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 یباسمه تعال
 

 « !!یارت بخت...  لوک سالم
 روز اولین درمورد زده هیجان های بچه از پر راهرو ؟ زد حرف من با بود کی

.  بود هفتم کالس در من روز اولین.  بودم زده هیجان نیز من.  بود مدرسهههه
 یک این که دانستم می خودم. ولی شاونی راهنمایی ي درمدرسه روزم اولین
 انسمش پیراهن.  نکردم ریسک البته. بود خواهد طوالنی و سخت بسیار سال

 اشیو یواش باید که اسههت رفته رو و رنگ سههبز شههرت تی یک.  پوشههیدم را
 سال شود مگرمی اما.  است شده پاره کمی هم آن جیب و شود دورانداخته

 ! کنم شروع شانسم پیراهن بدون را جدید
 یاهس آن رنگ.  داشتم گشادم جین شلوار در نیز را شانسم خرگوش ي پنجه و
 نمی من اما اسههت جاکلیدی یک درواقع این.  اسههت پشههمالو و بسههیارنرم و

 درآنق چرا. ببرم بین از را شههانسههی خوش ، آن به کلید کردن آویزان با خواهم
 و رنگ سههیاه خرگوش ي پنجه یک این ، خوب ؟ آورد می شههانسههی خوش

 پیدا زا پس و کردم پیدا تولدم روز در گذشته نوامبر در را آن.  است بسیارنادر
.  دادند من به خواسههتم می که را جدیدی کامپیوتر ومادرم پدر ، کردنش
 ... آورد شانس برایم بنابراین

 ؟ نه مگه
 راهرو یباال در که تبلیغاتی پرچم کامپیوتری سههیاه و قرمز حروف به نگاهی

 .انداختم«  کنید حمایت خود تیم از!  اسکوایرز باد زنده »بود



 نم از.  خوانند می اسکوایرز را ولی شاونی در پسرانه ورزشی های تیم تمام
سم این به چگونه آنها نپرسیدکه ست غریب و عجیب ا شاهد.  یافتند د  ي هم

 سکتبالب مربی باید که انداخت یادم به.  داد افزایش را قلبم تپش کمی پرچم
 . گیرد می تست موقع چه که بپرسم او از و کنم پیدا را

 : داشتم دهم انجام خواستم می که کارهایی از کاملی فهرست
 جو و پرس بسکتبال تیم درمورد( 2)  ، بزنم کامپیوتر آزمایشگاه به سری (1)
 سههاعات از پس شههنا خاص ي برنامه نوعی در توانم می آیا ببینم( 3)، کنم

 هداشت شنا استخر که ای مدرسه به هرگز زمان آن تا من.  کنم شرکت مدرسه
شد ست من دوم ورزش شنا که ازآنجا و.  بودم نرفته با  برنامه درموردش ، ا
 . داشتم هایی

ستم و پرخیدم شت را مالُکم هنا دو شه مثل که دیدم سرم پ  ... لوک» !  همی
 « سالم

شاط و شور از پر و شاداب سی کوتاه موی هنا.  بود ن  رنگ به ، دارد فامی م
 را او مادرم.  دارد ملیحی لبخند و سههبز های چشههم.  نو برنزی ي سههکه یک

 . شود می ما دوی هر خجالت باعث البته کندکه می صدا خانم آفتاب
 یبتج:» ...  گفت او کرد پاره بیشههتر کمی را آن و گرفت را پارگی قسههمت و

 « شده پاره
 این ؟ کنی می کار چه...  هی:  گفتم کشههیدم می عقب را خود که درحالی

 شانسمه پیراهن
 روی شههده چسههبانده نموداری ي مطالعه مشههغول که ها بچه از تعدادی به

 تندداش سعی و ایستاده پا ي پنجه روی همگی ها بچه.  کرد بودنداشاره دیوار



 ببینی رفتی: گفت هنا.  بخوانند را نمودار همدیگر ي شهههانه و سههر روی از
 ؟ دادن تو به رو کمد کدوم
 من کمد...  ؟ چی بزن حدس.  شههده زده اونجا کمد تخصههی  ي برنامه
 خواهم نفری اولین روز هر من.  اسههت ناهارخوری از درخروج کمد اولین

 رود می ناهار برای که بود
 « !شانسی چه...  اوه:»  گفتم

 اون.  ماسههت انگلیسههی کالس معلم گروئن...  تازه و:  گفت و خندید هنا
سیه معلم بهترین  السک توی میگن ها بچه.  س بامزه و شوخ خیلی.  انگلی

 هست؟ هم تو کالس معلم.  شن می بر روده خنده از اون
 « ماست معلم واِرن...  نه:» .  گفتم

 « شدی بدبخت: »  گفت و گرفت خود به ای مسخره چهرۀ هنا
 « نزن حرفا این از وقت هیچ.  شو خفه:»  گفتم او به سرعت به

 دانش انبوه میان از. دادم فشههار بار سههه جیبم در را خرگوشههم ي پنجه سههپس
 یک این: گفتم خودم به.  کردم باز ُکمدها نمودار سههوی به را راهم آموزان

 لیخی ابتدایی ي مدرسه با راهنمایی ي مدرسه.  بود خواهد عالی بسیار سال
 . دارد فرق

 ورهچط اوضاع...  پسر سالم. »  داد دست من با پوستی سیاه شیوه به دارنل
 «؟

 « خبر چه تو:»  دادم جواب
 آوردی دست به رو شانس ُکمد تو:گفت و کرد نگاه بمن دارنل
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 . « چیه مقصودت ؟ چی ؟:»  کردم نگاه نمودار به دقت به
ست پایین تا باال از سامی لی شم را ا سم به تا دواندم چ سیدم خودم ا  وکل:  ر

سپس.  گرین  و. دمرسی کمد ي شماره به تا کردم تعقیب را چین نقطه خط و
 . زد خشکم ناگهان

 اشتهد صحت تونه نمی این!  کنم نمی باور:»  گفتم بلند صدای با و اراده بی
 « باشه
 . کردم دقت نمودار به دوباره سپس ، زدم پلک بار چند

 13 شماره کمد.  بله .
 13.......................  گرین لوک # .

. # 13 
 ردمک نمودار به را پشههتم.  میکردم خفگی احسههاس.  کرد گیر درگلویم نفس

یدواربودم ند هیچکس که وام ند نتوا حت که ببی قدرنارا  نای چطور. بودم چ
 سالم تمام!  13 شماره ُکمد.  شد نمی باورم ؟ است افتاده من برای اتفاق

 ! شد نابود شود شروع اینکه از قبل
ساس ام سینه در و تپید می شدت به قلبم  زحمتی هر به.  کردم می درد اح
 . کردم کشیدن نفس به شروع دوباره بود

ستاده جا همان هنوز هنا که دیدم آمدم بیرون جمعیت میان از وقتی ست ای  ا
 : پرسید. 

 « میام اونجا تا تو با ؟ کجاس کمدت . »
 « !!...برمیام ش عهده از خودم...  یعنی:»  گفتم

 « ببخشید؟:» کرد نگاه من به زده حیرت هنا



 ، س سههیزده شههمارۀ.  برمیام ش عهده از خودم: کردم تکرار لرزان صههدای با
 ...باش مطمئن.  بیام کنار باهاش میتونم ولی
 «؟ هستی خرافات دنبال قدر این چرا تو ، لوک:»  خندید هنا
 « نزدی؟ که بدی مقصود به حرفو این:»  گفتم شوخی به و کردم اخم او به
 می آرزو همیشههه.  داد هل ها بچه از گروهی داخل به مرا و خندید دوباره او

هاو کردم مه این ک ًعا دختر او.  داد نمی هل مرا ه ندی واق  از. اسهههت نیروم
ها روی که کودکانی تاده آن نا سههپس.  کردم عذرخواهی بودم اف  در من و ه
 دنبال به و خواندیم می را کمدها ي شههماره و افتادیم راه به پرازدحام راهروی
 هنا ، بودیم شههده رد علوم آزمایشههگاه از که قدمی چند. گشههتیم 13 شههمارۀ
 . قاپید زمین روی را چیزی و ایستاد ناگهان

 « کردم پیدا چی ببین!  وای...  هی ! »
 یک سپس و« .  آره...  هوم» !  ب*و*سید را آن و گذاشت لب به را اسکناس
 داد نشانم را دالری 5 اسکناس

 . « جان جانمی! ...  دالر 5 »
شیدم عمیقی نفس شه تو چطوری!  هنا:  دادم تکان را سرم و ک  قدر این همی

 میاری؟ شانس
سخ را سؤالم این سید می نظر به ای ساده سؤال. نداد پا  و. نبود چنین اما ر
 هک آنجا تا...  گذاشههتم می فرار به پا کنم می فکر ، بود داده را جوابم اگر

 آن به هم هرگز و شهدم می دور ولی شهاونی راهنمایی مدرسه  از میتوانسهتم
 ...گشتم برنمی
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 ...برویم جلو به ماه 2 دهید اجازه
ست تا چند من.  بود رفته پیش خوب خیلی جا این تا هفتم کالس  دیدج دو

 کار سههخت آن روی بود سههال 2 تقریًبا که انیمیشههنی ي برنامه در. کردم پیدا
شرفت کردم می ست به ای ارزنده های پی سکتبال تیم در عمالً  و.  آوردم د  ب

صل آغاز از هفته دو حدود و بود نوامبر اوایل. شدم پذیرفته  ها بازی جدید ف
 . داشتم تأخیر کمی تمرین برای من و.  گذشت می

 بدل و رد درحال هم بعضههی و کشههشههی تمرینات مشههغول زمین در ها بچه
 تاقا طرف به یواشههکی.  بودند نزدیک راه از شههوت و بایکدیگر توپ کردن

 . باشد نشده من تأخیر ي متوجه کسی بودمکه امیدوار و رفتم رختکن
 : زد فریاد ، تیم مربی ، بندیکس آقای
 کردی دیر.  بپوش لباستو زود!  لوک

 « بودم ردهک گیر کامپیوتر آزمایشگاه تو.  ببخشید» !  بگویم که کردم شروع
 به امتم سرعت با و انداختم پایین را سرم لذا ، نبود خوبی ي بهانه این ولی

 . کنم عوض را هایم لباس تا دویدم رختکن طرف
 چندان ، امروز که شدم متوجه.  است گرفته کمی ام معده کردم می احساس

تاق هم کل که وجودی با من.  نبودم کردن تمرین مشهه ندان هی  بزرگی چ
شتم ست ولی ندا سکتبالی سبًتا ب  است بخو دورم راه شوت.  هستم خوبی ن
 . برخوردارم سریعی دستهای از ، هم ودردفاع

 یک کرف ولی.  بودم خوشههحال خیلی یابم راه تیم به بودم توانسههته که این از
 . یوهانِسن استرچ نام به هشتمی کالس یک:  بودم رانکرده مسأله



سم ،«  شاون » سترچ واقعی ا ست ا سترچ را او همه ولی ا  حتی نامند می ا
 وردهآ دست به کجا از را مستعار اسم این او که کنید تعجب شاید. والدینش

 در گذشههته سههال. کردید نمی تعجب اصههالً  بودید رادیده او اگر اما.  اسههت
 موبور غول یک به شههبه یک عمالً  و کشههید قد ناگهان اسههترچ هفتم کالس
ست بلندتر دبیرستان های بچه ي همه از او.  شد تبدیل  – نپه های شانه.  ا

 ًعاواق ، بلند گویم می وقتی.  دارد بلندی های دسههت و – گیرها کشههتی مثل
صودم ست مق ست مثل ؛ بلندا ستش اگر.  شمپانزه یک های د  دکن دراز را د

 ! رسند می بسکتبال زمین طرف آن طرفتا این از هایش دست
 صههدا«  اسههترچ»  را او که این به کردند شههروع همه که بود دلیل همین به و

 . کنند
سم(  شترمرغ) کنم می فکر من شد او برای بهتری ا  یب و دراز پاهای چون با

 که دارد پهنی چنان سههین  و – شههترمرغ پاهای همچون – اسههتخوانی و قواره
 مرغ تخم یک شههکل به او آبی چشههمان و پریده رنگ سههر شههود می باعث

سم کرد نخواهم سعی هرگز اما. کند جلوه کوچک ستعاری ا  برایش که را م
 اندازه هب بتوانم کنم نمی فکر چون ؛ ببرم کار به درموردش اند کرده انتخاب

 سبًتان پسر درواقع.  ندارد شوخی ي جنبه چندان استرچ.  بدوم سریع کافی ي
 لدریق و آن و این به گفتن بیراه و بد درحال همیشه که است بدذاتی و خشن

 . بسکتبال زمین در فقط نه البته و – است مدرسه های بچه با
صمیم آمد بیرون«  شدن غول »شوک از که آن از پس کنم می فکر  گرفت ت

 . باشد متشکر خودش از، واقًعا
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 داداستع نوعی«  بودن غول»  که این مثل بزرگی هنر یا خاص استعداد نوعی
 . است بزرگی هنر یا خاص

سه مرا ولی سو شه من.  نکنید و ستم دیگران تحلیل و تجزیه درحال همی  و ه
نا.  کنم می فکر هرچیزی و افراد درمورد ازحد بیش  می من به همیشهههه ه

ید  مقصههودش واقًعا دانم نمی من ولی.  کنم می فکر ازحد بیش من که گو
 ؟ بگیرد را کردنش فکر تواندجلوی می آدم چطور.  چیست

 :گفت ار همین تقریًبا نیز بسکتبالمان مربی ، تمرین از بعد ، پیش هفت 
 دنکر فکر وقت حرکت هر از قبل.  کنی بازی غریزه روی از باید تو ، لوک

 ندارد وجود
 اشهتهد نگه نیمکت روی مرا که اسهت دالیلی از یکی ، خودم نظر به البته که

ست ستم هفتم کالس هنوز من ، ازطرفی.  ا  غول فوروارد آینده سال اگر و ه
سکوایرزنیاید به دیگری شم فیکس بازیکن آینده سال احتماالً  ، ا  از پس – با

 . میشود التحصیل فارغ استرچ که آن
 خصوص به.  نکنم بازی اصالً  که است آور شرم واقعا ، فعلی شرایط در اما
شه ومادرم پدر که شای برای همی شوییق مرا تا آیند می ها بازی تما .  ندکن ت

 من به که کنم می تماشهها سههکوها روی را مامان و بابا روینیمکت از من ولی
 تایم حتی. آورد نمی بار به آدم برای خوبی احسههاس امر این. اند شههده خیره
 اسههترچ شههود می گرفته اسههتراحت وقت که هربار.  دردآورند نیز ها اوت

 خشههک را تنش و صههورت عرق حوله با ، آید می نیمکت طرف به دواندوان
سحوله و کند می ست ؛ کند می پرت من طرف به را سپ  من که این مثل در

 ! هستم او دار نگه حوله



هانش او ، اول بازی اواخر در ها اوت تایم از یکی در  و کرد پر آب از را د
ستو از پس شی پیراهن روی را آن ، دهانش شوی ش  وقتی.  کرد تف من ورز
 بودند او حرکت این شاهد سکوها روی از مادرم و پدر دیدم کردم نگاه را باال

 ... انگیز غم واقًعا.  است انگیز غم.
 اجازه اسههترچ که دلیل این به عمدًتا را خود اول بازی دو ، اسههکوایرز ما تیم

ستش دیگری دادکس نمی  بود ردهب تیم که این از.  شد پیروز برسد توپ به د
 دمکر می پیدا را بازنده یک احساس کم کم داشتم خودم ولی بودم خوشحال

ًعا.   تمرین امروز اگر گفتم خودم به! بود زده لک کردن بازی برای دلم واق
شته خوبی شم دا ست در مرا مربی شاید با  شاید ای و.  بگیرد بازی به گارد پ

 یک و رابسهتم هایم کفش بند.  سهانتر پسهت در رزرو بازیکن عنوان به حتی
 بار هوس بستم را هایم چشم سپس.  زدم آن روی شانس عنوان به تایی سه گره
 . دارم عقیده مسأله این به من. شمردم هفت تا دل در

شی شورت ستم را ُکمد درِ  ، کردم صاف را سیاهم و قرمز ورز  حالت به و ب
 انتهای در ها بچه.  شهههدم بسههکتبال زمین وارد و کردم ترک را رختکن ، دو

 وپت یک با هرکس و بودند امتیازی سه های پرتاب انجام مشغول زمین دیگر
ضی و خوردند می یکدیگر به توپها.  کرد می شوت حلقه طرف به  به هم بع

شت ي تخته.  شد واردحلقه هم توپ تا دو یکی و خوردند می حلقه  هحلق پ
 ها وپت از بعضی. نالید می و افتاد می لرزه به خورد می آن به که توپی هر با

 وصهههاحب گذشههتند می آن از درآورند فریاد و داد به را حلقه که این بدون
 . کردند می خوشحال را پرتاب
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 :زد فریاد ، داد می نشان من به را حلقه دست با که درحالی مربی
 رمگ بدنتو زودتر.  بزن شههوت تا چند و بگیر ریباند چند!شههو مشههغول ، لوک
 کن

 دیگران به تا دویدم و دادم عالمت او به موافقت و شههادی نشههانه به دسههت با
سترچ. بپیوندم  گرفت اهو در را باال خیلی توپ یک ، پرید هوا به که دیدم را ا

 :کرد پرتاب من طرف به را آن و زد چرخی ، تعجب کمال در و
 کن فکر سریع ، لوک-

 مشد مجبور و خورد سر هایم دست میان از توپ.  نداشتم را توپ آن انتظار
 و تمبرگشهه زمین به کنان دریبل.  کنم تعقیب زمین حاشههیه در دیوار تا را آن

 :زد داد.  یافتم خود منتظر را استرچ
 ... کن شوت!  پسر ، باش زود
 طرف به دودسهتی شهوت یک با را وتوپ دادم قورت سهختی به را دهانم آب

 قدم هس استرچ.  شد بلند هوا وبه خورد حلقه لبه به توپ.  کردم پرتاب حلقه
 به دوباره را آن و قاپید هوا در را توپ درازش های دسههت با و برداشههت بلند

 کن شوت دوباره: کرد پرت من طرف
 . رفت خارج به و کرد لمس را تور زیر بعدی شوت

 :گفت تمسخرآمیز لحنی با استرچ
 رود می خطا به و...  کند می شوت دوباره او -
 دهشهه گفته تاکنون که باشههد چیزی ترین مسههخره این که این مثل درسههت و

 . خندیدند همه ، باشد



 مرانهآ لحنی با و کرد پرتاب من طرف به دوباره را آن و گرفت را توپ اسههترچ
 یک شههوت یک.  بودند ما تماشههای درحال همه دیگر اکنون دوباره: گفت

 دور انهمتأسف اما.  شد حلقه وارد تقریًبا که کردم پرتاب حلقه طرف به دستی
 . پرید بیرون و چرخید حلقه

 … رفت خطا به و...  کرد شوت او -
 یدمپرس خود از.  است نشسته پیشانیم روی عرق که کردم می احساس کامالً 

 لوک : گفتم خود به.  بگیرم کمک به را خود بخت جا این در توانم چرانمی: 
ستم با سرعت به بار هفت.  بیار شانس شده که بارهم یک فقط ،  پایم هب د

 . زدم
 :کرد پرت طرفم به را توپ استرچ

حال!  هسههتی سهههه از صههفر حاال!  پهلوون یاال - پایی در  رکورد یک بر
 !؟...هستی

 بیشتر های خنده و
 رفط به را بلند توپ یک سههپس.  بسههتم را چشههمانم کوتاه ای لحظه برای

 در را نفس گذشهههت می حلقه از توپ که حال همان در و کردم روانه حلقه
 روعش دیگر های بچه.  داد تکان را سرش و خندید استرچ. کردم حبس سینه

 برنده راهنمایی مدارس تورنمنت در من کهگویی چنان کردند تشههویق به
 دور آنان از کنان دریبل و ربوده را توپ و دویدم حلقه طرف به. باشههم شههده
 ندپیروزیمبتوا تا باشم گذاشته استرچ اختیار در خواستمفرصتی نمی.  شدم

http://www.roman4u.ir/


مه خود پافشهههاری به او دانسههتم می.  کند خراب را  یک تا داد خواهد ادا
 ! شوم ازسیصد

 دیوار به وا.  است دیده مرا شوت بندیکس آقای آیا ببینم که برگرداندم را رویم
 رام زیبای شوت و کرد می صحبت ها معلم از تا دو با داشت و بود داده تکیه

بل. بود ندیده نان دری باره و پیمودم را زمین عرض ک مت به دو  دیگران سهه
شتباه مرتکب سپس.  برگشتم شتباهی. شدم بزرگی ا شتباهی.  بزرگ واقًعا ا  ا

 . کرد خراب کلی به را شاونی راهنمایی ي مدرسه در من زندگی که
 . کردم پرتاب او طرف به را توپ قدرت تمام با و
 « کن فکر سریع!  استرچ ، هی: » ! زدم فریاد و

 ! بود ام کله در فکری چه دانم نمی
سته زانو یک روی او که نبودم متوجه ش شت و بود ن  می ار هایش کفش بند دا
 یرهخ رفت می او سمت به سرعت با که توپی به و زد خشکم ترس از. بست
 پرتاب زمین به پهلو از را او و خورد او ي شههقیقه به محکم توپ. بودم شههده

 . کرد برخورد زمین با صدایبلندی با او و کرد
:  »زد فریاد بود شههده شههوکه کامالً  که درحالی خورد می گیج که همچنان و

 « !هی... 
 ودب جاری اش بینی از که را خون سههرخ باریک .  داد تکان بار چند را سههرش

 . دیدم می
 نمی من!  ندیدمت اصههال!  خوام می معذرت...  اسههترچ: گفتم التماس با

 ... خواستم
 . باشم کرده کمکش تا دویدم او طرف به و



 ... پرید بیرون چشمم لنز! ...  چشمم لنز: گفت عصبانیت با
 . شنیدم کفشم زیر را نرمی چیز شدن له مالیم صدای لحظه این در و

ستادم سترچ لنز.  کردم بلند را پایم.  ای  کف به دهلهی شیرینی تکه یک مثل ا
 نوناک اسههترچ. دیدند را آن هم دیگر های بچه. بود چسههبیده بسههکتبال زمین

 جاری اش چانه روی به و گذشته هایش لب از خون و بود شدن بلند درحال
 و بود کرده تنگ من طرف به را چشههمانش.  نکرد آن به توجهی او ولی.  بود

 آمده دخلم که دانسههتم می. آورد هجوم من طرف به کرده گره های بامشههت
 . است
 و کلفت دنگر رنقدآ.  دکر بلند نيمز زا مرا و زد بغلم يرز ار ستشد چاستر

 بلند نيمز زا یا پنبه سکوعر يک مثل مرا گیدسا به توانست که دبو یقو
 ! دبو دفتصا يک اين کن وربا...  آخ:  گفتم نکنا مزمهز.  کند

 صحبت که رطو نيهم!  دبو خواهد يگرد دفتصا يک هم اين و:  گفت وا
 يرز ار هايش ستد ديپاش می من رتصو به هايش لب روی نخودکر می

 . دکر شتريب ار رفشا و هدکرقفل هم به من بغل
 دمکر فکر دمخو با.  ختدو لبسکتبا ي حلقه به ار نگاهش و دبر باالتر مرا

 ! زدبسا من زا زیايامت سه تشو يک خواهدمی نکند
 به محکم مرا خواهد می وا ، نه لیو.  بکند خواست می ار رکا نيهم.  بله
 ! بکوبدحلقه اخلد
 یصدا و مددرآ صدا به سوتی سپس و مديشن ار صداهايی سر پشت زا

 . شدند می يکدنز ما به نادونادو که پاهايی
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 ببريد ار نعوايتاد...  چاستر:  زد می دفريا که مديشن ار بنديکس یقاآ یصدا
 ! جا اينزا ونريب

 ؟ چی
 به وعشر انوهايمز.  گذاشت نيمز روی و آورد نيپاي مرا امیآر به چاستر

 . بايستم پاهايم روی توانستم من لیو ،نددکر نيدزلر
 یجلو با ار نشيخون ستد سپس و ديکش دشلوآ نخو نیيب به ستید چاستر

 . دکر کپامن راهنيپ
 ونريب ببريد عواتونود:  دکر رتکرا گرفت می رقرا ما نيب که حالیدر ، مربی

 هربگذ یيگرد سد زا که کنه سعی هرکس و ديبش تادو تادو ها بچهحاال... 
 . ديبش جفت هم با کلو و تو...  چاستر...بره حلقه فطر به و

 ! جهو چيه به:  گفت لب يرز خشم با چاستر
 جايگزين ونا:  گفت زد می چاستر ي نهيس به دخو تسو با که حالیدر مربی

 کنم می کلو شرفتيپ لمسئو رو تو من.  یبد زشموآ رو کلو بايد...توست

. 
 ! هرندا شرفتیيپ صالا ونا ؟ شرفتيپ:  گفت يانهذمو لحنی با چاستر

 نخو و رادبر یکاغذ لستماد تا چند و من فترد به وبر:  گفت چاستر به مربی
 حرکت و ببر پشتی تمرين نيمز به دتخو با رو کلو سپس.  رايب بندماغتود

 .  یبد ديا ونا به رو زيچ همه بايد.  بده ننشو ونا بهرو مختلفی یها
 اين به اشتد گويی که نچنا ، شد رهيخ نيمز به چند لحظاتی چاستر

 می فکر عموضو



 بحث و جر بنديکس یقاآ با نبايد که انستد می بخو طرفی زا اما.  دکر
.  بريم ايب ، ونپهلو بخو لیيخ:  گفت و دکر هراشا من به سربا سپس.  کند

 
 در ناتکیدرد تلحظا انستمد می که اين دجوو با ؟ اشتمد یيگرد ۀرچا چه

 . مشد رجخا ميوداستا زا وا لنباد به و مديچرخاست رمانتظا
 یبرا هوا و ديسر می افق یانتها به اشتد بفتاآ و دبو عصر یها فطر
 ، دبو نوامبر ماه که نجاآ زا.  دبو دسر کمی نيستآ ونبد راهنيپ و رتشو
 نابايخ فطر آن یها خانه پشت در ديشرخو نگرخسر و رگبز صقر
 به نشد هدماآ یبرا فرصتی چاستر. ميدزلر دخو به. دبو فتنر وفر لحادر
 ديکوب می سفالتآ نيمزروی ار پتو متما رتقد با که حالیدر وا دندا من

 بدهم جاخالی وا به دمکر سعی. مدآ من فطر به نيخشمگ وگا يک مثل ،
 . ديکوب شکمم بهمحکم شانه با و آورد نيپاي ار هايش شانه چاستر لیو

 . مشد تپر عقب به و...  آخ:  مدآبر گلويم زا یا ناله راياخت بی
 من.  شو عفاد ۀدماآ!  ونپهلو ريبگ باال هاتو ستد! ...  عفاد:  زد دفريا وا
 ...مايم رماد

 ... ! کن صبر...  نه:  گفتم ملتمسانه
 یجلو که ار پتو یساآعدر یصدا آورد می رشيو من فطر به که نهمچنا

.  اشتد نگه فصا ار دخو نبد وا ربا اين.  مديشن می ردخو مینيمز به وا
 بپرتا نيمز به پشت زا متما تشد با مرا ، من به وا ردبرخوزا حاصل ویرين

 . دکر
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 شو من اهر سد.  یبلد زیبا که بده ننشو!  نره دتيا عفاد: «  زد داد هربادو
 ! کنی کم من سرعت زا ریقد کن سعیحداقل. 

 دمبو هدکر دفتصا نويکام يک با که ریانگا.  مشد بلند نيمز زا نناال
 نکنا يبلدر دبو ختهدو من به ار نشيخشمگ نچشما که حالیدر چاستر.

 نخو ي شده خشک یها لخته لیو ، دبو مدهآ بند ماغشد نخو. زد دور مرا
 . شدمی يدهد بااليش لب روی

 ما ندهد يه کنم می فکر...  فکر:  گفتم يرلبز و مديمال ستد با ار ما نهيس
 !...شکسته

 اين.  ديکوب من به ار دخو تشد با و دکر غرشی من به توجه ونبد وا لیو
 دمکر ردبرخو حلقه يرز چوبی ريت به محکم و مشد تپر عقببه زين ربا
 بايد رو لنز ونا یبها تو ، ونپهلو جوجه:  گفت خندزپو با و مدآ مسر یباال.

 ! زیادبپر
 و بايستم ستدر توانستم نمی که دبو گرفته من روی ار دخو ي تنه ریطو
 در. زد می يبلدر پايم زا متر سانتی چند ي فاصله به ار پتو لحانهمادر

 گفتم کنم دور دخو زا ار درد ما نهيس نديمال با اشتمد سعی که لحا نهما
: 

 . متأسفم گفتم که من...  باشه.  بخو لیيخ
 روی ار پتو لحا نهمادر و...  شد خواهی تر متأسف اينم زا حاال:  گفت

 لختم کوبيد و داد زد : بلند شو !ن  ار
 که منديد خدا به.  دبو دفتصا يه ونا:  گفتم هربادو.  ردمنخو نتکا جا زا

 گم نمی دروغ...  دیبو شده الدو تو



 یصدا با و کند ار دخو نیيب يرز ،شد خشک نخو زا قسمتی ناخن با وا
 و خنديد یبلند

 و.  مبد ديا تو به زايیيچيه هرقرا من...  بديم امهدا ايب.  شو بلند:  گفت
 نايم به چنگی سپس. خنديد می چرا انمد نمی.  دادسر یبلند ۀخند هربادو

 مشو بلند جازا تا ماند من منتظر و ديکش زد می یديسف به که رشبو یموها
.  دمايستا پا روی نازلر تنی با . زدامويب من به یشتريب یها درس بتواند تا
 می درد مسر.  بچسبمار چوبی ريت دمبو رمجبو که فتر می جيگ مسر رنقدآ

 ميتون می:  مديپرس فيضع و نازلر یصدا با. سوخت می هايم ندهد و دکر
  ... يه بازی ديگه بکنيم ؟... 

