاي پایانیش رسید از جا بلند شد و گفت  به

 .اون بالغه. نمی خوام فکر کنه که دارم توي کارش دخالت می کنم* 

آهنگ تموم شد و دیدم که با فاصله اي نسبتا . براش تکون دادم و اون به سمت مادر و پدرش رفت سري

 .و هم رز و دیوید هم اونها. نزدیک داشتند به سمت میز می اومدند

 :به نزدیکشون که رسیدم با صداي نسبتا بلندي خوندم. رو برداشتم و بلند شدم و نگاهشون کردم جامم

 .. مثل ماه، مثل ستاره ،یچه خوب دمیتازه فهم -

به رز . تقریبا به سمتم حمله کرد که خندیدم و بقیه ي نوشیدنی رو در حرکت خوردم و جام رو تحویل دادم هلن

 : م که از دستگاه ترَك بیستم رو انتخاب کنه و زیر گوش هلن گفتمگفت

 .خودت رو نباز* 

 :غره اي بهم رفت چشم

 !دل من هواتو کرده، بغلم بکن دوباره * 

فاصله گرفتم و به شوخی تعظیم کوتاهی . از همون هایی که هلن دوست داشت. آهنگ رو گذاشته بود رزالین

 :از جان پرسیدم. کردم

 !شدي که هلن یه رقاص عالیه یا نه قانع* 

دستهام رو به عالمت تسلیم باال بردم و هلن . شد هر دو قدمی به سمتم بردارند و من قدمی به عقب باعث

 :به جان نزدیک شدم و ناگهانی مشت محکمی بهش زدم. باالخره خندید

 !نگو می خواي توي روز تولدم ناراحتم کنی -

 :یی تمام ادامه دادمتعجب نگاهم کرد و با پررو با

چون . پس من هر کاري دوست داشته باشم می کنم و هیچ کس هم از من ناراحت نمی شه! امروز تولد منه* 

 !تولدمه
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 :انگشت سبابه و شستش رو توي جیب جین مشکیش فرو کرد جان

 !خیلی بزرگساالنه بود* 

 :باال انداختم شونه

 .حاال هر چی* 

گفت کسی جلوي در کارم داره و جان . شتم و یکی از پیش خدمت ها رو دیدمبرگ. از پشت سر صدام کرد کسی

جلوي در ورودي کسی پشت به من ایستاده . نگاه عجیبی بهش انداختم و دنبال مرد رفتم. لبخند مرموزي زد

 .خیلی زیاد. شده بود گدلم براش تن! خدایا. بود و وقتی برگشت، جیغ کوتاهی زدم و محکم بغلش کردم

 :کردم زمزمه

 کی برگشتی؟* 

بچه به . به پشت سرش نگاه کردم و امیر علی رو دیدم. به سمتم و شالش رو روي سرش مرتب کرد چرخید

با اون لپ هاي آویزون و لب هاي . بچشون انقدر ملوس بود که براي چند لحظه اي فقط نگاهش کردم. بغل

 ...سرخ و چشمهاي گرد فندقی

  .دو هفته اي هست که برگشتیم* 

مدتی رو مرخصی گرفته و . طرف سالن راهنماییشون کردم و توي راه گفت که براي بارداریش ایران رفته به

نپرسیدم چرا باهام . و من بی خیال شدم. حاال که همه چی به روال عادي برگشته، اومده تا درسش رو تموم کنه

 .در تماس نبوده

 .بعد از تقریبا یک سال. چیزي که مهمه اینه که اینجاست تنها

. لبخند می زد و من می دیدم که امیر سرش رو تا حد ممکن پایین گرفته. هنوز یک ساله هم نبود دخترش

 . لبخندي زدم و گفتم براشون قهوه و کیک بیارن

هر از چند گاهی متوجه . بود فکم از شدت خنده درد گرفته. عصر رو رقصیدیم، خندیدیم، شوخی کردیم تمام

 . نگاه هلن به جان می شدم و لبخند مرموزي می زدم

تمام مدت توي بغلم بود و . موهاي مجعد مشکیش روي نوازش می کردم. دختر امیرعلی و صهبا صدف بود اسم

 !هلن تیکه انداخته بود که مادر شدن برازندمه

 .ت دارمحاال فکر نکرده بودم که بچه هاي نوزاد رو دوس تا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Sergeant  –بهتان 

wWw.98iA.Com ٥١١ 

سعی می کردم از ! از طرفی هیجان زده بودم و از طرف دیگه بیست و دو سالم بود. به هدیه ها رسیده بود نوبت

 .خودم خجالت بکشم

هدیه . اولش جا خوردم. که براي باز شدن شرکت کمک کرده بود، تمام سهمش رو به عنوان کادو بهم داد پدرم

 ! خیلی بزرگ. ي بزرگی بود

لبخند مالیمی روي لبهام . طالي خانوادگی قدیمیشون رو که نسل به نسل به دستش رسیده بود سرویس مادرم

 ... و جان. دیوید تابلوي نقاشی از صورت خودم. هلن و رز با هم ست پالتین گردنبند و دستبند خوشگلی رو. بود

 مار؟ ... کیف پول و ساعت چرم. هدیه اش رو دیدم جلو رفتم و لمسش کردم اول

 : دیدمخن

 . یکی از غیر منتظره ترین چیز ها بود* 

 :رو باال پایین کرد و با خودشیفتگی تمام گفت ابروهاش

 .ما اینیم دیگه* 

 :به جعبه ي کوچیکی رسیدم و هلن تقریبا داد زد. تکون دادم و تک تک کادوها، بیشتر هیجان زده ام کرد سري

 این براي کیه؟* 

 :آدام از عقب به گوشم رسید صداي

 .من* 

براش تکون دادم و آروم روبان روي جعبه رو کشیدم و چیزي که داخلش بود، با دیدنش، باعث شد تیز  سري

 .باورم نمی شد. باورم نمی شد. نگاهش کنم

 . یه عوضی به تمام معناست اون

 .یه، عوضی، به تمام، معناست... اون

 ...این مدت تمام

 ...این مدت تمام
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نگاه . و بلند کردم و دنباله اش از توي دستم رها شد و قفلش بین انگشتهام مونده بودشیء توي جعبه ر آروم

همون . نفس عمیقی کشیدم و به دستبندم نگاه کردم. هلن و رزالین می گفت که شیء توي دستم رو شناختن

 ...دستبندي که سه سال پیش گم کرده بودم و 

 !این مدت پیش آدام بود تمام

دوباره نفسی کشیدم و سرم رو باال . هنوز هم نگین زمرد دومیش ترك ریزي داشت. بود هم قفلش خراب هنوز

لبخندش انقدر روي مخ بود که می خواستم برم و سرش رو انقدر روي میز روبروش . آوردم و نگاهش کردم

 ...سه سال تمام به فکر دستبندي بودم که دست. بکوبم که مغزش متالشی بشه

 !پوف

به هیچ . در واقع اصال انتظار نداشتم. و مطمئن بودم اون هم هدیه اي نمی ده. ده بود دیانا بودکسی که مون تنها

 ...و اما وقتی تلویزیون نود اینچی دیواري روشن شد و بعدش هم. وجه

. شونزده ساله بودیم. تلویزیون ایستادم و به تصویر چهارتاییمون خیره شدم و فیلمی که پخش می شد روبروي

 . من آقاي دارسی بودم. قرار بود غرور و تعصب مدرن رو اجرا کنیم. توي نمایش مدرسه شرکت کرده بودیم

 ...هلن و رزالین، مادرم. چند نفري که می دونستم خشکشون زده. عمیقی کشیدم و به صحنه نگاه کردم نفس

اون قسمتی که من و دیانا رقص رو تمرین می کردیم، جایی که قرار بود . نورها و حرکت ها نگاه می کردم به

دستهام ضعیف بودند، به سختی خودم . بغلش کنم و با دو دست بگیرمش باال، دقیقا اون صحنه رو به خاطر دارم

که . مام مهلت تا اجرا رو روي بازوهام تمرین کرده بودم که فقط نیفتهو تقریبا ت. رو نگه داشته بودم که نیفته

 .فقط وقتی باال می گیرمش نیفته

وقتی که . عشقش این بود که هر لحظه و هرجا با دوربینش کار کنه. جایی، وقت تمرین ازم فیلم گرفته بود چند

 . روي تردمیل شنا می رفتم، وقتی که بارفیکس می زدم

عصبانی بودم؟ . حس می کردم از سرم داره بخار بلند می شه. هام رو به شدت روي هم فشار می دادم دندون

ناراحت بودم از اینکه کسی که روزاي بدم رو باهاش تجربه کرده بودم، روزهاي . و اما ناراحت بودم! کمی

 .خوبمون رو به روم زده بود

. دوربین روي دیانا زوم بود. الیزابت رو تحقیر کرده بود دیالوگ می گفتم، همون قسمتی که آقاي دارسی داشتم

االن . داشتم نگاه می کردم و باورم نمی شد. روي چشمهایی که داشت رنگ نفرت می گرفت. روي چشمهاش
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دقیقا از همون جا شعله  ختگیشصحنه اي که تنفر سا. که می دیدم، انگار صحنه داشت برام بازسازي می شد

 . و مطمئن بودمو این ر. کشیده بود

 .بودم مطمئن

پارچه ي ظریف رو میزي بین . رو از صفحه نمایش گرفتم و کف دستهام رو روي میز پشت سرم گذاشتم روم

 :زمزمه کردم! خدایا. انگشتهام مچاله شده بود

 .باورم نمی شه* 

 . از حرصی که از حماقت اون نشات می گرفت. داشتم از حرص می ترکیدم. می ترکیدم داشتم

 .باورم نمی شه* 

 :دست یکیشون که روي شونه ام نشست تقریبا داد زدم. دوستهام. رو حس می کردم حضورشون

 .باورم نمی شه* 

. و به سرعت هم این کار رو کرد. شخص پشت سرم، که اختماال یکی از دخترا بود دستش رو کشید فهمیدم

 :چرخیدم و از بین دندون هاي به هم فشرده غریدم

 .نمی شهباورم * 

 .سر پایین افتاده اش. به خودش. نگاهش می کردم مستقیم

 . انقدر تیره که به مشکی بزنه. به موهایی که به رنگ طبیعی خودش برگشته بود و

به سمت سرویس . حس می کردم سرم داره می ترکه. دندون به هم ساییده بودم که فکم درد گرفته بود انقدر

 :به سمتش برگشتم و با عصبانیت گفتم. یستادمبهداشتی حرکت کردم و وسط راه ا

 .یه نمایش لعنتی. اون فقط یه نمایش بود* 

آب یخ رو باز کردم و دستهاي گر گرفته ام رو . سرویس رو آنچنان باز کردم که به شدت به دیوار کنار خورد در

ط به خاطر اون نمایش باورم نمی شد فق. اگر آرایش نداشتم حتما سرم رو زیر شیر می گرفتم. زیرش گرفتم

 ...البه خاطر اون دیالوگهاي آشغ. لعنتی نفرتش این طور زبونه کشیده بود

. صداي پاشنه هاي کفشی، سرم رو باال گرفتم و بعد دوباره به آبی که روي دستهام راه گرفته بود خیره شدم با

 :کمی دورتر ازم به دیوار تکیه داد. خودش بود

 چی می خواي؟* 

 :آب دهنش رو قورت داد و ریه هاش رو از هوا پر کرد. منگاهش کرد و
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 .من تحت درمانم* 

. خیلی محکم تر. این بار محکم تر. راستم رو باال دادم و دوباره آب دهنش رو قورت داد و نفس کشید ابروي