 ! کن فکر سريع!  هی! ...  نه که چرا...  هآر:  داد بجوا
 بپرتا من فطر به شدتی نچنا با ار پتو و دبو هدايستا من به يکدنز نچنا
 . ردخو شکمم به پتو ي گلوله يک دمکر حسکه دکر

 متوجه نناگها لیو. دمکر داآز ار نفسم رفشا با و فتمر عقب به نارتلوتلوخو
 به هوا ریقد دمکر می شتال تشد به. رمندا نديکش نفس رتقد که مشد
 ... امدين درونبه هوايی چيه اما.  بفرستم هايم يهر اخلد
 ... نفس...  تونم نمی...  من -

 یها نگر سپس و دمکر مشاهده چشمم یجلو خشانیدر نگزردر قبر
 شگستر درد.  دبو دهيچيپ ما نهيس در درد.  نددکر نشد قرمزبه وعشر زرد

 . شدشديدتر هرلحظه و يافت
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 یها هرستا به و مشد رهيخ نسماآ به دمبو دهيخواب پشت به که نهمچنا
 هوايی اما بکشم غيج خواستم می. دنديقصر می چشمم یجلو که یقرمز
 هرستا... دبو مدهآ بند نفسم...  بکشم نفس توانستم نمی. نداشتم هايم يهر در
 دبو فتهر نيب زا زين نسماآ نگر.  فتندر نيب زا و شدند نگر کم يجرتد به ها

 . ريق مانند اهيس ؛ شد اهيس زيچ همه.
 صدايی ، مشد می قغر اهیيس درون در شتريب و شتريب که لحا نهمادر و
.  زد می صدا مرا اسم که ستدورد زا ماليم و منر صدايی. مديشن ار

 یصدا اهیيس نايم زا.  بله. است مدهآ سراغمبه یا فرشته دمکر ساحسا
 . خواند می مرا منا که مديشن می ار یا فرشته

 ! ما هدمر که انستمد و
 ... ؟ کلو...  ؟ کلو-

 ناکنو.  مشد رهيخ وبغر نسماآ به و زدم پلک چند.  شد فبرطر اهیيس
 . شناختم ار آن من و دبو شدهتر يکدنز صدا

  ؟ کلو -
 چه. گرفت درد تشد به ما نهيس ، مديکش قیيعم نفس که لحا نهمادر
 نادو نادو که ميدد ار هنا و دمکر بلند ار مسر؟ دبو مدهآ باال نفسم مانیز

 نچو و دبو دهيپوش نگر بیآ ريگدبا يک.  دمويپ می ار لبسکتبا نيمز لطو
 زاهتزا در هايش شانه روی لبا دو نهمچو آن ي نبالهد دبو نبسته ار آن يپز

 می تشرصودور یا هاله نهمچو عصر بفتاآ رنو در شقرمز یمو.  دبو
 . دبو هنا فقط.  دنبو فرشته يک پس. ديخشدر



 چه:  گفت تيعصبان با شد می رد چاستر یجلو زا نادو نادو که نهمچنا
 ؟ شيبکش یخوا می ؟ آوردی کلوسر باليی
 . شايد:  داد بجوا و دکر یا يانهذمو ۀخند چاستر
 به.  پوشاند ار تمرصو روی شريگدبا.  زد انوز من رکنا در سرعت به هنا

 ؟ بزنی فحر تونی می ؟ یا ندهز:  ديپرس و زد عقبار آن سرعت
 بی آدم يک ساحسا و.  خوبه حالم.  هآر:  دماد بجوا مانند ناله صدايی با

 . اشتمد ار تيخاص
 ستدو ؟ هيک:  ديپرس من به رو و دايستا هنا سر پشت و مدآ جلو چاستر
 ؟ خترتهد

 رو تو خترد ستدو من...  هی:  گرفت رقرا وا روی در رو و ديچرخ هنا
 ! ميدد
 ؟ هست کی ؟ چی:  ديپرس.  ماند زبا چاستر نهاد

  ! يالدزگو:  گفت و گرفت وا رتصو یجلو و دکر مشت ار دخو ستد هنا
 داد می راآز شديد ار هايم ندهد نخنديد یبرا شتال لیو مبخند دمکر سعی

 و دبو هدايستا چاستر نهيس به نهيس که ميدد ار هنا زدن هم به چشم يک در.
 می نیينش عقب به راداو ار وا و داد می هل ار وا یها شانه ستددو هر با

 قد هم با بايد آدم که دیبو دهينشن قتو چيه:  گفتتيعصبان با.  دکر
  ؟ فتهيب در دشخو

 و دکر هنا به ار پشتش.  بگو من به تو حاال.  نه:  گفت و خنديد چاستر
 يوانهد یا خنده . آورد باال و دکر مشت ار شا چله و قچا و رگبزستد
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 اشتد کنم می فکر.  دکر پا ق ر به وعشر ربوکسو يک مثل و دادسر راو
:  گفت لحا نهمادر.  آورد می در دبو يدهد لميف يک در که ار کسی یادا

 من با یخوا نمی مگه ؟ بچشی ستمود بضر یخوا می...  جلو ايب …ياال
 ؟ کنی هرزمبا
 .  يک به يک لیو ، چرا:  گفت و گذاشت جلو مقد يک هنا

 سر آن در شيبآ نچشما.  خنديد و دکر بپرتا عقب به ار شسر چاستر
 من با یخوا نمی مگه:  دکر رتکرا هربادو.  دنديچرخ می فاطرا به کوچک

  ؟ کنی هرزمبا
 ... داآز تشو:  گفت آورد می ونريب تن زا ار شريگدبا که حالیدر هنا

 تشو تا ستيب نممووهرکد.  چاستر ياال:  دکر تپر نيمز شهگو ار ريگدبا
 شد رهيخ وا نچشما در سپس...  خواست لتد که شوتیعهرنو.  ميکن می
 يه به نموا ، زیبا می که يدد خواهی.  شبا مطمئن. زیبا می تو:  ودافز و
 ! خترد

...  ؟ هستی ختراد لبسکتبا ميت یتو تو:  شد محو چاستر رتصو زا لبخند
 ؟ ستهدر
 . هستم سانتر...  بله:  گفت و داد نتکا ار شسر هنا

:  گفت لحا نهمادر و دکر يبلدر دخو یجلو هستگیآ به ار پتو چاستر
 ؟ زیايامت سه يا آپ لی ؟ تشوتا ستيب

 لهرحا به...  خواست لتد ومهرکد:  گفت و انداخت باال ار شا شانه هنا
 . زیبامی تو ،



 رکنا به نهاآ قابتر یتماشا یبرا و مشد بلند جا زا دبو که حمتیز هر با من
 رمندا گیربز مشکل که انستمد می اما دبو امدهين جا حالم زهنو.فتمر نيمز

. 
 مهين زا تقريبا ستید يک تشو کي و آورد باال ار پتو.  دنکر نگدر چاستر
 لبه به سپس و ردخو حلقه پشت تخته به پتو.  دکر هار حلقهفطر به نيمز
 به پتو تصاحب یبرا که حالیدر.  شد حلقه رداوو دکر ردبرخو حلقه ي

 زا يک:  گفت يددو می حلقه فطر
 . بره خطا توپش که قتیو تا هد می امهدا دنکر تشو به هرکس.  يک
 حلقه يرز زا نساآ آپ لی يک که دیجوو با ؛ نشد موفق ار دخو یبعد تشو
 روی به ار دخو ستد دو هر سبابه نانگشتا من.  دبو هنا نوبت حاال. دبو

 ستد که حالیدر.  دمشمر هفت تا ربا سه و دماد رقرامابها یها انگشت
 ار وا دمبو گرفته باال گرفته رقرا هم روینانگشتا نهما با ار دخو یها

 ! هنا باشی موفق:  دمکر تشويق
 يبلدر حلقه فطر به سپس.  دکر حلقه رداو ار توپی پنالتی خط رویزا هنا
 . انداخت سبد درون ار توپی حلقهيرز زا و دکر
 نهاد دکر می سبد رداو خطا ونبد ار يگرد پتو هشت وا که مدتی لطودر
 . دبو مانده زباتريح زا من

 ! رینخو چشم...  هنا یهاآ-
 چه وا فکر در انستمد نمی.  دکريم تماشا و دبو هدايستا منگ و جيگ چاستر

 زايامت زا پس. دکر می منگی و جیيگ زا حکايت کامال تشرصو. ردگذ می
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: گفت دکر می بپرتا چاستر فطر به ار پتو که حالیدر و دايستا هنا همد
 . مديم تو به رو نوبتم بشه جالبتر مسابقه اينکه یبرا حاال! ...  هد زا هد

 وزیريپ ي نشانه به ار دخو مشت.  زد یلبخند.  انداخت من به نگاهی هنا
 می يبلدر حلقه فطر به که حالیدر.  زد نمی لبخند يگرد چاستر. آورد باال
.  دبو سعبو و مصمم تشرصو باشد هدکر کمتر اردخو ي فاصله تا دکر

 خط روی زا که ار توپی سپس و دکر حلقه رداو ار هم سر پشت پتو رچها
 پتو و دکر یغرغر يرلبز. دکر بخرا ، دبو هدکر هار حلقه فطر به پنالتی

 سپس و دکر گل ار سرهم پشت تشو هشت هنا. انداخت هنا فطر به ار
 ! جدهيهزا جدهيه:  گفت چاستر به رو
 ديکش ار اهشر همدر و سعبو ي افهيق با وا فحر به توجه ونبد چاستر لیو
 . فتر تمرين سالن فطربه و

  ! نشده متمو رمکا زهنو من:  زد دفريا هنا
 اين زا باشه بهتر شايد ، پنبه ونپهلو ، هی:  گفت و دکر من به رو چاستر
 کنی زیبا ونا ميت یتو که نباشه بد هم شايد.  یريبگ ديا درس تا چند خانم

! 
 یشديد دبا. شد سهرمد رداو و داد نتکا تمسخر ي نشانه بهار شسر سپس

 ار هنا ريگدبا.  دبو شده يکرتا هوا یباتقر يگرد حاال.  دکر نيدوز به وعشر
 یيگرد تشو وا اما.  بدهم وا به ار آن تا فتمر وا فطر به و اشتمدبر نيمززا

 ! دمبر من! ...  ارهو...  ستيب:  یيگرد تشو سپس و!  هزدنو: گفت و دکر
 روکا اين ریچطو!  دینکر بخرا ار توپی اصال تو ، هنا:  گفتم وا به انهورنابا
 ؟دیکر



 . شانس فقط:  گفت تیوتفا بی با و انداخت باال ار شا شانه وا
من و .  يمدافتا اهر به سهرمد فطر به نادو نادو.  دمکر زلر ساحسا  من

 : گفتم نکنا
 برا جديد شمند يه وزامر.  ما هدبو شانس شخو رچقد که سنپر من زا

 ! کريپ لغو شمند يه.  دمکرستدر دمخو
 می دميا اشتد مالکا من...  هی: «  گفت و گرفت مرا زویبا و دايستا هنا
 مبد بهت خوبی لیيخ خبر يه خواستم می.  گشتم می تو لنبادچرا که فتر
 ! 
 نچشما  ؟ یخبر چه ؟ هآر:  مديپرس و اشتمد نگه زبا وا یبرا ار سهرمد رد

 گرفته سگم زا که رو عکسايی ونا:  گفت خوشحالی با.  زد قبر هنا سبز
 شد چی نبز سحد و دمفرستا رکويوين در مجله يه برا رو ناوا ؟ تهديا دمبو
 و کنن منتشر رو ناوا رناد قصد.  دناد من به عکسا ونا بابت رالد پونصد! 

 ؟ ستين جالب!  کنن پچا من ردمودر همحسابی ناستاد يه
 ! خوشحالم قعااو!  هيعال:  دماد بجوا
 هنا بايد چرا. کند رييتغ بايد من شانس گرفتم ميتصم که دبو لحظه اين در و
 توانم می زين من گفتم دمخو به ؟ باشد راردبرخو شانس همه اين زا

 تنها ، بله.  رداد بستگی نانسا دخو فکر زطر به زيچ همه. باشم شانسشخو
 اشتهد ابطهر اين در مثبتی تفکر که است نيهمرداد جاياحت آدم که یزيچ

 زدنسر یبرا ها پله زا فتنر باال به وعشر و دمکر ضعو ار هايم سلبا. باشد
 . دمکر کمدم به
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 ...13 شماره کمد
 کفش.  نددبو خالی هاواهرر متما ناکنو و دبو دهيکش لطو لبسکتبا تمرين

 شخامو ها غچرا شتريب.  دکر می صدا ريج و ريج سخت نيمزروی بر هايم
 همو لیيخ ستيخال قتیو سهرمد اين ، دمکر فکر دمخو با. نددبو شده

 ساحسا نمدگر پشت در که حالیدر مشد متوقفمکمد یجلو.  است زيانگ
 من به بیيعج ساحسا ايستم می کمد اين یجلو که رهربا. دمکر می سرما
 رقرا هفتمی سکال یها بچه یکمدها يگرد رکنا در ال وا.  هدد می ستد

 زا پس ستدر ؛ دبو تنها و تکو عقبی ویاهرر یانتها در کمد اين.  نداشت
 نددبو هدکر نگر نتابستا در ار يگرد یکمدها متما. نظافتچی سايلو کمد

 کمد به ستد کس چيه اما.  نددبو یانقره به مايل یخاکستر نهاآ ي همه. 
 و دبو شده پوسته رکنا و گوشهدر آن سبز ي کهنه نگر.  دبو هدنز 13 هرشما
 و ها شخرا ،در نيپاي تا باال زا.  دبو شده کنده آن نگر رگبز یها تکه

 . شد می يدهد انیوفرا یهارضربد
 یها گبر زا قبل اينکه مثل ستدر.  ترشی یبو و.  داد می نم یبو کمد دخو

 . باشد شده پر آن مانند و هدمر ماهی ياو دهيپوس
 . ايميب رکنا مسئله اين با توانم می من.  ردندا بیيع:  گفتم دمخو به

 به تو شانس!  جديد فکر زطر!  کلو ، جديد فکر زطر.  مديکش قیيعم نفس
 ! دکر خواهدرييتغ زودی

.  آوردم ونريب زآنا چلهو قچا يکژما يکو دمکر زبا ار ما سهرمد لهکو
  شانس: نوشتم رگبز وفحر با13دعد رکناودر بستم ار کمددر



 ه هآر)) . شانس 13:  کنم نيتحس ار رمشاهکا تا اشتمدبر عقب به مقد يک
 . اشتمد یبهتر ساحسا زين لحا نيهم در... ((  ه ه

 در و.  دمکر آن يپز بستن به وعشر و مچپاند ما کوله در ار اهيس يکژما
 . شنیدم نديکش نفس هيشب صدايی که دبولحظه اين

 نفس.  ما شده االتیيخ دمکر فکر که ماآر نچنا ، هدشمر و ماآر یها نفس
 در به ار دخو شگو و مخزيد جلوتر. دنديسر می شگو به کمددرون زا ها

 . شتريب یها نفس یصدا سپس.  مديشن ار ماليمی سيه یصدا. مچسباند
 هزد خشکم.  دافتا نيمز روی خشکی یصدا با و ردخو زيل ستمد زا کوله

 ناله با که ، مديشن کمد درون زا ار یيگرد ماليم سيه یصدا سپس و. دبو
 گلويم در نفس.  دکر زشسو به وعشر پشتم ي غهيت. يافتنپايا کوتاهی ي

 . دبو هردخو گره
 . دبو گرفته رقرا کمد ي رهيستگد روی ستمد ، باشم متوجه اينکه ونبد
 ؟ بايد ياآ ؟ کنم زبا ار در بايد ياآ
 به راداو ار دخو دبو که ریفشا هر با.  دفشر می محکم ار رهيستگد ستمد

 . دمکر دمجد نديکش نفس
 . است تااليخ شا همه ها اين:  گفتم دمخو به
 ار رهيستگد. باشد من کمد در نديکش نفس لحادر تواند نمی کس چيه

 گوشه در اهیيس ي گربه ، ورینابا لکما در. دمکر زبا ار در و مديکش باال
 زا ناله هيشب صدايی دمبو شده رهيخآن به که حالیدر.  دبو هدکر کز کمد ي

 ... ! هآ:  مدآ ونريب گلويم
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 قرمز نگر به واهرر فيضع رنو در هايش چشم.  دبو هزد لز من به زين گربه
 جمع ار هايش لب.  دبو شده خيس پشتش روی اهشيس یمو.  نددبومدهدرآ
 دکر سيه هربادو و

 بخوا رماد که دمکر فکر؟ من کمد در اهيس ي گربه يک؟ اهيس ي گربه يک
 . است لايخ و بخوا همه ها اين و نميب می

 ریفرا ار گربه خواهم می رکا اين با گويی که نچنا ، زدم هم به ار هايم پلک
 اين زا بدشانسی ياآ!  ؟ 13 ۀرشما کمد يک اخلد در اهيس بهگر يک . همد

 ؟ دشو می باالتر
 ؟ یشد جا اين رداو ریچطو تو...  تو:  گفتم دبو که حمتیز هر با

 نچشما با.  درآورد نکما رتصو به ار پشتش و دکر سيه هربادو گربه
 کفش روی زا و پريد باال به کمد کفزا سپس. دبو هزد لز من به دشسر
 بی و سريع هايی مگا با.  دکر نيددوبه وعشر واهرر در و گذشت من یها

 منظر زا واهرر چيپ نيلوادر.  دبو گرفته باال ار مشد و نيپاي ار شسر.  صدا
 هزد حشتو چشمانی با ، ديتپ می تشد به قلبم که حالیدر . شد ناپديد

 ردبرخو پايم به که ار پشمالويش نبد نهمچنا.  دمکرمی بيتعق ار وا ريمس
 ستد در ار کمد ِد ۀريستگد نهمچنا کهمشد متوجه.  دمکر می حس دکر
 . رماد

 ؟ هدبو کمد در کی زا گربه اين.  گرفت شکل مسر در مختلفی تسؤاال
 ؟ دبو من کمد در اهيس ي گربه يک چرا ؟ دبو شده بستهکمد رداو رچطو
 ؟ چرا



 مطمئن خواستم می.  دمکر سیراو ار آن کف و مديچرخ کمد فطر به
 نهمچنا که حالیدر سپس.  باشد نشده مخفی آن در یيگرددموجو که مشو

 و دمکر قفل ار آن و بستم ار در امیآر به و طاياحتبا دمبو تمبهو و منگ
 روی اهيس و شتدر وفحر. شانس 13 . اشتمدبر عقب به مقد يک سپس
 . دنديسر نظر به ور شعله و نخشادر در
! ...  شانس لیيخ...  هآر:  گفتم لب يرز اشتمد برمی ار ما کوله که حالیدر
 ! من کمد در اهيس بهگر.  شانس قعااو
 محکم اشتمد بيج در که ار شانس شخرگو یپا خانه تا اهر لطو متما در
 بايد يعنی ؛ شد خواهد ضعو عضاوا ، گفتم می دخو با. دمادمی رفشا
 . دشو ضعو

*** 
 . دنکر یرييتغ چيه من شانس بعد ي هفته چند لطودر اما

 می وتريکامپ مايشگاهآز فطر به اشتمد ، سهرمد ليتعط زا پس ، روز يک
 یبرا ریاد ستدو ؟ یريم کجا ریاد:  ديپرس.  دمکر ردبرخو هنا با که فتمر

  ؟ ايیيبمن زیبا یتماشا
 خانم یبرا رو جديد یها دممو که دماد لقو...  تونم نمی:  دماد بجوا

 . کنم نصب وتريکامپمعلم ، کوفی
 ! دشو می ظاهر هربادو وتريکامپ ي نابغه:  گفت و خنديد هنا
 . دکر ورزش سالن فطر بهنيددو به وعشر و

  ؟ گرفتی پس علومتو نامتحا ي قهور:  مديپرس و زدم صدايش

http://www.roman4u.ir/


 دیشا و لبخند در قغر تشرصو که حالیدر و ديچرخ من به رو و دايستا
 دنکر مطالعه یبرا قتو ًصههالا من ؛ نکنی وربا شايد ، کلو:  گفت دبو

 سحد هزتا و مبد بجوا حدسی رو ها لسؤاي همه دمبو رمجبو.  نداشتم
 بجوا متما!  گرفتم صد ۀنمر ؟ شد چی نبز
 ! دمبو هزد سحد ستدر رو ها

 ! جالب چه:  گفتم
 47 فقط ما نمرهلیو دمبو خوانده درس متما هفته يک نامتحا آن یبرا من

 مشد وتريکامپ مايشگاهآز رداو بعد لحظاتی و دماد امهدا اهمر به. دبو شده
 اشتد و دبو شده الدو شزيم روی وا.  دمکر مسال کوفیخانم به ستد با و

:  گفت شبشا لحنی با.  دکر می مرتب ار مختلف یها يسکد زا یا هدتو
  ؟ هرچطو عضاوا...  مسال
 ديفهم کوفی خانم که قتیو زا.  است من دوم ي خانه وتريکامپ مايشگاهآز
 ، هستم رداو تقطعا نصب و آن دناد تقارا و وتريکامپ ريتعم در من که

 . ما هدبو وازموآ انشد ترين بمحبو
عاو که کنم راقرا بايد زين من و  تمرين که قتوهر.  رماد ستدو ار وا ق

 و کنم صحبتوا با تا روم می وتريکامپ مايشگاهآز به باشم نداشتهلبسکتبا
 . کنم ستدر ار آن ، باشد اشتهد ريتعم به جاياحت یزيچ اگر

 ، کلو:  ديپرس گذاشت می زيم روی ار ها يسکد که حالیدر ، کوفی خانم
 ؟ رهيم شيپ رچطو دیکر می رکا روش که شنیيميانهوژپر
 يبايشز یلبخندها آن زا يکی و زد رکنا شا گونهروی زا ار شبلند ربو یمو
 ها بچه ي همه.  رداد ار ايند لبخند يباترينزوا من داعتقا به.  داد تحويلم ار



 می تلذ هايش سکال زا سدر مینظر به شهيهم نچو ندراد ستدو ار وا
 . دبر

 . مبد ننشو شما به نووا که ما هدماآ تقریبا:  دماد بجوا
:  دماد امهدا و دمکر آن پشت اشتندبر به وعشرو نشستم وتريکامپ یجلو
عااو کنم می فکر  اهر يه.  رهيم شيپ تندتر هم لیيخ حاالو.  شده قشنگ ق

 . دمکردايپ ها کسليپ دنکر جا جابه یبرا یجديد
 ؟ واقعا: شدند دگشا چشمانش

:  گفتم مديکش می ونريب طاياحت با ار وتريکامپ ۀرود و دل که حالیدر
عااو عاخترا  زا لیيخ کنم می فکر.  س هدسا لیيخ ش برنامه.  هيجالب ق

 . دايب نخوششوآن زا هازسا شنيميان
 . مشد رهيخ وا به و گذاشتم زيم روی ار گوشتی چيپ
.  بديد ننشو نيگراد به نووا...  المث.  ديکن کمک من به ديبتون شما شايد-
 ... بديدبيترت نووا ايتر کپی حق مثال که اين يا

 مرتب نشيج رشلوا روی ار دخو بیآ زبلو که حالیدر و دايستا کوفی خانم
 کنم می فکر.  هستی یهنرمند پسر قعااو تو ، کلو...  شايد:  گفتدکر می

 . ریايب ستد به حسابی لپو وتريکامپ زا شی می موفقروزی يه باالخره
 دممو اشتمد که من یتماشا لمشغو و مدآ منفطر به لحا نهما در و

 . شد دمکر می زبا ار قديمی
 ممنونم لیيخ...  شايد...  هآر:  گفتم لیو بدهم بايد جوابی چه انستمد نمی

.. 
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 وا.  است خوبی لیيخ زن کوفی خانم.  بگويم بايد چه انستمد نمی اصههال
 دمخو یبرا من که کند می فکر و هدبو من قمشو قعااو کهاست معلمی تنها

 . هستم کسی
 ننشو شما به و کنم متمو ار شنميميان مهبرنا که رماد ستدو لیيخ:  گفتم

 . مبد
 تبرا مهمی یخبرها منم...  بخو:  گفت رمنتظرهيغ رطو به کوفی خانم

 ... رماد
 نقش تشرصو روی بر که ار جانیيه زا ناشی لبخند و مديچرخ وا فطر به

 . ميدددبو بسته
 زار يه تونی می کلو.  شنوه می رو خبر اين که هستی کسی نيلوا تو -
 ؟ ریاد نگه دتخو شيپرو

 ؟ زیار چه.  هآر:  گفتم
 يافتدر ممکن شههغل بهترين یبرا دیشنهايپ من:  داد بجوا هزد نجايه

 سهرمد اين زا يندهآ ي هفته.  کاگويش در رگبز اقعاو شرکت يکدر!  دمکر
 ! مريم

 به دمبو رناچا.  بزنم سر وتريکامپ مايشگاهآز به نتوانستم بعد روز ظهر زا عد
 متما.  است من دوم ورزش شنا. مبر شیورز سالن پشت یشنااستخر
 رنقدآ وا.  دمبو هدکرتمرين نما محله استخر در مربی يک شيپ ار نتابستا
.  باشدشده تعود کيالمپ ملی ميت ردویا به قبل لسا چند که دبو شناگر

عااو وا با دنکر رکا  انیوفرا راسرا وا و.  دبو مؤثر من یشنا شرفتيپ در ق
 نديسر فرا قمشتا ليلد نيهم به. دبو موختهآ من به نديبخش سرعت یبرا



 که ار مايويی توانستمنمی البته.  دمبو سهرمد یشنا ميت انتخابی تمسابقا
 آن اما. دبو شده کوچک لیيخ برايم نچو.  بپوشم آورد می شانس برايم
 سلبا نکند لمشغو که لحا نهما در و.  مديپوش ار شانسم راهنيپ ، روز
 . دمشمر هفت تا ربا سه لمد در دمبو استخر به فتنریبرا
 ها بچه شوخی و خنده و دفريا و داد یصدا دمکر می کتر ار ختکنر قتیو
 که حالیدر.  مديشن شد می منعکس استخر ریکا کاشی یهاريوادزا که ار

 بمرطو یهوا درون به مقد دبو هدکر گرفتن سرعتبه وعشر قلبم تپش
  . گذاشتم دهيسرپوش استخر

 قاستنشا ار کلر تند یبو و مديکش قیيعم نفس.  دبو سيخ ملرو آب زا نيمز
 ! هستم بو اين عاشق من. دمکر

 نظر به بيعج شايد.  مديبوس ار رجهيش ي تخته ي لبه و مشد الدو سپس
 . کنم می ار رکا اين شهيهم منلیو ، سدر
 عمق کم قسمت در.  نددبو آب یتو نفر رچها يا سه.  دمايستا استخر به رو

 ديپاش می آب يگرد نفر دو به متما تشد با اشتد وا.  ميدد ار چاستر،استخر
 گشربز یها ستد با و دبو انداخته ريگ استخر ي گوشهدر ار نفر دو آن. 

 نهاآ ، ديپاش می نهاآ سمت به ار آب زا یبلند جاموا و ديکوب می آب به مرتب
 . ردادبر رکا اين زا ستدکه نددکر می سالتما وا به مرتب

 چاستر سر سپس و درآورد صدا به ار دخو تسو ، شنا مربی ، نسوانسو یقاآ
 يگرد ربا يک چاستر.  ردادبر زیبا مسخره و شوخی زا ستد کهديکش داد

 . دکر انهرو هرچايب پسر دو آن سمت بهآب زا گیربز ي هدتو
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 ... پنبه ونپهلو مسال...  هی:  زد دفريا يدد مرا قتیو و زد خچر سپس
 سکال.  یمدوا زود لیيخ: ...  شد منعکس شده کاشی یهاريوادزا صدايش

 یمايو نکنه!  قشنگی یمايو چه!  ها ها!  شهيم ليتشک يگهد هفته نشد قغر
 ! هاها!  ها ها ؟ خواهرته

 به.  نکنم نهاآ به توجهی گرفتم ميتصم. خنديدند زين ها بچه زا يگرد تا چند
 من و نددبو مدهآ مسابقه یبرانفر ستيب ودحد ، اشتمد داعتما لیيخ دمخو
 تمرين همه آن زا پساما ، رداد دجوو ميت در خالی یجا شش که انستمد می
 . باشمبرتر نفر شش وجز توانم می که دمبو مطمئن گذشته نتابستا در

مه  تا ميفتر رجهيش آب درون به ربا چند سپس و يمدکر نرمش کمی ما ه
 ، قهيقد چند زا پس.  ميکن دتعا مگر آب به و هدکر داآز اردخو تعضال

 به استخر قيعم یانتها در و مدهآ ونريب آب زا خواستما زا نسوانسو یقاآ
 . شويم صف

 بعد رکا به 5 ساعت تا بايد من ، ها بچه بخو لیيخ:  گفت نسوانسو یقاآ
 فقط.  ميکن می ربرگزا هدسا لیيخ ار مسابقه اين ، بنابراين ، برسم مظهرزا

 اخلد به ديديشن ار تسو یصدا قتیو.  فرصت يک فقط.  يدرادفرصت يک
 که یا وهيش هر با ، ديکن می طی ربادو ار آن لطو ودينز می رجهيش استخر

 و کنم می بانتخا برسند نپايا خط به کهینفر شش نيلوا.  يدراد ستدو
 ؟هست سؤالی.  دبو خواهند رزرو هم نفر دو
 . دنبو سؤالی چيه و



 اشتد رقرا من رکنا در چاستر.  نددبو رجهيش هدماآ و شده الدو جلو به همه
 رقد اين.  وبر عقب هردخو يه ، ونپهلو:  گفت و ديکوب پهلويم یتو نجآر با. 

 . ننچسبو من به تودخو
 ، همد فيتخف ار پهلويم درد اشتمد سعی ستد رفشا با که لحا نهما در

 یجا پنج زهنو.  دشو ولا وا که مريگ ؟ رداد بیيع چه ، دمکرفکر دخو با
 . رداددجوو ميت در يگرد خالی

 مطمئنم.  انمد می دمخو.  رماد ار ميت به ورود اقتيل من:  گفتم دمخو به
 ... هستم شنا ميتاليق که

 هم من. پريدند جلو به زغاآ خط در لخت یها نبد.  شد بلند تسو یصدا
 . ردخو زيل پايم لیو.  دمکر وعشر ار دخو رجهيش

 . ردخو سر کاشی روی پايم و دبو زيل لیيخ استخر ي لبه
 ! نه...  هآ-
 دنبو یا رجهيش اين...  شکم با رجهيش. ممدآ ودفر آب روی یبلند یصدا با

 تيموقع دمکر سعی و آوردم باال ار مسر. شد برنده مسابقه در دبشو آن با که
 ردنخو زيل چه. جلوترند من زاها بچه همه که ميدد و.  کنم ستدر ار دخو
 ! ... مونیينام

 کنم نجبرا ار ميگدافتا عقب که دمکر مجز ار عزمم و آوردم نيپاي ار مسر
 ماليم تضربا.  کنم ماآر ار دخو اشتمد سعی...  دنکر شنا به دمکروعشر. 
 ديا به دبو موختهآ من به ميتابستان مربی که ار دهيکشیپاها با ریضربد و
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 زا پس و دمافتا جلو نشناگرا زا دیتعدا زا.  گرفتم سرعت فتهر فتهر. آوردم
 ... تندتر. دمکر وعشر ار خرآ دور و زدم دور ، استخریانتها ريواد لمس
 ها ستد فقط و دبو آب جا همه.  دنمو می مبهم و محو منظر در نپايا خط
 نفس یصدا دمکر می ساحسا و فتر می نيپاي و باال آب در که دبو پاها و

 و باال آب در که ميدد ار کله تا چند ، لحظاتی زا پسمشنو می ار نهاآ نفس
 روی فقط و هدکر رجخا هنمذ زا ار زيچ همه دمکر سعی. ندرو می نيپاي

 ... باشم متمرکز نمدکر شنا
 ... کن فکر دنکر شنا به فقط...  کن شفرامو ار زيچ همه

 هربادو و فتمر آب يرز به ارفو و دکر لمس ار استخر ي هريواد ستمد ، باالخره
 روی زا ار موهايم.  دماد ونريب دبو هانمد در که ار بیآ و ممدآ آب روی

 آب که نهمچنا.  دمکر می حس هانمد در ار کلر ۀمز . زدم رکنا هايم چشم
 فاطرا به ، ديچک می تمرصو زا

.  نددبو دنکر شنا لحادر زهنو ها بعضی.  دمنبو نفر خرينآ. دمکر نگاه
 چند ؟ نفر چند.  انداختم نددبو دهيسر نپايا خطبه که شناگرانی به نگاهی

 ؟ نددبو جلوتر من زا نفر
 سپس و! ...  هستی هفتم نفر تو ، کلو:  مديشن ار نسوانسو یقاآ یصدا
...  ولا رزرو:  داد امهدا و نوشت یزيچ اشتد ستد در که اشتیددياروی

 .  نمتيب میتمرين سر ادفر
 . بدهم جوابی بتوانم که دبو امدهين جا نفسم زهنو

 ... هفتم



 زا بهتر من حق که انستمد می.  دمبو احترنا لیيخ.  مديکش یبلند هآ
 ؟ دمبو هردنخو زيل اگر شد می چه. دبو هفتمی

 یها مگا با چاستر ، فتمر می ختکنر سمت به سرافکنده که لحا نهما در
 دمکر فکر که زد پشتم به محکم نچنا ستد کف با و ديسر من به دخو بلند
 ونپهلو:  گفت زيمآتمسخر لحنی با.  شد دهيشن یبعداهررچها تا آن یصدا

 !  ممتشکر برسم نظر به بخو لیيخمن یشد باعث که اين زا... 
 ها بچه زا تا چند.  دمايستا تنها گوشه يک در و دمکر ضعو سلبا سرعت به

 نشد هفتم من حق دمکر می ساحسا لیو مدندآ شميپ گفتن تبريکیبرا
 ار دخو یشنا یمايو زهنو چاستر ، ختکنر فطر آن در. است هدنبو
 لقو به و زد می آن و اين به مرتب دخو سيخ مهين حوله با.  دبو هوردايندر

 که ديکوب می نهاآ لخت پوست روینچنا ار حوله.  دکر می لحا دشخو
 اين همه به توجه بی چاسترلیو.  يدآ می نشادرد قعااو دمکر می ساحسا

 به و انداختم سبد یتو ار ما حوله. فتر می يسهر خنده زا اشتد ، مسائل
 یها غچرا زا يکی.  شانهکنم ار مسر تا فتمر ستشويید یباال ي نهييآ فطر

 الدو نهييآ فطربه مشد رناچا نميبب بهتر که اين یبرا من و دبو سوخته سقف
 به چشمم ، دمکر می شانه عقب فطر به ار مويم که یا لحظه در. مشو

 . دافتا نهييآ نيپاي تا باال زاجمعو و کج فشکا
 ... هوا.  فتمر عقب به مقد يک و اشتمدبر زدن شانه زا ستد

 ! نفر يک یبرا بدشانسی لسا هفت يعنی!  شکسته ي نهييآ يک
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 سپس.  دمفشر ربا سه ار خرگوشم یپا و دمکر رمشلوا بيج یتو ار ستمد
 اشتد بيع رکا یجا يک لیو. مشد موهايم دنکر شانه لمشغونهييآ به رو

 در گونه قرمز خششدر نوعی ؟ قرمز کلو يک. ربا دو.  ربا يک.  زدم پلک.
 . مدآبر دمنها زا هآ نناگها و مشد رهيخ نهييآ شهيش به. نهييآ ي شهيش
 چشم جفت يک...  شد می ساطع چشم جفت يک زا قرمزگونه خششدر
 . دنديخشدر می گداخته لغاز تکه دو نهمچوکه ، خسر

 در که چشمی جفت يک.  دبو ورشنا نهييآ در عصبانی چشم جفت يک
 . نددبو ورشنامن تصوير فاطرا
 بهت و ننگرا فهايق ، دمبو هزد زل شده خسر نچشما آن به که لحا نهمادر
 می تر يکدنز من تصوير به هرلحظه که ار ها چشم...  ميدد می اردخو هزد

 در من یها چشم تصوير روی باالخره که اين تا...  دمکرمی لنباد شدند
 ! گرفتند رقرا نهييآ

 زل من به نخشادر و خسر نچشما آن با نهييآ در من ۀزد حشتو تصوير
 حشتو زا حاکی و طوالنی غيج يک و دمکر زبا ار هانمد سپس و. دبو هزد
 . دمادسر

 سپس.  مديشن سر پشت زا ار نیيسنگ یها مقد یصدا ، غيج یاور زا
 ! هی ... بهش عادت می کنی:  مديشنار چاستر یصدا

 رتصو.  کنی می دتعا بهش ، ونپهلو:  داد تحويلم یلبخند.  مديچرخ
 !  هراد می او زدن غيج به هم رو نيگراد! تهدخو
...  که نیيب نمی مگه!  ستين من رتصو اين ، نه! ...  نه:  گفتم هزد حشتو
 ؟



  ؟ شده چی...  کلو:  شد ظاهر چاستر سر پشت نسوانسو یقاآ
 قرمز ؟ ستنين قرمز...  دينيبب!  مچشما:  گفتم دبو گريه هيشب که صدايی با

 ؟ نشد
 مدآ جلوتر نسوانسو یقاآ. نددکر لبد و رد نگاهی چاستر و نسوانسو یقاآ
 . دکر سیراو ار هايم چشم و
 به تچشما زودی به!  استخره آب کلر فقط کهاين ؟ شده چت تو...  کلو-

  ! هدگر برمی عیيطب حالت
 ! نه...  ؟ چی ؟ کلر:  گفتم يکدندگی با

 زا که ميدد ار ما شگیيهم یا قهوهنچشما و انداختم نهييآ به نگاهی سپس
 چشم چيه.  دنبو ور شعله نچشما زا یخبر. دکر می نگاه من به نهييآ یتو

 يدهد ههه کترسنا یها لميف یتو طانیيشیها چشم مثل ههه نهييآ در انیزسو
 ... اوه ... خوب: «  گفتم لحا نهمادر و مديمال ار هايم چشم. شد نمی

 فطر به ار يمرو. دنديسر می نظر به لنرما و سوختندنمی اصال هايم چشم
 نهاآ دویهر.  بگويم چه نهاآ به انستمد نمی.  دمکر نسوانسو یقاآ و چاستر
 شده يوانهد هم شايد و. ما شده يوانهد رانگا که نددکر می نگاه من به نچنا

 . دمبو
 ! نهييآ در ور شعله خسر نچشما!  کمد در اهيس بهگر
 ديام به...  بخو:  گفتم برسد نظر به دیعا صدايم اشتمد سعی که حالیدر
 . تمرين سردر ريداد

 ! ها ها!  نميبب رو تو ونا زا قبل من که اين مگه:  خنديد چاستر
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 عیيطب خواستم می من لیو دنبو راد خنده صالا حرفش.  مخنديد هم من
 می ونريب ختکنر سالن زا دو آن لنباد به که نهمچنا. برسم نظربه ماآر و
 پس يکی بيعج دثحوا اين چرا. زدلر میسراپايم که مشد متوجه ؛ ممدآ
 ؟ مدآ می من سر بر یيگرد زا

 تا چند خواست مي وا.يموبر ريتجا مجتمع به هنا با مشا زا بعد دبو رقرا
 كه خواست مي ليو دبخر هديه برايم متولد مناسبت به يوتريكامپرافزا منر

 در ليو.دبو وا محبت ي نشانه اقعاو وا ركا اين.كنم بانتخاار نهاآ دمخو
 .ومنررقرا سر كه گرفتم ميتصم،لحظه خرينآ

 ي هوژپر روي خواستم مي،ضمنا.اشتمد بييعج ساحسا شنا نموآز زا نوزه
 موقع به ار آن توانستم مي شايد،دمكر مي شتال اگر.كنم ركازين شنيميان

 ننشا وا به ار آن،كند كتر ار سهرمد كوفي خانماينكه را قبل و هدكر متما
 .بدهم

 تمركز به درقا اصال ليو.انداختم ركا به ار شنيميان ي برنامه و فتمر اتاقم به
 شهيهم يا شهيش ي محفظه يك در كه برگي رچها رشبد به مرتب.دمنبومفكر
 يجلو و مپذيد مي جا زا مرتب نيهمچن.دمكر مي نگاه دبو رمكازيم روي
 نشانه چيه.دبو عييطب كامال.دمكر مي سيراو ار هايمچشم و فتمر مي نهييآ
 .دنبو نهاآ در خششدر زا يا

 يزيچ چه با ختكنر آن در؟دبو اتفاقي چه پس:مديپرس مي دمخو زا مرتب
 ختكنر نهييآ زا بيع كه كنم متقاعد ار دخو دمكر سعي؟دمبو شدهرو به رو
 كتر زا آن بتازبا و رنو تابش چهت نگر خسر حششدرليلد.است هدبو

 .دنبو منطقي اصال لاستدال اين.نه ليو...دبو نهييآ گيردخو



 .هزد نجايه و هدافتا نفس زا-دبو هنا.زد نگز تلفن،10 ساعت زا قبل اندكي
 !ييدد مي و ديبو جا ونا بايد!ديبو مدهوا شكا يا ،كلو-

 دفريا اقعاو وا نچو رماد نگه دور گوشم زا ار تلفن گوشي دمبو رمجبو
 ؟دافتا اتفاقي چه؟چرا: مديپرس.زدمي

  !مشد برنده من...؟كني مي وربا!مشد برنده من: گفت نجايه با
 مي فحر چي ي هربادر رياد تو نمدو نمي من ليو،هنا مخوا مي رتمعذ-
 ! نيز
 ريتجا مركز يتو ريالتا ونا: گفت يدزلر مي نجايه تشد زا كه صدايي با
 گذاشته جايزه نعنوا به قشنگ قرمز نيماش يه كه نهمو؟هستدتيا
 رهزا چندين!دنبو گذاشته نمايش به مركز سطو كهدبو ماه يك ودحد؟نبو

 كه مشد مي رد نجاوا زا اشتمد من...و...و!نفررهزا ها هد.نخريد طيبل نفر
 ...و.كنن مي كشي قرعه رناد ميدد
 ؟گي مي استر: گفتم خوشحالي با
 !دمبر رو نيماش ونا من!مشد برنده من!هآر!هآر-

 ديتپ مي نچنا قلبم.دمكر ضعف ساحسا اقعو در.مشد لوو تختخوابم يتو
 !ما شده برنده دمخوگويي كه

 جیغی نچنا!ييدد مي و ديبو بايد زدن صدا رو اسمم قتيو: داد امهدا هنا
 !مديكش مي غيج فقط و دمبو هدايستا جا نهمو!نگوكه مديكش
 زا كندهآ و طوالني و بلند غييج.نهيس قاعما زا غييج،ديكش غيج هربادو و

 .هيعال اقعاو...هنا: گفتم.ديشا

http://www.roman4u.ir/


 .دبو نديكشغيج لحا در نهمچنا وا.ديشن ار صدايم نكنم فكر ليو
 چي بفهمي تا نييبب رو ناوا بايد.نشد لخوشحا لييخ ما هدخانوا،كلو-

 !قصنر مي پذيرايي قاتا دور رناد نشوهمه.گم مي
 !هيعال اقعاو: گفتم

 ساحسا زيچ يك ردمو در فقط من،كلو: گفت و آورد نيپاي ار صدايش هنا
 كه دمبو دخو بي دخو زا و دمبو شده لخوشحا رقد ونا.كنممي احتيرنا

 تولد ي هديه تبرا دمكر شفرامو.دمبو فتهر شگاهوفربه چرا دمكر شفرامو
 .مبخر

 گبر و اشتمدبر ار گبر رچها رشبد ويحا يا شهيش ي چعبه.مشد بلند جا زا
 يگهد حاال.هرندا بييع: گفتم هنا به.دمكر فصا انگشتانم نيبار هايش

 .رماد آرزو متولد يبرا يا هديه چهكه گرفتم رو مميتصم
 ؟هست چي: ديپرس

 !مخوا مي رو تو شانس-
 كامال ديبخواه ار استشر ليو كنم مي شوخي دكر مي فكر.خنديد هنا
 .دمبو گفته يجد
 ؟ايييم سهرمد ادفر: ديپرس

 ؟نه كه چرا.هآر؟مگه رچطو-
 و هستي پايبند تخرافا به رچقد كه نمدو مي!همهدزيس چمعه ادفر: گفت

 ختخوابتر يتو و بموني خونه تو رو روز ي همه يبخوا شايد كهدمكر فكر
  .باشي
 ...هاها: گفتم



 .دمكر ساحسا نمدگر پشت آوري شچند يسرما ليو
 .ستمين صددر صد خرافاتي يه كه نيدو مي.مايم حتما نه-
 رشبد ي جعبه و بپوشم ار شانسم راهنيپ بايد حتما كه مديانديش دخو با ليو

 نماما زا نيهمچن.گذاشت خواهم ما پشتي كوله يتو زين ارگبر رچها
 نييمز مادبا سس– ار م شانسي شخو يچوساندرناها يبرا خواست خواهم

 .كند هدماآ برايم-!مايونز با
 .رماد لبسكتبا تمرين،سكال زا بعد.مايب سهرمد به رمناچا ادفر: گفتم هنا به

 ؟هر مي شيپ رچطو تمرين: ديپرس هنا
 تييمومصد مكتين روي نشستن زا كه حاال تا.ستين بد: گفتم و مخنديد

 .! دمنكردايپ
 مي گوشي يتو زا ار راو يوانهد يها خنده و دفريا و داد يصدا.خنديد هنا
 .مديشن
 .مبر بايد يگهد من: گفت هنا
 صدا و سر همهآن نايم در صدايش تا زد مي داد رتقد متما با اقعو در
 .دشو دهيشن
 من نشد برندهمناسبت به گرفتن جشن لمشغو نهمچنا ما هدخانوا -

 !خداحافظ فعال!هستن
 .گذاشت تلفن روي ار تلفن گوشي بدهم پاسخي بتوانم نكهآ زا قبل
 هدايستا كمد مقابل در،بخوا در.ميدد ار زهيس ي هرشما كمد بخوا شب آن
 كه ميدد و ممدآ جلو.دبوچسبانده آن در به ار رييواد تقويم يك كسي.دمبو
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 تقويم نكند به دمكر وعشر.دبو شده دهيكش يقرمز ي ايرهد،همدزيس دور
 ییصداها.مشدمتوقف يبلند يها نفس يصدا نديشن با ليو.كمد روي زا

 لمس ار كمد در .باشد شده نفس تنگي رچاد كسي اينكه مثل؛بلند و خشن
 تشد به ار ستمد و زدم ديفريا و ردمخو يكه!دبو نازسو و غاد.دمكر
 .مديكش
خس و  یصدا هربادو خس بلند نفس ها را از درون كمد شنيدم.سپس 

 زا منو...كنم مي خواهش: گفت مي ملتمسانه كه مديشنصداي ظريفي را
 مي.نميب مي بخوا رماد كه انستمد مي بخوا در!يدرايب ونريب اينجا

 هدافتا ريگ ليو مشو ردايب بخوا زا و كنمصخال يارو آن زا ار دخو خواستم
 زبا ار كمد در دمبو چارنا.رمنداييگرد ي هرچا چيه كه انستمد مي و دمبو

 هربادو هزد حشتو و ظريف يصدا.نجاستآ در كسي چه نميبب و كنم
 !يدرايب ونريب منو.ونريبمايب مخوا مي من...كنم مي خواهش: گفت

 ساحسا شديدا هم زبا ليو،نميب مي بخوا رماد انستمد مي كه ديجوو با
 ار دخو.انداخت مي هزلر به ار دمجوو يسراپا اقعيو ستر.دمكرمي ستر

 زبا ار كمد در-ماآر لييخ-اميآر به و ما گرفته ار رهيستگد كه ميدد مي
 نگاه دبو هدكر کههز كمد اخلد در كه ديموجو به هزد حشت و.دمكر
 !دمخو جز دنبوكسي دموجو آن نچو،دمكر

کز كرده بود و سراپا مي لرزيد.خود من  كمد اخلد كه دمبو من دخو اين
 با كمد يكيرتا درون چشمانم.نددكر نديخشدر به وعشربودم و چشمانم

 دمخو به كه نهمچنا .دنديخشدر مي تشآيها شعله نهمچو خسر نگير
 ما چهرهرييتغ شاهد،دمبو هزد لز طانييش و شتز خسر نچشما آن به و



 ندييرو به وعشر اهيس و برز يموها ما نييب يها خارسو زا كه ميدد.دمبو
 يرزسرا نيپاي به نييب يها خارسو زا كه اهيس يمو زا مييضخ يها شتهر:دكر
 شعله خسر چشم دو آن يرز در.پوشاندند ار كمد كف متما كم كمو نددبو
 دكر ما نييب يها خارسوزا نمدآ ونريب به وعشر مو زا بافته يها بطنا،ور
 كف در و مدآ ونريب آن زا و پوشاند ار كمد متما يجرتد به و

 تماشا و دمبو هدايستا هزد حشتو كه نهمچنا و شد انباشته هم روي سالن
 .گرفتم رقرا مو ي شده بافته يها حلقه ي محاصرهدر،دمكر مي
 زا دنكر تماشا جز ريكا و دمبو هدايستا هزد حشتو كه لحا نهما در.بله
 مي ماغمد يها خارسو زا كه مويي بلند يها حلقه،مدآنمي بر ستمد
 چيپ اطرافم در ها حلقه و نددكر احاطه مرانگيز رما دو نهمچو،دندييرو
 ي حلقه در فتهر فتهر و ندردخو مي بتا و
 .مشد مي محو آن مگر و برز

 محكم فتهر فتهر و گرفته بر در مرا پشمي پوشي تن نهمچو،مو يها حلقه
 پوشاندند ار ما نهيس دور.شد مي شتريب رفشا لحظه هر.نددفشر دخو در تر
 دخو در مرا شده ايييموم جسد نهمچو و گرفتندار تمرصو دور سپس و

 نييب يها خارسو زا دهييرو يمو يهاشتهر در شده دهيچيپ...نددكر نپنها
 !دمخو

 ار برگم رچها رشبد ويحا يا شهيش ي جعبه كه ميدد و مپريد بخوا زا
 قاتا پنجره زا صبحگاهي يخاكستر بفتاآ.ما گرفته ستديك در محكم
 درمما يصدا .ليخچا ديسر به-دبو دسراتاقم.ديتاب مي درون به خوابم
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 تاسهرمد؟كني مي ركا چه باال ونا،كلو: شكست ار نيسنگ و دسر تسكو
 !شده يرد
 !دبو سكابو يك شا همه: دمكر مزمهز لب يرز
 ار قاتا فاطرا چشمانم.شد رجخا گلويمزا راد خش و خشك يا خنده و

 .شد نمي يدهد ديعاريغ زيچ چيه.دبو عييطب زيچ همه.يدندوكا
 آن تا كه دمكر ساحسا يا نغمه لپذيرتريند ار درمما يصدا لحظه آن در
 !شده يرد لييخ تا سهرمد!كن عجله...كلو: دمبودهيشن نماز

 سلبا،گرفتم دوش سرعت به.دمكر عجله.دمنها دنگر وا نفرما به
 درون به مقد سكال وعشر زا ترزود هم قهيقد دو و ردمخو صبحانه،مديپوش
 به نادشاگر شتريب.نددبو خالي تقريبا سهرمديها واهرر.دمنها سهرمد

 .نددبو فتهر دخو يها سكال
 سمت به نادو نادو و دمكر نگاه واهرر يانتها در ريواد روي ساعت به

 .رمبگذا كمد يتو ار كاپشنم تا فتمر پشتيوياهرر يانتها
 .ميدزلر دخو بر ستر زا و دمايستا،مكمد به مانده مقد چند اما
 ؟اشتد رقرا 13 ي هرشما كمد در روي بر كه دبو چه آن
 .مشد يكدنز آن به نازلر يها مقد با

 ؟تقويم يك
 .بله

 جمعه...وزامر دور و... و.دبو يختهآو كمد ي رهيستگد به ار تقويمي نفر يك
 .دبو دهيكش ايرهد،همدزيس
 ...دمبو يدهد كه خوابي: مدينال لب يرز



 زبا ار در اگر كه انستمد مي.وستيپ مي قتيحق به اشتد بخوا آن
 .وستيپ خواهد قتيحق به بخواآن قايعو متما،كنم

 دهيكش ايرهد دورش قرمز جوهر ي لهيسو به كه 13 ي هرشما به و تقويم به
 پشتم.گرفتند نجا ممغز در قبل شب سكابو يها صحنه.مشد رهيخدبو شده

 به آن نديچيپ و مو شدر.نددبو هدافتا رشخابه هايم پا و ها ستد.يدزلر
 رهيستگد زا ار تقويم خشم زا ديفريا با.دمكر مي حس عمال ار بدنم دور
 يها نفس يصدا نديشن رانتظا ناكنو.دمكر مچاله ستد در ار آن و مكند

 دكر مي سالتما كه ظريفييصدا نديشن و اشتمد ار كمد اخلد زا نيسنگ
 ...كنم داآز كمد زا ار وا

 است لمحا.دكر نخواهم زبا ار آن:گفتم بلند يصدا با.منماند منتظر اما
 روي ار شده مچاله تقويم.دونديبپ قتيحق به قبل شب سكابو همد هزاجا
 سكالسمت به نيددو به وعشر و زدم چرخي سپس.انداختم نيمز

 يصدا واهرر كف با ستما در هايم كفش.دبو خالي كامال واهرر.دمكر
 .دكر ميدايجا بييمه

 روز متما در،ستين مهم.رماد نگه دخو شيپ ار كاپشنم كه گرفتم ميتصم
 آن دنكر زبا به زياين.دمبر مي فطر آن فطر اين به دمخوهمراه ار آن

 و مدآ در صدا به نگز كه دمبو دهينرس كالسم در به زهنو.دنبو لعنتي كمد
 باال ار شسر نزيپرك يقاآ،دمنها مقد سكال درونبه هزد بشتا كه هنگامي
 كمي صبح وزامر!كلو ريبخ صبح: گفتو نگريست من به متفكرانه و آورد
 !يمدوا يرد
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 :دماد بجوا نناز نفس دمكر مي زبا ار كاپشنم يپز كه حالي در
 .شد يرد كمي يه...ديببخش-
 هزاجا ياآ: گفت نزيپرك يقاآ.نميبنش دخو شگييهم صندلي روي خواستم و

 نيزاآو تكمد يتو ار كاپشنت و ويبر كه خواهي مي
 ؟كني
 نيهم نه...اوه.: انداختم صندلي روي ار آن و آوردم در ار ما پشتي كوله

 .رماد مي نگه دمخو شيپ نووا...ستين مهم.خوبهرطو
 شسر موافقت ي نشانه به نزيپرك يقاآ.نددبو هزد لز من به ها بچه زا تا چند
 قييعم نفس.دبو نخواندنشا لمشغو كه فتر اقيورا غسرا به و دادنتكا ار

 شانسمراهنيپ استر نيستآ ربا هفت.دماد هيتك صندلي پشتي به و مديكش
 .مديمال ار

 قتيحق به يشبد سكابو همد نمي هزاجا جهو چيه به: گفتم دخو با
 !داد نخواهم هزاجا!جهوچيه به!نونديبپ

 قتيحق به يشبد سكابو آن.دبو شمغشو و برهم و هم در رمافكا البته
 !داد نخواهم هزاجا!جهوچيه به!دونديبپ

 مي چگونه احمقانه سكابو آن.دبو شمغشو و برهم و همدر رمافكا البته
 در و هدكر نگدر،يا هيثان حتي،يا لحظه اگر ؟دونديبپ قتيحقبه توانست

 .دبو بچگانه و احمقانه آن كلكه يافتم مي در،دمبو هدكر فكر آن ردمو
 مفكر هرگز ماه همدزيس ي جمعه در من و دبو ماه همدزيس،جمعه،وزامر اما
 نحسي روز نيچن در شهيهم كه كنم مي راقرا دمخو.كند نميركا ستدر



 نخواند لمشغو كه ميدد و دمكر نگاه نزيپرك يقاآ زيم به.مشو مي خل كمي
 كلمه يك من.دبو صبح فيتكال

 پشتي كوله زا ار گبر رچها رشبد ويحا جعبه.دمبو دهينشن ار وا يحرفها زا
 ي هيبق در كه دمكر آرزو دل در و مچرخاند ستد در اآنر و درآوردم ما

 سالن انتهايي ريواد ركنا زيم سر ار هنا ظهر مهنگا.باشد ريا من با شانس روز
 كه،دخو رناها ويحا يا قهوه پاكت به و دبونشسته تنها وا.يافتم ريخورناها

 .دبو هزد زل،دبو هدنكر زشبا
 ؟خبر چه.مسال-
 .مشد لوو وا مقابل صندلي روي و

 تو.مسال: گفت يا گرفته يصدا با آورد باال ار چشمانش اينكه ونبد
 ؟ريچطو
 .دنبو بد هم لييخ ماه همدزيس جمعه يك يبرا...بخو: دماد بجوا
 رانتظا.دبو فتهر شيپ خاصي ي مساله چيه ونبد صبحروز آن،اقعو در
 هم كلمه يك حتي ليو بزند حرفي من دنبو خرافاتي ردمو در هنا اشتمد

 دنكر زبا به وعشر و مديكش ونريب يكاغذ پاكت زا ار يچموساند.نگفت
 مايونز و نييمز دومبا سس؛منه شانسه يچوساند اين: گفتم.دمكرآن فويل

 نگاه من به باالخره و... وما: گفت و چرخاند حدقه در ار چشمانش هنا
 گويي و نددبو نخو نگر به و قرمز چشمانش.ديسر مي نظربه خسته.دكر

 .دبو گرفته شا چهره و شفتهآموهايش.دبو هدكر گريه
 ؟وردياين در ار كاپشنت كه شد رچطو: ديپرس
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 .دبو دمسر كمي،نداشت خاصي ليلد...وما...اوه:دماد بجوا
 .داد نتكا ديتاي ي نشانه به ار شسر گرفته حالت نهما با هنا

 ؟يمدوا سهرمد به تجديد نيماش با: مديپرس
 كلي و بره بايد بابا.مينگرفت تحويل نووا زهنو: گفت و داد نتكا ار شسر

 .شد رجخا شا نهيس قاعما زا بلند هيآ و. كنه پر دادرقرا و كاغذ
 حالت تو: مديپرس و آوردم نيپاي دمبو هدبر هانمد يجلو تا كه ار يچموساند
 ؟خوبه
 يتو ار ستمد.شد رهيخ زيم سطح به و ديكش هآ هربادو ضعو در.دندا بجوا

 ؟رياد چي رناها: گفتم و دمكر وفر رشناها پاكت
 گرسنه لييخ وزامر.وهيم كمي يه فقط: گفت و انداخت باال ار شا شانه

 و دبر وفر آن در ار دخو ستد و دكر زبا ار پاكت حالت نهما درو. ستمين
 پوست باالخره و فتر ور آن پوست با كمي.آورد ونريبار قبرا زرد زمو يك
 .كند ار آن

 ...ها...وما
 يرز در زمو.انداخت زيم روي ار زمو.شد دهيچيپ همدر تنفر زا تشرصو

 كحشتناو يبو با اهيس و منر ي هدتو يك؛دبو گنديده كامال پوست
 زمو رانزجا حالت با هنا .ديچيپ هوا در آن زا غاستفرامانند بويي.گنديدگي

 .هآور عتهواقعاو.هرخو مي بهم آدم لحا: گفت احتيرنا با و زد عقب ار
 رچطو زيمو نيهمچ يه!سهر مي نظر به هزتا لييخ ونا پوست ليو: گفتم

 ؟باشه گنديدهتونه مي
 .رمبخو بيس باشه بهتر كنم مي فكر: گفت گرفته لحني با هنا



 دو نايم در ار بيس.آورد ونريب آن زا قرمز بيس يك. دكر هرپا ار پاكت و
 عقب ار شسر رانزجا حالت بانناگها و...دكر بو و گرفت ستشد

 هر كه لحا نهما در و.ميدد بيس بغل در ار قييعم و اهيس خارسو.ديكش
 لطو به حداقل-چله و قچا يا قهوه مكر يك يمدبو شده رهيخآن به ما دوي
 روي زا ها مكر!يگرد يكي و.يگرد يكي سپس و.خزيدونريب آن زا-اينچ دو
 نيدكر وربا: گفت هزد حشتو لحني با هنا.نددافتا يزيمرو روي بيس
 و.شد نگوژاو پشتزا كه داد هلعقب به نچنا ار دخو صندلي و! ستين

بل  لحا در نادو نادو؛ورمايب نباز بر يا كلمه بتوانم حتي من اينكه زا ق
 .دبو سالنزا نشد رجخا

 نگرانش.گشتم هنا لنباد به؛لبسكتبا تمرين به دخو اهر سر در،سهرمد زا بعد
 قفر شگييهم يهنا با كال و دبو بيعج لييخ رناها زيم سر وارفتار.دمبو
 نيچن در و است ماه همدزيس چمعه وزامر كه دمكر دآورييا دخو به. اشتد

 ردمو در مطلب ين اما .اشتد خواهند بيعج يهارفتارها بعضي روزي
 يبرا كمتر همهزا شناختم مي كه ديافرا متما نايم در وا.دكر نمي قصد هنا

 يهاگربه عاشق،ردگذ مي نبادنر يرز زا شهيهم وا.دبو قائل رزشا تخرافا
 گونه اين وا چرا پس .ستين قائل تياهم اصال مسائل اين يبرا و است اهيس
 !است هدبو نيمز روي آدم ترين شانس شخو هنا اينكه نه مگر؟دميكر رفتار

 مي هم به كمدهارد.نددبو خانه به فتنر يبرا نشد هدماآ لمشغو ها بچه
 ورزش سالن فطر به.دبو هدكر پر ار جا همه گفتگو و خندهيصدا.  ردخو

 كوله و كاپشن خواهم نمي كه گرفتم ميتصم.برگشتمليو دمكر حركت
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 آن در ار نهاآ تا فتمر كمد فطر به.مببرورزش سالن به ار ما پشتي
 رسيدد در كمد قتيو،فتمر مي واهرر يانتها فطر به كه رطو نهما.رمبگذا

 .شانس 13:مخواند ار در روي تكلما.دمكر يددتر اندكي،گرفترقرا من
 هم و تياقعو در هم كه ار تقويمي و آوردم ديا به ار دخو قبل شب سكابو
 نمي نچو،كنم زاباركمددر دمبو رناچا اما.دبو يختهآو كمد در به سكابو در

 فطر آن و فطر اين به دمخوبا لسا ي هيبق يبرا ار سايلمو خواستم
 معلو مايشگاهآز رد بچورچا نايم زا كه ميدد ار سكرا نلراد.بكشانم

 .دادنتكا ستد برايم
 ؟بده شكست رو رتنپوواد تونه مي زاسكواير!كلو مسال -

 !ببريم رو ناوا ميبتون ميبتون ميكنم فكر.ستنين يقو لييخ ناوا: دماد بجوا
 ؟ميكني زيبا هم تو: ديپرس نلراد
 :دماد بجوا.انستدمي ار سوالش بجوا نچو،خنديد و
 !بشه بلندتر چاستر زا قدم اينكه محض به
 كمد فطر به.شد ناپديد نظر زا مايشگاهآز اخلد در و خنديد هربادو وا

 كسي: گفتمزلر و ستر با و دمكر يكدنز در به ار مسر.فتمر هدزيس ي هرشما
 ؟نجاستوا

 امشآر ساحسا كامال.گرفتم ار در ي رهيستگد و نامتحا محض فقط: گفتم
 و دبو گذشته ماه همدزيس ي چمعه مسودو جا اين تا.دمميكر نناياطمو
 برايم اينكه يبرا ار خرگوشم يپا.دبو هدفتاين قاتفا من يبرابديمن زيچ چيه

 .دمكر زبا ار كمد درو مديكش قييعم نفس سپس.دماد رفشا،وردايب شانس



خل در طبیعي غیر چیز هیچ مد دا جه.نبود ک نان که شهههدم متو  پاي همچ
ست در جیبم در را خرگوشم شتي کوله و رهاکردم را خرگوش پاي.دارم د  ار پ

 ات چند. کردم وارسي دقت به را کمد داخل.دادم سر پایین به ام شانه روي از
 نجاآ را آنها خودم که داشت قرار باالیي ي طبقه در یادداشت دفترچه و کتاب

 افتاده کمد کف شهههده مچاله ام کهنه خاکسههتري گرمکن.بودم گذاشههته
 یا و نالیدن یا کشیدن نفس حال در هیچکس.نبود سیاه ي گربه از خبري.بود

 .نبود دماغش هاي ازسوراخ مو رویاندن
 گرمکن روي را پشههتي کوله سههپس.کشههیدم آرامش از ناشههي عمیقي نفس

شنم و رهاکردم شده مچاله ستم.آویختم در روي آویز رخت به را کاپ  در خوا
مد ندم را ک  آن و خورد آن به پایم. شهههدم پایم جلوي چیزي متوجه که بب

ید زمین جسههمروي به به و چرخ مد پایین ي ل باره و خورد ک  طرفم به دو
 کوچك؟ توپ یك.برگشت

 توپ.گرفتم صههورتم نزدیك و آوردم باال را آن.برداشههتم را آن و شههدم دوال
مه یك.نبود ندکي رنگ، زرد کوچك ي جمج نگ توپ یك از تر بزرگ ا  پی

 دو و اسههت خندیدن حال در رسههید مي نظر به و بود باز دهانش.بود پونگ
 ها دندان روي انگشههتانم با.شهههد مي دیده هایخاکسههتریش دندان ردیف

 اي ماده از کوچك ي جمجه.دادم فشار را آن.بودند ناصاف و سخت.کشیدم
ستیك شبیه شمانش.بود شده ساخته سخت ال  قرار حدقه اعماق در که چ

 دو همچون ها چراغ زیرنور در و بودند شده ساخته قرمز ي شیشه از داشتند
 .درخشیدند مي یاقوت ي قطعه

http://www.roman4u.ir/


 ؟ شد پیدات کجا از دیگه تو: گفتم بلند صداي با تقریبا
تاده بیرون کمد داخل از جمجمه آیا.کردم نگاه کمد طرف به  آن بود؟در اف

 ي جمعه مورد در داشهههت نفر یك بود؟آیا شهههده آن چطوروارد ، صههورت
 .است همین جواب که گرفتم گذاشت؟تصمیم مي سرم به سر سیزدهم
ستم در بار چندین را جمجمه شتم با.چرخاندم د شمان به انگ شه چ  اي شی

شان قرمز شار ودرخ  را کمد در.چپاندم شلوارم جیب در را آن سپس.دادم ف
 .رفتم ورزش سالن طرف به و بستم
قاي ندیکس آ بال مربي ب یاد داشهههت بسههکت نده: زد مي فر  شهههاداب و ز
 ....اید زنده که بدید نشون و بگیرید باال سراتونو!باشید

یدم بیرون رختکن سهههالن از نار توپي جا روي از و دو  توپ یك دیوار ک
 لقو به روز آن تمرین. کردم زمین اطراف در زدن دریبل شههروعبه و برداشههتم

سون  هب تماملحظات در باید ما که معني این به ، بود جامع تمرین یك سوان
مه بازي و حرکت ید. دادیم مي ادا یدیم مي مرتب با بل ، دو  زدیم مي دری

 همه جامع تمرین یك در.کردیم مي دفاع و زدیم مي شوت ، دادیم مي ،پاس
 تمام و زدم مي دریبل را توپ که حالي در.شههود انجام هم با هاباید کار ي

هآرامي ، بودم کرده متمرکز توپ روي را فکرم  کردم طي را زمین عرض ب
 طرفم به که دیدم استرچرا.ندهم دست از را خود دریبل آهنگ داشتم سعي.