 :ادامه داد

 ...و اون روز توي مراسم فارق التحصیلی هم. یک ساله که زیر نظر روان پزشکم* 

 :انگار سخت بود که من همه چیز رو بدونم. کرد مکث

 .انقدر سرم شلوغ بود که چند روزي نتونستم داروهام رو بخورم و اونطوري پرخاش کردم* 

 . ریزش آب قطع شد. هیکل خم شده ام رو راست کردم و دستهام رو کنار کشیدم. نگفتم چیزي

یا . و اصال انتظار ندارم من رو ببخشی. عذرخواهی میکنم با این که می دونم هیچ چیز رو درست نمی کنه* 

وقتی زیر نظر دکتر شروع به درمان کردم . زندگی واقعیه. این کتاب و فیلم نیست. همه چیز رو فراموش کنی

 . تازه فهمیدم چه کاري انجام دادم

 :حتی از این که االن هوا روشنه هم بیشتر مطمئن بودم. بغض کرده و مطمئن بودم که. مکث کرد دوباره

 .و میدونم که درست می گه. اون گفت که همه چی تقصیر منه* 

 :رو ازش گرفتم و نفسی کشیدم نگاهم

 .و حق نداري من رو ببخشی. متاسفم آتریسا. من موجود قدرنشناسی هستم* 

 . و اون فکش می لرزید. بودفکم منقبض شده . ي آخر رو گفت و هق زد جمله

 .من اسکیزوفرنی هستم* 

 :لبهام رو به هم فشار دادم وو ادامه داد. دستهاش می لرزید، فکش و پلکهاش. سمتش و نگاهش کردم چرخیدم

 .حتی نمی تونم ازت بخوام که منو ببخشی. همه چی تقصیر منه و من نمی تونم هیچ کاري بکنم* 

 :چرخیدم و گفتم. دادم و گوشت دستم می سوخت رو کف دستم فشار می ناخونهام

 .هردومون* 

 :اش رو باال کشید و گیج بهم نگاه کرد بینی

 . تقصیر هردومون بود* 

هیچ وقت فکر . نفسی کشیدم و به شیرهاي آب کنارم نگاه کردم. شدت سرش رو به نشانه نفی تکون داد به

 .نمی کردم وضعش انقدر وخیم و حاد باشه
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ولی . نه مثل قبل. بعد از اینکه آدام فهمید که من بیمارم پشتم رو خالی نکرد. چیزي رو بهت بگماومدم یه * 

هر چند موضوعی آزارش می داد و اون هم به . وقتی گفتی که بخشیدیش، خیلی خوشحال بود. هوام رو داشت

 .شدت بااهمیت بود

حس . وردن اون قرص ها، در حال درماندر حال خ. رو براي لحظه اي بستم و دیانا رو تصور کردم چشمهام

بعد از اون همه کاري که باهام کرده . دوستش نداشتم، نمی تونستم دوستش داشته باشم. خفیفی از قلبم رد شد

 .نمی تونستم. بود

 .آدام مشکوك به سرطان خونه* 

 

 

نفس کشیدن  براي لحظه اي. می خورم براي لحظه اي حس کردم زمین و زمان جلوي چشمام سیاه شد قسم

 .تمام وجودم پر از حس هاي بد شده بود. دوباره چرخیدم و دستهام رو زیر آب یخ گرفتم. یادم رفت

 . بعد از اینکه بهش گفتی که می بخشیش، دقیقا روز بعدش، بهش گفتن که مبتال شده* 

 :بدي بینمون برقرار شد سکوت

واسته بود و وقتی هم رفت، خواست تا ابالغ یعنی خودش خ. بهش گفتن که دوباره ازش آزمایش می گیرن* 

من بهش گفتم باهات صحبت کنه، ولی . شدن جواب اصلی بهش، که هیچ وقت نگرفتش، با خودش خلوت کنه

 .سه ماه. ولی کشید. رفتنش طول نمی کشه. اون گفت که طول نمی کشه

 :کردم زمزمه

 .دو ماه و بیست و پنج روز* 

 :هاش رو توي هم قالب کردناراحتی نگاهم کرد و انگشت با

من اومدم این رو بهت بگم و قسمت ناچیزي از لطفهات رو جبران . بهم گفت که هیچ وقت بهت نمی گه* 

 .تا توي بی خبري نمونی. کنم

 :نگاهم کرد و آروم گفت. وزنم رو به دیوار تکیه داده بودم تمام

 .متاسفم که من این خبر رو بهت دادم. متاسفم* 

نفسی که بیرون . تر حرکت کرد و بیرون رفت و بالفاصله بعدش دیوید و رز و هلن هجوم آوردند داخل آروم

سرطان خون عین پتک ... و من. هلن بازوم رو گرفت و گفت جان نیومده که بقیه مشکوك نشن. دادم می لرزید
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این بیماري مبتال بودن هیچ می کوبید و من فکر می کردم از کسایی که می شناختم و به . توي سرم می کوبید

 . زنده نمونده. کس نمونده

انگار با اون فشار . وقتی دستهام رو گرفته بود و محکم فشار داده بود. تصویرش توي سرم می چرخید... ام خاله

وقتی پرستار و دکترها ریخته بودند داخل اتاق و من بیرون منتظر مونده بودم تا . روحش هم پرکشیده بود

 .احیاش کنن

 .نتونسته بودن وقتی

. خاطرات توي سرم پتک می شد و تمام مدت به جاي صورت خاله ام چهره ي آدام جایگزین شده بود تمام

 .صورت زردش. موهاي ریخته اش. لبهاي کبودش

. داشتم توي امواج منفی غرق می شدم. بودم نفسم یه جایی اون پشت ها گیر کرده و دارم خفه می شم مطمئن

 . با چهره ي آدام توي خاطرات

به گریه ي . خاکش می کردن، وقتی مثل یه مرده ایستادم بودم و به لباس هاي مشکی نگاه می کردم وقتی

به کت و شلوار . به پدري که داشت مادرم رو دلداري می داد. به هق هق ریز مادر و مادربزرگم. سام، پسرش

 .مشکی خودم و دوستهاي دورم، هلن، دیانا و رز

ودم اومده بودم و باور کرده بودم که خاله ام، عزیز ترین فرد زندگیم، داره با چه مشکلی دست و پنجه به خ تا

 . نرم می کنه باید با واقعیت مرگش رو به رو می شدم

 .من دیگه حتی اون لبخندهاي کج نصفه نیمه رو نزده بودم و

 ...خون سرطان

به دیوید . و نگاه کردم. ه حس کردم ریه هام منفجر شدبازوم رو فشار دادم و من چنان نفسی کشیدم ک دستی

و . رزالین که مثل گچ شده بود و هلن که هر دو بازوم رو گرفته بود و تکونم می داد. که رنگش پریده بود

 :بالفاصله زدم زیر خنده

 !خدایا -

بیماري وحشتناك  امروز فهمیده بودم دو نفر از کسایی که دوستشون دارم به دو تا! ي معمولی نبود خنده

 !هه! روز تولدم... مبتالن و این خبر

 .هنوز هیچی نشده و من دارم خاکش می کنم -
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و اونها هم که هیچی نمی دونستند فقط حرفم رو براش . گیج به من نگاه کرد و بعد پرسید که چی شده دیوید

 .چونه ام رو باال گرفتم. ترجمه کردند

 :د زدمآینه خودم رو مرتب کردم و لبخن توي

 چی بهت گفت؟ چرا بعد از رفتنش اینطور شدي؟ اذیتت کرد؟* 

دیوید یه برادر واقعی . رو دیوید گفت و حس کردم اگر دیانا کنارش بود حتما مغزش رو متالشی می کرد این

 . همون حساسیت هاي برادرانه. بود

 . نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم دوباره

 . اون هیچ کاري نکرد. الدیوید، بی خی* 

 :رو باز کرد که چیزي بگه ولی اجازه ندادم دهنش

 . بهتره بریم* 

بود قانع نشده و می خواد ادامه بده ولی احتماال فکر کرد که بهتره بحث رو کش نده و من به سمت  مشخص

 :کمی که بهم نزدیک شد بازوش رو گرفتم و کنار گوشش گفتم. سالن حرکت کردم

 .یچی نشدواقعا ه* 

به خاطر . وارد سالن شدیم و باالفاصله حس بدي پیدا کردم. رو روي هم فشار داد و لبخندي زورکی زد لبهاش

 :گلوم رو صاف کردم و با صداي بلندي گفتم. دادي که زده بودم حاال همه نگاهم می کردند

 .به خاطر مشغله کاري این مدت خیلی زود عصبی می شم. از همه عذر می خوام* 

 :پوزخندي زد و با لحن معنی داري گفت جان

 مشغله کاري؟* 

اما خب الاقل دلیلی آورده . تمام زحمت هاي این مدت روي دوش دیوید و جان بود. هم نیش خندي زدم من

بودم که همه رو قانع کرده بود و باعث شده بود نگاهشون رو به جاي دیگه اي منعطف کنن و مشغول کار 

 نه؟. همین هم خوبه. قبلیشون بشن

یشگاه و انتخاب کردن مدل کار راحتیه؟ اگر این براي چیه؟ فکر کردي ساعت ها منتظر نشستن توي آرا* 

 !لحظه اي از ذهنت گذشته سخت در اشتباهی

 :زمزمه کرد. این حرفم باعث شد لبخند کوچیکی بزنه و

 حالت خوبه؟* 
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 .از حضور دیانا در فاصله اي نه چندان دور ازم کمی ترسیده بود مطمئنا

 !چرا بد باشم؟ امروز تولدمه* 

مکثی کردم و به صفحه ي سیاه . ي آخر رو با لحن رویایی مسخره اي گفتم که لبخندش بزرگتر شد جمله

 :بی مقدمه گفتم. تلویزیون نگاهی کردم

 .می خوام ببینمش* 

 :هلن پرسید. چهار نفر نگاهم کردند هر

 چی رو می خواي ببینی؟* 

 . هنوز به صفحه ي خاموش بود نگاهم

 .م ببینمشمی خوا. بقیه ي فیلم رو* 

پوزخندي زدم و جان رو به سمت تی وي چرخوندم که باعث شد براي اولین بار اخم غلیظی . نگاهم کردند مات

 :کمی بهش نزدیک شدم و با خباثت گفتم. و نکته ي جالب اینجا بود که از این اخمش هلن لبخند زد. بهم بکنه

 .هوم؟ فکر کنم ورژن جدیش رو هم دوست داري* 

همون صحنه هایی که . رد و شونه اي باال انداخت و نگاهم معطوف تصویر در حال حرکت شدبهم ک نگاهی

با همون کت و شلوار هاي لی . براي نمایش، سال بعدش با یه آهنگ نسبتا قدیمی رقص تمرین می کردم

ام براي  هاي خاله شهنوز تال. هنوز حرکت ها رو به خاطر داشتم. پسرخاله ام. لیدرمون سام بود. معروفمون

به حرکت شیش نفره امون نگاه می کردم، ما چهار تا، دختري که . هماهنگ کار کردنمون رو به خاطر داشتم

 . یه نفر هم غایب بود. االن اسمش رو هم به یاد ندارم و سام

 :امروز روز سورپرایزه. که به رقص دو نفره چنج شد، با صدایی از پشت سرم جا خوردم بیس

 . هات بودم اوپس، من چقدر* 

 

 

. وقتی بالفاصله بعد از مرگ مادرش رفت. حتی بعد از پنج سال تمام بدون ارتباط. رو در جا شناختم صداش

شناختم و لحظه اي طول کشید تا صداي هین رزالین و هلن بلند بشه، که می دونم چرخیده بودند و دیده 

ت سرش بسته بود و طولی نکشید که موهاي بلندش رو پش. نیش خندي زدم و چرخیدم به سمتش. بودنش
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صداي ! هه. کار خودش بود. دوباره چرخیدم و به مادرم که داشت آروم و با لبخند پر معنایی به سمتش می اومد