ست دو هر.چرخید سد آماده و گرفته دفاع حالت به جلویش را د  من راه بود
 به سههپس و کردم دریبل چپ به ابتدا.بگذارم جا را او گرفتم تصههمیم.شههود

ست ساني به شدمو متمایل را شتم او از آ  به ار توپ و رفتم حلقه زیر تا.گذ
 .گذشت آن از حلقه به بدونبرخورد که کردم شوت باال



 یك از یك...هي: گفتم خوشحالي با
 !!...بود شانسي شوتت این: گفت استرچ

 هی جریمه خط پشههت از و رفتم جریمه خط طرف به و گرفتم دوباره را توپ
شي ستي دو شوتجه ستادم حلقه طرف به د  هم زبا و زیبا قوس یك در که فر

 .گدشت تور از شیرین صدایي با و کرد عبور آن از حلقه برخوردبه بدون
 خودم به هورا: دادم تکان هوا در شادي با و کردم مشت را خود دست
شن براي زیادي وقت شتم گرفتن ج  سترچا دیدم برگرداندم را رویم وقتي.ندا

 خم جلو به را هیکلش.آمد مي طرفم به کرد مي دریبل شدت کهبه حالي در
 قصههد او که دریافتم.شههد مي دیده خشههونت و عزم اش چهره در و بود کرده
 اپ زیر را من که آید نمي بدش و بیاید من طرف به شههدت به و مسههتقیما دارد

 پیمود،بچه مي را زمین عرض خشههونت با اسههترچ که حال همان در.کند له
 .کشیدند مي کنار راهش سر از او با برخورد ترس از دیگر هاي
 ...لوك ، باش مواظب:زد فریاد نفر یك

 بردم جلو را دستم.دادم جاخالي چپ سمت به اما.زد خشکم اي لحظه براي
به در و به توپ هوا یت از را آن و زدم ضههر  با او.کردم خارج اسههترچ مالک

نت ما کرد حرکن آن گرفتن براي خشههو بل یك با ا  از را ،توپ ظریف دری
 طرف به بسهته چشهم شهوت یك و زدم چرخي سهپس.کردم اودور دسهترس

 .افتاد سبد درون به و خورد بهتخته توپ.کردم رها حلقه
 ...اوم

 ... باشي زنده!لوك آفرین
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 ...ها بچه سه از سه
 .بودند کرده حیرت ها بچه ي همه

نه اسههترچ باورا  شهههانسههته؟پس روز امروز: گفت و داد تکان را سههرش نا
 کن فکر سریع!بگیر

 طرف به قدرت تمام با را توپ و کشههید عقب را درازش هاي دسههت سههپس
 به ار آن. کردم دریبل بار سههه. گرفتم را آن آسههاني به.کرد پرتاب من ي سههینه
 .گذاشت حلقه از باردیگر یك توپ و انداختم حلقه طرف

 مکن نمي باور که من: گفت ناباورانه و داد تکان را سههرش زده حیرت اسههترچ
 ....بودم نکرده گل پیاپي توپ چهار عمرم تمام در چگاه هي من

 همینطور هم من: گفتم خود با
 نسيشا این آیا.است من تماشاي حال در که دیدم را بندیکس آقاي و برگشتم

سترچ من بزرگ ست؟ا شغول دیگر بازیکنان و ا  جا و ریکدیگ با پاس تبادل م
سترچ که را توپي ، پریدم جلو من.بودند زمین در شدن جا به  ودب داده پاس ا

 یك و بردم یورش حلقه طرف به.بریدم
 دو : گفتم خوشههحالي با و کردم گل به تبدیل آسههاني به را حلقه زیر شههوت

 ... دیگه امتیاز
 من ولي آورد یورش توپ تصههاحب براي خشههم از حاکي غرشههي با اسههترچ

 دوباره و چرخیدم پا یك روي.کشههیدم بیرون او دسههت از آسههاني به را توپ
 ادد هل مرا محکم سر پشت از و کرد غرشي عصبانیت با استرچ کردم شوت

 کند،اما له زمین روي مکان همان در مرا خواسهههت اومي که یکنم م فکر و
 .دوید مي ما سمت به که دید را مربي



 داري تو!بده ادامه طور همین لوك، آفرین:  گفت و زد پشتم به دست با مربي
شون شرفت که دي مي ن شم!کردي پی شرفتت به طور همین.اومد خو  امهاد پی

 ...بدم بازي فرصت بهت دارم قصد آینده ي جمعه!بده
 ... قربان ممنون:  گفتم

 خون ي کاسه دو همچون و قرمز صورتش خشم شدت از که دیدم را استرچ
 زا.شههدم دور کنان دریبل و گرفتم هوا در آمد طرفم به که را توپي.بود شههده

 رس شادي فریاد و بپرم هوا به خواست مي دلم و بودم آورده در پر خوشحالي
 !بود؟ تغییرکرده من شانس باالخره آیا.دهم
 وتش کنم، بدهم،پرش پاس بودم شده قادر ناگهاني طور یه.بود چنین گویا
 يم چنان!بودم نتوانسههته هرگز زمان آن تا که اي گونه به....دفاعکنم و بزنم
سحر من که نمود شکار یه قدرت!بودم یافته آمیز قدرتی  ي رهستا و بزرگ ورز

عد رختکن، در.چرا و چون بي  بي من به کرد سههعي اسههترچ ، تمرین از ب
 مرا نوعي به یك هر و بودند شههده جمع دیگردورم هاي بچه اما.کند محلي
 .کردند مي تحسین و تشویق

 !... بود لوك،عالي
 ... بده ادامه طور همین پسر،
 ... اسکوایرز باد زنده

 که همانطور.ام شههده جدیدي آدم کردم احسههاس.  بودم خوشههحال خیلي
 جیب در را کوچك ي جمجمه وجود کردم، مي عوض را هایم لباس داشههتم
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ساس شلوارم شت با و زدم زل آن به و آوردم رابیرون آن.کردم اح ست انگ  ش
 .کردم لمس را آن سخت الستیك روي

 ؟ مني شانس جدید تعویض تو:  پرسیدم آن از
شمان شیدند مي ریز سرِخ  چ سیدم را جمجمه.درخ سه و ب*و*  اي ب*و*

ثارکردم آن زرد سههر بر دیگر باره را آن سههپس و ن یب توي دو  شههلوارم ج
شتم صمیم.گذا شانه حتما.کنم حمل خودم با جا همه را آن که گرفتم ت  ي ن

 !است چنین حتما.است من شانس
سکتبال زمین در خود عظیم پیروزي مرتب خانه، راه در سم ذهنم در را ب  مج

 در را خود و آوردم مي نظر در را خود بلند و کامل جفت هاي شوت.میکردم
 حال در را خود.دیدم امتیاز کسههب و او از عبور و اسههترچ از توپربایي حال

سم کردن شرمنده ست روز چه.بارها و بارها ، نمودم مي اومج شتني دو  و دا
 !خوبي

 قریبات و پایین ارتفاع در تیره هاي ابر.بود خاکسههتري و سههرد ظهر از بعد یك
 تا ودب زمسههتان شههبیه بیشههتر.بودند شههناور برگ بي درختان بهنوك نزدیك

ستگاه چند.پاییز شتم خیابان عرض از خانه، به مانده ای  دايص ناگهان و گذ
 .راشنیدم کوتاهي فریاد

 ي گوشههه در اي خانه حیاط شههمشههاد درختان طوالني و کوتاه پرچین یك
 رهخی خانه به پرچین فراز از و شههدم متوقف.کرد مي جدا رو ازپیاده را خیابان

 بود؟ آمده خانه آن از فریاد آیا.شدم



 د،ش شنیده ماشین در شدن بسته صداي خیابان نبش از.دادم گوش دقت به
صله سگ یك  خطوط میان در بادي.کرد کردن پارس به شروع دور اي درفا

 .آورد مي وجود به مانندي سوت وصداي پیچید مي تلفن هوایي
 .تر طوالني کمي ، بار این اما.. دیگر فریادي:شنیدم را آن دوباره و

 .بود بچه یك ي گریه صداي بچه؟شبیه ي گریه
 وه -او.... وه -او

 ادهد سر را فریاد آن که را موجودي و دوختم پرچین به و آوردم پایین را نگاهم
 .بوددیدم

 که درسی مي نظر به.نارنجي و سفید کوچك ي گربه بچه یك.نه اما.گربه یك
 .بود کرده گیر پرچین خارهاي و ها شاخه میان در
 وه -وهاو....  وه -او
ستي دو را گربه بچه مالیمت با و شدم دوال احتیاط با  مانه در.کردم بلند د

 نالیدن از دسههت ناگهان کردم، مي حلقه او دور به را هایم دسههت که حال
شید سش همچنان اما.ک  ایینپ و باال سرعت به سفیدش ي سینه.بود تند نف

 کشیدم سرش به دستي.رفت مي
 .کنم آرام را آن کردم سعي و

 امنه جات....  نترس دیگه کوچولو،حاال ملوس ي گربه:کردم زمزمه
 .عصبانیت از ناشي بلند فریاد یك:شنیدم دیگري فریاد سپس و

 مي طرفم به عصههبانیت با که دیدم را آسههها غول زني و آوردم باال را نگاهم
 .ادد مي تکان هوا در را دستش دو هر عصبانیت با و بود صورتشسرخ.دوید

http://www.roman4u.ir/


 « من خداي اوه: » ....  کردم من و من لب زیر. شد رها دستم از تقریبا گربه
 است؟ عصباني اینقدر او چرا

 ام؟ کرده چه من مگر
 :فریادزد کرد مي عبور شکافپرچین از سختي به حالیکه در زن

 !....گربه بچه
 ...من.دونستم نمي.متاسفم واقعا من...من: گفتم طلبانه پوزش لحني با

 :گفت آمرانه لحني با و بود سرخ خشم از همچنان صورتش که حالي در زن
 کردي؟ کجاپیداش

 ...پرچین توي...توي
شکرم...اوه:))گفت متر آرا لحني با زن شکرم!مت  و فتگر را گربه بچه و!(( مت

 بودي؟ رفته ساشا،کجا: داد ادامه و چسباند خود ي گونه به نرا آ
 نه بود خوشههحال زن.نیسههتم خطر معرض در دیگر که شههدم متوجه باالخره

باني چه که حالي در زن!عصهه به ب نان را گر  یفشههرد م صههورتش به همچ
شا:))گفت ش و جایزه کردنش پیدا براي.بود شده گم روزپیش دو از سا  ُتلقم
 .((بودم داده دست از رو امیدم تقریبا ولي.بودم کرده تعیین
 يشکاف همان از بود چسبانده صورتش به را گربه همچنان که حالي در سپس

 و برگشهههت خانه سههمت به و کرد عبور سههختي همان با بود بیرونآمده که
فت کر رو خدا:))گ لش که شههه به حا کرم تو از...خو  مرد متشههه

 ((چیه؟ راستي،اسمت...جوان
 لوك

 .بدم پاداشتو باید.بیا من لوك،دنبال خوب خیلي



 .بیفتم راه به خواستم.((نداره قابل واقعا.نیست چي؟پاداش؟الزم))
شا زندگي تو:))گفت زن  من و دادي انجام بزرگي کار تو.دادي نجات رو سا

 .((بپذیري منو پیشنهادي مژدگاني تو که دارم اصرار
 آشههپزخانه درِ  جلوي تا او دنبال به لذا ندارم اي چاره هیچ که شههدم متوجه

سکناس پنج بعد،او دقیقه چند.رفتم ست ا ست در و شمرد را دالري بی  نم د
 !((دادي انجا را امروزت نیك کار تو.لوك متشکرم:))وگفت چپاند

 !دالر صد
 !دالري صد مژدگاني یك

شیدم خود با  ردهک تغییر به شروع واقعي طور به و باالخره من شانس که اندی
 .بود انتظارم در بزرگ شگفتي رسیدم خانه به وقتي.است

 سههس و زمیني سههیب ي من؛یعني،کوفته،پوره ي عالقه مورد غذاي مامان
 با!ودب دیده تدارك دسههر براي خوشههمزه نارگیلي کیك یك و پختهبود گوشههت
 !((نیست تولدم حتي که امروز ولي:))گفتم تعجب

 دز بود،کنار افتاده پیشههانیم روي که را مویم از اي دسههته انگشههانش با مامان
فت جام برات خوب کارِ  یه خواسهههت دلم!...طوري همین:))وگ  داده ان

 .((سختیه روزِ  تو براي همیشه ماه سیزدهم جمعه دونمکه مي من.باشم
 !((نبود اینطوري اصال امروز!نه امروز ولي:))گفتم خندان اي چهره با

عد یك برش دومین خوردن از ب به نارگیلي ک قه ، تاقم به و باال ي طب  ا
 دودح علوم تکلیف هاي پاسههخ نوشههتن.کردم تکالیفم انجام به شههروع.رفتم
 مي طول همه این بایسههت نمي تکالیف این انجام.طولکشههید سههاعت یك
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 را یآوردم،آنها م بیرون را دالري هایبیسههت اسههکناس مرتب من اما.کشههید
باره  مي فکر بخرم توانسههتم آنمي با که چیزهایي مورد در یشههمردم،و م دو

 ودخ کامپیوتري انیمیشههن ي برنامه علوم،روي تکالیف انجام از بعد.کردم
 متوانست نمي و بودم کرده پیدا مشکل آن آخر قسمت با ایناواخر در.کردم کار

 .دهم حرکت خواستم کهمي اي گونه به را اشیا
 .نشدم رو روبه مشکلي هیچ با.یافت ادامه من شانسي خوش امشب اما

مل طور به تصهههاویر یب بدون و کا کدیگر با نق  و ع فت ی  م جور و ج
 گرفتم ،تصمیم9 ساعت از بعد اندکي.بود رسیده پایان تقریبابه پروژه.یشدند

 ایدشهه کردم فکر.داشههت رفتارعجیبي او ظهر داز بع روز آن.کنم تلفن هنا به
 یا تاسهه شههده بهتر حالش ببینم که زدم زنگ.داشههته ناراحتي یا بوده مریض
 هناي همان هنوز که شهههدم تلفمتوجه به دادنش جواب ي شههیوه از نه،اما

 در خودم درخشههش ماجراي.کنم دلخوش را او کردم سههعي.نیسههت قدیمي
 کردن یداپ خاطر به که گفتم برایش و کردم برایشههتعریف را بسههکتبال تمرین

 .ام گرفته دالرمژدگاني صد شده گم ي گربه بچه یك
 .نبود اشتیاقي و شور هیچ از حاکي صدایش ولي!...((خوب چه:))گفت هنا

 عالقه مورد هاي خوراکي تمام اینکه،مامان همه از تر مهم:))گفتم هیجان با
 !((بود دیده تدارك شام منوبراي ي

 ...((حالت به خوش:))گفت لب زیر هنا
 ((بود؟ شده ِچت چیه؟امروز تو مشکل:))پرسیدم حیرت با

 .او ي ناحیه از طوالني سکوتي



 هرظ بعداز امروز.باشههم عصههبي کم یه فقط که کنم مي فکر:))گفت باالخره
 .((افتادم دوچرخه از خونه داشتممیومدم وقتي
 ((خوبه؟ حالت حاال...نه...اوه:))گفتم

 و شده کنده کامال راستم دست کف پوست.نه بخواي راستشو:))داد جواب
 .((خورده پیچ بدجوري هم پام مچ

 !((بدي خبر چه اوه:))گفتم ناباورانه
 بسههکتبال هي مسههابق فردا که این خصههوص به:))گفت و کشههید آهي هنا

 .((داریم
 ((کني؟ بازي بتوني کني مي فکر:))پرسیدم

 .((شاید:))گفت ناراحتي با
 .((بازیت تماشاي براي بیام شاید کنم وقت اگه:))گفتم

 یه...که هست چیزي لوك،یه:))گفت هنا سپس و شد برقرار طوالني سکوتي
 .((بگم بایدبهت چیزي

بت لب زیر و آرام چنن هایش سهههختي به که کرد مي صهههح  را حرف
 ...((چي؟:))گفتم.میشنیدم

 ((...اما.بگم بهت حتما باید که هست چیزي یه
 ((بگي؟ بهم باید که چي؟چیه.))چسباندم گوشم به تر محکم را گوشي

 (..اه)
 .دیگري طوالني سکوت و

 .دش قطع خط و شنیدم را اي تقه صداي و.((تونم نمي ولي:))گفت باالخره
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 .رسید خود انتهاي به من شانسي خوش بعد روز صبح
سیم خوش کردم فکر من اینکه حداقل سیده پایان به شان ست ر  اردو وقتي.ا
شتي شدم،کوله علوم کالس سش کردن پیدا براي را ام پ  یرز تکلیف هاي پر

 ههم -ریختم بیرون را پشههتي کوله وسههایل ي همه.نیافتم را آن کردم،اما ورو
 .خودکارها حتي و ها،مدادها یکاغذها،کتاب

 تکالیف آن انجام صههرف سههاعت یك از بیش قبل شههب.نیافتم چیز هیچ اما
 مشههکل با که دانسههتم مي.بودم گذاشههته جا خانه در را آنها وحاال بودم کرده

 و کرد نمي راقبول تاخیري تکالیف کریمر خانم.شههد خواهم رو روبه بزرگي
 از.داد مي تشههکیل را او کالس ي نمره از روزانه،نصههفي تکالیف همچنین

ضالت ترس شگاه وارد وقتي.بود شده منقبض ام معده ع  ات شد علوم آزمای
شروع کالس ساس را ستم مي چطور.شد برابر چندین من ترس کند،اح  توان

 باشم؟ احمق قدر این
 مورد در.بگویم باید که هست مطلبي.ها بچه بخیر صبح: گفت کریمر خانم

 ...دیشبه تکالیف
 .بود گرفته فرا را کالس عمیق سکوتي

 تکالیفي.بدهکارم عذرخواهي یه شههما ي همه به من: داد ادامه کریمر خانم
شتباه بودم شماداده به که ست سواال اون.بود ا  اقعاو بابت این از.نبودند در

سفم ستید هممجبور شما و متا  رو اونا یدتون مي.بدین تحویل تکالیفتونو نی
 ...بریزید دور و کنید پاره

 هالبت و-خوشهحالي با ها بچه از بعضهي.گرفت فرا را کالس شهادي هیاهوي
 .بود بزرگي جشن.کردند ریز ریز را خود اوراق-میل کمال در



 من براي دیگر شانسي خوش یك هم این!بله: اندیشیدم خوشحالي با
 کریمر خانم علوم،وقتي زنگ اواخر در.یافت ادامه من شههانسههي خوش نوار

 فال ي نمره که بودم شاگردي داد،تنها تحویل را گذشته ي هفته آزمون اوراق
 نم نصههیب پیشههخوان روي پیتزاي نهارخوري،آخرین سههالن در.بود گرفته
 ناراحتي از بودند کشههیده صههف من سههر پشههت که هایي بچه تمام!شههد

 من به دالر 5 پیتزا تکه آن براي که داد پیشنهاد و آمد سراغم به داِرنل.غریدند
 .نبودم معامله اهل من بدهد،اما

 او.ببینم را کوفي خانم تا زدم کامپیوتر آزمایشگاه به سري مدرسه پایان از بعد
 گردی ي ي هفته دو تا او و کردند تغییر ناگهان هایش برنامه که گفت من به
سه از شحال خبر این از.رفت مانخواهد ي مدر  موجب تاخیر این.شدم خو

 تا مباشه داشهته خود انیمیشهن پروژه تکمیل براي بیشهتري وقت که شهد مي
 .دهم نشان به را او،آن رفتن از قبل بتوانم

 کاپ لین فروشههگاه صهههاحب که دوسههتانم از یکي با تو ي لوك،درباره -
 اسههت هایلند در کامپیوتري ي مغازه همان کاپ لین.کردم اسههت،صههحبت

ما به رو اون حت ناسههي؟ لدي تو که اوگفتم میشهه  کاري هر کامپیوتر با ب
 مغازه به اه شنبه بتوني شاید گفت او.ریزي برنامه و تعمیر،ارتقا از بکني؛اعم

 کني کمك او به تعمیرات و خدمات بخش در و بري او ي
 گید؟ مي راست. بود زده خشکم خوشحالي از

شانه به را سرش  شیههمی و خوبیه خیلي مرد اون: گفت و داد تکان تایید ي ن
سانیه کردن پیدا دنبال ستگاه تعمیر با که ک شنا د شن آ  چون که تگف البته.با
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 پنج يساعت تونه مي ولي.بده بهت واقعي شغل یه تونه نمي سالته دوازده فقط
 ...بده بهت دالر

 ...کوفي خانم ممنونم خیلي!عالیه واقعا!اوه: گفتم خوشحالي با
 تخواس مي دلم.کردم مي پرواز تقریبا ها پله ورزش،در سالن به رفتن هنگام

 جا از سبکبال اي پرنده همچون.دادم مي حرکت بال دو همچون را دستهایم
ندم مي مه این.ک قایع ه فاق من براي که عالي و خوب و تاده ات  بود،برایم اف

 دهش شروع تازه هنا ي شدم،مسابقه ورزش سالن وارد وقتي!نبود کردني باور
 ابلويت به نگاهي.شههد نصههیبم عالي بسههیار دید موقعیت با صههندلي یك.بود

 .بود عقب دو به ده اسکوایرز دختران تیم.انداختم نتایج
 ازيباشد؟ب عقب اینقدر هنا تیم شود مي افتاده؟چطور اتفاقي چه:کردم فکر
 در متی ترین ضههعیف که بود الوود راهنمایي مدرسههه از اسههتینگرز بي با آنها

 !آمد مي شمار به ما ي ناحیه
شتم شاگران سکوهاي به نگاهي و برگ ست حدود فقط.انداختم تما  از فرن بی

لدین از نفر چهار،پنج و آموزان دانش مده بازي تماشهههاي به وا  که بودند آ
 از یکي.بودند کرده ازدحام گوشه یك در سکوها ي نقطه باالترین در همگي
 !باشي شارون،زنده: زد فریاد مادرها

 کردن بازي بد آنها سههکوت دلیل کنم مي فکر.بود سههاکت کامال سههالن ولي
 متمرکز بازي روي را خودم فکر کردم سههعي و شههده دّوال جلو به.بود ما تیم
 ار ولي،توپ شاوني در هشتمي کالس دختر گومز،بلندترین مك شارون.کنم

 نزدیك که دیگري پاس سههپس.شههد داده پاس یك.کرد پرتاب زمین داخل به
 .شود ربوده مقابل تیم بازیکنان از یکي توسط بود



 سپ.کرد حلقه طرف به دریبل به شروع و زد چرخي.قاپید هوا در را توپ هنا
 روي شههکم با که حال همان در.خورد لیز پیشههروي،پایش قدم حدودسههه از

 ،توپمقابل تیم بازیکنان از یکي و گرفت فاصله او از شد،توپ مي ولو زمین
 دریبل زمین طول در را توپ او.شههود،گرفت خارج زمین از اینکه از قبل را

 رايب راحت امتیازي دو شههود،یك بلند زمین از بتواند هنا اینکه از قبل و کرد
 .بود دو به دوازده نتیجه حاال.رساند ثبت به خود تیم

 !((برس حسابشونو هنا:))فریادزدم و گذاشتم دهانم دور را هایم دست
 حدود.رفت مي ور دسههتش رنگ سههفید بانداژ با داشههت او.نکرد نگاهم هنا
 به نزدیك ي فاصههله یك در:شههد توپ صههاحب دوباره بعد،هنا دقیقه یك

به ید حلقه،  را چیز همه و تور و توپ،تخته.رفت خطا.کرد شههوت و هواپر
 هگذاشت زانوهایم روي را هایم آرنج. رفت اوت حلقهبه زیر از و گرفت نادیده

شا را بازي ناباوري و سکوت در و بودم  شوت هفت یا شش هنا.میکردم تما
سك مثلیك و خورد سکندري توپ روي بار یك.نکرد گل را متوالي  بهپن عرو

 درسههت زانویش روي بزرگ قرمز سههوختگي یك و شههد ولو زمین روي اي
 یا بلند و عوضههي همه تقریبا داد مي هایش تیمي هم به که هایي پاس.شههد
 یك.داد دست از آساني به را شد،توپ توپ صاحب که بار چند.بودند کوتاه

 هم از یکي با هم دیگر بار یك و خورد زمین و کرد گیر هم به پاهایش هم بار
 .شدند ولو زمین روي دراز به دراز دو وهر کرد قاطي هایش تیمي
صال او.بود انگیز غم واقعا شگي هناي به به شباهتي ا شت همی  ي جهنتی.ندا
 تیم و نجپ و بیست:مقابل تیم.بود انگیز اسف نیز اول ي نیمه پایان در بزي
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 .اسکوایرز،پنج دختران
ضاي وقتي  روي شدند،هنا خارج رختکن از دوم ي نیمه شروع براي تیم اع

 .شد زمین وارد او جاي به دیگري فرد و نشست نیمکت
 يرو او طرف به و آمدم پایین سههکوها از.بود افتاده اتفاقي چه دانسههتم نمي

: داد،گفت مي تکان تاسههف با را سههرش که حالي در.رفتم بازیکنان نیمکت
 ! اومدي افتضاح بازي یك دیدن براي لوك،تو

سیدم سیب شده؟تو چي:))پر صادف دیدي؟دلیلش آ  هدوچرخ با دیروزت ت
 است؟

 توپ لحظه همان در که کرد مي نگاه مقابل تیم بازیکنان از یکي به داشههت
 یروزمد تصادف دلیلش...نه:))گفت من به رو سپس و بود کرده راگل دیگري

مه صهههدایش...((نیسهههت مانش.بود وار زمز  مرطوب و روح بي چشهه
 ((چیه؟ دلیلش بگو پس خوب:))پرسیدم.بود پریده نیز رنگش.بودند

شید هم در را ابروهایش سم من که اینه خاطر به اش همه:))گفت و ک  را شان
 .((ام کرده گم

 چي؟...بود مانده باز دهانم
 اونو باید.آورد مي برام رو بزرگ هاي شهههانس تمام که بود اون:))داد جواب

 .((کرده تغییر هم کردم،شانسم گمش که اي لحظه ازهمون.کنم پیدا
 مهادا هنا.اسههت گرفته شههدت قلبم تپش که شههدم متوجه.بود مانده باز دهنم

 من...کوچیك و زرد ي جمجمه یه...بود کوچیك ي جمجمه یه اون:))داد
 کردم نمي دور خودم از اونو هیچوقت



 مچش و آورد باال آرامي به را سرش رفت مي ور دستش بانداژ با که حالي در
 ندیدي؟ اونو تو...لوك: پرسید و دوخت من چشم در

ساس ناگهان ست پاهایم کردم اح ستم.  اند شده س شتی به را د  نیمکت پ
 رتمصو که کردم می احساس.  بودم شده خیره هنا به و نخورم زمین تا گرفتم

 می.  کردم می حس شلوارم جیب در را جمجمه وجود. شود می سرخ دارد
 یم چگونه اما. بدهم او به و آورده بیرون را آن که است آن صحیح که دانستم

 ؟ بکنم کاری چنین توانستم
شتم احتیاج شانس به نیز من .  بود برده سود شانس از مدیدی مدت هنا.  دا

سی خوش که درحالی  رد که بود باری اولین این.  بود شده آغاز تازه من شان
 یک دوباره توانسههتم می چطور. بودم شههده مند بهره خوب شههانس از عمرم
 ؟ بشوم بازنده

 ، لوک:  کرد تکرار او.  بودند شده دوخته من چشمان در هنا نمناک چشمان
 ندیدی جایی اونو تو ؟ ندیدی اونو؟ تو

 خودم. زد می چرخ سرم در شماری بی عجیب افکار.  بود شده داغ صورتم
 ندگیمز بودم کرده پیدا را آن که زمانی از.  داشتم نیاز شانس تعویذ آن به واقًعا

یدی آدم.  بود داده تغییر را ما. بودم شهههده جد نا ، طرفی از ا  بهترین نیز ه
ستم ستم بهترین ؛ بود دو  کرده داپی احتیاج او به که هروقت.  دنیا تمام در دو

 دروغ او به توانسههتم نمی. کرد نمی دریغ کمکی هیچ از و بود حاضههر بودم
 ؟ توانستم می...  بگویم

 ندیدم اونو.  نه: گفتم
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 کانت را سههرش آرامی به سههپس.  ماند ثابت من روی ثانیه چند برای هنا نگاه
 می احساس.  تپید می شدت به قلبم. شد بازی تماشای مشغول دوباره و داد

 :پرسیدم.  کرد رفتن گیج به شروع سرم.  خورد می هم به دارد ام معده کردم
 و کرد حلقه دهانش دور را هایش دسهههت.  نداد ؟جواب کردی گمش کجا

 . کرد هایش تیمی هم تشویق به شروع
شاچیان سکوی طرف به و افتادم راه به شتم تما .  مدآ می بدم خودم از.  برگ

 مانگشتان میان در را الستیکی جمجمه و کردم مشت جیبم درداخل را دستم
 وا به را آن ، لوک: گفت می سرم اعماق از و قلبم در صدایی صدای. فشردم

 ... برگردان
 . دوستی صدای و نیکی صدای ؛ بود وجدانم

 با که شههدم متوجه بعد لحظاتی.  داد نخواهم پس را آن که دانسههتم می اما
 خروجی در سمت به ، راهرو در و گذرم می ورزش سالن در دارماز سرعت

سی این به من که گفتم خود به و کنم متقاعد را خود کردم سعی. روم می  ل و
 ودخ پیش را آن کوتاهی مدت فقط.  دارم نیاز تر طوالنی مدتی برای شههانس

شت خواهم نگه سابقات که تازمانی فقط.  دا سکتبال قهرمانی م .  بریمب را ب
 فقط . بگیرم کالس در خوبی نمرات درعمرم بار اولین برای که زمانی تا فقط

 ابمی راه شهنا تیم به...  کنم جلوه موفق آدمی دوسهتانم چشهم در که زمانی تا
 . باشم برنده یک که زمانی تا فقط...  شوم کسی خودم برای... 
 به.  فشههردم می جیبم در را کوچک جمجم  ، خانه تا مسههیر طول تمام در

 فقط.  داد خواهم پس هنا به را آن دیگر ي هفته دو یکی که دادم قول خودم
 می او و گردانم برمی او به را آن وقت آن و.  هفته سههه هم شههاید...  هفته دو



باره را خود شهههانس تواند  نخواهد او به هم زیانی هیچ و آورد دسهههت به دو
 ؟ نه مگه...  آمد نخواهد وجود به زیانی هیچ. رسید
شپزخانه درِ  از وقتی شت تلفن شدم وارد آ شتی کوله.  زد می زنگ دا  را ما پ

 پشههت کوفی خانم حیرت کمال در. دویدم تلفن دادن جواب وبرای انداختم
 یخوب خیلی خبرهای:  گفت او.  کردم پیدات که خوشحالم ، لوک. بود خط

 ... دارم برات
 هست یادت که کامپیوتر فروشگاه در دوستم

 …بله
 او و ردمک صههحبت او با کردی ترک رو کامپیوتر آزمایشههگاه تو که این از بعد

 بشی مشغول فروشگاهش توی تونی می شنبه همین از تو که گفت
 ممنون خیلی: گفتم خوشحالی با

 فیکو خانم« :  که داره دوسههتی یک او.  نبود این گفتم که خوبی خبر ولی
 او دوسهههت و کنه تهیه کامپیوتری انیمیشههن نمایش یک خواد دادمی ادامه

 شده کارتو دیدن به مایل خیلی
 گید؟ می راست: شدم زده هیجان واقًعا بار این

 برنامه به احتیاج خودش انیمیشههن نمایش برای او:  داد جواب کوفی خانم
 حاضره بیاد خوشش تو کار از اگه گفت.  زودتر هرچه اونم و داره کوتاه های
 بپردازه براش دالر هزار

 جون آخ
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 شونشن بتونی که شده آماده ؟ شده تموم که کارت ، لوک: پرسید کوفی خانم
 ؟ بدی

ًبا: گفتم و کردم فکر ای لحظه  کار وشر باید دیگه روز دو یکی فقط.  تقری
 کنم

 روز سه هم شاید:
 تربیشهه کنم می فکر.  کنی عجله کن سههعی پس ، خوب: گفت کوفی خانم

 در رو اونا که اینه اون ي برنامه.  کرده پیدا داشههته احتیاج که رو کارهایی
 یبد دسههت از نباید که خوبیه فرصههت.  بگذاره نمایش به کشههور سههراسههر

 نهمی کوفی خانم: دویدم حرفش میان به.  کنم می عجله که باشههید مطمئن
 ...ممنونم واقًعا.  ممنون خیلی ضمًنا و.  سراغش میرم اآلن

 ایدشهه گفتم خودم با.  کردم روشههن را کامپیوتر و دویدم اتاقم به زده هیجان
 باز ار خانه درِ  که شنیدم را مامان صدای. بروم پیش قدری شام از قبل بتوانم

 روی دارم که گفتم و کردم اوسالم به کامپیوتر پشت همان از.  شد وارد و کرد
 صدای.  دز زنگ دوباره تلفن ، بعد دقیقه چند. کنم می کار کامپیوتری برنام 
 را او ایپ صدای سپس.  شنیدم میکرد صحبت تلفن با لحظاتی که را مامان

 نم طرف به ؛ آورد یورش داخل به تقریًبا.  شههنیدم آمد می باال ها پله از که
 . گرفت آغوش در مرا سر پشت از و دوید

 چیه برای محبت همه این ؟ شده چی: گفتم تعجب با
شحالی از که مامان ستوران: گفت خندید می خو  ؛ دکر تلفن که بود ماریو ر
ستوران همان شی قرعه اون!  شدی برنده تو ، لوک.  تو ي عالقه مورد ر  که ک
 برنده تو ، خوب ؟ یادته کردیم نام ثبت توش و بودیم جا اون آخریکه ي دفعه



ضای تمام برای کامل شام یک ي برنده تو افتادو تو نام به.  شدی  نوادهخا اع
 رکامپیوت پشت باراز یک ماهی جدید سال از شروع با!  کامل شام 12.  شدی
 .بر*ق*صههم خواسههتم می خوشههحالی از که درحالی.  پریدم هوا به تقریًبا
 ب*و*سیدم را او صورت و کردم حلقه مامان کمر دور را دستم

 ...شه نمی بهتر این از!  جون آخ
 . شههدی برنده کشههی قرعه در تو که کنم باور تونم نمی که من: گفت مامان
 کنیم صدا شانس خوش لوک رو تو باید بعد به این از!  عالیه واقًعا
سم این از...  شانس خوش لوک...  آره: کردم تکرار  این ، بله.  میاد خوشم ا

 شانس خوش لوک منم
 ي هصههفح به آنقدر.  کردم کار انیمیشههن ي برنامه روی شههب نیمه تقریًبا تا

 ویجل تصاویر و دیدم می معوج و کج را چیز همه که بودم کرده نگاه مانیتور
 . ر*ق*صیدند می چشمم
 شد تموم تقریًبا: گفتم و کشیدم خمیازه
.  شهدم خوابیدن ي آماده ، زدم مسهواک را دندانهایم ، کردم عوض را لباسهم

 ات درآوردم را شانسم کوچک اسکلت ، شوم رختخواب وارد که ازاین قبل اما
 . کنم دیگرتماشایش بار یک

 ویر را انگشتانم.  شدم آن وارسی مشغول و گرفتم دست در را آن مالیمت با
سکلت صاف سر شمان.  مالیدم ا شه سرخ چ شتری شدت با ای شی  بی

 . درخشیدند
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شتانم صاف و سفت های دندان روی را انگ شیدم آن نا سکلت سپس.  ک  ار ا
 : گفتم زیرلب.  چرخاندم دستم در

 خودم کوچولوی شانس خوش طلسم این قربون-
 ار چراغ سههپس.  گذاشههتم آیینه جلوی و ها لباس کمد روی احتیاط با را آن

 رزی تا را لحاف و کردم تکیه بالش به. شههدم رختخواب وارد و کردم خاموش
شیدم باال ام چانه شیدم بلندی ي خمیازه.  ک شک. ک .  ردک قژ و قژ تنم زیر ت

 الذ ، بودند کشههیده ها پرده. شههدم خیره تاریکی درون به ، خواب انتظار در
تاق.  تابید نمی درون به خیابان از نوری هیچ  زج به...  بود تاریک کامالً  ا
 می که بودند جمجمه قرمز کوچک چشمان. نامحسوس قرمز درخشش یک

 . مطلق درتیرگی کبریت ي شعله دو مثل ؛ درخشیدند
 پشههت در تر بزرگ ي نقطه دو.  دیدم را دیگر قرمز درخشههان نقط  دو سههپس

 رخس ي دایره دو.  آیینه شیش  در نورانی ي دایره دو. اسکلت کوچک چشمان
 . تنیس توپ ي اندازه به و آتش رنگ به
 ي آیینه در شههبحی...  شههد می تر قوی و بیشههتر آنها نور که حال درهمان و

شت گرد سوراِخ  دو بینی جای به شبح. گرفت می میزشکل روی  دو و...  دا
نه و تیز های دندان ردیف  یک. بود زدن قهقهه درحال انگار دندانهکه دندا

 . سرخ چشمان با اسکلت یک.  اسکلت
 هک بود زردرنگ های اسههتخوان با خندان و بزرگ اسههکلتی.  نبود کوچک اما

 ! بود کرده راپر آیینه تمام
 دش خیره من به ور شعله سرخ چشمان همان با سپس و!  بود کرده پر را آیینه

 می و مبود گرفته دست دو با را لحاف ي لبه.  نشستم صاف رختخواب توی.



شردم سم ترس از کردند حرکت به شروع ای اره های دندان ووقتی.  ف  ندب نف
سکلت دهان. شد باز آرامی به آن ي آرواره.  آمد  کلماتی با و شد باز بزرگ ا

 : کرد زمزمه بلند و واضح
 ... شانس خوش لوک -

 آیینه از خواهد مي گویي که شد،چنان خم جلو به درخشان و بزرگ اسکلت
سید مي نظر به.رفت پایین و باال هایش آرواره.آید بیرون  کل زقرم ي شعله ر

 فسههق چراغ.کشههیدم وحشههت از جیغي اختیار بي.اسههت برگرفته در را اتاق
شن شیدم جیغ.شد رو سپس...ک شیدم جیغ دوباره و شن سقف چراغ.ک  رو

 .شد
 شده؟ چي...لوك-

 وارد زنان نفس که دیدم را زدم،پدرم مي پلك شههدید نور آن در که حالي در
 تا شا پیژامه شلوار ي پاچه یك.بود رو و پشت اش پیژامه و پیراهن.شد اتاق
 سرش سمت یك در و بود گوریده خوابیدن اثر در موهایش.بود خورده تا زانو

 شده؟ چي: پرسید دوباره.بود شده سیخ
 به سههرم...((من...من:))گفتم کنم اشههاره آیینه به داشههتم سههعي که حالي در

شفته ذهنم در وقایع و و بود افتاده دوران ستم.بودند آ س کلمات نتوان  را بمنا
 ...جمجمه: گفتم بود زحمتي هر با باالخره.کنم پیدا
هایش پدر قب صههورتش روي از را مو باس میز طرف به و زد ع  هایم ل
 وقتي.اتاقم تصههویر جز به چیز هیچ.شههد نمي دیده آن در چیزي هیچ.رفت
 کلتاسهه.ببینم آیینه رادر او نگران چهره توانسههتم شهههد نزدیك آیینه به پدر
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 این: پرسههید و گرفت من صههورت روي روبه و برداشههت را رنگ زرد کوچك
 اسکلت؟ میزدي؟این جیغ داشتي براش تو که چیزیه اون

 !نه...ن: گفتم بریده بریده کلماتي با
 چه آن.ام دیده را چیزي چه کنم مجسههم کردم سههعي و آوردم فشههار مغزم به

 .نه.باشد آیینه درون کوچك اسکلت تصویر توانست نمي شك بدون دیدم
 گيبزر به چشههماني بود؛با بزرگ بود بسههته نقش آیینه درون که اي جمجمه

 ي جمجمه و بود ایسههتاده لباس کمد کنار که حالي در پدر!بسههکتبال توپ
چك ته جلویش رو کو نان بود گرف ماني با وهمچ  مي من به متفکر چشهه

ست شم به.نگری سته صدایي با و دادم تکیه بال  خواب مکن مي فکر:گفتم آه
یدم بدي یدم خواب.بود عجیبي خیلي...خیلي خواب.د مه یك د  ي جمج
 !رسید مي نظر به واقعي خیلي...اما.میبینم ور شعله چشماني با بزرگ

 کوچك ي جمجمه این اگه خوب:))گفت و داد تکان با چند را سههرش پدر
 ((ببرم؟ اینجا از اونو خواي توشده،مي کاب*و*س باعث

 !((نه:))گفتم زده وحشت.کرد حرکت در طرف به و
 از را جمجمه وقتي و شوم رفتنش بیرون مانع تا پریدم بیرون خواب تخت از

 يشانس خوش طلسم این...این: گفتم.کرد نگاهم زده حیرت اوقاپیدم دست
 در را ابروانش پدر...آورده برام زیادي هاي شههانس کردم پیداش وقتي از.منه
 مطمئني.))شد خیره بود دستم در که کوچکي اسکلت به اخم با کشیدو هم

 .((میرسه نظر به شیطاني هم خیلي.نمیاد خوب که من نظر لوك؟به
 .((کنید اطمینان من به. ابدا.پدر شیطاني؟ابدا:))گفتم و خندیدم



 ي جمجمه که حالي بعد،در لحظاتي.کرد خاموش را اتاق چراغ خود راه سر
 ارهدوب بعد روز چند.رفتم خواب به بودم گرفته دست یك در رامحکم کوچك

 .کشیدم جیغ وجود تمام با
 .بود خوشحالي از جیغي بار این

 اینجا اسههم واقع در.بودیم کیلرهیل در کردن اسههکیت حال در ما از تعدادي
 در چون نامیم مي قاتل ي تپه معني به هیل کیلر را آن ما ولي اسههت میلرهیل

 میلر خیابان تا خیابان سههه مسههتقیمي و تند شههیب با براد آن،خیابان باالي
 این ما رارق.دارد را ولي شههاوني ترافیك بیشههترین میلر خیابان.یابد مي امتداد

 که سرعتي رینبیشت با.بیاییم پایین براد خیابان در ازتپه تمام سرعت با که بود
 تقاطع از لرمی ترافیك وسط از کنیم سعي و آمدیم مي پایین باید توانستیم مي
 .بگذریم آن

ندگان که شههود مي باعث کار این یل ران  روح قبض وحشهههت از ها اتومب
شه!شوند سزاهاي ها،و اتومبیل ترمز،بوق صداي همی شه از رانندگان نا  و گو

 عرض اسههکیت با که شههد مي هایي بچه نثار که رسههید مي گوش به کنار
 ها چهب بیشتر.است خطرناك واقعا کار این.بله.کردند مي طي را میلر خیابان

 به کسههي براي اما.دهند نمي را مغزشهههان به نیز را کار این انجام فکر حتي
سي خوش  شنبهیک سرد ولي آفتابي ظهر از بعد یك.!نبود بزرگي کار من شان

شتر سقف.بود شین بی شیده یخ از اي الیه با ها ما  رامآ همچنان.بود شده پو
 که را هایم ازنفس ابري کردم مي اسههکیت میلرهیل باالي سههمت به آرام

 .دیدم مي گرفت مي شکل صورتم جلویه
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 شهههده خراب اسههکیتش هاي ترمز از یکي.پیوسههتم دارنل به تپه باالي در
سکیت از ترمزرا باالخره.بود شغال سطل یك در را آن و کند ا  در.انداخت آ

 ندک رو آدم فقط دارم؟ترمز احتیاجي چه ترمز به: گفت خندید مي که حالي
 ...کنه مي

 اسههترچ.رسههیدند راه از هایش پالکي هم از تا چند و اسههترچ بعد دقیقه چند
 که ودب شههده بزرگي ي پرنده به شههبیه و بود پوشههیده زرد به مایل کن گرم یك

 شانه ي ضربه با کرد سعي و آورد پایین را هایش شانه!باشد پوشیده اسکیت
 دوباره تکرار براي تالشههي او و دادم جاخالي سههادگي به من و.بزند زمین مرا
 .نکرد آن ي
 کمي رنف دو ما بین روابطه بودم گرفته بسههکتبال تیم در را او جاي وقتي از

 هک رسههید مي او به وقتي بازي و بود من ي ذخیره او حاال.بود شههده متفاوت
 وا کنم مي فکر و.داشههتم احتیاج کوتاه اسههتراحتي به و شههدم مي خسههته من

 نیامده بیرون واقعه این شوك از هنوز
 کنم نمي فکر اما.کند اذیتم دارد سعي بیند مي مرا استرچ وقتي هم هنوز.بود

عا با و واق یل قل جام به ما ند مي.باشهههد آن ان بل در که دا قا  بازنده من م
 .نیست_من مثل_شانس خوش افراد از یکي او که داند مي خوب.است
 در و کشههید پایین را خود ایمني کاله سههپس((هسههتي؟ آماده:))گفت دارنل

 گذاشههته هایش زانو روي را هایش دسههت و شههده دال.ایسههتاد خیابان وسههط
 با.کردم گاهن بود تردد در جا آه در که ترافیکي به و پرشیب ي تپه پایین به.بود

 رد سههرعتي چنان با ها وانت و ها بود،اتومبیل روزیکشههنبه ازظهر بعد اینکه
بان یا فت میلر خ مدمي و ر ند آ عد گویي که کرد  کاري روز یك ظهر از ب



ست سي را بندهایم زانو.ا  قرار دارنل کنار در و.((ام آماده:))گفتم و کردم وار
 ي ایسههتاد،خنده ما جلوي و آمد ما طرف به کنان اسههکیت اسههترچ.گرفتم

 بدیم؟ مسابقه حاظري: گفت و داد سر اي موذیانه
 ارنلد و من.کمه خیلي سرعتت تو: گفتم و دادم تکان نفي عالمت به را سرم
 ...بمونیم تو منتظر پایین اون خوایم نمي

ستش سپس((شدي؟ نمك با اینقدر حاال تا پهلوون،ازکي...ها ها))  در را د
سکناس یك و کرد رنگش زرد گرمکن جیب  جلوي و آورد بیرون دالري ده ا

سابقه بیایك:))گفت و گرفت صورتش  هرکي.دالر ده نفري.بدیم واقعي ي م
 .((اون ماله پول ي همه برد

 عادت من:))گفتم و زدم کنار را آن.گرفت من صههورت جلوي را پول سههپس
 .((دار نگه خودت براي پولتو.بگیرم اونا از رو ها بچه آبنبات ندارم

 سرخ خشم شدت از سفیدش صورت.سایید هم روي را هایش دندان استرچ
 ((نه؟ یا میدي مسابقه بامن:))غرید و آمد جلوتر باعصبانیت.بود شده

 وجه هیچ به دانسههتم مي.دادم فشهههار را جیبم توي السههتیکي ي جمجمه
 همنصفان رو مسابقه این خوام مي ولي...خوب خیلي:))گفتم.باخت نخواهم

 آنرا هک حالي در و کشیدم بیرون کاپشنم جیب از پشمي شالگردن یك.((کنم
مام و سههرم دور یدم مي چشهه که براي:))گفتم پیچ هت فرصههتي این  داده ب

 .((بدم مسابقه باهات بسته چشم با خوام باشم،مي
سترچ شمان با خواي مي تو!کني مي شوخي:))گفت زده حیرت ا سته چ  زا ب

 ((بشي؟ رد ماشین همه اون وسط
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 !((نکن رو کار لوك،این:)) گفت که شنیدم را صدایي
 مي تکان دسههت طرفم به که دیدم را هنا و برگرداندم صههدا طرف به را رویم

 نداژبا یك با راسههتش پاي.بود ایسههتاده بقل زیر چوب با رو درپیاده او.داد
شانده رنگ سفید بزرگ سانه.بود شده پو  ینا کنم مي خواهش:))گفت ملتم

 .((نکن رو کار
شاره او بقل زیر چوب به.رفتم او سوي به و شدم جدا ها بچه از  از و کردم ا

 ((افتاده؟ اتفاقي چه...هنا:))اوپرسیدم
به را بقلش زیر هاي چوب که حالي در و کشههید بلندي آه  کرد مي جا جا

 یك کردم فکر خوردم؟اولش زمین دوچرخه از وقتي یادته...پام مچ:))گفت
 ي ازهاند به اینکه تا کرد باد بدیشتر روز هر پام مچ اما.سادهس خوردگي پیچ
 .((بکشم رو آبش شدم مجبور بار سه تاحاال.شد مایع از پر بادکنك یك
 ((!بدي شانس چه اوه:))گفتم بودم شده خیره پایش بانداژ به که حالي در
 و داد تکان را سههرش غمگینانه.بود درآورده اهتزاز به را قرمزش موهاي باد

 اجاحتی جراحي به شههاید...شههاید میگن.چیه علتش دونن دکترانمي:))گفت
 مهموني به تونم نمي نشهههه بهتر اگه مامانمیگه...نمیدونم.باشههم داشههته

 .((بیام دبیرستان
شم ها بچه ي همه!((بده خیلي که این...اوه:))گفتم کنان من و من  انتظار چ
ند مهموني آن مام.بود مایي آموزان دانش ت نگ ي محوطه به راهن نار کمپی  ک

 .گیرند مي جشن هم کنار در را شب وتمام میروند دریاچه
 دشای کردم احساس ناگهان.بردارم هنا ي شده بانداژ پاي از چشم نبودم قادر

 ؟؟ازبودم گرفته او از را شانسي خوش که بودم من واقعا آیا.باشد من تقصیر



 نشههده رو به رو بدشههانسههي با بودم،جز کرده پیدا را جمجمه من که زمان آن
 را آن که دادم قول دلم در.بود

سترچ.زود خیلي...زودي به...داد خواهم پس او به  خواي مي:))زد صدایم ا
 اونجا رو روز تمام خواي مي اینکه نه؟یا یا بدي مسابقه
 ((کني؟ صحبت دوستت با و وایسي

ستم به کردم شروع و.((میام دارم:))گفتم شم دور گردن شال ب  هنا.هایم چ
شم را کار لوك،این:))گفت دوباره سته نکن،چ سکیت ب  ینا...کار این.نکن ا

 .((دیوونگیه کار
 نم به اگه ماشههینا.هسههتم سههوپرمن هنا،من.افته نمي اتفاقي هیچ:))گفتم

 !((میشن چپه خودشون بخورن
سترچ طرف به و شدم دور او او،از ناراحتي به توجه بدون و ش هنا.رفتم ا  تپ

 یشههم...شانسي خوش.بده گوش من به!لوك کني مي اشتباه تو:))زد داد سرم
 !((مونه نمي آدم با

 گفت؟ مي چي داشت. ا.خندیدم
 را او بازوي شههوم متوقف کامال اینکه براي و آمدم دارنل کنار کنان اسههکیت
 چیز همه و کشهیدم چشهمانم روي پیشهاني روي از را گردن شهال.چسهبیدم

سر شدي دیوونه:))گفت دارنل.شد تار و تیره جلویم  هب رو خودت ممکنه!پ
 .((بدي کشتن
 !((ببرم شما از دالر بیست امروز خوام مي وجه،من هیچ به:))گفتم

http://www.roman4u.ir/


 استير راستي:))پرسید.گرفت قرار کنار که شنیدم را استرچ اسکیت صداي
 اون وسههط از بسههته چشههمان با خواي مي واقعا بکني؟تو و کار این میخواي

 ((بشي؟ رد ماشین همه
 از هک کسههي کني؟اولین اسههکیت یا بزني حرف خواي مي ببینم،تو:))گفتم

 .((برندس بشه رد توقف بدون میلر خیابان
 !((نشو لوك،دیوونه:))زد داد دوباره هنا
 به.شههنیدیم نفریمان سههه ي مسههابقه شههروع از قبل که بود چیزي آخرین این

ستقیم خط در سرعت به و بودم شده خم جلو سکیت م  صداي.کردم مي ا
شیده سکیت ي تیغه شدن ک سفالت روي را آنها ا  تهرف. شنیدم مي خیابان آ

ستم مي.شد زیادتر سرعتمان رفته  در ار ها اتومبیل آمد و رفت صداي توان
 یك ادفری و داد صداي سپس و شنیدم را بوق یك صداي.بشنوم میلر خیابان

 و تیمرف مي پیش تپه پایین سههمت بود سههیاه کامال جلویم که حالي در.را نفر
 ...خندیدم مي

 ! باش مواظب لوك
سپس.شنیدم را دارنل فریاد صداي شیده و ها ترمز خراش گوش صداي و  ک

 رمس.شد شنیده ماشین بوق آن،صداي همراه به.آسفالت روي الستیك شدن
سکیت ي تیغه که حالي در.خندیدم و گرفتم باال را  سوت زمین روي هایم ا

 عتمسر از سپس.گذشتم آن از و شدم وارد میلر خیابان داخل به و میکشیدند
 لدارن.برداشتم چشمانم روي از را گردن شال و شدم متوقف آرام آرام و کاستم

ستاده میلر خیابان روي پیاده لب باز دهان با که دیدم را شت و بود ای  دهز وح



سترچ.داد مي تکان ناباورانه را سرش و کرد مي نگاه من به سکیت ا  هب کنان ا
 !((بشي بودکشته نزدیك بار سه!اي دیوونه واقعا تو:))زد فریاد و آمد طرفم

 !((پول،لطفا:))گفتم و آوردم باال را دستم آرامي به
 و کوبید من دسههت که عصههبانیت با را دالري بیسههت اسههکناس اسههترچ

 ((.دیوونه،نقطه.دیوونه واقعا...اي دیوونه تو!...شانس خوش آشغال:))گفت
 !((دالرت ده از همچنین و!هایت تعریف از تشکر:))گفتم و خندیدم
 اسههکیت دوسههتانش طرف به و خیابان باالي طرف به کنان غر غر اسههترچ

 يرو عرق.آمد من طرف به سپس و شود کم ترافیك تا ماند منتظر دارنل.کرد
 شتهک بود مونده کم:))گفت لرزید مي مه صدایي با و کرد پاك را اش پیشاني

 ((روکردي؟ کار این لوك،چرا.بشي
 .((میتونم چون:))گفتم و خندیدم

شنبه شب  ي همه که وجودي با.بود شده تر گم شبانه اردوي براي هوا چهار
 لمث تقریبا چیز همه و داشههت خوبي و تازه بوي بودند،چوب لخت درختان

سمان در هایي لکه باال ارتفاع سفیددر ابرهاي.بود بهار شن آبي آ  از بعد رو
 سهمت به بلند درختان میان از ما مسههیرحرکت در.بودند آورده وجود به ظهر

حل خه اردو م هاي زده خزان هاي برگ و ها شههها پا  مي صهههدا ما زیر
ستم در را کوچك ي جمجکه.کردند شردم مي د شتي کوله.ف  باعث سنگین پ
 ي ترانه خواندن مشههغول ها بچه از تعدادي.بروم راه دال کمي که بود شههده

 و دندکر مي تعریف لطیفه هم براي دختر چندتا سههرم پشههت.بودند ها بیتل
 .میزدند خنده زیر جمعي جك،دسته هر از پس

http://www.roman4u.ir/


قاي ندیکس،مربي آ بال،و ب ند خانم بسههکت  هاي معلم از دیگر یکي ریمو
 مي حرکت درختان میان در خم و پیچ پر مسههیر در همه ورزش،پیشهههایش

ند با من.کرد چه طوالني صههف وسههط در تقری  را رویم.داشههتم قرار ها ب
ندم نا و برگردا یدم خود سههر پشهههت را ه ندکي.د کث ا  من به تا کردم م

 راه تيوق.بود کشیده سرش روي را کالهش و پوشیده را خود بادگیرآبي.رسید
صا تکه یك روي رفت مي شت سعي خیلي و داد مي تکیه ع  هبقی همپاي دا

 ((داري؟ همراهت آب:))پرسید.باشد
 ((شده؟ بهتر پات بیاي؟مچ دادن اجازه مادرت و پدر:))گفتم

شید هم در را ابروهایش ستش:))داد جواب و ک شون ولي.نه بخواي رو را  به
 زا را فرصههت این نبودم حاظر وجه هیچ به.بروم باید شههده جور هر من گفتم

 !((میشم هالك داري؟دارم همراهت آب ببینم.بدهم دست
شتي کوله در که را آبي بطري و.((دارم که البته:))گفتم شتم پ  آوردم ونبیر دا

 ((نیاوردي؟ آب خودت با مگه تو:))وگفتم
شید آهي شته سوراخ گویا آبم بطري:))گفت و ک  امتم و شده خارج آبش.دا

 یچيه دیگه حاال.کرده خیس داشتم پشتي کوله توي که را اضافي هاي لباس
 .((بپوشم که ندارم
 من و زد عقب را بادگیرش کاله و داد تکیه عصایش به.دادم او به را آب بطري

 هاي جوش و ها لك با صههورتش پوسههت.دیدم را صههورتش بار اولین براي
یده قرمز بزرگ یدم زده حیرت.بود شهههده پوشههه نا؟:))پرسههه نا...ه  او

 ...((چیه؟صورتت



شتش سپس!((نکن نگاه من به:))گفت سرعت به  لپق یك و کرد من به را پ
 .داد فرو را بطري آب از طوالني

 ((یه؟ سمي چیه؟پیچك اونا ولي:))کردم پافشاري دوباره
نان را صههورتش که حالي در گه دور من از همچ  جواب داشهههت مي ن
 زده جوش صههورتم تمام شهههدم بلند خواب از وقتي.کنم نمي نه،فکر:))داد
 پسس...((طوریه همین بدنم تمام.باشه حساسیت نوعي رسه مي نظر به.بود

 ((.کرده پشت من به شانس اینکه مثل:...افزود و کشید آهي
 از)):گفت کشید سرش روي را آبي بادگیر کاله و داد پس من به را آب بطري

 .((متشکرم آب
 ((داره؟ هم خارش:))پرسیدم

 و!((کنم صههحبت دربارش خوام نمي اصههال من:))گفت عصههباني لحني با
 لوج من از ناراحتي و خشونت با و چسبید محکم را بقلش زیر چوب سپس

 کرف خود با.کشید مي خود دنبال به را اش شده بانداژ پاي که حالي افتاد،در
 شههده رو روبه شههانسههي بد همه این با که باشههد من تقصههیر شههاید کردم
 .کردم لمس جیبم در را وجمجمه.است

 يکاف شههانس نباید چرا.آمد مي او سههر ها بدبختي این تمام چرا راسههتي ولي
 باشد؟ داشته وجود ما دوي هر براي
 و ها جیغ صههداي سههر پشههت از.نداشههتم آن به کردن فکر براي زیادي وقت
 برگرداندم را رویم.رسید گوش به ترس از ناشي هاي فریاد
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چه و یدم را ها ب ند مي بیرون جاده از که د یاد و داد با و دو مك فر  مي ک
 مي ایینپ و باال پشتم روي سنگین پشتي کوله.دویدم آنها طرف به.خواستند

 نهاآ جوابم در ولي((افتاده؟ اتفاقي شههده؟چه چي:))شههتابزدهپرسههیدم.پرید
 .زدند مي جیغ فقط

 کوتاه درخت یك ي شاخه از که افتاد بزرگ اي قهوه مار دو به چشمم وسپس
 .بودند بسته را مسیر عمال و بودند آویزان پایین به
 از تر کلفت را خود دراز هاي بدن بودند درخت رنگ هم کامال جانور دو آن

 هایشههان آرواره و زدند مي حلقه خود دور و چرخاندند بودمي آب شههلنگ
 جلو به و گرفتم باال را هایم دسهههت درنگ اي لحظه بدون.داد مي صهههدا
شنیدم بندیکس آقاي صداي.پریدم  مي داري کار چه...لوك:))زد فریاد که را

 !((نشو نزدیك اونا کني؟به
 .پیچید مي جنگل در ها بچه وحشت ناشیاز هاي جیغ
 !((شو دور اونا از:))داد فرمان آمرانه لحني با بندیکس آقاي

ستم مي من اما سیب من به تواند نمي چیز هیچ که دان ساند آ ست مي.بر  مدان
ست.کرد خواهد حفظ مرا خوبم شانس که  کردند حرکت سرعت به هایم د
ست هر با و شتانم.گرفتم را ها مار از یك د شان گردن دور را انگ  قهحل کلفت

 سههپس.کردم جدا درخت ي تنه ار را آنها سههریع حرکت یك با سههپس و کرده
 .گرفتم سرم باالي را هایم دست

 چقدر و هسههتند بلند چقدر آنها که بودم نیافته در لحظه آن تا!((واي اي))
شتند سعي هایشان تاب و پیچ با مار دو که حال همان در.قوي  آزاد را خود د

 و ریز چشمان.شد خارج گلویم ترس،از از هم شاید و ازبهت کنند،فریادي



 رس سپس.بودند باز که را هایشان آرواره و.درخشیدند که دیدم را آنها درشت
 شههدت با هایشههان آرواره.درآمد حرکت به من طرف به سههرعت با مار دو هر

 .خرس ي تله دو دهان همچون_شدند بسته و باز درخشان چشمان آن درزیر
شاد دهان دو آن که حال همان در شان و تیز هاي دندان با گ سته و باز بلند  ب

ساس مي شان.کردم عجیبي سرماي شدند،اح  تکان هوا در شدت به سرهای
 و غلیظ هاي لکه.لرزید مي و خورد مي تاب و پیچ هایشهههان تنه.خورد مي

 .بود زده بیرون آنها ي خمیده و تیز هاي دندان از زهر سفید
شتر اطرافم در ترس هاي فریاد  ازب که هایي دندان و ها سر آن به.بود شده بی

 هک جایي تا...بودم شده خیره درخشان و سیاه چشمان آن و شدند مي بسته و
 .کشند مي جیغ دارند نیز رسیدمارها مي نظر به
 تکان اثر در.شدند رها هایم دست از سخت هاي تکان با مار دو سپس،هر و

 افتادند زمین روي آنها و کنم باز را هایم دسههت شههدم ناچار آنها هاي بدن
 اي قهوه فرش و و خشهههك هاي برگ ي توده زیر در.شهههدند ناپدید ویکباره

 .زد غیبشان ریخته فرو هاي برگ و ها شاخه درمیان و جنگل زمین
 عجم دورم ها بچه ي همه.بودم ایستاده آمده بند نفس و آویخته هایي شانه با

 تمام و ها،گونه گوش روي بودند باز همچنان که هایم دسههت با.بودند شههده
 .کردم لمس را صورتم

یدن از ناشههي درد بودم منتظر  اما،نه.کند پر را وجودم سههراسههر مارها گز
 .گزیدگي از اي نشانه نه و درد از اثري نه و بود سوزشي
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 سح صورتم پوست روي را نفسشان که بودند شده نزدیك من به آنقدر آنها
 .بودند نگزیده مرا اما.بودم کرده

سر،چقدر:))گفت که شنیدم را بندیکس آقاي صداي  كی!((آوردي شانس پ
 آدمي حاال تا من.))کرد وارسي را صورتم و گذاشت ام شانه روي را دستش

 مارها اون که دوني کردي؟مي رو کار این لوك،چرا.توندیدم شانسي خوش به
 ((کردي؟ رو کار چرااین!مرگباره هستند؟سمشون سمي خیلي

 چگونه.بدهم جوابي چه که دانسهتم نمي.ندادم جوابي شهدم،ولي خیره او به
 رحشهه دیگران براي توانسههتم مي دهم؟چگونه توضههیح او به که توانسههتم مي

 داره؟ احساسي چه بودن شانسي خوش واقعا که دهم
 تشههویق و تحسههین اي گونه به مرا یك هر و بودند گرفته را اطرافم ها بچه

که از هم بعضههي.میکرد نده زنده این یك من به بودم ما ند مي تبر  همه.گفت
 .کردند مي صحبت هستم شجاع چقدر من،اینکه ي درباره

 ایسههتاده بقل،تنها زیر عصهها.اسههت داده تکیه درخت یك به که دیدم را هنا
سي او.بود شت لب بر لبخندي نه که بود تنهاک سین اي کلمه ونه دا  میزآ تح
 را او.دیدم صورتش راروي رنگ سرخ هاي جوش و ها لکه.بود رانده زبان بر

صا یك که کردم نگاه  و.ردک منتقل دیگر بازوي یك زیر به بازو یك اززیر را ع
 مرا داشههت گویي اش شههده تنگ باچشههمان که دیدم اورا ي متفکرانه نگاه

 .کرد نگاه مرا آمیز سرزنش حالت همان با و داد تکان را سرش.رد مي مطالعه
 شانسي خوش به نسبت.شود مي حسودیش او که شدم لحظه،متوجه آن در

 .کرد مي حسادت من



 او. بود همه توجه مرکز و قهرمان که نبود او دیگر اینکه خاطر به حسهههادت
 .نبود مدرسه در فرد ترین شانس خوش دیگر