 :بمش از پشت سرم به گوشم رسید

 .تولدت مبارك گنداخالق* 

 :زدم و هلن گفت پوزخندي

 توقع که نداري االن باهات گرم برخورد کنه؟* 

 :یدخند سام

 .نه، اما از تو توقع دارم* 

ابروهاش مختصر گره . چیزي توي ذهنم جرقه زد و با احتیاط زیر چشمی نگاهی به جان انداختم. بغلش کرد و

گوشه ي لبم رو گاز گرفتم و دیدم که حتی رزالین هم متوجه . اي خورده بودند و دست به سینه ایستاده بود

 :آروم گفتم. شده

 فکر می کنی که من دارم فکر می کنم؟ توام به اون چیزي* 

 :کوچیکی به جان انداخت و خنده ي ریزي کرد و طوري که نشنوه زمزمه کرد نگاه

 .حسادت درد بزرگیه* 

 :خندي زدم نیش

 . شاید باید مجبورش کنیم اینو نشون بده* 

 :رو باال انداخت و ادامه دادم ابروهاش

 .فقط باید فکر کنیم که چطور اینکار رو انجام بدیم* 

 :محض اینکه حرفم تموم شد چرخیدم و به سام که کنار هلن روي صندلی نشسته بود گفتم به

 .هی مو قشنگ، امروز تولد منه نه اون* 

 :خندید و سام گفت هلن

 .بدمپس حق بده که اون رو ترجیح . اون خیلی دوستانه تر از تو رفتار می کنه* 

تنها کسی . رزالین نگاهی کرد و خودش و دیوید هم کنارمون جاي گرفتند. بهش کردم و کنارش نشستم نگاهی

من روبروي . که سرپا بود جان عزیز بود که هنوز دست به سینه و با همون اخم کوچیک داشت نگاه می کرد

به خنده و رقص . کردمه می تلویزیون بودم و همزمان هم توي صحبت شرکت می کردم، هم به تصویر نگا

 . به گذشته. هامون
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 :به جان نگاهی کرد و من گفتم سام

 نمی خواي بشینی؟* 

 :رو توي جیبهاش فرو کرد و جواب داد دستهاش

 .راحتم* 

هلن که شدیدا با سام غرق صحبت بود و هر از چند گاهی هم مشتی بهش می زد نگاهی کردم و جوري که  به

اخمش غلیظ تر شد و کنار من روي صندلی نشست، طوري که سام و هلن دقیقا . زدم خود جان ببینه پوزخندي

 .روبرومون بودند

و خاله ام رو هر تابستون می دیدیم، درست وقتی که، شیش سال پیش، دیوید و خانواده اش به کانادا  سام

ام مربی رقص بود، و سام  خاله. براي همین بود که هیچ وقت دوستهاي من اون رو ندیده بودند. برگشته بودند

و سال بعدش، خودمون براي . بودیمیک بار تمام تابستون رو براي مسابقه ي محلی رقص رو تمرین کرده . هم

 . نمایش مدرسه

هلن، از همون اول از همه بیشتر با سام . هلن انقدر به سام معطوف شده بود که اصال متوجه جان نبود حواس

 . صمیمی بود

از زیر میز دستم رو روي دست . شون خیلی شبیه به هم بود هم بیشتر به هم نزدیکشون می کرداخالق ها اینکه

 :جان گذاشتم و روي پوستش، با نوك انگشت نوشتم

 .اخمهات رو باز کن* 

 :بهم انداخت و زمزمه کردم نگاهی

 این گره ي درهم ابروهات دلیل خاصی داره؟* 

 :مبه نشونه نفی تکون داد و ادامه داد سري

 پس چرا این کارو می کنی؟* 

با سر انگشتم، به زور ابروهاش رو از هم فاصله دادم، و این کارم همزمان شد با چرخیدن سر سام به سمتمون  و

 :و لبخند بزرگی زد

 ...شما دوتا، با هم* 

 :رو قطع کردم و فقط گفتم حرفش

 .نه* 
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 : رزالین نگاهی به دور و بر کرد و گفت. این صریح و بی معطلی پاسخ دادنم جا خورد و چیزي نگفت از

 . من فکر می کنم یه مقدار فعالیت بعد از خوردن اون کیک سنگین خوب باشه* 

 . رزالین عزیز من، تو اونقدر ها هم که فکر می کردم ساده نیستی. اوه اوه،

نگ نسبتا تند ریتم از جا بلند شد و آه. نشون می داد که اون هم نقشه هاي کوچولوي خودش رو داره نگاهش

اگر دیوید و رزالین هم رو . داري گذاشت و دست دیوید رو گرفت و در حالی که می رفت، لبخند معنی داري زد

 . به خانواده هاشون معرفی نکرده بودند مطمئنا بعدش یه صحبت طوالنی در پیش داشتند

در حالی که . رو گرفتند و بلندش کردند از اینکه کامال ازمون دور بشه برگشت و با هلن هر دو بازوي سام قبل

 :داشتند می کشیدنش داد زد

 هی دیانا، تو چرا نمیاي؟* 

اصال . خجالتی و شرمزده بودن بهش نمیاد. به من کرد و من شونه اي باال انداختم و اون سرش رو پایین نگاهی

 .بهش نمیاد

 :کشیدم و هلن که حاال کنارم ایستاده بود، گفت نفسی

 .برم و بیارمش؟ خیلی تنها و ساکت نشسته -

هنوز داغ اون دستبند . خودم هم جلوتر رفتم. سري تکون دادم و رفت. آوردن دیانا براي رقص بود منظورش

و هلن دوباره . وقتی هلن حرفش رو زد، دیانا فقط به نشونه ي نفی سر تکون داد. روي دلم سنگینی می کرد

 : گرفت و پرسیدگفت، این بار اون سرش رو باال

 می تونم بیام؟* 

 :دوباره جلو رفتم و نفسی کشیدم. مستقیم روي من بود نگاهش

 .اگر خودت می خواي* 

گونه اش رو جوید و آروم . باورم نمی شه، حتی مظلوم تر از قبل شده. نمی شد دارم باهاش حرف می زنم باورم

ه کردم و روبروش، پشت میز ایستادم، کف دستهام رو چند لحظه اي به آدام نگا. بلند شد و نیک هم به دنیالش

 :روي میز گذاشتم و خم شدم و پوزخندي زدم

 . ازت توقع این همه رو نداشتم* 

 :رو ریز کرد و با گیجی بهم نگاه کرد چشمهاش

 .این که دستبند خودم رو برام کادوي تولد بیاري* 
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 :گفتم! حسود بدعنق. رفتم که هنوز همونجا نشسته بود قبل از اینکه بتونه جوابی بده چرخیدم و به سمت جان و

 . نگو که می خواي تا آخر مراسم همونجا بشینی* 

. کسایی که با آهنگ می رقصیدند و مخصوصا به زوج هلن و سام نگاه می کرد و هنوز هم دست به سینه بود به

 :صداش باالخره بلند شد. پوزخندي زدم و بازوهاش رو گرفتم و با تمام زوري که داشتم بلندش کردم

 .آتریسا، دختر، من سی سالمه* 

 

 

کرد  یم یشده بود و تمام مدت سع یجان از حضور مداوم هلن کنار سام عصب. رفت شیامون خوب پ نقشه

 . نگاه هم نکنه یبهشون حت

 ییشام صرف شده بود و بزرگتر ها داشتند گروه گروه به سمت اتاق ها. شد یم کیداشت به دوازده نزد ساعت

گفت که خوابش  یهلن م. حاال فقط گروه جوون ها مونده بود. رفتند یکه براشون در نظر گرفته شده بود م

 .اونم مجبوره که بره یرفتن همگ نیو حاال با ا ادینم

 .میستینه، ما مجبور ن* 

 :داد شنهادیپ دیوید

 م؟یکن يطوره بازچ* 

 :باال انداخت يشونه ا هلن

 .باشه يداره چه باز یبستگ* 

 :داد زد یکینسبتا نزد ياز فاصله  سام

 پوکر چطوره؟ پیاستر* 

 :رو کج کردم و گفتم صورتم

 .بهش فکر نکن یحت. حرفشم نزن* 

 :دوباره حدس زد يا هیو بعد از ثان دیخند

 ؟یسوال ستیب* 

 :غر زد هلن

 .واقعا حوصله سر برن. يخودت نگه دار يدم حدس هات رو برا یم حیترج* 
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 :کردم که جان گفت یفکر م داشتم

 چطوره؟ قتیجرئت و حق* 

 مۀینشست نیزم يرو رهیدا هی يو تو میپس دور گرفت. تهیبا اکثر يهم را شهیهمه موافقت کردندو هم بایتقر

شونه هاش  يگفت که سام هر دو دستش رو رو یم نیزم یفیآورد و از کث یدرم يهلن داشت سوسول باز

 یزدم و نگاه يخند شین. بهش انداخت يو نگاه کشنده ا نهیفشارش داد که مجبور شد بش يگذاشت و جور

به  نیو رزال دیویمن، سام سمت راستش و د يروبرو قایهلن دق. من کنار جان نشسته بودم. به اطراف کردم

 :م نگاه کردمو به پشت سر دمیچرخ. سمت چپش بیترت

 ؟يایب يخوا ینم* 

آدام رو هم که داشت  یاز جاش بلند شد و حت کیو همراه ن. نگاه هی یانگار فقط منتظر واکنش من بود، حت اناید

و  نیرزال نیکنار جان و آدام ب کیخودش کنار سام و ن. رفت به زور آورد و نشستند یباال م يبه سمت طبقه 

 . شد لیتکم رهیو دا. جاشوا که کنار من نشسته بود نشست

 :گذاشتم نیزم يکرده بودم و آوردم و رو یکه خال يبطر

 رو بچرخونه؟ يخواد بطر یم یک* 

 :گفت نیرزال

 . شیبهتره خودت بچرخون. امروز تولدته* 

 :زدم حدس

قل  نیزم يرو ياب کنه تا هر بار بطرهر نفر، نفر بعدیش رو انتخ ،يهر بار چرخوندن بطر يجا ستیبهتر ن* 

 !شهیهم حروم م ينخوره؟ وقت کمتر

بار اول  يقرار بود فقط برا. باالخره همه موافقت کردند یره، ول یم نیاز ب يغر زدند که مزه ي باز ينفر چند

 ...دفعات هیچررخونده بشه و بق يبطر

 دیبا نیخب، رزال. هستن یدو نفر خوش شانسمون ک نمیرو با تمام قدرت چرخوندم و منتظر موندم تا بب يبظر

 :دیرو انتخاب کرد، سام پرس قتیرز حق یوقت. دیپرس یازش م دیکرد و سام با یانتخاب م

 ؟يتجربه کرد یبوسه اتو با ک نیاول* 

 :زمزمه کرد یفیخف يدرجا قرمز شد و با صدا نیرزال

 .دیوید* 
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 قتیگرفت جان رو امتحان کنه و اون هم حق میتصم نیالرز. زد یمیبهش کرد و لبخند مال ینگاه دیوید

 :دیپرس نیانتخاب کرد و رزال

 بوده؟ یچ يکه تا حاال انجام داد يکار نیبدتر* 

 :دیو خند دیکش ینفس جان

 .دمیپسر رو بوس هی* 

خدا خودش کمکم . ستین یاصال نشونه خوب نیاوپس، ا. زد یجرئت رو انتخاب کردم و جان لبخند بدجنس من

 . کنه

 .و بعد هم بخورش ریپات پوست بگ يموز رو با انگشتا هی* 

کار رو  نیاگر ا یبود که حت نیماجرا ا يبد. زمزمه کردم یلب فحش رینگاهش کردم و بعد ز يلحظه ا يبرا

. دن بودمباال آور يخوردمش در آستانه  یبود و وقت دهیتمام موز به پام مال یسخت انجام ندادم، ول یلیخ

رو انتخاب  قتیکردم و جاشوا حق ابجاشوا رو انتخ. کنم یو پاره اش م کهیبخنده ت یمطمئن بودم اگر االن کس