 وا براي.((هنا،متاسفم:))کردم فکر خود با او عصباني ي چهره ي مشاهده با
 کار گ*ن*ا*ه را خودم ضههمن،واقعا در و.بودم کرده تاسههف احسههاس واقعا
 .نداشتم احساسي چنین دیگر اما.بودم کرده حس

صد و شده یار من با شانس دیگر هنا،حاال:))گفتم خود با  براي را آن دارم ق
ید ها،حاظر بچه خوب:))گفتم.دارم نگه خودم  دیگه بازي یك فقط!باشهه
 مدک درهاي.زدم مالروني سام پشت به شوخي به حوله با و!((ببریم که مونده
 .بستند را بسکتبالشان هاي کفش بند ها بچه.شد بسته

 اون:))گفت کرد مي نگاه سههالن به رختکن در الي از که حالي در مالروني
شون دیدي؟هر رو دیورمیلز هاي بچه  نوبت پنج روزي حتما!غوله یك کدوم

 !((دن مي استیك اونا به
 به!اوهگ مثل هیکلشههون اونا!نیسههت بودن خوب معناي به بودن بزرگ:))گفتم

 .((هستند کند خیلي دلیل همین
 !زنیم مي دورشون راحت خیلي:گفت باکسر جي

 من به رو توپ فقط هسههتم که کجا هر.نباشههه کارتون شههما:))گفتم آنها به
ید چه.کنم مي گل اونو من بدید من به توپو!برسههون  خیلي امروز من ها ب

 .((کنم مي شانسي خوش احساس
 ورهخ که تو...پهلوون هي:))گفت پوشید مي را پیراهنش که حالي در استرچ

 ((نیستي؟هستي؟ توپ ي
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سترچ وقتي قبال  گردی حاال ولي.خندیدند مي ها بچه کرد مي توهین من به ا
 دارند دوسههت همه اینکه نه مگر.بودند من جانب آنها ي همه.طورنبود این

 باشند؟ برنده شخ  جانب
 ((نیمکت؟ کنم؟خوره صدا باید چي رو استرچ،تو هي:))گفتم
 .خندیدند همه

سترچ  کرده شروع نیز او بودم ها برنده ي زمره در فقط من حاال.خندید هم ا
 کتهن چند حتي ها تمرین از یکي در.باشد تر مهربان کمي من با اینکه به بود
 داد یاد من به زدن دریبل مورد در

 وير جمعیت هاي فریاد صداي.افتادند راه به مسابقه سالن سمت به ها بچه
سکتبال توپ خوردن مداوم صداي و.شنیدم رامي ها سکو  در را زمین یه ب
ستن.شنیدم مي بودند خود کردن گرم حال در دیورمیلز شیرهاي که حالي  ب

 !است کشي شیر نوبت حاال:گفتم و کردم تمام را کفشهایم بند
 در.ماند کمد در الي چپم دست.ببندم را کمدم در خواستم و.ایستادم سپس
 !هي:گفتم زده حیرت پیچید مي بازویم در درد که حال همان

 آن از را درد داشههتم سههعي وسههیله این به.دادم تکان شهههدت با را دسههتم
ستممي مچ.دورکنم شتانم.سوخت د ستم تکان را انگ  جلو و عقب را دادم،د

 هیچ و نبود مشههکلي ظاهرا.خیر یا اسههت رسههیده آن به آسههیبي ببینم تا بردم
ستخواني سته ا شک ستم اما.بود ن  يم ورم دارد شدم متوجه و بود شده قرمز د

 .نیست آن به کردن فکر وقت حاال: گفتم لب زیر.کند
ست با ست د ستم را کمد در را ست هنوز که حالي در و ب  مي تکان را چپم د

له دادم مت به باعج تادیم سهه تادم راه به اسهه  زمین درون به قدم وقتي.اف



شتم،جمعیت ستادیوم داخل گذا شویقم ا شي متوجه.کردند ت  تصحب درگو
 مي نشههان هم به مرا انگشههت با که شههدم دیورمیلز بازیکنان از تا چند کردن
ستند مي آنها..دهند ست ستاره بازیکن که دان ستند مي آنها.کی  زامرو که دان

 .گرفت خواهد آنها دست از را بازي و زمین کسي چه
مه قاي دور ما ي ه ندیکس آ قه ب فت او.زدیم حل ظب:گ چه این موا  ها ب

 دسههت هب بازیشههونو ریتم و بسههنجید رو اونا ابتدا.کنید روآروم بازي.باشههید
 .چه یعني کردن دفاع بدید نشون بهشون و برید حاال.بیارین
 هک میدونم!برسههونید من به رو توپ فقط:))گفتم و انداختم وسههط را خودم
 .!((بود خواهم آزاد حلقه زیر همش امروز

 هورا بار سههه و انداختیم هم گردن دور رو هایمان زمین،دسههت وسههط در
شیدیم شم با را ها سکو.شدیم بازي ي آماده و ک  گفته.کاویدم هنا دنبال چ

 .بیاید استادیوم به امروز بازي براي کند مي سعي که بود
سمت دیوار کنار در که دیدم را او شاچیان ق  قوز چرخدار صندلي یك در تما

 بانداژ یك و بود گذاشههته صههندلي جاپایي روي را مسههدومش پاي.بود کرده
 .شد مي دیده آن دور قبل از بزرگتر

 این با همراه و بشود خوب خواهد نمي پاش کنم مي فکر:کردم تکرار خود با
 .کردم حس خود در گ*ن*ا*ه احساس از فکر،موجي

 .هنا بیچاره
 ایندبی توانند نمي امروز آنها که افتاد یادم سههپس. گشههتم مادرم و پدر دنبال
یاورند را جدیدمان بودمبلمان قرار چون یل براي بودند مجبور آنها و ب  تحو
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 مي ازيب فکر به باید.برگرفتم جماعت از را نگاهم.بمانند خانه در آن گرفتن
 و هنا به کردن فکر وقت من و شههد مي شههروع بازي دیگر هایي ثانیه تا.بودم

 ازيب شروع بال جامپ تا رفتم زمین وسط ي دایره به.نداشتم را او مشکالت
 و فرسههتادم مالروني سههمت به هوا در را توپ انگشههت نوك با.دهم انجام را

 .شد آغاز بازي
 من براي را آن بلند پاس یك با سههپس و کرد دریبل زمین ي میانه در را توپ

 به زمین از و خورد سههر انگشههتانم میان از توپ.آمد بر نهادم از آه.فرسههتاد
 يداشههت کني مي فکر!فرسههتادي محکم مالروني،خیلي:))گفتم.رفت خارج

 ((کردي؟ مي پرتاب کي براي
 صداي.کرد ها شیر سبد طرف به دویدن به شروع و انداخت باال را اش شانه

 ندهز که بدید نشههون!بجنب یاال!جلو لوك،برو:))زد فریاد که شههنیدم را مربي
 !((اي

 او سههمت به.کرد دریبل من سههمت به را توپ آرامي به حریف گارد بازیکن
ستم بردم یورش شدم موفق ولي بربایم او از را توپ که کردم دراز را ود  به او.ن
 حلقه درون به دست یك با را توپ و شد نزدیك حلقه به و زد دور مرا آساني
 و!((بهعجی:))گفتم لب زیر.رسههاند ثبت به خود تیم براي امتیاز دو و رهاکرد
 ليو بود شده دایمي خفیف درد یك به تبدیل آن درد.دادم تکان را چپم دست

 .داشت ورم همچنان
 یك با .گرفتم بود شههده پرتاب برایم که را پاسههي.رفتم زمین دیگر سههمت به

 شههوت حلقه طرف به و گذاشههتم سههر پشههت را رویم به رو مدافع چرخش
 .رفت خطا ولي رسید مي نظر به آساني شوت.کردم



 گل از که تماشاچیاني صداي.شنیدم را تماشاچیان غر غر صداي((چي؟))
 .رسید مي گوش به کنار و گوشه از بودند کرده حیرت توپ این نشدن

 همیشههگي بازي کن سههعي.باش پسههر،آروم:گفت و زد ام شههانه به مالروني
 بکن بازیتو و باش راحت.روبکني خودت

 پنالتي خط روي.شهههد خا رویم و بردم یورش حلقه طرف به بعد ثانیه چند
 !رفت خطا پرتابم دو هر ناباوري درکمال...ایستادم
 هک دیدم را بندیکس آقاي.رسید گوش به سکوها از بیشتر غرغرهاي و همهمه
 .داد مي راتکان سرش

 به و کرد عبور پاهایم وسههط از باکسههتر جي ي ناحیه از دوضههرب پاس یك
 .شد مقابل تیم بتزیکنان استهزاي و خنده وموجب رفت اوت

ش آوردن باال با مالروني.نکردم گل را دیگر پي در پي شوت سه سپس  تشم
 اي مساله هیچ:گفت و بدهد دلگرمي من به خواست

 !مرسی مي بهشون باش مطمئن!بکني رو خودت بازي کن لوك،سعي.نیست
 طرف به و کردم دریافت دیگر پاس یك.بودند جلو چهار به دوازده ها شههیر
 دسههتم.مبکوب سههبد داخل به ازباال را توپ تا پریدم باال به.افتادم راه به حلقه

 از که دیدم را توپ و.نالیدم درد شهههدت از و خورد حلقه ي میله به محکم
 .رفت بیرون به تخته باالي

 اتفاقي چه!من خداي اوه:))گفتم لب زیر شدم مي بلند زمین از که حالي در
 ((افته؟ مي داره
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 از.مقاپید هوا بود،در خورده حلقه پشههت به که را توپي زمین دیگر انتهاي در
نار  دور او از آسهههاني به و دادم خالي جا حریف پیکر غول بازیکن یك ک
 .آوردم خود زمین ي نیمه به را توپ و گرفتم سرعت.شدم

 امتیازي سهههه شههوت یك که کردم آماده را خود و انداختم حلقه به نگاهي
 فشک پشههت به کفشههم یك نوك کردم احسههاس.پیچید هم به پایم ولي.بکنم

 که حال همان در و خوردم سکندري خودم کفش روي درواقع خوردو دیگرم
 .گرفت آرام شیرها از یکي دست در که دیدم را توپ رفتم مي زمین طرف به
 کنم مي فکر.بودند ولو زمین روي پاهایم و ها دست.خوردم زمین به شکم با

 .شنیدند همه را آخم صداي
 .شنیدم سکوها روي از را تماشاچیان آه و خنده صداي هم من و

 ((افتاده؟ اتفاقي چه:))نالیدم.خندیدند مي من به داشتند ها بعضي.بله
 خودم از را در کردم سعي سر حرکت با و شدم بلند زمین روي از بود طور هر

 .دورکنم
 !.باشه داشته واقعیت نمیتونه.نداره واقعیت-

 لمس را شانسیم خوش ي جمجمه تا کردم ورزشیم شورت جیب در دست
 .گشتم را جیبم دو هر.راگشتم جیبم.کنم

 ...چي-
 .بود زده غیبش جمجمه.نداشت امکان. شد نمي باورم.نه

 دویدم نیمکت طرف به حال همان در و گشههتم مي را جیبم دو هر وار دیوانه
 !بگیرید تایم!اوت تایم:فریادزدم و



 وردهخ پولش و براق زمین کاوشگر چشمان بود؟با افتاده جیبم از جمجمه آیا
 .کاویدم رامي مسابقه

 .نبود آن از نشاني هیچ
 !((اوت تایم:))گفتم ملتمسانه
نار از را سههوت صهههداي یدم زمین ک ید.شههن یدا را آن حاال همین با  مي پ

 با.کاوید مي را زمین کف چشههمانم.کنم بازي توانسههتم نمي آن بدون!کردم
 پیکر غول بازیکن.نیمکت سههمت به دویدم به کردم شههروع تمام سههرعت

صادف هم با اینکه تا...ندیدم را حریف ستقیما.کردیم ت  یدهدو او سمت به م
 یك اب هایمان وسر.آخ گفتم اختیار بي که خوردم او به شدت با چنان و بودم
 .کردند برخورد دیگر

 تماشاچیان تمام کنم مي فکر که بود بلند چنان برآمد من نهاد از آخي صداي
شنیده آن نیز شند را شمم جلوي.پیچید سرم در کننده کور دردي.با  داابت چ

شن چنان سپس و تیره چنان شید قرص درون به گویي که شد رو  هنگا خور
 .کنم مي

ساس  به دارم کردم مي حس.برند نمي فرمان من از پاهایم دیگر که کردم اح
 میان در لحظاتي از پس.کنم مي سههقوط انتها بي و عمیق سههیاهي یك درون
 فراز بر باال آن در نوراني نقاط.آمدم هوش به رنگ زرد هاي نور هاي نقطه

 و پچید مي سههرم در درد از موجي چشههمکي هر با و زدند مي چشههمك من
 .رسید مي گردنم تاپشت
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یافتم تا زدم پلك قدر آن.پلکزدم بار چند  روي موجي هاي چراغ به که در
 .ام شده خیره استادیوم سقف

 دو در هایم دسههت و باال زانویم یك و بودم افتاده سههالن کف روي پشههت به
شت طرف  ینب هایي صورت اینکه تا بودم شده خیره سالن سقف به.قراردا

 بزرگ آدم چند وسههپس.بود بازیکنان ي چهره.شهههدند حایل سههقف و من
 دال رویم گرم هواي بالن یك مثل که بندیکس آقاي صههورت نگران،وسههپس

شك گلویم...((چه:))شد خارج گلویم از کلمه یك فقط. بود شده  شده خ
 .نبودم بلعیدن قادربه که خشك قدر بود؛آن

شمان.((نخور تکون جات لوك،از:))گفت مالیم صداي با مربي  اش تیره چ
 .کردند مي مطالعه مرا و بود زده زل چشمانم درون به

 رو تو االن همین.نکني حرکت کن سعي.شدي هوش بي ضربه اثر در تو))-
 ((.بریم مي اورژانس اتاق به
 !نه آه...چي؟:گفتم ناله با

 کف.برخاسههتم جا از لرزان زانوان با سههپس و گرفتم قرار پهلو به و غلتیدم
 یايدر یك در اینکه مثل نمود؛درسههت نمي ثابت پایم زیر بسههکتبال سههالن

 .باشم قایق سوار طوفاني
 ونلوك،تک:))گفت و بگیرد را بازویم تا کرد دراز را دسههتش بندیکس آقاي
 .((نخور

 افرادي ي دایره از تلوتلوخوران و کشهیدم بیرون او دسهت از را بازویم من اما
 انبیمارسههت...نه:))گفتم زار حالتي با.آمدم بیرون داشههتم قرار دراطرافم که
 !((نه



شتم نیاز که بود چیزي تنها جمجمه آن.کردم مي پیدا را جمجمه آن باید  و دا
 .شد مي درست چیز همه کردم مي راپیدا آن اگر

 ...جمجمه
 به تلوخورانتلو.بیوفتم زمین دوباره بود نزدیك و کرد گیر نفر یك پاي به پایم

 .خورد مي تاب پایم زیر چوبي پوش کف.رفتم رختکن سمت
 ((!برگرد...لوك))-

 حالي در. کردم باز را آن و دادم هل شههانه با را رختکن اتاق در.بود نه،محال
 لمقاب در.رفتم سههالن انتهاي طرف به گرفتم مي کمدها به را دسههتم یك که

 .خورد دیوار به محکم که کشیدم چنان را ودر ایستادم خودم کمد
 کجاست؟کجا؟-

 پس داشههتم برمي که را چیزي هر.گشههتم را هایم لباس هاي جیب وار دیوانه
 .انداختم مي زمین روز را هایش،آن سمبه سوراخ تمام گشتن از
 کجا؟کجا؟-

 یزن گرمکنم جیب در.نبود نیز پیراهنم جیب در.نبود شههلوارم هاي جیب در
 .نبود هم جا آن کمد؟نه،در کف.نیافتم را آن

شتم سالن کف در شده ولو هاي لباس ي توده روي از تلوتلوخوران  از و گذ
ستادیوم دوان دوان.رفتم سالن ابتداي طرف به کمدها دوردیف میان  طي را ا

 كبعد،ت لحظاتي.کردم ها پله از رفتن باال به شروع و شدم خارج در کردم،از
 .داشت قرار وطوالني خالي راهروي در تنها و
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مان یدم مي که طور ه خت زمین روي را هایم کفش جیرجیر دو  مي سهه
 نزدیك من به چنان سقف و ها دیوار که کردم مي احساس لحظه یك. شنیدم

ست ممکن که اند شده شار اثر در ا  چیز همه بعد لحظاتي شومو خفه آنها ف
 .شانس 13 کمد.رفتم خودم کمد سراغ به. دیدم مي خود جاي سر

 را فلق باالخره ولي.باشد صحیح قفل رمز تا کنم امتحان بار سه شدم مجبور
 .کشیدم را ودر کردم باز

 در که نفسي سپس.گشتم را دیگر جیب وسپس.کردم کتم جیب در را دستم
 سینه زا دستم با آن تماس شادي از بلند آهي صورت به بود کرده گیر ام سینه

 :شد خارج ام
 کجا؟کجا؟!کنم پیدا اونو کجاست؟باید -

 !آه،بله
یدم نمي خود پوسهههت در شهههادي از مه!گنج  خود دسهههت در را جمج

 !خوشحال واقعا.بودم خوشحال خیلي.رافشردم آن محکم.داشتم
یب از را آن مه.آوردم بیرون کتم ج  صههورتم وجلوي آوردم باال را جمج

 .ببینم بهتر را آن تا آوردم جلو.گرفتم
 .شد خارج گلویم از وحشت از فریادي سپس و

 شصورت...و.درخشیدند مي نه بودند قرمز نه.بودند تاریك و تیره!...ها چشم
 زشبا دهان.بود رفته بین از خندان و ناصههاف هاي دندان!بود کرده تغییر نیز
 .بود یافته انحنا پایین به ترسناك عصبانیتي از ناشي اخم یك در

گاه  !ممکنه غیر...نه: گفتم ناخودآ



 ي حدقه دو!نبود خبري قرمز اي شیشه چشمان از.گرفتم نور زیر را جمجمه
 هخیر من به انگیز خوف حالتي با جمجمه.بودند خاي چشمانش وعمیق گرد

 داد؟ رخ چگونه واقعه داشت؟آین معني چه تغییرات این.بود شده
 رد چیزي به کنم،چشههمم فکر آن ي درباره واضههح طور به بتوانم آنکه از قبل

 و کرد مي حرکت آهسههتگي به که نور یك.مالیم درخشههش یك.بازافتاد کمد
 .آمد مي جلو گویي که شد،چنان مي بزرگتر تدریج به

 در.قرمز نوراني دایره دو به.شههد تبدیل قسههمت دو به نوراني ي دایره سههپس
 .آن کف به نزدیك تقریبا و کمد قسمت ترین پایین

 نوراني قرمز ي دایره حال،دو همان در و فشردم مي محکم را جمجمه داشتم
 ي رهتی دیوارهاي.بود شده روشن کمد فضاي تمام.شدند تر نزدیك تدریج به

 تر نوراني لحظه هر که کردند مي منعکس را نوراني ي دایره دو آن،تصههویر
 دو چون سرانجام و شدند مي

 سههرخ چشههم دو دایره دو آن که شههدم متوجه.درخشههیدند مي آتش ي شههعله
 .بودند 13 شماره کمد درتیرگي که ور شعله و نوراني چشم رنگند؛دو

 به چنان نهاد بیرون به قدم کمد از آرامي به سههیاه ي گربه که حال همان در
 قرمز چشههمان با سههیاه گربه یك!بودم شههناور هوا در گویي که پریدم عقب
 داندن و برد عقب را هایش لب سیاه ي گربه!سابق سیاه گربه همان!ور شعله
 با و داد نشان را سفیدش هاي

 .رفت خرناسه طرفم به خشونت
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 ندچ نوراني سرخ دایره دو آن روشنایي مقابل در.خورد دیوار به محکم پشتم
 مي مشههتم در را جمجمه و لرزیدم مي ترس از حال همان در و.زدم پلك بار

 لندب کمد کف از سیاه ي گربه_بود گرفته درد دستم که محکم چنان_فشردم
 .گرفت خود به دیگري شکل وسپس.شد

شیدن قد به شروع سپس. شد ذوب گویي که چنان  رت بلند لحظه هر.کرد ک
 به هک سیاهي و بلند کت و و بود سیاه سراپا شدکه انسان یك شکل به و.شد

سید مي زمین شت تن به ر  دهش پنهان سیاه کاله یك تیرگي در صورتش.دا
 آتشههین چشههمان چشههمانش؛آن جز به...بود پنهان صههورتش ي همه.بود

 !ترسناك
 ((خواي؟ مي هستي؟چي کي تو...تو:))گفتم اختیار بي
 حرف به قادر که کردم نمي باور اصهال.خوردم یکه خودم صهداي شهنیدن از

شم زدن شردم دیوار به را خود.میلرزید سراپایم.با  موجود.نیفتم زمین به تا ف
 کاله زیر از داري خش غرش صههداي.شههد دور کمد از آرامي به پوش کاله

 زمین روي هاي برگ شههدن خرد ي زمزمه شههبیه که شههد؛صههدایي شههنیده
 .شد توتمام شانس...لوك،:بود

 !آه،نه: نالیدم
ست یك ستخواني د ستین از ا ست از را جمجمه و آمد بیرون سیاه آ  من د

 .قاپید
 !نه!نه: گفتم آمیز اعتراض لحني با
 ...شد تمام تو شانس-



یدم زده وحشهههت و لرزان صهههدایي با  کي...هسههتي؟کي کي تو:))پرسهه
ستي؟چطور  دارم که شدم متوجه((خواي؟ مي شدي؟چي من کمد وارد ه

 .کشم مي جیغ
 .شد تمام تو شانس-
صفانه: زدم فریاد ناراحتي با ست من !  ارمد احتیاج بهش هنوز چرا؟من آخه!نی

 ...شد تمام...شد تمام: کرد زمزمه پوش کاله موجود
 جمجمه استخواني دست.درخشیدند مي کاله نقاب زیر از سرخش چشمان

 .بود داشته نگه سیاه سراسر روپوش راجلوي کوچك ي
 !دارم احتیاج جمجمه اون به من!دارم احتیاج شانس اون به: نالیدم

 .قاپیدم او از را آن سرعت و شدت با
 !باشه پیشم باید!دارم احتیاج آن به-

شماني با و گرفتم صورتم جلوي و آوردم باال را جمجمه  رهخی آن به نگران چ
 بود؟ آمده سرش بالیي چه.شدم
 و جنبید مي من دسههت در هم جمجمه...جنبید مي آن داخل در چیزي یك

 ...کرد دستم کف خوردن وول به شروع سپس
 صههدها از پوشههیده جمجمه...!((اوه:))آمد بر نهادم از ناله آن ي مشههاهده با

 .خزیدند مي آرامي به که بود کوچك کرم
 نوزدهم فصل

http://www.roman4u.ir/


.  رفت سههالن طرف ان به زمین با برخورد از پس و افتاد دسههتم از جمجمه
 رمک دیوار به آن کشههیدن با داشههتم سههعي و دادم مي تکان را واردسههتم دیوانه
 . کنم جدا پوستم روي رااز انگیز نفرت هاي

شمان شش سیاه نقاب زیر در سرخ چ شتري درخ  ودموج.  بود کرده پیدا بی
 شههانس از اینجا تا تو لوک،: گفت دار زنگ و خشههک باصههداي پوش سههیاه
 آن بهاي باید و رسیده پایان به شانست حاال اما...  اي بوده برخوردار زیادي

 بپردازي را
ساس ضالت کردم اح شمان آن به. اند شده چوب مثل گلویم ع شین چ  آت

 . دهم تشخی  نقاب آن زیر در را صورتي داشتم سعي و بودم شده خیره
 « بپردازم چي؟ ؟ »

شتم د سعي سي چه ببینم دا  من اب کردن صحبت حال در نقاب آن پس از ک
 . است
 يلوک،خیل: » گفت که شنیدم را صدایي که دیدم را هنا و برگرداندم را رویم

 « متاسفم
 شده خم جلو به.امد مي طرف این به سرعت به چرخدارش صندلي روي

 . چرخاند مي را صندلي هاي چرخ دودست هر با و بود
 « چي ؟...هنا. »...  اورم زبان بر که یافتم نمي را کلماتي

 « متاسفم واقعا: » . تکرارکرد هنا
 « متاسف؟ »

 مي پر را چشههمانش که دیدم را اشهههک قطرات آمد مي جلوتر که همچنان
 مي سههرخ هاي جوش از پوشههیده صههورت روي آرامي به سههپس و کردند



 کرارت را او حرف مبهوت و گیج کامال و بود افتاده چرخش به سههرم. غلتیدند
 . بودم کردم

. نک باور لوک،! کرد کار این به وادار منو اون:  گفت مانند ناله صداي با هنا :
 کرد وادار منو اون خدا به ولي بکنم رو کار این خواستم نمي من

ستم سپس شار محکم و گرفت را د ستش. داد ف  راتقط. بود یخ سردي به د
 . غلتیدند مي پایین به هایش گونه از اشک

 «! برانگیز احساس چه: »  گفت روح بي و خشک صداي با دار نقاب موجود
 « کرد؟ چی به وادار رو تو اون...  هنا:»  پرسیدم ناباورانه

ستم هنوز که درحالی هنا شار را د  کرد وادار منو اون... اون:  گفت داد می ف
 بدم تو به رو جمجمه

 « چي؟»  لرزید مي ترس حدودي تا و حیرت از صدایم .
 ممیکرد فکر. کردم پیدا اونو کردم مي فکر من...  ولي دادي؟ من به اونو تو

 من:  گفت کرد مي پاک دست دو هر با را خیسش هاي گونه که حالي در هنا
 یادت رو هایي موقع اون. بودم برخوردار خوبي شهههانس از طوالني مدتي

 پشههت من به شههانس بعدش ولي بودم؟ شههانس خوش خیلي من که هسههت
 اسکلت کرد وادارم اون... . کرد وادار اومنو و. شد تیره رنگش جمجمه. کرد
 بذارم تو اختیار در رو

 ه؟کی اون ولي:  پرسههیدم گونه فریاد لحني با. کردم مي نگاه را او ناباورانه
 بکنه؟ رو کار این تونه مي چطوري
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 دار نقاب موجود درخشیدند عصباني خورشید دو همچون سرخش چشمان
 :گفت رعدآسا صدایي با
شدي متوجه حاال تا- شدي؟ متوجه حاال تا لوک، ن شتم مالک من ن . سرنو

 ازشانس کسي چه و خوب شانس از کسي چه گیرم مي تصمیم که هستم من
 !باشه برخوردار بد

 .... است احمقانه... این!... نه: !  نالیدم کنان زمزمه
 دست در من کنترل. میگه راست:  گفت لرزید مي صدایش که حالي در هنا

 تو کنترل حاال و اونه
 : داد ادامه و شد دوال رویم وسپس

 و يکن استفاده شانسي خوش همه ان از تواني مي که کردي مي فکر واقعا تو
 ؟...نپردازي ان براي بهایي

 :گفت بود چسبیده بازویم به که حالي ودر ارام لحني با هنا
 بهت هم فرصههت یه حتي بدم تو به رو جمجمه خواسههتم نمي من لوک ...-
 ازت مسهههابقه موقع میاد یادت میاد؟ یادت؟...برگردوني بهم اونو که دادم

 نه یا دیدي اونو ایا که پرسیدم
 ردمک احسههاس.  دادم تکان حرفش تایید نشههانه به بار رقت حالتي با را سههرم

 . است شده داغ صورتم
ستم مي من: داد ادامه هنا ست پیش که دون سش اونو چرا.  تو  من ندادي؟ پ

 بمونه پیشت خواستم نمي چون...  گردوني برش که دادم فرصت بهت
 :گفت دار زنگ خشک صداي همان با سرنوشت مالک

 ...دارید تعلق من به شما دوي هر حاال! ... شده دیر خیلي دیگر حاال ولي



 قبول رو اراجیف این از کدام هیچ من!  وجه هیچ به: زدم فریاد معترضهههانه
 است مزه بي شوخي یه...  یه فقط این!  محاله چیزي چنین!!  ندارم

 « کن نگاه من به.  نیست شوخي متاسفانه: » ... گفت اهستگي به هنا
 صههندلي و شههده باندپیچي پاي و قرمز هاي جوش از پوشههیده صههورت به و

 . کرد اشاره چرخدارش
صرانه  ادد نخواهم اجازه من! افتاد نخواهد اتفاقي چنین من براي!  نه: گفتم م

 کنم مي تیین را سرنوشتم خودم...  خودم من! ... 
 که داد سهر قهقهه چنان خود خشهن و دار زنگ صهداي با سهرنوشهت مالک

شتر اش خنده.  خورد مي تکان سیاهش روپوش ش هاي سرفه شبیه بی  کخ
 :گفت خنده میان در. بود

سرک، شت توني مي که کني مي فکر واقعا تو پ ست رو سرنو  هر!  بدي شک
 مي قعاوا که کني مي فکر تو!  کنم مي کنترل من افته مي اتفاق روکه چیزي

 کني؟ اقدام سرنوشت علیه توني
 ردهب یه به که نمیدم اجازه من!  گي مي چي تو که نیسههت مهم برام: زدم فریاد

شم تبدیل  سرنوشت ارباب توني نمي تو! ...  کني کنترل منو توني نمي تو!  ب
 با. شههدند تر کمرنگ نقاب زیر در سههرخش چشههمان. کشههید عمیقي نفس

 :گفت خشونت
 رطو هر خوب خیلي ؟ کنم اثبات تو به را خود قدرت من است الزم واقعا ایا
 ...خواهي مي تو
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 ابنق درون بودم قادر که بود شده نزدیک من به انقدر. شد خم جلو به سپس
 ور شعله چشم دو فقط!  است صورت فاقد او که ببینم توانستم مي. ببینم را

 . بودند شناور سیاهي در که بود درخشان
 : گفت خشکش صداي با

 انهمتاسف هست؟ یادت داشتي استادیوم در که را بیهوشي حالت ان...  لوک
 هب دسههت یک. اسههت بدتر کني مي فکر که چه ان از وضههعیت بگویم باید

 ...بزن گوشهایت
 « چي؟ »
ست و شهایم طرف به اختیار بي هایم د ساس.  رفت گو ستم کردم اح  رت د

 .شد
 ... گرم مایعي
 خون حال در هایم وگوش بود الود خون انگشتانم. اوردم پایین را هایم دست
 ! بودند ریزي
 قطرات سپس و کردم مي حس را گوشم هاي الله روي گرم خون امدن پایین

 . غلتیدند مي فرو گردنم سپس و گونه روي که را خون گرم
 ارباب دادم فشههار و گذاشههتم هایم گوش روي را هایم دسههت کف وار دیوانه

 . اورد نخواهد بند را ریزي خون کار این لوک،:.گفت کنان زمزمه سرنوشت
.  داد خواهد ادامه ریزي خون به طور همین.  شهههد نخواهد لخته خون آن

 ...بزرگ شانسي بد...  است شانسي بد خیلي
 ... بیار بند رو ریزي خون!  کنم مي خواهش...  نه: افتادم التماس به



 آیا ؟ کردي پیدا اعتقاد من به حاال: درخشههیدند دوباره نقاب زیر چشههمان
 داري؟ تعلق من به تو که داري قبول
 ... کردم باور.  خوب خیلي...  خوب خیلي: گفتم

 بهاي باید شما.شما هردوي سرنوشت... است من دست در تو سرنوشت -
 ...اشیدب رو به رو شانسي بد با باید حاال. بپردازید اوردید که را هایي شانس

سانه شتر من به کنم مي خواهش...  نه: گفتم ملتم ضاع.  بده وقت بی  نم او
 هر من...ناش تیم...انیمیشن برنامه...  بسکتبال تیم.شد مي بهتر داشت تازه

 بده بهم بیشتري وقت ولي... میکنم بگي کاري
 نیست کار در بیشتري وقت -

شک صداي شي دیوارهاي از دار زنگ خ  هاي شعله.  شد منعکس شده کا
 . جهیدند بیرون نقاب درون تیرگي از خشم

 رنوشتس مالک.  گرفتم سنگر هنا پشت.  نتوانستم ولي بزنم حرفي خواستم
 :گفت

 اما ...
 نمک مي انتخاب من را شما شانس بعد به این از!  هستید من کنترل در شما-
 خواهید مي بگیرم؟ آسان هردویتان براي خواهید مي آیا! 
نت با له...  ب: گفتم لک لک کاری هر. کنم مي بگي که کاري هر...  ب  ما

 .بودند شده کمرنگ ها چشم.  کرد سکوت طوالني لحظات براي سرنوشت
 به روعش دوباره وسپس.  کردند نشیني عقب دوري فاصله به گویي که چنان