 . کرد

 . هستن یو کجاها و چه شکل يبدنت دار يچند تا تاتو رو* 

و پشت  بیصل هیمچ دست راستم،  يگل، رو يشده تو دهیچیاسکلت پ هیکتف راستم نقش  يسه تا، رو* 

 .گردنم، طرح ضربان قلب

 :دیپرس انایاز د جاشوا

 کنه؟ یاز جنس مخالف جذبت م يزیچه چ* 

 . چشم ها هستند ایدن يتو زیچ نیصادق تر. چشم هاشون* 

 :بهش که جرئت رو انتخاب کرده بود، دستور داد اناید. دوباره جاشوا رو انتخاب کرد اناید

 ...اجازه بده* 

 :به گروه انداخت ینگاه

 .که چشمهاش رو با دستمال بسته یکنه، در حال شتیهلن آرا* 

هرچند هلن کارش رو نسبتا خوب انجام داده . بودم که فکم درد گرفته بود دهیکار کردن هلن انقدر خند نیح در

 بایرپرپشت و تق يلب هاش، با ابروها يرو يگریجاشوا و رژ لب ج يپشت پلکها يدود ي هیبود، اما سا

چشمهاش رو باز  يرو تمالهلن دس یوقت. بود رممکنیغ دنیرو ساخته بود که نخند يمرتبش چنان صحنه ا
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 داریمهمونا از خواب ب يفکر کردم همه  يلحظه ا يخنده که برا ریکرد و چشمهاش بهش افتاد چنان زد ز

 یلیشده بود و ضخامت خط پلک راست تا چند م دهیتا گوشش کش بایخط چشم پشت پلک چپش تقر. شنیم

 .ابروش بود يمتر

. باال بود یلیخ سکشیر. نفسم حبس شد يلحظه ا يجرئت رو که انتخاب کردم برا. به من نگاه کرد جاشوا

 :گفت. کرد و صورتش باز شد يفکر

 . کنم بخون یرو که انتخاب م یآهنگ* 

 :کردم و گفتم نگاهش

 *فقط آهنگ... 

 . قطع کرد و به تک تک اعضا نگاه کردرو  حرفم

 *Summer in December بخونش. همراه با من. 

صداش خوب . بگمۀ جاشوا به سرعت قسمت خودش رو خوند يزیچ اینشون بدم  یبتونم واکنش نکهیاز ا قبل

 :رو گفتم نیبه خودش هم ا. جان ياما نه به اندازه . بود

 . ستین ندیتو برام خوشا يصدا ياندازه  ییصدا چیه گهیفکر کنم د* 

 :و ادامه دادم دیخند

 نه؟ ،يدار يفوق العاده ا يصدا یدون یخودتم م* 

 ره،یمخصوص به خودش رو بگ» فوق العاده ام  زیهمه چ يمن تو«  يها افهیبخواد از اون ق نکهیاز ا قبل

 .دونستم که نوبت منه یجاشوا سکوت کرد و من م

My sky used to be golden 

 باشه ییمن عادت داشت که طال آسمان

but you paint it, into shades of grey 

 يدیبهش پاش يتو رنگ خاکستر اما

Slow down 

 ریبگ آروم

Baby Im already broken 

 شکسته ام ينجوریمن هم زم،یعز

Blue eyes and everything is fading 
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 شه یم دیناپد زیو همه چ ،یآب يچشمها

this time I,ll never be the same again 

 نخواهم بود یبه بعد من هرگز اون آدم قبل نیا از

It feels like my heart is no longer beating, beating 

 دینخواهد تپ نیاز ا شیرسه که قلبم ب ینظر م به

 

 

. شده است نییتع شیاز پ ينقشه  هی نیمطمئنا ا. کنند یرو تموم کردم و متوجه شدم که همه نگاهم م آهنگ

 :زدم يپوزخند. تر بود نینگاه آدام از همه سنگ

 . بود یاز حد احساس ادیز* 

 :باال انداخت يا شونه

 .آهنگم نیمن به شدت عاشق ا* 

 :دمیپرس انهیرو باال انداختم و موذ ابروم

 ؟یمن چطور دوستش داشت يبا صدا* 

 :و گفت دیخند

 . بهتر از خود خواننده* 

 :پوزخند زدم  دوباره

 .خوبه* 

. سرخ شد و کنار رفت نهیبش کین يپا يرو يبهش گفته شد تا آخر باز نکهیبعد از ا انا،یمن و د ،يبعد گروه

کنه، و جواب داد که تا  یزنده نباشه چه کار م شتریساعت ب 24جان و مجبور شد که جواب بده اگر تا  ،يبعد

 .زدم ياز حرفش لبخند. نهیب یها رو م لمیف نیتر يمدلحظه با گروه پنج نفره امون ک نیآخر

 یو س کی بایو ساعت تقر ره،یرو بگ یکامال ناشناس يمجبور شد شماره  کین. بودند کیجان و ن ،ينفر بعد دو

تمام تظاهر کرد که دختر خواب آلود پشت  قهیپنج دق يگذاشت و برا فونیآ يرو رو یگوش. شب بود مهین قهیدق

 . شناسه یکرد رو م ارشکه بلد بود رو نث يکار يآخر تمام فحش ها ي قهیدو دق يخط رو که تو

 . دیچرخ یم نشونینگاهم ب. و سام بودند کین ،يبعد گروه
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 .اریزاره رو در ب یکه داره تخم م یمرغ يو ادا ستیدوم با زیم يرو* 

رو  کین يسام داشت گفته  یهم وقت هیبق يخنده  يخنده و صدا ریجمله اش تموم شد زدم ز نکهیمحض ا به

صحنه و اداهاش . شد یبود و با هر حرکت پخش م ختهیبلندش دور صورتش ر يموها. داد بلند شد یانجام م

گرفته بود و شونه هاش  شدستها نیآدام هم صورتش رو ب یحت. نبود که نخنده یکس چیانقدر بامزه بود که ه

 .دیخند یخود سام هم م یحت. دیلرز یم

نگفته بود و من داشتم با  زیچ چیهنوز ه. فکر کرد یبهم کرد و کم ینگاه. سام، اوپس، اوپسمن و  يبعد

 . رمیانتخاب کردن جرئت رو بگ يتونستم جلو یخودم بود که نم ریتقص. کشتمش ینگاهم م

 . یباهاش برقص دیکنم و تو با یآهنگ انتخاب م هیمن * 

 لشیرو تحو لمیموبا. کنه یخودم آهنگ رو انتخاب م یحدقه چرخوندم و اون گفت از گوش يرو تو چشمهام

 . Dirty dancer. یهم عال یلیخ. دادم و از جام بلند شدم

آهنگ  ي قهیتمام چهار دق. ختیر یصورتم م يموهام رو باز کرده بودم و حاال با هر حرکت تو. خوند آهنگ

سر جام برگشتم و همه . عرق بودم سیکه تموم شد، خ یخودم رو تکون دادم و وقت تمیر ينسبتا تند رو رو

 . بکنم یکیکوچ يباعث شد خنده  نیو ا. اشون برام دست زدند، جز آدام

به نظر  بهیو آدام برام غر کین انا،ید ت،یموقع نیا يتو زارم،یها ب بهیغر يجلو دنیدونست من از رقص یم سام

 . اومدند یم

 .ترسو يکوچولو. رو انتخاب کرد قتیحق رز

 ه؟یست چتر نیبدتر* 

 . فتمیب هیبه گر شهیفکر کردن بهش هم باعث م یحت. که دوستشون دارم ییاز دست دادن کسا* 

 :دیازش پرس. و جان، دوباره رز

 ؟يگروه قرار عاشقانه بزار نیاز افراد ا یکیبا کدوم  يدوست دار* 

 :جان جواب داد و

 .گروه ندارم نیا يتو یانتخاب چیه* 

با صدا آب  اناید. میباش یمنتظر اتفاق خوب دیداد اصال نبا یطرز نگاهشون به هم نشون م. اوه. و جان، اوه آدام

 :دیدهنش رو قورت داد و جان پوزخند زد و پرس

 .عوض کن انایلباس هات رو با د* 
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از  مترینتسا یحداقل س اناید. خنده و پوزخند داشته باشم نیب یشد حالت یفکر کردن بهش هم باعث م یحت

 . آدام کوتاه تر بود و به شدت الغر

 :حرفش رو قطع کرد آدام

 ...که گفته شده رو انجام بده ينخواد جواب بده، با کار یاگر کس* 

 :دمیبار من وسط حرفش پر نیا

 .رونیبره ب ياز باز دیبا* 

 :گفت ینه چندان آروم يبهمون انداخت و با صدا ینگاه

 .دیهست یشما باور نکردن* 

 :زدم و آروم به جان گفتم يپوزخند

 

 .ات ته خباثت بود دهیا* 

 :و گفت دیخند

 .تونست جرئت رو انتخاب نکنه یم* 

زد و  یثیلبخند خب دیوید. ستادیا دیویهلن و د نیب يبطر. میچرخوند یرو م يبطر دیرفته بود و دوباره با آدام

رو که  – قتیحق ایجرئت  –رفته بود و هر کدوم گ دیوید یبود که رگ بدجنس نجایمشکل ا. هلن درجا قرمز شد

 . ساخت یبراش م یمشکل هی دیویکرد، د یانتخاب م

 .ببوس يکه بهش دار یاتاق هست رو بر حسب حس نیا يکه تو يهر پسر* 

. بود که امکان داشت هر لحظه سکته کنه یانقدر عصب. بهش کرد و من از نگاهش خنده ام گرفت ینگاه هلن

. بود دیوید ينفر بعد. دیگونه اش بوس يو سام رو رو دیصورتش رو بوس ک،ینفر، ن نیاز جاش بلند شد و اول

 :بهش کرد و گفت ینگاه

 ؟ینفر متنفر باش هیاون لحظه از  يو اگر تو* 

 يبه پشت رو دیویبه بازوش زد که د يباال انداخت و هلن خم شد و چنان ضربه ا يو شونه ا دیخند دیوید

هلن آب دهنش رو . نفر نیآخر. جان بود يو بعد دیجاشوا رو بوس يبازو. کرد دنیافتاد و شروع به خند نیزم

رو  شیشونیکه پ دمید ،یچشم ریرو ازشون گرفتم و ز ممینگاه مستق. دو زانو روبروش نشست يقورت داد و رو
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حس کردم که . نگاه کردم قیعم. به آدام نگاه کردم يلحظه ا يبود که برا یصحنه انقدر احساس. دیبوس

 .ضهیاون مر. کم شده میدلخور

 .ضهیمر اون

از  ظ،یروشن کرد و دودش رو غل يگاریآدام س. میخواب بر يتا برا میکردند، آماده شد یهمه اعالم خستگ یوقت

راهرو  يکس تو چیه دمیباز بود و د یدر اتاق کم. م شدموارد اتاق ه،یآروم بلند شد و دنبال بق. داد رونیب شینیب

 .بودم یعصب یکم. کردم یرو نگاه م رونیدر و چارچوب، ب نیکم ب ياز فاصله . ستین

رو تموم کرده بود و حاال داشت از ته  گارشیس. خودش بود. رو نگاه کردم رونیب شتریب یکم ،ییحس قدم ها با

خواست از کنار اتاق من رد بشه، به سمتش هجوم بردم و  نکهیبه محض ا. رفت یراهرو به سمت اتاقش م

و  وارید يتو دمشیکوب کمدر رو با پام بستم و مح. اتاق يتو دمشیدهنش فشار دادم و کش يدستم رو رو

 یعصب. بودم و با هر دو دست بازوهاش رو گرفته بودم دهیکامال بهش چسب. دهنش برداشتم يدستم رو از رو

 :دمیبه هم فشرده غر يدندون ها نیاهش کردم و از بنگ

 

 ه؟یچ تیمشکل لعنت* 

 يتونست تکون بخوره و فشار یکه نم يخودم هم درد گرفته بود، جور يمحکم گرفته بودمش که دستها انقدر

 . شروع به نمودار شدن کنه میشونیپ يدرشت عرق رو يشد قطره ها یشد باعث م یکه بهم وارد م

 :کرد تقال

 .ولم کن* 

 :زدم پوزخند

 .که در معرض تجاوز قرار دارند یهست ییمثل دخترا قایتو دق زم،یاوه، عز* 

و مطمئن بودم از شدت درد . وارید يتو دمشیاش رو گرفتم و دوباره کوب قهیبهم کرد و با هر دو دست  ینگاه

 :شه یچشمهاش داره به هم فشرده م

کمرت بشکنه و مغزت از پس  يکه استخونا وارید نیهم يکوبمت تو یانقدر م ایچه خبره  یگ یبهم م ای* 

 .ندارم یو مطمئن باش شوخ. رونیسرت بزنه ب

 .بود دروغ بگه یفقط کاف. و من زانوم رو تا شکمش باال آوردم دیکش ینفس

 :گفت و
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 .آشنا شدم گهینفر د هیمن با * 

خواست داد . شد یاستخون هاش خرد م نایقی زدم یباالتر م یشکمش که اگر کم يتو دمیزانوم چنان کوب با

باعث شد  ،یحواس پرت نیدهنش فشار دادم و هم يبزنه که دست راستش رو که گرفته بودم ول کردم و رو

 نیزم يهم ول کنم و رو روگردن و شونه ام رو چنان فشار بده که از زور درد اون دستش  نیدردآور ب ينقطه 

 . نگاهش کردم تیداد بکشم لبم رو به دندون گرفتم و با عصبان از شدت درد نکهیقبل از ا. نمیبش

 .یگ یبهم دروغ م يدار* 

 :زد پوزخند

 ؟يخوا یاز من جواب م یچ يبرا یدون یرو م قتیتو که حق ؟يجد* 

 . رو از همون نگاه بخونه تمیعصبان يبودم همه  دوارینگاهش کردم و ام فقط

 ؟یکن یکار رو م نیچرا ا* 

 يتختم نشست و شونه ا يبهم انداخت و رو یبینگاه عج. بود ماساژ دادم چوندهیرو گفتم و دستم رو که پ نیا

 .باال انداخت

 ؟يچه کار* 

 :با حرص گفتم. بکشم غیخواست ج یم دلم

  ؟یدون ینم* 

 زونیآو نشییکه پاهام از پا يتختم انداختم، جور يبلند شدم و خودم رو رو نیزم يجوابش نشدم و از رو منتظر

 :گفتم. موند

 . وقت برنگرد چیه گهید ،یبار رفت نیاگر ا* 

به  يدندون ها نیکه انگار کنترل از دست داده باشه، از ب يجور ت،ینگاهم کرد و بعد، با عصبان يلحظه ا يبرا

 :دیهم فشرده غر

 . برگشتن ندارم يبرا یوقت فرصت چیه گهیبار برم د نیاگر ا* 

 :شدم رهیشکمم جمع کردم و بهش خ يو پاهام رو تو دمیپهلو چرخ يرو

 رو بدونم؟ لشیتونم دل یو م* 

 :داد هیو به عاج تخت تک دیرو عقب تر کش خودش

 .بهت گفته انایدونم که د یم* 
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 . خوام از خودت بشنوم یم* 

 :و پشت سرش رو محکم به چوپ فشار داد و پوزخند زد دیکش یقیعم نفس

 .شیدو روز پ. جوابم رو گرفتم* 

 :نگفتم تا ادامه بده يزیچ

 . فقط سه ماه وقت دارم* 

 :روبروش نشستم بایاز جا بلند شدم و تقر. دیکردم خون به صورتم دو حس

 ؟یگیو االن به من م* 

 :بهم کرد و ابروهاش رو باال داد یتعجب نگاه با

 .کنم یولت م تیماریکه من به خاطر ب يتو فکر کرد* 

 . یلیخ. ازش ناراحت بودم. نداشت یحالت سوال يذره ا یام حت جمله

 ...یخودت باش يتو يخوا یکه م ،یگفت یجمله بهم م هیاگر  یحت* 

 . دادم هیکردم و مثل خودش به عاج تخت تک مکث

 .گهینه سه ماه د ،يریاالن بم نیخواد انقدر بزنمت که هم یدلم م* 

 :و با عجز گفت دیموهاش کش يتو یدست. دیکش يدستهاش گرفت و آه بلند نیصورتش رو ب يلحظه ا يبرا

 .یستیشاد ن گهیشدم د تیکه من وارد زندگ ياز روز. متاسفم. سایآتر* 

 :تر شدم کینزد بهش

 . نه خودمم ایبگه که من شاد بودم  دیکه با یاون. اوه، خفه شو* 

لب زمزمه کرد  ریرو ز يزینگاهم کنه چ نکهیبدون ا. افکارش فرو رفته يبود و مشخص بود به شدت تو ساکت

 :گونه اش رو با کف دستم قاب گرفتم و زمزمه کردم. بوده یدونستم مخاطب جمله اش ک ینم یو من حت

 

 .منو نگاه کن* 

 :و ادامه دادم دیبه سمتم چرخ آروم

 ...من* 

 :رو قطع کرد حرفم

 . ه دوست نداشتمانداز نیرو به ا یوقت کس چیه* 
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کنارم نشسته بود  نکهیقلبم به درد اومده بود از ا. ام حبس کنم نهیس يکردم آهم رو تو یزدم و سع یآروم لبخند

 !سه ماه. وقت نداره شتریگفت که سه ماه ب یو م

و اون دستش رو  دمیلبم رو جو. کردم یگلوم حس م يرو تو یشگیو اون پرتقال بزرگ هم دیکش یم ریت قلبم

 یقیسرم رو به شونه اش چسبوندم و نفس عم. دیتپ یزد و قلبم م یچشمهاش برق م. گونه ام گذاشت يور

 :دوباره زمزمه کرد. دمیکش

 . دوستت دارم* 

 :دمیخند زیر

 .شتریمن ب* 

 :دیپرس ینسبتا طوالن یجمع کرد و بعد از مکث یرو کم صورتش

 ؟یمون یکنارم م* 

 يخورم ترس رو تو یقسم م. ترس. که حالت نگاهش عوض شد دمینگاهش کردم و د يلحظه ا يبرا

و  دیکش یداشت زجر م. دادم رونیو نفسم رو ب دمیکش مییلب باال يزبونم رو رو. ختیو قلبم ر دمیچشماش د

نسبتا  يبا صدا خرهچند بار پشت سر هم پلک زدم و باال. وجودش رو پر کرده بود هیچند ثان نیهم يتو يدیناام

 :گفتم یآروم

 .منو ببوس* 

 . زد و من از لبخندش به خنده افتادم يلبخند گشاد. جمله کی نیهم. بود یجواب سوالش کاف يبرا نیهم

 . لیبا کمال م* 

لبهام اضافه  يفشار رو. کردم یهم ترکش نم يا هیثان يبرا یحت. عمرم يلحظه  نیتا آخر. موندم یم کنارش

 . شده بود و من دستهام رو بلند کردم و دور گردنش حلقه کردم

 ستیمهم ن یو حت. خاله ام دوباره تکرار بشه انیجر دیکه شا ستیبرام مهم ن. هیچ شیماریکه ب ستیمهم ن برام

 . خورم یاز قبل ضربه م شتریصد برابر ب فته،یاتفاق ب نیکه اگر ا

 ...ایعمر سه ماه باشه  نیحاال اگر ا. آخر عمر تا. خوام کنارش باشم یم فقط

 .روز کی ای

 . میدیکش یقیجدا شدم و هر دو همزمان نفس عم ازش

 . مونم یباهات م* 
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 .نیفقط هم. دیکش الیخ یاز راحت ياون، فقط نفس بلند و

 

. بودم دهیرو د دنشیشده بودم و نفس کش داریصبح ب. عمرم رو داشتم يخواب ها نیاز آروم تر یکی ش،یپ شب

 .منظم. دهنده نانیآهسته و نرمال و اطم

 نکهیا. شهیکردم که باورم نم یفکر م نیفقط به ا. میرفت یهم راه م يو مرتب، شونه به شونه  دهیپوش لباس

 .واقعا درست شده. درست شده زیهمه چ

 :دیکش ادیرف بایزده تقر جانیه. به سمتمون دنشیو دو اناید غیشدنمون همزمان شد با ج وارد

 . دیشما با هم. دیشما با هم* 

 :کنار صورتم زمزمه کرد. به عقب رفتم یبغل من انداخت که چند قدم يخودش رو تو چنان

 .کار باعث شد از عذاب وجدانم کم بشه نیا. ممنونم* 

خودش  يا هیحرکت موندم و بعد از ثان یب. دستم رو دورش حلقه کنم ایپسش بزنم . دونستم چکار کنم ینم

 :لب بلغور کرد ریجدا شد و آروم نگاهم کرد و ز

 .خوام یمعذرت م* 

نشسته  کیکه ن ییانداخت و آروم به سمت جا نییسرش رو پا. ازش فاصله گرفتم اطیتکون دادم و با احت يسر

 يتو ينگاه ها يمتوجه شدم همه  يزدم و بعد از لحظه ا يناخودآگاه پوزخند. بود رفت و سرجاش نشست

 .خودم بردارم ياز رو وبگم که فقط نگاه هاشون ر یشدم که چ جیگ يلحظه ا يبرا. شده رهیبه من خ سالن

به . دیرس یامیرفتم و نشستم و بالفاصله برام پ یخال زیحرف سمت م یزدم و ب یلبخند بزرگ يا هیاز ثان بعد

 :شدم رهیخ لمیچونه ام زدم و به موبا ریدستم رو ز. کردم و همزمان آدام روبروم نشست یفرستنده نگاه

 .پس من شرط رو بردم* 

 . شدم رهیکردم و به اسم جان خ یکیکوچ اخم

 ؟یچه شرط* 

 نیا. دقت نکرده بودم روزیکه د يزیچ. به چشمهاش. کردم یگذشت و من داشتم به آدام نگاه م يا هیثان چند

. داد یبعد از دقت خودش رو نشون م یول. کمهرچند . به وزن کم شده اش. دیرس یبه نظر م ضیمر یکه کم

 :دوباره بهش نگاه کردم میرفتن گوش برهیبا و
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 .رفتنیپذ یرو نم نیاونا ا. یکن یشرط بستم که تو بازم آدام رو قبول م دیویبا هلن و د* 

 متوجه شدم. سفارش قهوه و تست و شکالت دادم ره،یکه اومده بود سفارش بگ یکردم و به کس يخنده ا تک

 :رو کنار گذاشتم و گفتم لیموبا. سفارش داد يکه آدام فقط چا

 ؟يخور ینم يزیچ* 

 :زد یکیلبخند کوچ فقط

 . اشتها ندارم* 

کرد که  یهر چند تظاهر م. کرد یمطمئن بودم که داشت فکر م. باال انداختم يدادم و شونه ا رونیرو ب نفسم

 . شیلعنت يماریکرد، و حتما به اون ب یاما فکر م. منه شیتمام حواسش پ

 ایدن نیا يمشخص بود اصال تو. دو قطعه شکر توش انداخت و شروع به هم زدن کرد د،یرس شیچا یوقت

داد  یادامه م گهیمقدار د هیمطمئن بودم اگر . و دست دراز کردم و قاشق رو ازش گرفتم دمیکش ینفس. ستین

بلند شدم و کنارش  شروبرو یو از صندل دمیتست مال يا کهیت يشکالت رو یکم. شد یهم حل م وانیخود ل