 . کردند درخشیدن
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 تاس کاري این ، بگیرم اسان شما دوي هر به خواهید مي اگر: گفت باالخره
 ...دهید انجام باید که

 بده دیگر کس به را جمجمه: داد فرمان سرنوشت مالک
 !؟ بدم دیگه یکي به اونو من خواهي مي تو...  تو؟ چي؟:  گفتم زده وحشت

 زدند برق نقاب زیر در ها چشم
سرک به را ان - سترچ که گنده پ ست مدتي بده زنند مي صدایش ا  شمواظب ا

 در هم اورا سههپس و. کنم مي هدیه او به شههانسههي خوش ماه دو.  هسههتم
 اورم مي در خود مالکیت

!  نیست درست کار این!  بکنم رو کار این تونم نمي من ، نه: کردم اعتراض :
 ... این

 :گفت و برآورد خشم از حاکي غرشي سرنوشت ارباب
 نرم پنجه و دسههت شههانسههي بد با عمرت بقیه براي خودت صههورت ان در-

 !ات خانواده در کسي هر و تو.  کرد خواهي
 هدوبار گرم خون کردم احساس.  رفت مي گیج سرم.  لرزیدم خود به ترس از

 . کرد گوشم از ریختن به شروع
 اهير همان در را اسههترچ توانسههتم مي آیا ؟ بکنم را کار این توانسههتم مي آیا

 ؟ بودم افتاده آن در خود که بیندازم
ساس شرد را بازویم هنا کردم اح شم در که شنیدم را صدایش سپس و ف  گو

 :گفت



 عالوه به.  ماسهههت شهههانس تنها این. بکني رو کار این ناچاري تو ، لوک -
 استرچ. دشمنه یه.  نیست تو دوست که اون ؟ نه مگه...  اونه خواهان استرچ

 کنه مي رو تو شانس ارزوي هم حاال و کرده رواذیت تو مدت این تمام در
ست ست در سترچ.  ا ست ا ستم مي من آیا ولي. نبود من دو سئوولیت توان  م
سترچ زندگي نابودي ستم مي آیا بگیرم؟ عهده به را ا سیر با توان  در او ردنک ا
 ؟ باشم او بدبختي مسوول سرنوشت مالک دست

 شده خیره من به چرخدارش صندلي روي از خود ملتمسش چشمهاي با هنا
 :گفت لب زیر ارامي به.  بود

 . بده نجات خودمونو ، لوک.  بکن کاررو این -
 :گفتم لرزان صداي با و کردم نوشت سر مالک به رو

 کنم مي کارو این...  خوب خیلي-
 درامدند افتاب زردي به سههرخي واز درخشههیدند نقاب زیر هاي چشههم

 و ندک مي پرواز باال طرف به که رسید نظر به و شد باز هم از گشاد روپوش.
 ارامي به سپس و شدند گسترده ما روي بر خفاش اساي غول دوبال همچون

 . . امدند پایین
 حرکت به قادر. ام شههده احاطه عمیق تاریکي یک توسههط کردم احسههاس

 شههدیدا. تر سههیاه...  تر سههیاه...  شههد گسههترده من روي بر تاریکي. نبودم
 درست.  کردم مي شدگي گم احساس و بود سردم.  کردم مي سرما احساس

 سههپس و. باشههند کرده مدفون اي زده یخ و سههرد زمین در مرا که بود مثالین
 شمکچ سرم باالي که دیدم را نوراني هایي نقطه باالخره تا زدم پلک بار چند
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 آنقدر....  شهههدند تر پررنگ تدریج به سههفید نوراني هاي نقطه.  زنند مي
 . بکشم در را چشمانم مجبورشدم که نوراني
 ستادیوما کف.  ام برگشته ورزش سالن به که شدم متوجه تا کشید طول مدتي
.  بودند زده حلقه دورم دیگران و ها بچه از تعدادي.  بودم افتاده زمین روي

 . مضطرب هاي وصورت نگران چشمان
 آقاي.  شههناختم را او امد تر نزدیک که صههورتش.  شههد دوال رویم نفر یک

 گردنش از صههورتش.  بود شههده خیره من به که بود بسههکتبال مربي بندیکس
 ممفهو نا اي زمزمه صورت به کلمات ولي بزنم حرف کردم سعي. بود اویزان

 . شد مي خارج گلویم از
 « ؟...آقاي ...»-
 :گفت آرامي به بندیکس آقای

 که باش مطمئن ولي بودي شهههده بیهوش تو.  نخور تکون جات از ، لوک-
 افته نمي برات اتفاقي

 « بیهوش؟ »
 « راهه در امبوالنس یک.  بخواب حرکت بي همونطور: » گفت دوباره او

 مغزي؟ ضربه و بیهوشي
 . است نیفتاده اتفاق بودم دیده انچه که دریافتم
شمان ان نقابداربا موجود شت مالک. ور شعله چ  شماره کمد از که ، سرنو

هاده بیرون قدم 13 مان.  شهههانسههي خوش گرفتن پس.  بود ن  کردن رد فر
 ! بودند نیفتاده اتفاق کدام هیچ ها این. استرچ به جمجمه



 ضربه اثر در که بودند کاب*و*سي همه ها این.  بودند رویا یک همه ها این
 . بود شده ظاهر من بر سرم به
ستم جا از شاچیان سکوهاي.  کرد مي حرکت پایم زیر زمین.  ج  رنظ به تما

 . دیگر سمت به سپس و...  بودند شده متمایل سمت یک به رسد مي
 سکوهاي انتهاي در و دیوار کنار در خود چرخدار صندلي در که دیدم را هنا

 . بود نشسته اول ردیف
 :گفتم خود به خوشحالي با
 هیچ و ایم نکرده راترک اسههتادیوم هرگز ما پس! اسههت اسههتادیوم در هنوز او-

 ...یک هیچ. اند نیفتاده اتفاق وقایع آن از یک
 ، باشههم متوجه که این از قبل! کردم مي آزادي احسههاس و بودم خوشههحال

 . دویدم مي در طرف به داشتم
 « وایسا!  لوک هي!  لوک: »زد فریاد که شنیدم را بندیکس آقاي صداي

 و خالي راهروهاي طرف به که یافتم اسههتادیوم از بیرون در را خود وسههپس
 . دویدم مي سرعت تمام با.  دویدم مي تاریک

 کردم مي جا آن از شدن دور به اشتیاق احساس و. کردم مي شادي احساس
 . کاب*و*س از فرار...  مدرسه از شدن دور! 

 ؟ خیر یا کردم توقف کمدم جلوي آیا
 و لباس شههدم آزاد هواي وارد وقتي چون باشههم زده سههر کمد به باید حتما

 هک دیدم را ماه.  نهادم بیرون زده یخ هواي درون به قدم.  بودم پوشیده کاپشن
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سک یک صورت به سمان در اي نقره دی .  دز مي لبخند من به تیره ارغواني آ
 . دادم فرو را شامگاهي پاک سردو هواي و ایستادم اي لحظه

 محل به و کردم طي دوان دوان را آموزگاران پارکینگ محوطه عرض سههپس
 حاال و بودم امده مدرسههه به دوچرخه با روز آن.  رسههیدم ها دوچرخه پارک

 . برگردم خانه به تر تمام چه هر باسرعت داشتم قصد هم
قدر حالي احسهههاس آن مام بودم قادر که کردم مي خوشهه نه تا راه ت  را خا

 . چسبیدم را آن فرمان و پریدم دوچرخه روي. بر*ق*صم
 زمین روي بر فلز شدن کشیده خشک صداي داشت وجود اشکال یک ولي

ستیکم امدم پایین دوچرخه از. شنیدم را ستی دو هر...  نه.  بود پنچر ال  کال
 . بود پنچر ام دوچرخه

 .. شانس این به لعنت...  اوه:.  گفتم لب زیر
 ؟ افتاد چگونه اتفاق این

شت اهمیتي ولي صمیم.  ندا  دافر و بگذارم جا همان را دوچرخه که گرفتم ت
 هب و کردم دویدن به شههروع دوچرخه پارکینگ عرض در.  ببرم خانه به را آن

ساس. رفتم خیابان طرف شم بند کردم اح ست شده باز کف  انوز یک روي.  ا
 . دش کنده انگشتانم میان در کفش بند ولي ببندم را آن بند تا نشستم

 کفش بند تا چند من.  نیسهههت اي مسهههأله و ندارد اهمیتي:  گفتم خود به
 بانخیا روي پیاده بر قدم و افتادم راه به پیاده سههپس و دارم خانه در اضههافي

 ار تشویق و فریادها صداي. گذشتم خیابان ازعرض لحظاتي از پس و نهادم
 شنیدم مي سرم پشت در استادیوم از
 . باشد شده شروع دوباره باید بازي که زدم حدس .



 !! استرچ باشي موفق:  گفتم لب زیر
 باد ولي اریدب مي آرام ابتدا.  شد شروع باران که بودم نرفته بیشتر خیابان یک

 زیپ. کرد آغاز باریدن تمام شههدت با باران سههپس و یافت افزایش تدریج به
 باد علیه انمبتو تر سریع تا شدم دوال کمي و کشیدم باال گلو زیر تا را کاپشنم
 يدیگر از پس یکي ، زده یخ آب از امواجي صورت به باران ولي کنم حرکت

 . داشت مي باز رفتن از مرا و خورد مي ام وسینه سر به
 و رخشاند تیغه سپس و.  شنیدم سر پشت از را چیزي شکستن شبیه صدایي

شاخه شن را خیابان طرف آن خان  که دیدم را صاعقه چند  دنبال به و کرد رو
 . لرزاند را زمین که شنیدم را رعد کرکننده غرش آن
 انبار و باد نیروي مقابل در درختان.  دادم هل جلو به را خود نیرویم تمام با

ستن مرز تا تقریبا  یک هب.  نبودم حرکت به قادر نیز من.  شوند مي خم شک
 . گرفتم پناه آن هاي شاخه زیر و بردم پناه تنومند درخت

 یمپا جلوي شکسته شاخه و شکست را آن از اي شاخه صاعقه ضربه یک اما
 . افتاد زمین به

 ! شوم له شاخه زیر بود نزدیک
ستگي هاي تیزي ، حال همان در و.  پریدم شاخه روي از ستم آن شک  را د

ند دیگر برق یک. داد خراش مد فرود جلوترم متر چ  را خیس چمن و آ
 . سوزاند
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 ار پایم جلوي باران پرده میان از داشههتم وسههعي بودم کرده تنگ را چشههمانم
 ، ودب امده فرود صاعقه که قسمتي آن در.  شد بلند هوا به دود ازچمن.  ببینم

 . بود شده سیاه وزمین سوخته چمن
 نفسههم. ریخت مي فرو من بر آبشههار همچون باران.  داد هل عقب به مرا باد

 . بکشم نفس کردم سعي.  بود شده تنگ
ست...  باران وراي در...  سپس و شت در در  دو...  تیره آب سنگین امواج پ

شان نور شم دو.  رادیدم درخ  ... اتومبیل سوخت  نیم چراغ دو مثل.  سرخ چ
 . بودند مراقب و کردند مي حرکت من با همراه که شیطاني چشم دو

 ... سرنوشت مالک
 . نبوده کاب*و*س یک بودم دیده چه آن.  شد روشن برایم چیز همه ناگاه به

 همه و همه...  باران شهههدت ، صهههاعقه توفان، ، چرخ پنچري که دانسههتم
 معبر از و رسههیدم مان خانه به بود کندني جان هر به. بود قدرت از نمایشههي

 خانه در طرف به باغچه میان
 سنگ روي بر صورت با و خوردم سر آن لیز فرش سنگ روي.  کردم حرکت

 . آمدم فرود خیس هاي
 « نه...  ن ن ن ن »
 صههداي یک. آمدم در جلوي تا خوران تلو تلو و شههدم بلند جا از زحمت به

 یکي و برگردانم را رویم کرد وادارم چیزي شههکسههتن کننده کر و رعدآسههها
 رنظ به.  بود شده نیم دو به وسط از که دیدم را خانه جلو بلوط هاي ازدرخت

سیددر مي  همچنان ولي لرزید نیمه یک.  کند مي سقوط آرام حرکت یک ر



 خانه سههقف روي بر آرام آرام تنومند پیر درخت دوم نیمه ولي.  ماند سههراپا
 . آمد فرود

ستند ها پنجره  روس با همراه و سرخوردند پایین به سقف ها شیرواني.  شک
 نگز روي را انگشتم و پوشاندم دست یک با را سرم. افتادند زمین روي صدا

شتم شار وار دیوانه و گذا شت دو هر با سپس. دادم ف  یادفر و کوفتم در به م
 ؟ بودند رفته کجا آنها کنید باز ، مامان ، بابا!  بازکنید: »زدم

 ؟ کردند نمي باز را در چرا پس.  بودند روشن خانه هاي چراغ
 ینهمچن و بود گرفته را خیابان تمام باران آب.  پراند جا از مرا رعد غرش یک

شار همچون در جلوي سایبان سقف روي از  امواج.  ریخت مي پایین به آب
 دیوار جلوي آجرهاي به شهههدت با و لرزاند مي را پذیرایي اتاق پنجره باران
 . خورد مي خانه

 از دیگري غرش میان در آمد درد به دستم تا کوفتم مشت خانه در بر آنقدر و
 کنید باز را در: زدم فریاد رعد

 ههمسای خانه طرف به.  شنیدم را اي پنجره شدن کشیده عقب صداي سپس
 اقات پنجره از را سرش که دیدم را ژیلیس خانم باران امواج میان واز چرخیدم
 باران صهههداي سههرو میان در ولي ، گفت چیزي.  بود آورده بیرون خوابش

 . بشنوم نتوانستم
 رفتن اونا ، لوک!  نیسههتن خونه: شهههدم فریادش شههنیدن به موفق باالخره .

 . بیمارستان
 ؟ بودم شنیده درست آیا.  شد کنده جا از قلبم
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 ؟ گفتي چي ؟ چي: پرسیدم
له از پدرت فقط.  نبود چیزي تاد ها پ به حالش.  اف  به اونو ولي.  خو

 بردن اورژانس ،بخش بیمارستان
 نه ، آه-
 ... نه!  نه!  نه: کوبیدم خانه در به محکم مشت با

شت مالک شت سرنو شان من به را خود قدرت دا شت.  داد مي ن  من به دا
شان ست در قدرت دادکه مي ن ست د شت.  کی  ار زندگیم بقیه از اي گوشه دا

 . نمایاند مي من به
 خیلي: زدم فریاد حنجره اعماق از و کردم حلقه دهانم دور را هایم دسهههت

 ! خوب
 باد و چکید مي فرو زمین به ها لباس درون از و ریخت مي سرم روي بر آب

نه دیوار به که بود کرده وادارم یه خا یاد بدهم تک  تو ، خوب خیلي: زدم فر
 ...شدي برنده

 ...کاري هر!  کنم مي بخواهي کاري هر
 . دادم استرچ به را جمجمه بعد روز صبح.  کردم چنین سپس و

 دادن.  بود ایسههتاده کمدش جلو که دیدم را اسههترچ ها کالس شههروع از قبل
 . بود دنیا در کار ترین آسان او به زردرنگ اسکلت
 کوله. گشههت مي چیزي دنبال داشههت و بود شههده دوال کمدش توي اسههترچ
 را آن و آوردم در شههلوارم ازجیب را جمجمه.  بود زمین روي باز اش پشههتي
 . انداختم او پشتي درکوله

 . اوست اختیار در جمجمه که دانست نمي حتي و ندید چیزي هیچ او



 خبر چه...  استرچ سالم: » گفتم ، کند جلوه آرام داشتم سعي که صدایي با
 «؟

 ام آورده او سر بر بالیي چه من لحظه همین در که ندهد نشان صدایم داشتم
 . کرد خواهد نابود همیشه براي را او زندگي کاریکه –

ستم شرد چنان را د  ؟ چطوره سرت!  پهلوون سالم: گفت و گرفت درد که ف
 ...نکرده تغییري اون بدترکیبي

 خندید سپس و
 «؟ سرم: »پرسیدم.  دوختم او به را ام خیره نگاه

صادف: گفت سته سرت اگه.  بود بدي خیلي ت شک شه ن  ختيس به باید با
 نیست؟ بد که حالت...  باشه سنگ

 « خوبم هم خیلي ، نه: » .  دادم جواب
 بازي دادي فرصههت من به که ممنون حال هر به: »  گفت و خندید اسههترچ

 « کنم
ستن به شروع سپس و شتي کوله هاي بند ب شت کوله به. کرد اش پ شم يپ  چ

 به که اي ،جمجمه کردم مجسم خودم پیش آن درون در را جمجمه و دوخته
 به شههروع دوباره احتماال که ریزي و سههرخ چشههمان ، بودم کرده رد اسههترچ

 خوبي هاي فرصههت و شههانس از مدتي تا اسههترچ.  بود کرده درخشههیدن
 ... بعد ولي.  بود خواهد برخوردار
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 عًداب بتونیم تو و من شاید:  گفت بست مي را کمدش در که حالي در استرچ
 نظر هب تو که بدم یاد تو به مفید نکته چند تونم مي من.  کنیم تمرین کمي
 ...کني مي کار چه داري بدوني برسه
 « شاید...  آره: » .  گفتم

سترچ چهره حالت شو:  گفت.  شد جدي ا ست ستي بد تو...  بخواي را  . نی
شرفت خیلي...  گم مي جدي ستي خوب هم خیلي ، واقع در.  کردي پی  ! ه

 گم مي جدي... 
 . کرد مي تعریف من از داشت استرچ.  نبود باورکردني برایم
 « بوده شانسي چیز همه: » .  گفتم کنان من من و انداختم باال را ام شانه

 کاري اچیز این به شانس ، پسرجون!  محاله!  شانسي بله:  کرد تکرار استرچ
شي شانس.  کنم نمي شوخي.  آدمه خود مهارت و تالش همش.  نداره  نق

 !!کردي پیشرفت خودت.  نداشته هم تو مورد در و نداره آدم زندگي در
ستي آدم را خودم باره یک به و دادم قورت را دهانم آب سختي به.  رفتم وا  پ

 . کردم احساس
سترچ شتي کار چه من و بود مهربان من با همه این ا  داده انجام او مورد در ز

 ! بودم
 مالک بردگي عمر یک و شههانسههي بد عمر یک با او که بودم شههده باعث من

 . باشد رو روبه سرنوشت
 رفت مي یادم علوم دفترچه داشت...  اوه: » . آورد خود به مرا استرچ صداي

» 



 کند ازب را آن تا برگشت کمد طرف به و گذاشت زمین روي را اش پشتي کوله
 یرهخ زمین روي پشتي کوله به داشتم تهوع و سرگیجه احساس که حالي در. 

سیدم مي خودم از مرتب ؟ کردم مي باید چه. بودم شده  نمبک باید چه که پر
 ؟

 . یافت ادامه روز تمام هایم شانسي بد
شتباه جبر امتحان سواالت به سخ ا  یکليو خانم.  گرفتم صفر نمره و دادم پا

 . کنم کار بیشتر نیفتم را واحدم خواهم مي اگر دادکه هشدار
 شدم نآ متوجه وقتي و بود شده فاسد کردم باز که را شیرم پاکت ناهار هنگام

 جلوي را هایم روده و دل تقریًبا سههپس و.  بودم خورده را آن از قلپ یک که
شتم ناهار از پس. آوردم باال همه شویي آیینه جلوي دا ست  يم شانه را سرم د

 دسته یک ناگهان که کردم
 از دیگر دسته یک سپس و زد خشکم ترس از.  دیدم شانه هاي دنده الي مو

 . شد کنده شانه هاي دندانه الي موهایم
 ! داد خواهم دست از را موهایم تمام زودي به که شدم متوجه

 خمی یک به پیراهنم آسههتین که آمدم مي بیرون شههویي دسههت از زده شههتاب
 پشههت از و ندیدم را ویکلي خانم که بودم ناراحت آنقدر.  شههد پاره و گرفت
 و کرد پرواز هوا به داشههت دسههت در که قهوهاي فنجان. خوردم او به محکم

 او پاي سرو به سوزان داغ قهوه
 رد آرامي به چرخدارش صندلي با او.  کردم پیدا را هنا مدرسه از بعد. پاشید
 صورتش و بود پیچی باند هنوز پایش.  رفت مي خروجي در طرف به راهرو
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 از یکي که شههدم متوجه و.  سههرخ هاي لکه و ها جوش از پوشههیده همچنان
 . بود بسته تقریًبا و کرده ورم نیز هایش چشم

 . کنم صحبت باهات باید...  هنا:  زدم صدایش
 «؟ کردي ردش: »  پرسید مانند زمزمه صدایي با او
 «؟ چي »
 :گفت آهسته صدایي با
 ما ؟ کردي رد اسههترچ به رو جمجمه تو.  ام داده دسههت از را صههدایم من -

 ندید به قادر سههختي به من.  کنیم عوض شههانسههمونو باید ، نداریم اي چاره
 هب بیني مي که طور همین و.  خاره مي وار دیوانه بدنم تمام پوسههت.  هسههتم
 بدم ادامه وضع این به دیگه تونم نمي من ، من...  زنم مي حرف... سختي

 « کنم پیدا رو سرنوشت مالک باید من: » .  گفتم
 :گفت ملتمسانه و چسبید را پیراهنم پاره آستین هنا

 این! کني اطاعت دسههتوراتشههو باید.  بدي انجام گفته که رو چي هر باید تو-
 ماس شانس تنها

 «؟ کنم پیدا اونو تونم مي چطوري: »  پرسیدم
 :گفت نوامیدانه هنا

یدا اونو تو - یدا رو تو اون ، کني نمي پ نه مي پ حل در اون.  ک  بد هاي م
سي سته هاي آیینه مثل جاهایي ، شه مي ظاهر شان  عدد که جایي یا و شک

 باشه شده نوشته13
 « بیا من با: »  گفتم



شتند که ها بچه تا چند براي ، راه سر.  کردم هدایت کمدم طرف به را او و  دا
 مي دلم خیلي.  دادم تکان دسهههت رفتند مي اسههتخر به شههنا تمرین براي

 . بود تر مهم فعال کارم اما بودم مي آنها با خواست
شت مالک با باید ما:  گفتم هنا به  از ارهدوب اون شاید.  کنیم صحبت سرنو

 بشه ظاهر من کمد توي
شاند مي من دنبال به را خود سختي به که حال همان در هنا  و نالید درد از ک

 :گفت ناالن
 « !کنه مي درد خیلي پام » -

 « شه مي تموم ما هاي شانسي بد که داده قول اون ولي: » .  گفتم
 را سههالن ترشههیده هواي از موجي.  کردم باز را درش و وارد را کمد قفل رمز

 . کردم حبس سینه در را نفسم نخورد هم به حالم که این براي. پرکرد
 « ببین: » ...  گفت و کرد اشاره کمد کف به زده وحشت هنا

شک تعدادي سد حال در و مرده انها همه.  بود کمد کف مرده گنج  شدن فا
 . بودند

 فکر ؟ کجاسههت خودش ولي...  گذاشههته هدیه ما براي اون:  گفتم لب زیر
 بشه؟ پیداش:کني مي

 مانچش درخشش ، بعد لحظاتي.  بکشیم انتظار زیادي مدت نشدیم مجبور
 کگنجش توده روي از پوش تیره موجود سپس و.  دیدم کمد درانتهاي را سرخ
 چشههم ورش شههعله چشههمان.  گرفت قرار ما وجلوي گذشههت مرده هاي
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 خش صهههداي همان با.  بود شهههده پنهان سههیاهش نقاب زیر در همچنان
 :دارپرسید

 مفراه من براي جدید بردۀ یک آیا دادي؟ انجام بودم گفته که را آنچه آیا » -
 ؟ کردي

 : ادم د جواب ، بدزدم نگاهش از را نگاهم داشتم سعي که حالي در
 نپایا ما هاي رنج به که توسههت نوبت حاال و ؟ نبود همین قرارمون مگر بله

 ...کني مي تموم مارو شانسي بد دادي قول که همانطور!  بدي
 «! نه: »  گفت آرامي به او و شد پایین و باال هوا در نقاب

شکمان ترس و حیرت از من و هنا شش. بود زده خ  بال دو همچون سیاه پو
 : گفت انگیزش حشت و صداي با او و جنبید هوا در خفاش

ستید موقعیتي در که کنید مي فکر شما آیا شت مالک با که ه  عاملهم سرنو
 شههما!  دهم نمي قولي کسههي به من!  کنم نمي معامله کسههي با من کنید؟

 !باشید قانع بزند رقم برایتان سرنوشت چیزیکه هر به ناچارید
 «! که دادي قول تو ولي: » ...  گفت گریان لحني با هنا

 :کرد قطع را او حرف شیطاني موجود
 آن بهاي پرداخت نوبت حاال و شدید برخوردار خوب شانس از ابتدا شما
 به قادر اشم که بدانید باید.  ببرید بین از را روند این توانید نمي شما.  است

 دربقیه شههما دوي هر دلیل همین به و!  نیسههتید سههرنوشههت با کردن معامله
 !!پرداخت خواهید داشتید که را شانسي بهاي عمرتان

 دامن و شههود بلند چرخدار صههندلي روي از داشههت سههعي که حالي در هنا
 :گفت التماس با رابگیرد سیاه پوشش



 «!! کن صبر...  کن صبر! ....  نه »
 سپس. زد هم به را انگیز نفرت و کرده دم هواي و زد چرخي سرنوشت مالک

 جا 13 شماره کمد درون دوباره و گذاشت پرندگان هاي الشه توده روي بر پا
 . گرفت

 . شد ناپدید زدن هم به چشم یک در
 هنا طرف به. بودند کرده کثیف مرا کمد و سههالن کف مرده هاي گنجشههک

 داد مي آزارم اش گریه هق هق و رفت مي پایین و باال هایش شانه.  چرخیدم
 « بود داده قول اون ولي: » ... گفت حال همان در و

 خودمو قول منم...  نداره عیبي:  گفتم و گذاشههتم اش شههانه روي را دسههتم
 ! ندادم انجام

 . دادم نشان او به و اوردم بیرون شلوارم جیب از را رنگ زرد واسکلت
 « ندادي؟ استرچ به اونو تو: »  پرسید زده وحشت هنا

 : دادم جواب مکث اي لحظه از پس و فشردم مشتم در را جمجمه
.  مداشههت برش کنه پیدا اونو اسههترچ که این از قبل ولي ، دادم بهش...  چرا -

 هربونم خیلي من به نسبت استرچ.  بدم انجام اینکارو نتونستم کردم چي هر
 کنم خراب اونو زندگي نتونستم...  نتونستم...  من و بود
شک قطرات.  داد تکان را سزش نوامیدانه هنا شمان از ا  فرو اش کرده ورم چ
 :ریختند مي

 اون اسههیر که این به هسههتیم محکوم ما ؟ بکنیم باید کار چه حاال ، لوک-
 ...داشت نخواهیم شانسي هیچ اون با مقابل در و ایم شده نفرین ما.  باشیم

http://www.roman4u.ir/


سکتبال توپ سفالت زمین روي را ب  طرف به و کردم دریبل گاراژ در جلوي ا
ستي یک هوک یک با و رفتم حلقه  لبه هب توپ.  کردم شوت سبد طرف به د

 . گرفت قرار هایم دست میان در ودوباره خورد حلقه داخلي
 از که فرسههتادم حلقه طرف به پا جفت دسههتي دو شههوت یک و زدم چرخي

شت حلقه سمان در. آمد پایین تور از دلنواز صدایي وبا گذ  ماه تیره ابرهاي آ
 فضاي روي بر ازنور هایي مخروط گاراژ داخل هاي چراغ.  بودند پوشانده را

 زا نورنارنجي مستطیل یک جز به خانه ، سرم پشت.  پاشیدند مي آن جلوي
 خانه امب به نگاهي. بود رفته فرو تاریکي در ، دوم طبقه در خوابم اتاق پنجره

شغول را روز تمام کارگران.  انداختم صب و شیرواني تعمیر م سمت ن  يها ق
 یشهش که ، ها پنجره از یکي.  بودند برده را شکسته درخت.  بودند شده کنده

 . بود شده پوشانده مقوا با همچنان ، بود شکسته طوفان در آن
 اردو خانه به که خسارتي تمام.  است بوده من تقصیر اش همه که دانستم مي
 پله زا سقوط اثر در زانویش.  رفت مي راه عصا با پدرم. بود من ؛تقصیر شد

 ! فعال...  بود خوب حالش فعال ،ولي بود دیده آسیب جوري بد ها
 هب من بد شههانس اثر در تمامش. اسههت من تقصههیر نیز این که دانسههتم مي

 به وپت.  کوبیدم حلقه پشههت تخته به را توپ عصههبانیت با. بود آمده وجود
 هوا در را آن من و شههد بلند هوا به و کرد برخورد تخته با حلقه تماس محل

 سشان...  شانس. گذشت حلقه از و کردم شوت سبد طرف به را آن و قاپیدم
 ... شانس... 
 . کرد مي صدا گوشم در مرتب ، آور چندش اي زمزمه همچون کلمه این



 من هب خوبي واقًعا چیز استرچ.  آوردم یاد به دوباره را استرچ کلمات سپس و
شته شانس به ربطي بود گفته  خودت مهارت و تالش اش همه ، لوک...  ندا
 .بوده

 ... مهارت و تالش
 ... نیست شانسي

 از تدااب...  بزني هم بر را روال این تواني نمي تو: بود گفته سههرنوشههت مالک
 بپردازي را آن بهاي باید حاال و...  شدي برخوردار خوب شانس

 ... بزني برهم را روال این تواني نمي تو...  روال
 ... مهارت و تالش...  نیست شانسي

 که وجودي با.  زدم شههوت دوباره و کردم دریبل.  کردم شههوت دوباره را توپ
شانیم روي از عرق ، بود اي زده ویخ سرد شب ستم مي. چکید مي پی  خوا
 ... بیشتر مهارت کسب و بیشتر تالش.  کنم تالش بیشتر

مان در : کردم تکرار خودم پیش بارها و بارها ، کردم مي تمرین که حال ه
 کنم تربیش را خود مهارت و بکوشم تالش بیشتر باید...  کنم...  تالش باید
 . کنم کار چه

 شانسي بد بر آمدن فائق و دادن شکست راه تنها دانستم مي باید دانستم مي و
 . است همین من، و هنا
ست راه تنها این شت مالک دادن شک  دوباره.  زدم شوت دوباره. بود سرنو

ستادم پنالتي خط روي  رتابپ بارهاتمرین و بارها سپس و.  کردم شوت و ای
 . کردم پنالتي
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 تيپش در.  نکشیدم تمرین از دست هم باز ، شد روشن آشپزخانه چراغ وقتي
 را حمامش حوله.  گذاشههت حیاط به قدم لنگان لنگان ، پدر و بازشههد خانه

 . داد مي تکیه عصا به رفتن راه هنگام و بود پوشیده
 « گذشته یازده از ساعت دوني مي ؟ کني مي داري کار چه...  لوک »
 دارم:» .  گفتم کردم روانه حلقه طرف به پا جفت شوت یک حال همان در و

 « کنم مي تمرین
مد جلو لنگان لنگان پدر . !  هدیر خیلي...  ولي: داد تکیه گاراژ دیوار به و آ

 کني؟ مي تمرین شب موقع این داري چرا
 زنی حلقه از که - کردم مي حواله سبد طرف به را دیگري شوت که حالي در

 :دادم جواب - گذشت
شم پیروز شانس دخالت بدون خوام مي چون ستفاده با خوام مي من.  ب  از ا

 بشم برنده خودم تالش و مهارت
یاد و  کمک بدون تونم مي من!  بشههکنم رو حاکم روال قادرم من:  زدم فر

 بشم پیروز شانس
 من :زدم مي فریاد حنجره اعماق از داشتم ، باشم متوجه اینکه بدون سپس و
 ندارم شانس به نیازي من!  ندارم احتیاج شانس به

 نمک امتحان را آن بودم ناچار ولي. ساده حد از بیش شاید.  بود ساده ام نقشه
 مخواسههت نمي.  بود ریخته هم به خیلي او.  نگفتم هنا به چیزي آن مورد در.