 . شدم رهیانگشتهام به سمتش دراز کردم و بهش خ نینشستم و دستم رو با نون ب

 . است ندهیآ يکردن برا يعذادار ،يکه االن الزم دار يزیچ نیآخر* 

 :زدم و گفتم يلبخند. بهم نگاه کرد و تست رو از دستم گرفت و به سمت دهنش برد يچند لحظه ا يبرا

 .بهش فکر نکن* 

 :زد و گفت يپوزخند

 . دمیمدت شن نیا يبود که تو ییها حتینص نیاز بهتر یکی* 

 :دستش گذاشتم يرو رو دستم

 .ده یجواب م یاگر بهش عمل کن* 

 فکر کنم؟ یو در عوض به چ* 

 :و گفتم دمیخند

 .به من* 

 :تکون داد يسر. رو باال داد و لبخند من بزرگتر شد ابروهاش

 !ستین یفکر؟ کاف* 
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که  ییاز اونها. معمول يها طنتینه از اون ش. کنه یم طنتیداره ش دمینگاهش کردم و درجا فهم يا لحظه

اش پررنگ تر  خنده. ندادم یبهش رفتم و جواب يچشم غره ا. گن ینوجوون ها بهش مخ زدن و بلند کردن م

 . ادامه نداد گهیانداخت و د نییشد و سرش رو پا

من ادامه بده و اشتها نداشتن رو بهانه  يدرواقع مجبورش کردم پا به پا. صبحانه در سکوت صرف شد ي هیبق

 :دستش گذاشتم و محکم فشار دادم يگذشت و دوباره دستم رو رو يچند لحظه ا. نکنه

 آدام؟* 

 :حرفمه يدونستم منتظر ادامه  یکرد و م نگاهم

 ؟یچرا رفت* 

لبش . بکشه که مانعش شدم رونیرو ب گارشیرفت که پاکت س بشیداد و دستش به سمت ج رونیرو ب نفسش

از موش رو که  یتر شدم و قسمت کیبهش نزد. از حدش رو حس کردم شیب یناگهان یو من کالفگ دیرو جو

 :افتاده بود کنار زدم شیشونیپ يرو

 .فقط بگو. یخوام به خاطر من احساس عذاب وجدان داشته باش ینم* 

 

 .نیفقط هم. خوام بدونم یم فقط

از  شتریخوام ب یحس کردم نم. دارم ازین ییبه تنها یبیبار که بهم اعالم شد، حس کردم به طرز عج نیاول* 

مربوط به  تیزندگ ياتفاقا نیخواستم بدتر ینم. یخواستم اگر مردم بدتر بش ینم. رو خراب کنم تیزندگ نیا

 ...و  یفراموشم کن یبعد از مدت ،ینکن دامیپ گهیرفتم که د. من باشه

 :گفتم ياندازه ا یرو قطع کردم و با آرامش ب حرفش

 .خواد بکشمت آدام یدلم م* 

 :تعجب بهم نگاه کرد و ادامه دادم با

 . خودخواه یعوض. قانعم نکرد لتیدل* 

خواست انقدر بهش مشت بزنم که  یدلم م. داشتند و نگاهش پر از تعجب بود یکیکوچ يگره  ابروهاش

 .گرفته بود میمن تصم يبه جا یکه حت یاون. اون. فتهیب ختیصورتش از ر

 :و گفت دیرو جو لبهاش

 ؟یمنو بکش يخوا یم* 
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دادم و  هیکچونه ام رو به بازوش ت. کرد یپونزده ساله رفتار م يدرست مثل پسرها. باعث شد بخندم لحنش

 :دمیکش ینفس

 . خواد بکشمت یکه واقعا دلم م یکن یو خودخواهانه برخورد م یمنطق ریاوقات انقدر غ یبعض* 

 :و زمزمه کرد دیلبم رو بوس يرو خم کرد و گوشه  سرش

 .کنم بهتر باشم یم یسع* 

 :زدم و گفتم يسرد لبخند

 . نطوریمنم هم* 

آروم . انداختم یحالتشون به خنده م. رو حس کردم نیهلن و لبخند رزال ي رهیرو که باال آوردم، نگاه خ سرم

 . لبش نشست يرو ینگاهشون کرد و لبخند بزرگ. از آدام فاصله گرفتم که اون هم متوجه شد یکم

 قهیکه هر دق يسه روز. سه روز گذشته بود. نداشتم یخوب یلیهرچند شروع خ. خوب تموم شده بود یچ همه

 . خوب یلیخ. داش حالم خوب بو

بره که توجهم به  نیاز حد از ب شیپاهام از نشستن ب یبودم تا خشک ستادهیتموم کرده بودم و ا مهیرو ن کارم

 ینگاه نم لشیبه جز موبا يزیچ چیشده بود و به ه یجذب مطلب داینشسته بود و شد يزیپشت م. جان جلب شد

شونه اش  يدستم رو رو. بودشده  شیبه شدت غرق گوش. و لحظه بهش نگاه نکردم ستادمیکنارش ا. کرد

 .دیگذاشتم و اون باالخره سرش رو چرخوند و من رو د

 افتاده؟ یاتفاق* 

 :رو به دستم داد و همزمان گفت لشیو موبا دیکش یقیعم نفس

 .رو بخون نیا* 

 . شدم رهیبه ضفحه اش خ. ادرو به زور به دستم د لیتعجب نگاهش کردم و اون، موبا با

 

 ». افتضاح به بار آورد ص،یدستگاه تشخ یخراب «

مهمش باعث شده بود تمام  ياز دستگاه ها یکی یخراب. شهر بسته شده بود ي شگاهیآزما نیاز معتبر تر یکی

و دو کرده بودند  تیاز مردم از مکان شکا یمیحجم عظ. اشتباه جواب داده بشه شیماه پ کی يها تو شیآزما

 . هفته بعد دادگاه بود

 :دمیهم گره خورد و پرس يهامون تو نگاه
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 کنم؟ یکه من فکر م یکن یفکر م يزیبه اون چ يدار* 

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 .شانسه هی نمیا* 

 …انجام داده باشه شگاهیآزما نیا ياگر فقط آدام کارهاش رو تو. دمیکش یقیعم نفس

 . خودم فرستادم يخبر رو برا نکیدستم فشار دادم و ل يرو تو لشیموبا

 . رو انجام داده بود یلعنت شیاون آزما شیسه ماه پ بایآدام تقر اما

. که االن از قبل هم مشهورتر شده بود رفتم یشگاهیزدم و به سمت همون آزما رونیزودتر از شرکت ب یکم

 . هاشون اشتباه شده شیکه جواب آزما کردند و مطمئن بودند یحداقل ده نفر داشتند اعتراض م

 ...کردند و  یبهشون راجع مشکل دستگاه اطالع نداده بودند اعتراض م نکهیا به

. شد، راهم رو به سمتش ادامه دادم یمسئول خال يدو ساعت بعد، جلو بایتقر یو وقت ستادمیتر از جمع ا دور

 :کردم یظیاخم غل(!) ذوق کنه  دنمیاجازه بدم از د نکهیصورتم برداشتم و بدون ا يرو از رو نکمیع

 چند مدت اون دستگاه خراب بوده؟ قایدق* 

 :دهنش رو قورت داد و گفت آب

 .دو ماه م،یماه و ن کی* 

 ...قائده نیمن مشمول ا ماریهست که بدونم ب یراه* 

 :کردم و با دست به اطراف اشاره کردم یمکث

 نه؟ ای شهیم* 

 :و گلوش رو صاف کردبهم انداخت  ینگاه

 .دیاسمش رو بگ* 

 :از اخمم رو باز کنم گفتم یکم یحت نکهیا بدون

 .مزیآدام ج* 

 :رو چک کرد و بعد جواب داد يزیچ يا لحظه

 . مارنیو مطمئنا ب. صد در صد قبل از خراب شدن دستگاه جوابشون رو گرفتن شونیا. نه* 

براش  يدادم و سر رونیب يدینفسم رو با ناام. فت هواهم که داشتم درجا دود شد و ر يدیذره ام کی همون

. دمیرو پشت سرم شن یدنیدو يکامال از ساختمون خارج بشم، صدا نکهیقبل از ا. اومدم رونیتکون دادم و ب
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نفس  دیبهم رس یوقت. دکر یرنگ کرده اش پشتش پرواز م يموها. دمیرو د یو همون دختر منش دمیچرخ

 :با مکث گفت. زد ینفس م

 گهید يجا هی يشما بهتره حتما تو. کرد یم... اخراجم... گفتم یاون خانوم بهتون م ياگر جلو. دیببخش* 

 . دیرو تکرار کن شتونیآزما

 :به شونه اش زدم و گفتم یدست. جانهیمطمئن بودم از شدت ه. دیکش ریقلبم ت يتو يزیچ

 . کارت واقعا برام ارزشمنده نیا. ممنونم* 

 :مه دادمو ادا دمیکش ینفس

 . خوام اگر بد برخورد کردم یعذر م* 

 :زد و گفت يلبخند

 . دیشما حق داشت* 

قرار  یسکیچه ر يخودش رو تو چارهیدخترك ب. اومدم رونیاش رو فشار دادم و دوباره تشکر کردم و ب شونه

 !داده بود

. ترسه یگفت م یم. بده شینشد که دوباره آزما یراض یبه آدام تلفن زدم و خبر رو بهش گفتم، به سادگ یوقت

 هوشیب بایبوده که تقر يبه حد شیپ يگفت استرسش، دفعه  یم. اشتباه نشده باشه شیجواب آزما دیترس یم

 . خواست دوباره اون حس و حال رو تجربه کنه ینم. شده

تلفن  کرد رو با یم یکه توش زندگ يفاصله تا خونه ا یتمام مسافت دو ساعت بایقانعش کردم، تقر یسخت به

 . ارزشش رو داشت یسخت بود، ول. روبرو دم،یهم که به خونه اش رس یو وقت. باهاش صحبت کردم

 .داد تیروز تمام باهاش بحث کردم تا رضا کی قایدق

هم باشه  ضیاگر مر یگفتم که حت یم نیاز ا. زدم یبغلم گرفته بودم و باهاش حرف م يسرش رو تو آخرش

فکر  نمونیبه من و احساس ب نکهیبه ا. باشه دواریام یکم نکهیبه ا. ها از دستش بدم يزود نیبرنامه ندارم به ا

 .کنه

شهر رو ازش  يها شگاهیآزما نیتماس گرفتم و اسم بهتر مونیدکتر خانوادگ وانز،یفرصت با ا نیاول يتو

 یکیو  ساعت خودش تماس گرفت کیوقت خواست تا با دوستهاش مشورت کنه و بعد از  یازم کم. خواستم

 . کردم ادداشتیاسم ها رو گفت و من  یکی
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انقدر محکم که . داد یو اون، دست من رو محکم فشار م میکنار هم نشسته بود شگاه،یآزما ياون روز تو يفردا

 .کردم یمچش حس م ينبض باال ياسترسش رو از رو. دادم ینم تیاهم یکردم، ول یاحساس درد م

دستش رو نوازش . کردم یگوشش زمزمه م يرو آهسته تو ییزهایچ. کردم که آرومش کنم یرو م میسع تمام

 دیبالفاصله بعد از ورودش و ناپد. بهم اجازه ندادن یعنی. رفت، دنبالش نرفتم شیآزما يبرا یکردم و وقت یم

. بود یجوون پسر. که کنارم نشسته بود نگاه کردم یو به کس دمیچرخ. جاش رو گرفت یمن، کس دیشدنش از د

 :گفت. سالش هم نبود کیو  ستیب دیشا

 اون دوست پسرتون بود؟* 

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 جواب بدم؟ دیبا* 

 :زد پوزخند

 .یکار رو بکن نیشم اگر ا یممنون م* 

 :بار هر دو ابروهام رو باال دادم نیشدم و ا رهیبهش خ يا لحظه

 ؟یستین يتو که پاپاراز* 

 :دامه دادمو ا دیخند

 .بگم که جوابت بله است دیشه، با یسوال ختم م نیاگر به هم* 

اما همون مدت  د،یدونم چقدر طول کش ینم. ندارم بلند شد و رفت یمن اصال توجه دید یحرف زد و وقت یکم

از جا  ادیکه داره به سمتم م دمیباالخره د یوقت. انقدر برام استرس زا بود که تمام بدنم رو عرق سرد پوشونده بود

. بهش زدم و بازوش رو فشار دادم يلبخند. دستهاش سرد بود. دیبرداشتم تا بهم رس یبلند شدم و دو قدم

 :همزمان با خارج شدنمون، گفتم

 ؟یدون یهر ساله م ي هیریراجع به مراسم خ* 

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 که برگذارکننده اش مادرته؟ یمراسم* 

 . دادم یام فشار م گهیفرو کردم و همچنان بازوش رو با دست د بمیج يرو تو راستم دست

 . یدون یپس م* 

 :کردم و ادامه دادم یمکث
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 است؟ گهید يکه مراسم هفته  یدون یم نمیا* 

 :دیشد و بعد پرس رهیبهم خ يلحظه ا چند

 ام؟یب دیمنم با یعنیطرز نگاه کردنت  نیا* 

 :گفتم یلحن خاص با

 !زم؟یعز يایب يخوا ینم* 

 يا قهیچند دق. نشستم نیماش يتو يا گهیحرف د یو ب دمیکش یآه. زد یداد و پوزخند کوتاه رونیرو ب نفسش

 :که باالخره سکوت رو شکستم میبود که حرکت کرده بود

 .يایب رونیب هیال نیاز ا دیبا* 

 :دور فرمون فشرده شد و زمزمه کرد دستهاش

 . یفهم یتو نم* 

 :گاهش کنم آهسته گفتمن نکهیا بدون

 .یفهم یمنه رو نم يکه رو يتو هست رو نفهمم، اما توام فشار يکه رو يممکنه فشار* 

که پخش  یکالم یب میآهنگ مال. رو روشن کردم ویراد. و دوباره سکوت. شده بود نیسنگ نیماش يتو يفضا

 :لب گفتم ریاز گردنم فاصله دادم و ز یکمربند رو با دو انگشت کم. آروم کرد یشد اعصابم رو کم یم

 .یگ یتو راست م. خوام یمعذرت م* 

 نیتا آخر. انگشتام حس کردم يفشار دستش رو رو يو بعد از لحظه ا دیکش يفقط نفس بلند. نگفت يزیچ

 . لحظه دستم رو رها نکرد

. بود ومدهیبدنش هنوز باال ن يدما. بود دایاسترس از تمام حرکاتش پ. کردم ینگاهش م یچشم ریز یگهگاه

 . کنه یم یرانندگ یکردم به سخت یحس م یحت

 . کامل يهفته  کی. تمام از کنارش تکون نخوردم يهفته  کی

 یشرکت انجام م يتو دیکه با ییکارها. بودم داریب نیزم يو من کنارش رو دیپر یشب ها از خواب م یگاه

 یاپیپ يتمام خون دماغ شدن ها يهفته  کی. دادم یخونه انجام م يکردند و من تو یم لیمیدادم رو برام ا

 ... چشماش رو ریز یو گودرفتگ دمیاش رو د

 .شدم یم وونهیواقعا د. شدم یم وونهیهمه اضطرابش، و بالطبع مال خودم، داشتم د نیو من هم از ا. بود یعصب
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کارم رو انجام دادم و لپ تاپ رو  يله مرح نیآخر رم،یکردم با حوله نم موهام رو بگ یم یکه سع یحال در

. شونه هام رها کردم يحالتش بدم، رو یکردم کم یم یکه سع یموهام رو خشک کردم و درحال. خاموش کردم

. قراره بشه یچ نکهیبه ا. آدام بهبه خودم، . کردم ینشسته بودم و فکر م ونیزیتلو يو آماده جلو دهیلباس پوش

 . ممکن بود کل مراسم رو به هم بزنه یشد و حت یکه امروز آماده م یبه جواب

. بود یو مشک دیست امسال مراسم سف. که لباسم چروك نشه نمیبش يکردم جور یو سع دمیکش یقیعم نفس

 یم ریرو ادامه بده د هیرو نیخواست هم یمطمئنا اگر آدام م. منتظربه در اتاق نگاه کردم و بعد به ساعتم

 :صدا اومد. به در زدم يضربه ااز جام بلند شدم و . میدیرس

 . امیدارم م* 

هم برعکس  یکنه که گاه یفکر نم یاحتماال کس. گن یخصلت راجع به جنس زن بد م نیکه همه از ا جالبه

 !و دوزش به شدت بدتره. شه یم

. دمشیند دیاز ذهنم گذشت که تا به حال با کت سف يلحظه ا. دمشیبعد در باز شد و باالخره د يلحظه ا چند

سر هر جلسه با کت و شلوار  شه،یکردم فقط به خاطر رنگ بود، چون هم یکه احساس م يرییاما مطمئنا تغ

 .بودمش دهید

 :زدم طعنه

 ...باالخره* 

 . تکون داد يو سر دیخند

 ریخب، اون همه تاخ... اما. میتر به مراسم برس عیکرد سر یکرد، در عوض سع ریآماده شدنش تاخ يتو هرچند

چشمها نگاهمون  يهمه  م،یشد یوارد م میداشت یبود که وقت نیو اون هم ا. داشته باشه يا جهینت هیهم  دیبا

 . کردند یم

 يپاشنه  نکهیبه محض ا. شد یجمع حاضر م يبار اول بود که تو يبرا یاصل انگذاریدختر بن. کرده بودند تعجب

 :دمیکش يخورد مادرم بازوم رو گرفت و به کنار نیکفشم به زم

 ؟يکرد رید نقدریچرا ا *

 :به آدام کردم و گفتم يدست اشاره ا با

 . دل بکنه نهیشد از آ ینم یراض نگیپرنس چارم* 

 :گفت عیاومد چه کار داشته، سر ادشیدفعه  کیکرد و انگار  یکیکوچ ي خنده
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 .یمراسم رو اجرا کن دیتو با* 

 :داد زدم بایتقر

  ؟یچ* 

 :کرد و شونه ام رو فشار داد يزیر اخم

 . و نتونست حاضر بشه شهیآخر باردار يماه ها يتو. ستین الیش* 

 :دمیپرس یجیگ با

 !ه؟یک الیش* 

 . هر سال برنامه يهمون مجر. اومد ادمی. یاوک. یاوک. بهم بره يباعث شد چشم غره ا که

 :حدقه چرخوندم و گفتم يرو تو چشمهام

 . چه کار کنم دیدونم با یمن نم* 

 :دمیمختصرش تموم شده بود، پرس حاتیتوض بایتقر یوقت

 ره؟ یم یاز گروه ما چه کس* 

 :داد و زمزمه کرد رونیرو ب نفسش

 .ریجان م* 

 :مات نگاهش کردم و گفتم. جا خوردم يلحظه ا يبرا

 گه؟ید یکن یم یشوخ يدار* 

 :رو به کمرش زد و گفت دستش

 .ردم و اون هم انقدر لطف داشت که قبول کنهمن ازش درخواست ک ؟یچه شوخ* 

 :بهش انداختم ینگاه

 و اونوقت چرا جان؟* 

اما به . سر من ایسر خودش،  يزنه تو یم ایفکر کردم االن  يلحظه ا يهوا، برا يرو پرت کرد تو دستهاش

 :جاش گفت

 . انتخابه نیفکر کردم که بهتر. دونم ینم* 

 :ه دادبگم ادام يزیدهن باز کردم که چ تا

 . هیدوست داشتن نکهیبه خاطر ا دیشا* 
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 : زمزمه کردم. کرد تمیسن هدا يخنده و به سمت پله ها ریدونم چطور نگاهش کردم که زد ز ینم

 ام؟یاز پسش برم یکن یفکر م* 

مادرم بود و . گرفتم یاسترس م شتریداشتم ب یکه برم یهر قدم. نگفت يزیچ یشونه هام رو فشار داد ول دوباره

 يفرستاد برا یبگه ناگهان ظاهر شده بود و داشت من رو م يزیبهم چ نکهیبدون ا. شییهوی يحرکت ها نیا

 . اجرا

سه تا . نشسته بودند زیم هیو هلن ، و در کمال تعجبم، آدام سر  نیو رزال دیوید. سالن گردوندم يرو تو نگاهم

 :زدم و برش داشتم کروفونیم يضربه رو

 .یسالم به همگ* 

 :دمیخودم د يهمه رو يگذشت تا نگاه ها يا هیانث چند

از جنس  یقلب بزرگ دیدون یسخاوتمند که همه م زیعز يمجلس، پنج بانو نیا يها یتشکر کنم از حام دیبا* 

 . طال دارند

 . زدم ياون برنامه با جان افتادم و ناخودآگاه لبخند ادیحرفم  نیبعد از گفتن ا بالفاصله

 . کنم یالبته فکر م. دیدون یرو م نیهمه قوان* 

 :کردم و به مادرم نگاه کردم یمکث

 . دونستم ینم شیپ قهیپونزده دق نیمن، خودم تا هم* 

 :دمیپرس. بلند شد يچند نفر يخنده  يصدا

 چقدر از زمان گذشته؟ قایدق* 

 :روبروم گفت ادینسبتا ز تیاز داخل جمع یکس

 .ساعت کی* 

 :ادامه دادم. دمیبه آدام کردم و لبخند بزرگش رو د ینگاه! جدا

 . رو انجام بده یبزرگ سکیشه که ر یم ینفر معرف کیکه از طرف هر کدوم از گروه ها،  دیدون یهمه م* 

 :دمیو خند دمیمادرم رو د يچشم غره . خنده يباز هم صدا و

 ...ستهیا یم نجایا ه،یریکمک به خ يکه برا* 

 :کنارم اشاره کردم به

 . که پول رو پرداخته یکس. شه یفرد مجرد م کیقرار همراه  کی يو برا* 
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قرار  هیکه پول رو پرداخته فقط  یشه و داوطلب، با کس یپرداخت م هیریپول به خ. دهیاون رو خر ییجورا هی

 !پول، مبلغ اون قرار مالقاته نیا. دهیمالقات انجام م

 . شون بلند بشنجمع ازجا يلطفا مجردها* 

برگه،  نیتشکر کردم و با نگاه کردن به اول. به دستم داد کیکوچ یلیکنارم اومد و چند تا کاغذ مستط یکس

 :گفتم

 خط خودشونه؟ نایا* 

 :کرد و من بلند خوندم دییتا یکی دوباره

 . و شش ساله ستیب. انویو پ لونیو تار،ینوازنده و مدرس گ ان،یبرندون را* 

دوم  کروفونیم. دیرس یخوب به نظر م. روشن بلندش رو پشت سرش بسته بود ییخرما يموها. جلو اومد پسر

 :دمیخند. رو برداشت و بلند سالم کرد

 ؟يزده ا جانیه* 

 :رنگش رو مرتب کرد و گفت يکت سورمه ا. بهم بره يباعث شد چشم غره ا که

 تونم باشم؟ ینم. کم هی. دیشا* 

 :م و گفتمباال انداخت يا شونه

 ...خوبشون يها یژگیگم که عالوه بر تمام و یاگر امکانش هست، م* 

تونستم  یشکل حاضر بشن و م نیبه بهتر دیمراسم با يحضور تو يمادرم گفته بود که برا. اشاره کردم بهش

 . زد یو کت و شلوار مرتبش برق م دیدرخش یصورتش م. پسر واقعا خوب بود نیبگم ا

 . دارن يبد اریدست خط بس* 

 . دیخود پسر هم خند یبار حت نیخنده بلند شد و ا يصدا دوباره

 . دیشروع کن دیتون یخب، م یلیخ* 

 :دمیپرس یطنتیکردم و با ته ش یمکث

 وجود داره؟ يا هیمبلغ پا* 

 :با دست دو رو نشون داد و من بلند گفتم مادرم

 . هزار پوند ه،یمبلغ پا* 
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 رزنیپ هیرو گفت،  متیق نیکه آخر یکس. د و با سه هزار و پونصد تموم شدبا هزار و صد شروع ش شنهاداتیپ

 . زن شصت ساله بود هیفکر کنم انتظار . بود یدنیپسر د ي افهیق. شصت ساله بود

در کمال تعجب همه، خانوم لپ پسر رو . شد کیبود نزد ستادهیکه ا رزنیرفت و به پ نییاسترس پا یبا کم پسر

 :و گفت دیکش

 . کنه زیرو تم یروونیش ریخوام که ز یم يجوون قو هی یمن فقط کس. نگران نباش* 

و  دمیخند يا هیخودم هم چند ثان. و موج خنده بلند شد دیچیکل سالن پ يانقدر بلند گفت که صداش تو و

 :جا کردم دستم جا به يرو تو کروفونیم. کرد ینگاه هم نم یچیبه ه یحت. یلیخ. پکر بود. نگاهم به هلن خورد

 نیاز ا دیشا. دیدونم، دست بزن یرو نم شیناراحت لیکه دل نم،یو به افتخار دوست غمگ دیکن یبه من لطف* 

 . ادیب رونیحالت ب

بعد، نفر دوم  يا هیو ثان. زد و من نگاهش کردم یکیلبخند کوچ. دست زدن بلند شد و متقاعبا سر هلن يصدا

 . جلو اومد

راستش  يگونه  يرو یبود و خط زخم دهیپوش یکت و شلوار مشک. بود ينسبتا الغر یچشم و ابرو مشک پسر

 . شد یم دهید

 :شدم و خوندم رهیخ یبرگه ها فرستادم و به دوم يهمه  ریاول رو ز ي برگه

 .مهندس معمار. و هفت ساله ستیب. توماس جکسون* 

مقدار رو گفته بود و  يا افهیخوش ق ينه ساله -و هشت ستیتموم شد، دختر ب صدیبا چهار هزار و س مبلغ

 . رفت نییتوماس هم پا

 :خوندم. بود طنتیروشنش پر از ش يداشت و چشمها يا رهیت يموها. و سه ساله بود ستیب دیسوم شا نفر

 .هکر. و چهار ساله ستیب. هندرسون سیفرانس* 

 :ن گفتخودش رو برداشت و رو به م کروفونیم. هم غلط حدس نزده بودم یلیرو خ سنش

 .امیب رونیدوست دارم با تو ب یلیمن خ ؟یمزائده شرکت کن يتو یتون یتوام م* 

داشت  یبه آدام چشم دوختم که سع يلحظه ا يبرا. کردم یباال رفته نگاهش م يبا ابرو. کرد دیتو تاک يرو

 :و گفتم دمیکش ینفس. خنده اش رو بخوره

اومدن با تو  رونیمنم با ب ،يندار یقرار سه نفره مشکل هیبگم اگر تو با  دیبا یول. متشکرم شنهادتیاز پ* 

 .ندارم یمشکل
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و با اخم خنده  دیپسر ماس يلبها يخنده رو. هیدونستم ک یبلند شد و من بدون نگاه کردن م يقهقهه ا يصدا

 . نگاهم کرد يدار

. ساله بود یس» مرد  « هیکه مبلغ رو گفته بود  یو کس. که گفته شد، شش هزار و هفتصد بود يمقدار نیآخر

 :رو از خودش دور کرد و گفت کروفونیپسر کال وا رفت و م ي افهیق

 .من خودم، خودم رو بخرم يخر یاگر تو منو نم* 

 :شد گفت یرفتن از کنارم رد م نییپا يکه برا یو درحال دیکش یخنده و اون آه ریز زدم

 . کاش با همون قرار سه نفره موافقت کرده بودم* 

 يبود و چشمها ختهیصورتش ر ياش رو رو رهیت ياز موها یکم. ام شدت گرفت و نفر چهارم باال اومد خنده

ها  یرانیبه قول ا. کرد یصورتش رو ترك نم ياخم لحظه ا! بود يچشمهاش سورمه ا. پر از غرور بود بشیعج

 .کرد یشلوارش خربزه قاچ م يخط اتو

 .العاده جذاب فوق

 .ه ساله، استاد کالجو ن ستیب. پرنس انیآدر* 

 کوالس،ین نایستیمبلغ رو گفت، کر نیکه آخر یکس یو شوکه شدم، وقت. زدم يبه من کرد و من پوزخند ینگاه

 :داد زد نییاز پا یدخترك مو بلوط. پنج ساله بود يسایمادر آل

 . ماما یمرس. کادو تولد من. هورا. هورا، هورا* 

 سایبکنه، آل یپرنس، بتونه حرکت انیآدر نکهیقبل از ا. من هم با تعجب نگاهش کردم یحت. وضوح جا خورد به

 :زد غیج بایدخترك تقر. نگاهم به آدام خورد که از خنده سرخ شده بود. دیو به پاهاش چسب دیباال دو

 . شهیبعد هم رستوران، بعدش هم قرارمون تموم م ،يباغ وحش، بعد هم شهرباز يمنو ببر دیبا* 

 :جدا شد و داد زد شاز

 !فردا تولدمه* 

 هی يموقع سال تو نیوقت آزاد نداشت و آلن، همسرش هم مطمئنا ا يا قهیدق یبود که حت یزن نایستیکر

خودش دخترش رو بچرخونه تا  يخواست که به جا یرو م یکس سیبود که کر نیهم يبرا. بود تیمامور

 . تولدش بهش خوش بگذره

که روبروم بود و چهره  يتونستم از صحنه ا ینم. نییپا دشیدست مرد رو گرفت و به زور با خودش کش سایآل

 . مرد خنده ام رو کنترل کنم يماتم زده  ي
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 . نفر آخر ،ينفر بعد و

 :گفتم بلند

 .ریجان م* 

سالن بود که با  يجوون تو يدخترها نیها از هم غیج نیا. باال رفت دنیکش غیدست زدن و ج يصدا

پشت سرم انداختم  نند،یکه همه بب يمشخصاتش بود، جور يکه برا يو برگه ا دمیخند. مادرهاشون اومده بودند

 :و گفتم

 . ندارم نیبه ا يازیمن که ن* 

 :لبخند زدم طنتیاز جان نشد، با ش يخبر يا هیثان یوقت

 ؟ییدوست خوب من، کجا* 

 :لبم رو باال دادم يو من گوشه  جان از پشت پرده، وارد شد بالفاصله

 .ریم يکنم، آقا یباعث افتخاره که شما رو معرف* 

 :باال رفته نگاهم کرد و من ادامه دادم يابرو با

 .گریباز ل،یو دو، وک یو س کیو  یس نیب ر،یجاناتان م* 

 :رو شونه اش گذاشتم دستم

 . مرد خوب، از هر جهت هی* 

 :که همه بشنوند گفتم يدور کردم و از قصد طور یرو کم کروفونینگاه کردم و م بهش

 . پول جمع کنم هیریخ يکنم برا یم یمن فقط دارم سع. گم باور نکن یرو که م ییها نیا* 

 ؟یدونست یم. يبامزه ا یلیخ* 

 :دادم لشیدونستم تحو یرو که م يلبخند نیتر احمقانه

 .دتیممنون از تاک. دونم یم* 

فکر کنم . شده بود بیهلن غ. کردم یگفتند نگاه م یورد نظرشون رو مم يکه مبلغ ها ییبه کسا فقط

 . نهیصحنه رو بب نیتونست ا ینم ای. شده بود شیحسود

 . هر حال به

زدم و  یلبخند بزرگ. نبود جز ربکا مک ماهون، مادر هلن یاون شخص کس... و . مبلغ، دوازده هزار پوند نیآخر

 :گفتم
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 . فروخته شد، به خانوم ربکا* 

 :ادامه دادم يدار یاز مکث معن بعد

 . مک ماهون* 

و  نیباز رزال شیتونستم ن یم نجایاز ا. شناختم یبود که م ییزن ها نیتر پیاز خوش ت یکیمک ماهون  ربکا

 يها یحام. ترف نییاز تاسف برام تکون داد و آروم پا يجان سر. نمیرو بب دیوید ،يزیبعد از زمزمه کردن چ

و . کرده بود یرو معرف انیمادرم، ربکا مک ماهون، که گفت آدر. مجلس باال اومدند و من ازشون تشکر کردم

 .لئون، کولمن لند،یها. شناختمشون یکه نم گهیسه نفر د

 :بهم کرد یو نگاه ستادیکنارم ا مادرم

 .داد بهتر بود یکار رو انجام م نیا الیاگر خود ش کنمیفکر م* 

انتخاب ها اصال ذره ! رزنیپ هیپسر با  هیدختر پنج ساله،  هیپسر با  هیمرد با پسر،  هی. به اطراف کرد ینگاه و

 !خوردند یبه هم نم يا

 يبعد يسال ها يدایکار خوشم اومد که کاند نیانقدر از ا. کار رو بکنه نیا الیبزارم ش گهیفکرشم نکن د* 

 !اجرا خودمم يبرا

داخلش  عیرو برداشتم و تمام ما دیویکه دوستهام نشسته بودند، جام د يزیبه م دنیرفتم و به محض رس نییپا

 :دمیکش یقیکنارش نشستم و نفس عم. دمینفس سر کش هیرو 

 . ایاوه، خدا* 

که  یکم. بدنم از شدت حرف زدن خشک شده یداخل يکردم تمام اعضا یحس م. گذاشتم زیم يسرم رو رو و

 :به اطرافم کردم ینشستم، نگاه

 آدام کجاست؟* 

 :تکون داد يسر نیرزال

 . رفت رونیب. کنم تلفنش زنگ خورد یفکر م* 

 ياز راهرو دیبا. زدم رفته باشه حرکت کردم یکه حدس م یبهش زدم و از جام بلند شدم و به سمت يلبخند

که  يزیوارد راهرو شدم، چ نکهیاما به محض ا .رفتن رونیب يزدم برا یم انبریشدم و م یرد م ينسبتا بلند

به  هاشونیشونیانقدر کم بود که پ نشونیب يفاصله . بود ستادهیهلن ا يجان روبرو. لبم آورد يرو يلبخند دمید
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 يو جان با انگشت شستش که رو دیخند هیگر نیهلن ب. کرد یبود و داشت آروم باهاش صحبت م دهیهم چسب

 . رو پاك کرد دیچک که يگونه اش بود، قطره ا

خوشحال  یبه طرز وحشتناک. رفت یته دلم غنج م. اومدم رونیو من ب. و بعد لبهاش رو دیرو بوس شیشونیپ

 .یبیبه طرز عج. بودم

که با سرعت و با  دمیآدام رو د دنمیبه محض رس. شدم ينسبتا بزرگ ورود يدادم و وارد فضا رونیرو ب نفسم

بتونم بگم پهلوهام رو گرفت و بلندم کرد و محکم  يزیچ نکهیقبل از ا. اومد یبلند به سمتم م يقدم ها

 . شدم اما باالخره دستم رو پشت گردنش گذاشتم و جوابش رو دادم جیگ يلحظه ا يبرا. دمیبوس

 گرمیدست د یحت. گردنش برنداشتم يدستم رو از رو د،یرس نیمن به زم يو پاها دیخواب یاون تب ناگهان یوقت

 :گردنش گذاشتم يگود يرو رو هم

 ؟ياومد رونیچرا ب* 

 :کرد زمزمه

 . هیمنف* 

 

 انیپا

 .يریام شهره

 1394 ریت 14

 

 

  94تیر   : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مرداد: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member120077.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member137679.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 
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