 . . کنم زیادتر را هایش نگراني



ستم مي  محض به. روز دو ، حداکثر یا و ، یک شاید ، ندارم زیادي وقت دان
شف سرنوشت مالک اینکه ست من پیش هنوز جمجمه که کرد مي ک  ومن ا

 ؟ من نقشه. آمد مي سراغم قدرت تمام با ، ام نداده استرچ به را آن
 . بزنم هم بر را روال خواستم مي
 تموفقی یک به خواستم مي.  را اصلي بازي هم آن ، شوم برنده خواستم مي

یاز بدون.  شهههانس کمک بدون هم آن ، یابم دسهههت بزرگ  و شهههانس به ن
شت ستم مي اگر. سرنو ستفاده با توان ستعد و مهارتم و خودم تالش از ا  ادما

سته ، شوم برنده شت مالک بودم توان ست را سرنو  من کار این.  دهم شک
 . زد مي هم بر را روال و شکست مي را او شده تثبیت قوانین

ستم مي شاید فقط...  شاید و  ودب دلیل همین به. کنم آزاد را خودم و هنا توان
سرما تاریکي در.  کردم مي تمرین خانه گاراژ جلوي شب وقت آن تا که  ات و

 و تالش. مهارت و تالش.  کردم مي تمرین گذشههته شهههب ازنیمه پاسههي
 . مهارت

 يباز آخرین واین دارد مسابقه گروو ُفرست با ولي شاوني ظهر از بعد امروز
 . شانس کمک بدون شدن برنده براي من فرصت آخرین. بود فصل

 واقًعا باید که دانسههتم مي ، کردم مي عوض را هایم لباس که حال همان در
 يم کاري باید.  آمدم مي بیرون میدان از برنده حتًما باید امروز. باشهم عالي
 . باشد مسابقه این برنده من تالش و مهارت خاطر به تیمم که کردم

 ؟ کردم مي چنین اگر و
 . رسید مي پایان به کاب*و*سم شاید ، کردم مي چنین اگر
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 را کفشهم بند تا کنم تالش بار سهه شهدم مجبور و بودم عصهبي و مضهطرب
ست شتانم ، زدن گره موقع. ببندم در سید مي نظر به انگ  مين فرمان من از ر

 . برند
 « باشید پیروز ها بچه! اسکوایزر باد زنده ! »

 يم پایین و باال ، کشههیدند مي فریاد ، زدند مي ها کمد به مشههت با ها بچه
 . شدند مي آماده و کردند مي شارژ خودرا ، پریدند
 شتمپ به دوستانه حالتي با گذشت مي کنارم از دوان دوان که حالي در استرچ

سي سر به سرتو دیگه کن سعي امروز ، پهلوون: گفت و زد  ایدب ما!  نزني ک
 ببریم امروز رو دلقکا این

 زدم فریاد و دادم تکان پیروزي عالمت به و آوردم باال را مشتم :
 نیستن چیزي خاصیت بي استخوون و گوشت مشت یک جز اونا امروز-

مد ودر کردم مرتب را ام ورزشههي پیراهن لت به و بسههتم را ک  وارد دو حا
 قریًبات جمعیت.  زدم پلک بار چند روشن استادیوم به ورود با. شدم استادیوم

ش با همراه آنها. بود پر تقریًبا سهکوها و امدهبودند تماشها براي زیادي  يمار
ند از که نگ طور به خودرا پاي شهههد مي پخش گو بل ماه  مي زمین به ه

 در و رفتم ها توپ محل طرف به. ندیدم را او اما گشتم هنا دنبال به. کوبیدند
 ازيب آخرین این که میکردم فکر خودم با داشههتم برمي را توپي که که حالي
 ... من فرصت آخرین.  است فصل

 را ترسم وسیله این به داشتم سعي گویي که چنان ؛ ادم د قورت را دهانم آب
 . فرودهم



شت مالک آیا  ؟ گفتم دروغ او به که بود فهمیده او آیا ؟ بود جا این هم سرنو
 . ام نداده استرچ به را جمجمه که میدانست آیا
 خواهم برنده او کمک بدون امروز من.  ندارد اهمیتي اصههالً :  گفتم خودم به

 من. زد خواهم هم بر را او توسههط شههده تنظیم الگوي و روال امروز من. بود
 ! داد خواهم شکست را سرنوشت مالک امروز

 انهمچن.  رفتم بندیکس آقاي طرف به کردم مي دریبل را توپ که حالي در
 شانه به دست با گذشتم مي کنارش« :  حال سر امروز امیدوارم ، ازلوک که
 :گفت و زد ام
...  مرکزت فقط ، باشه یادت...  پیوسته ولي آرام ، نگیر سخت خیلي!  باشي-

 کن حواستوجمع
 :گفتم کنم گرم را خودم داشتم سعي توپ کردن دریبل با که همچنان

 واقًعا دارم خوبي خیلی احسههاس.  ام آماده آمادۀ امروز من… مربي چشههم-
 توانست خواهم امروز که کنم مي فکر.  میکنم حس قوي خودمو

 که سرما از موجي.  کردم حس گردنم پشت در سرد هواي از موجي وناگهان
 . کرد طي اقیانوسي نامرئي موج یک همچون را استادیوم عرض

 بخندل من به داشههت که او.  کرد تغییر ناگهان که دیدم را مربي قیافه وسههپس
 آورد ینپای را دستش ناگهان ، بود کرده گره پیروزي نشانه به را ومشتش زد مي

 ، اند شده محو که رسیدند نظر به چشمانش.  شد کشیده درهم اش چهره و
 اي پرده گویي که چنان
 . باشد شده هیپنوتیزم اینکه مثل. شد کشیده آنها روي
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 چشم و کشید هم در را ابروانش.  خواند فرا خود طرف به مرا دست اشاره با
 لوک هي: کرد تنگ طرفم رابه هایش

 شده چي:  پرسیدم کردم مي دریبل همچنان که حالي در
 نیمکت: گفت و کرد اشاره نیمکت به سوتش با
 ؟ چي:  پرسیدم نگراني با

 روح بي و تهي چشمانش.  بود احساسي نوع هر از عاري و خشک صورتش
 کني بازي توني نمي امروز تو«  نیمکت: » ! کرد تکرار بودند

ضانه صودتان...  ؟ چرا آخه: گفتم معتر  يباز تونم نمي امروز من که چیه مق
 کنم بازي باید من ؟ کنم

 هضههرب.  کني بازي توني نمي امروز تو ، لوک: گفت و داد تکان ا ر سههرش او
 ایدب کني بازي بتوني تو که این از قبل ؟ هسههت یادت خورد سههرت به که اي

 . بیاري دکتر اجازه
 دمنمی اجازه نداري مشههکلي که نشههم مطمئن و نشههي معاینه تا ؟ رفتي دکتر
 . کني بازي

 یقهشق. . کردم سرگیجه احساس و گرفت شدت قلبم ضربان ماند باز دهانم
 :گفتم التماس به.  کوبیدند مي هایم

 مي خواهش... کردم تمرین خیلي روزه چند این تو من...  بندیکس آقاي -
بازي من بدید اجازه باید شههما...  کنم قاي.  کنم امروز  من...  بندیکس آ

 و ددا تکان را سههرش دوباره او. « : فصههله بازي آخرین این...  کنم بایدبازي
 نینقوا پیرو باید ،ما متاسههفم: گفت کرد مي اشههاره نیمکت به که حالي در

 ...باشیم



ش مالک قوانین ؟ کسهي چه قوانین:  گفتم خودم پیش ناراحتي با  ؟ تسهرنو
سفم بندیکس آقاي شمان همان با«  تو ، لوک.  متا  هب خود تهي و روح بي چ

 دادي انجام را فصل بازي آخرین: گفت و شد خیره من
 ولي...  ولي: گفتم آلود بغض لحني با

صت آینده سال تو: وگفت کرد راقطع حرفم مربي  کردن بازي براي زیادي فر
 داري
 رد امروز!  کني مي بازي تو...  استرچ:  زد فریاد و دمید خود سوت در سپس

 کن تقسیم انرژیتو پس کني بازي باید گیم طول تمام
 دسههت که حالي در.  نخوردم تکان جا از.  ایسههتادم خود جاي در همچنان

سط در بودم کرده صلیب سینه راروي هایم ستادم زمین و  از مبود منتظر.  ای
 . رودب بین از پاهایم لرزش تا بودم منتظر.  شود کاسته قلبم ضربان شدت
.  بودم باخته را امروز. رفتم نیمکت طرف به افکنده سري با و آرامي به سپس

 لگويا و روال نداشتم فرصت دیگر امروز. سرنوشت مالک نفع به امتیاز یک
 مي هم هنوز.  بودم نداده وا هنوز ولي. بودم بازنده امروز.  زنم هم بر را او

 ... کردم مي پیدا فرصت اگر البته. ببرم توانستم
سترچ به را جمجمه:))گفت التماس با هنا  شدل سرنوشت مالك شاید.بده ا
 .((بشه کم عملش شدت از و مابسوزه حال به

عد روز هاي در تایي دو.بود ب  کرده کز اي گوشهههه در غذاخوري سهههالن انت
 يیک در دوستانش با بود شوخي و خنده حال در که دیدم رامي استرچ.بودیم
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سکوایرز.بود جلویي هاي میز از  ردهب امتیاز دو اختالف را پیش شب بازي ا
 .بود بازي آن قهرمان استرچ و بود

کان را سهههرم  به.بکنم رو کار این تونم نمي من...نه:))گفتم و دادم ت
شنیدي شت مالك که عالوه، ست معامله اهل اون.گفت چي سرنو  دادن.نی

 .((کرد نخواهد ما به کمکي استرچ به جمجمه
 ما صورت این در:))بود گرفته هایش دست میان در را سرش کشید آهي هنا
 ((بکنیم؟ باید کار چه

 ساندویچم به گازي...((کنم مي پیدا اون دادن شکست براي راهي یه:))گفم
 .دارد قرار داندانم زیر سختي چیز کردم احساس ناگهان.زدم

 ((!...هي))
 !((نه...آه:))دندانم،نالیدم شدن شکسته احساس با

بانم زده وحشهههت هانم در را ز ندم د ندان از یکي:))گفتم و چرخا  هایم د
ست  تمام نکنه!من خداي آه.اند شده لق هم آنها ي بقیه کنم مي حس.شک

 !((بریزن دندونام
 که بود آهسههته قدر آن ولي گفت چیزي لب زیر.نکرد هم بلند را سههرش هنا

 به فکري یه...هنا.برم باید من:))گفتم پریدم مي جا از که حالي در.نشههنیدم
 .((رسید نظرم به خوبي ي ایده یه.نده دست از رو امیدت.آمد خاطرم

 و خنده به آن دور ها بچه از تن چند با که اسههترچ میز کنار از دوان دوان
 ار رویم ولي زد صههدایم اسههترچ.گذشههتم بودند مشههغول یکدیگر با شههوخي

 .نکردم توقف و برنگرداندم



 و کردم ازب را ان زده شتاب.بود بسته آن در.رفتم کامپیوتر آزمایشگاه طرف به
 .بردم یورش روشن اتاق داخل به زنان نفس نفس

 ((!لوك هستم لوك،من هستم من...کوفي؟ خانم...کوفي؟ خانم))
ساس ست افتادن حال در دندانهایم از دیگر یکي کردم اح  به را هایم دندان.ا

 خود جاي در را فشهههار،آنها با خواسههتم مي گویي که چنان سهههاییدم هم
 .کنم میخکوب

 یدکي قطعات اتاق از بودمش ندیده زمان آن تا که خپل و چاق جوان مرد یك
 درست. داشت سرخ هایي گونه و چاق و گرد صورت و سیا موي.آمد بیرون
شم که بود سیبي شبیه شته چ شد دا  لوارش و قرمز چهارخونه پیراهن یك!با

 .داشت تن به مشکي
 صههحبت باهاش باید دارن؟من تشههریف کوفي خانم:))گفتم زده شههتاب

 .((کنم
سکي سن در که را دی شت د شون:))وگفت گذاش زمین روي دا شریف ای  ت

 .((بردن
 ((ناهار؟ بردن تشریف که اینه مقصودتون:))پرسیدم

شدم...خیر:))وگفت داد تکان را گردش سر سه از ای شریف مدر  یك.بردن ت
 .((کردن پیدا دیگه شغل

 ...((میکردم فکر ولي...میدونم...اونو:))گفتم نومیدانه
ستم هندلمن راد من:))گفت جوان مرد سؤولیت.ه شگاه م  از کامپیوتر آزمای
 ((داري؟ کالس اینجا تو.بامنه بعد به این
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 نشههون کوفي خانم به بود قرار که دارم پروژه یك ولي.نه...اه:))دادم جواب
 شو كی در شاید که فرستاد خواهد نفر یه براي رو پروژه که بود گفته اون.بدم

 هک دوسههاله حدوده.کامپیوتره انیمیشههن برنامه یه این.قراربده اسههتفاده مورد
 نتوانستم که بود شده مستولي من بر وحشت چنان...((و...کردمو کار روش
 تا کنم قطع را حرفم شدم مجبور و افتاد شماره به نفسم.کنم تمام را ام جمله
 .باشم کرده تازه نفسي
شتي باره این در شاید اون...جوان مرد باش آروم:))گفت هندلمن آقاي  یاددا
شته من براي شه گذا سته یك.با شت د شته برام یاددا  وقت هنوز من که گذا

ته درهم میز روي.((بخونم نکردم یان در و اش ریخ  به مختلف هاي توده م
 از.((گذاشههتم طرفا همین جایي یه رو اونا من:))گفت و گشههت آنها دنبال
 اینکه بدون توانسههته مي چطور کوفي خانم کوفي خانم:))پرسههیدم خودم
ند مرا ي پروژه جا از ببی مده دلش چطور برود؟او این  من با را کار این که او
 ((بکنه؟

 پیروزي توانسهت مي اسهت؟آیا مهم من براي چقدر این که دانسهت نمي آیا
 پذیرفته نمایش یك براي من کامپیوتري انیمیشن ي برنامه اگر.باشد من بزرگ

 صههورت آن در_خودم تالش و مهارت دلیل به فقط و تالش دلیل به_شههود
 را سههرنوشههت مالك توانسههت مي پیروزي این.خورد خواهد هم بر نیز روال

 نبود؟ متوجه او آیا. دهد شکست
یدم ما اه:))پرسهه ید مي شهه گاهي یك توان  من کامپیوتري انیمیشههن به ن
 ((بندازید؟

 ((کي؟:))پرسید.شد تر سرخ هندلمن آقاي هاي گونه



 ((امشب؟:))پرسیدم گفتم تپید مي شدت به قلبم که حالي در
 کار روز اولین این...دوني مي.شههه نمي امشههب.نکنم فکر...اه:))داد جواب

 ...((آینده ي هفته شاید.دارم کار خیلي اینجا.منه
با یاد تقری یدم فر ما!نه:))کشهه ید شهه ید اونو با  يخیل!کنم مي خواهش!ببین
 !((مهمه

 مي اتاق دیگر طرف به را آن که حالي در و برداشههت میز روي از را دیسههك
فت تدا ببینم،ولي اونو داشههتم دوسهههت خیلي:))بردگ ید اب جا با  ور این

 ...((شاید.بدم سروسامون
 ما.کنین پیدا را کوفي خانم یادداشههت!...کنم مي خواهش:))گفتم التماس با

ید نو با یش که کسهههي به او ما نر ن تري ه یو پ م  مي برگزار رو کا
 !((کنم مي خواهش.کنه،برسونیم

شمانش ست من به و کرد تنگ را چ  دیوانه من که کرد مي فکر احتماال.نگری
 مي.داشههتم احتیاج پیروزي یك به شههدیدا.دادم نمي اهمیتي من اما. هسههتم
 .ندارم چنداني وقت دانستم

 برام اونو وقت اول صههبح فردا. خوب خیلي:))گفت باالخره هندلمن آقاي
 .((بندازم اون به نگاهي یك نهار طول در کنم مي سعي.بیار

 .باشد دیر خیلي شاید.نبود کافي
 تشههریف کي تا شههما بعدازظهر امروز:))پرسههیدم زنان نفس طور همان

 ((دارین؟
 ...((منه،من کار روز اولین این که آنجا ار.دیر خیلي تا:))داد جواب
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عد:))گفتم و کردم قطع را حرفش  رو اون و خونه رم مي زود مدرسهههه از ب
یارم بل تا اونو.م که از ق ما امشهههب این جا شهه  مي بهتون کنین ترك رو این

 نگاه یك بعدازظهر امروز کنید محبت که اینه مقصههودم...تونید مي.رسههونم
 ((کنم؟ مي بندازین؟خواهش بهش
 ااینج پنج سهههاعت تا حداقل من.بتونم کنم مي فکر...خوب خیلي:))گفت
 .((هستم

 به و!((م م م متشههکرم:))زدم فریاد و کوبیدم هوا به و کردم مشههت را دسههتم
 .دویدم بیرون کامپیوتر آزمایشگاه از سرعت

صت هنوز!شوم برنده توانم مي:))گفتم خودم به شت مالك دارم فر  ار سرنو
به خیلي من کامپیوتري ي پروژه.دهم شهههکسهههت  خوب دان مي.خو

 .ام کرده آن صرف زیادي تالش.ام کرده کار آن روي دوسال.است
 دنش تعطیل از پس. ندارم احتیاج شانس به اصال.ندارم نیازي شانس به من

سه،تمام شپزخانه وارد.دویدم خانه تا را راه مدر شتي شدم،کوله آ  روي را ام پ
 اتاق از را صههداهایي ها پله وسههط در.دویدم اتاقم طرف به و انداختم زمین

 .ایستادم شنیدمو پذیرایي
 ((هستي؟ تو...لوك:))زد صدا مامان
 هتکی عصههایش روي پدرم.بودند نشههسههته تاریکي در آنجا دو هر بابا و مامان

 .بود گذاشته دامنش روي و کرده گره هم به را هایش دست ومامان بود داده
 دو هر تا دو شما که شده چطور:))پرسیدم و کردم توقف پذیرایي اتاق جلوي

 ((اومدید؟ خونه به زود



 کار تونسههتم نمي.خونه بیام شههدم ناچار من:))داد جواب مالیمت با پدرم
 جراحي به من نظر به.کردیم مي فکر که بود اوني از بدتر سههقوط اون.کنم

 .((باشم داشته احتیاج
 .است من تقصیر همش که دانستم مي!((نه...آه:))نالیدم لب زیر
 ترمکامپیو سههراغ به باید.نداشههتم را آنها با کردن صههحبت وقت فعال من ولي
 ولا کنم کپي هندلمن آقاي براي اي نسهخه آنکه از قبل رفتم،میخواسهتم مي
 .گشتم برمي مدرسه طرف به سرعت به باید هم ازآن بعد و.کنم چك را آن

 ((اید؟ نکرده روشن چراغو نشستید؟چرا تاریکي توي چرا ولي:))پرسیدم
مان کان را سههرش ما فت و داد ت قه برق خطوط.تونیم نمي:))گ  ما ي منط

شکلي ست معلوم.نداریم برق فعال.قطعه برق.کرده پیدا م ست کي نی  مي در
 .((شه
 !کامپیوترم...!نه:کشیدم جیغ وحشت شدت از

 .بیاد برق تا کني صبر توني مي...نیست مشکلي:گفت پدر
 ...((ولي...ولي:))گفتم زار لحني با

یان پدرم ید حرفم م هان که شهههده چطور دونم نمي:))دو مه این با ناگ  ه
 !((شدیم رو به رو بدشانسي

 ركت رو خونه بشیم مجبور شاید امشب:))گفت و کشید آهي غمگینانه مادرم
 هتل به امشبو بشیم مجبور شاید.نیست خبري هم گرما از نیاد برق اگه.کنیم
 .((بریم
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گي ن یم به چ ها ته.زدم مو یان در آن از اي دسههه نم م تا نگشههه قي ا  با
ند هایم!((نه...آه.))ما خت مي داشهههت مو ندان.ری مه هایم د  شهههده لق ه
 کنم؟چطور؟ اومبارزه با توانستم مي چطور.بودند
 !((هتون نمي!...تونه نمي اون!بکنه من با رو کار این تونه نمي اون:))زدم فریاد

 .کشیدم باال ها پله از را خود و چسبیدم را نرده و برگشتم سرعت به
 گي؟ مي داري چي لوك،تو-
 ري؟ مي داري کجا-

خل به. ندادم جواب تاق دا جه ا  سههرم پشهههت محکم را در و رفتم شههیر
ستم  انیتورم خاموش ي صفحه به.شدم خیره کامپیوترم به زنان نفس نفس.ب
 .فایده بي کامال.بود فایده بي.شدم خیره

صبانیت و ناراحتي شدت از صدم!((آخ.))زدم میز پهلوي به لگد با ع  ینا ق
قدر که نبود یدي درد.بزنم محکم آن ید پایم در شهههد  باال کمرم تا و پیچ
 ((!دارم کپي یه آه.))بودم کرده تهیه آن از کپي یك که آوردم یاد به ناگهان.آمد
 .بود هایم دیسك ي جهبه توي.داشتم ام برنامه از کپي یه!بله

سك ي توده میان در وار دیوانه شتم جعبه درون هاي دی سك و گ  را مربوط دی
 مهه که کرد فکر سرنوشت مالك.دارم فرصت هنوز گفتم خودم به.کردم پیدا

سته من روي به را ها راه ي ست ب صت یك هنوز من ولي ا سك.دارم فر  را دی
 طي پایین طرف به را ها پله میان در یك و گذاشههتم کاپشههنم جیب توي

 به ایدب من!خداحافظ فعال:))زدم فریاد پذیرایي اتاق به رو ها پله پایین.کردم
 !((برگردم مدرسه

 چرا؟-



 .داریم احتیاج تو به اینجا خبره؟ما لوك،چه-
 !شده چي بگو برگرد...آهاي-

 دوان و زدم بیرون خانه در از آنها به توجه بدون اما راشههنیدم آنها هاي فریاد
 .رفتم مدرسه طرف به رو درپیاده دوان

 خواهم متوقف را بدشههانسههي روال این من:))گفتم خود به بلند صههداي با
یان آن به من...کرد  خواهم شههکسهههت را سههرنشهههت مالك!داد خواهم پا
 !((حاال همین...داد
شگاه در  و بود شده دال کلید صفحه یك روي هندلمن کامپیوتر،آقاي آزمای

 کردم سالم وا به فریاد با تقریبا وقتي.کند تایپ را ایمیل پیام یك داشت سعي
 .برگرداند من طرف به را رویش زده حیرت

 لطفا...دبفرمایی:))گفتم دادم مي نشان او به و گرفتم باال را دیسك که حالي در
 !((کنید چك برام اونو زودتر هرچه

 و بنشههینم کنارش صههندلي روي خواسهههت من از دسهههت ي اشهههاره با او
 شخود.کردم صههحبت کامپیوتري نمایش ي کننده تهیه با امروز من:))گفت
عد امروز ماس من با ظهر از ب فت و گرفت ت  تو انیمیشههن از من اگر که گ

 ((بفرستم براش فورا اونو تونم مي اومد خوشم
 !((شنیدم که خبریه بهترین این!عالیه:))گفتم خوشحالي با
 بیاري؟ در رو کاپشنت خواي نمي-

سك و...((نه:))دادم جواب زده هیجان شتم فالپي داخل در را دی  ادامه و گذا
 .((ببینید رو اون االن باید شما...نیست فرصت:))دادم
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 .((بکش عمیق نفس یه...تر آروم کمي:))گفت و خندید
 .((میکشم نفس من دیدید رو برنامه شما که اون از بعد:))گفتم

شت به خود صندلي در ست و دادم تکیه پ شت را هایم د  و کرد گره سرش پ
 ((کردي؟ کار این روي سال تودو:))پرسید

 .دادم مثبت جواب او به سر ي اشاره با
یل کت روي را فا یدا دیسههه بار آن روي و کرده پ یك دو ل  و کردم ک

 !...((بفرمایید:))گفتم
 سینه عضالت.لرزید مي دستم در ماوس که بودم زده هیجان و عصبي چنان

 منفجر خواهد مي ام سههینه قفسههه کردم مي احسههاس و بود شههده منقبض ام
 تا شدم خم جلو شود؟به منفجر هیجان شدت از آدم که دارد امکان آیا. شود
 .ببینم بهتر

 آغاز شاد هاي رنگ شدن پدیدار منتظر بودو سیاه همچنان نمایش صفحه
 .بودم ام برنامه
 ...انتظار

 ي هدایر دو.نوراني ي دایره دو.پوشههاند را مانیتور سههطح ضههعیفي نور باالخره
 و سرخ چشم دو.آغازکردند را درخشیدن نمایش صفحه تیرگي میان از سرخ

 دایره دو. بود زده زل بیرون به حرکت و زدن پلك بدون ها چشههم.ور شههعله
 هصفح روي چشمانش.کرد صاف را گلویش هندلمن آقاي.تهي آتشین سرخ

 ((دارن؟ هستند؟حرکتم چشم اینا:))پرسید.بود شده دوخته مانیتور ي
سخ تا کردم باز را دهانم شد خارج گلویم از صدایي هیچ اما دهم پا  مي و.ن

 .ام خورده شکست دیگر بار یك دانستم



 ((همینیه؟ همش:))پرسید.درخشید مي قرمزي از هندلمن آقاي هاي گونه
 شینآت چشمان.بود رفته دست از آن روي کار دوسال.بود رفته بین از ام پروژه

 ندهافک سري با و شدم بلند جا از آرامي به.بود شده خیره من به پیروزمندانه
ست و بود پایین سرم که حالي در.کردم ترك را اتاق  هایم جیب در را هایم د
 دانسته مي.رفتم در طرف به خالي راهروهاي در خسته هاي گام با بودم کرده

 و ما،هنا دوس هر.باشههم بازنده همیشههه باید بعد به این از و. ام باخته که ام
 .باشیم گریبان به دست بدشانسي با را خود عمر ي بقیه من،باید

 روي را دستش.کردم برخورد شنا مربي سوانسون آقاي به تقریبا راهرو پیچ در
 ((چطوره؟ اوضاع!...لوك هي:))گفت و گذاشت ام شانه
 مي:))گفت.گفتم چي او به نشههنیدم هم خودم اما دادم او به جوابي لب زیر

ستم شب خوا سون اندي.کنم تلفن بهت ام  به باید فردا تو و شده مریض می
 .((کني شنا او جاي

شید دلم در امید از اي بارهقه شنا؟.))آوردم باال را سرم.درخ  تقریبا((چي؟
 .هستم عضو شنا تیم در که بودم کرده فراموش

 ختب. بینمت مي شنا استخر در مدرسه از بعد فردا:))گفت سوانسون آقاي
 !((یارت

 .((دارم احتیاج خیلي آن به:))گفتم دل در ناراحتي با
 .شده داده من به دیگر فرصت یك که دریافتم سپس و

 براي دیگه فرصههت یك.شههوم برنده شههانس کمك بدون که دیگر کمك یك
 .فرصت آخرین شاید.سرنوشت مالك دادن شکست
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 قسمت نتواند کسي تا کنم سرم بال بیس کاله یك بودم مجبور بعد روز صبح
 يم مسواك را هایم دندان داشتم صبح،وقتي روز آن.ببیند را سرم خالي هاي

 .آمد بیرون نیز دیگر دندان زدم،یك
 مي هایم دسههت.بود شههده سههفید و سههخت هاي جوش از پوشههیده زبانم

 نیز من پوست روي داشت هنا که سرخ هاي لکه و ها جوش همان.خاریدند
 .ریخت مي بیرون داشت

 دمکر مي فکر که چیزي تنها به.رساندم پایان به را مدرسه بود طور هر روز آن
 نم شهوم؟که پیروز بتوانم که داشهت وجود راهي آیا.بود شهنا تیم ي مسهابقه

شکنم را مقرر الگوي و روال بتوانم سابقه و ب شت مالك و ببرم را م  ار سرنو
 تالش نهایت باید دانسههتم مي اما.نداشههتم هم چندان دهم؟امید شههکسههت

 .بگذارم آن روي را نیرویم تمام باید که دانستم مي.بکنم را خودم
ستخر وارد آن از پس هایي ثانیه سون کنم،آقاي گرم را خود نت شدم ا  سوان

 خود سوت
 منعکس سههالن کاشههي دیوارهاي روي سههوت صههداي و آورد در صههدا به را

 سههرعت با.کنید شههنا تمریني دور چند!...کنین گوش همه:))زد شههد،فریاد
 .((کنیم مي شروع را تمریني شناي حاال...متوسط

 حرکات با و پرید آب داخل به که دیدم را اسههترچ اسههتخر دیگر انتهاي در
 وا دنبال به سطحي جهش یك با من.کرد شنا به شروع یکنواخت و نیرومند

 خوبي احساس خارید مي شدیدا که پوستم روي استخر گرم آب.کردم شنا
 را رمس وقتي.گرفتم سرعت و دادم حرکت شدت به را پایم.بود آورده وجود به

 .شد گلویم و بیني وارد ناگهان بکشم،آب نفس تا آوردم باال



 .شوم خفه بود مانده کم.بلعیدم را آب زیادي مقدار
شتم سعي و کردم شدید ي سرفه چند  کردم تالش و کنم صاف را گلویم دا

 .بکشم نفس دوباره
شت میان در ناگهان سپس و  را ناهاري و خورد هم به ام معده ناباوري و وح

 .آوردم باال بودم خورده که
 و صاف آب در استفراغ ي تیره و غلیظ ي توده و بگیرم را آن جلوي نتوانستم

 .شد شناور استخر زالل
 !لعنتي...اوه-
 !خورد هم به حالش-
 !آورد باال رودشو و دل!اه اه-

 مي را ها بچه فریاد دادو و غرولند.رسههید مشههامم به آب از ترشههیدگي بوي
 که صداي آن از پس و شنیدم را سوانون آقاي سوت صداي سپس و.شنیدم

شید مي داد سرم  تو!ابی بیرون باش زود!بیا بیرون آب از زودتر چه لوك،هر:ک
 !کني شنا توني نمي امروز و مریضي

 این . آید سههراغم به دوباره ناکامی که دادم می اجازه نباید.  نبود کردنی باور
صت آخرین  قدری یه فقط!  خوبه حالم من مربی: ))  زدم فریاد.  بود من فر

 ! (( کنم شنا تونم می که کن باور... دادم قورت آب
سون آقای ستخر اطراف به سوان سون اندی.  کرد نگاه ا شده لخت می  و بود ن

 نمک می خواهش: ))  گفتم ملتمسههانه.  بود نیامده ، دیگر ی ،ذخیره جوبرگ
 ! (( شناکنم بده اجازه من به
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 نیسههت دیگری کس: ))  گفت و انداخت باال را هایش شههانه نومیدانه مربی
 .(( ندارم دیگری ی چاره میکنم فکر... 

...  شههد خواهم برنده امروز و کرد خواهم را کار این من:  اندیشههیدم خود با
 . داد خواهم انجام باشد الزم شدن برنده رابرای کاری هر

سابقه  و زدم بلندی ی شیرجه سوت صدای با همراه.  دات خوبی شروع م
ظاتی عد لح ند و منظم باحرکاتی ب مه جلوی در نیروم  با. داشههتم قرار ه
شاپیش همچنان و کردم می شنا نرم آهنگ و یکنواخت ضربات  دمبو همه پی

 . شدند آغاز ها موج این تا
«   از و آمدند می طرفم به سههرعت به و گرفتند می شههکل من جلوی در ها

شتند می سرم آروی ؟ ها موج  و راند می عقب به مرا موج از پس موج.  گذ
 کاست می سرعتم از
 به و دمغلتی پهلو به.  کنم حفظ را حرکاتم آهنگ تا افزودم ضرباتم شدت پر

 . بود موج بدون و صاف ها آن برای استخر آب.  کردم نگاه دیگران
 از و داد هل عقب به مرا نیرومند جریان یک!  داشهتند اثر من بر فقط ها موج

 . کرد کم سرعتم
 شههدت بر و بگذرند سههرم روی از دادم اجازه و دادم جاخالی ها موج زیر از

 پایم به چیزی. افزودم می خود فشههار به لحظه هر.  افزودم خودم ضههربات
 کممش به چیزی سپس سپس.  پیچید پایم مچ دور چیزی کردم حس و خورد
یان در زانویم کردم احسهههاس و خورد  یک با.  اسهههت کرده گیر چیزی م

 مارماهی ها آن آیا ؟ ماهی مار.  دیدم را سههبز موجودات و فشهههارچرخیدم
 . بودند پیچیده کمرم و پا دور به منفور موجودات آن. بودند



ماهی نده آب...  الغر و دراز مار ک یادی! بود ها آن از آ  آوردم بر دل از فر
 زالل و صههاف آب میان در سههرعت به و نرمی به که دیدم را دیگر شههناگران.

 آن.  نبودند من اطاف آب آلودگی و تیرگی متوجه حتی ها آن.روند می جلو
یده من پای دور که را ولزجی لیز موجودات حتی ها ند پیچ ند بود ید .  ند

 من بر شهههدت به...  بودند خودگرفته در مرا پاهای و ها مچ که موجوداتی
 . کوبیدم پایم به دست با محکم نیز من و....  زدند می تازیانه

 که هایی ماهی ژله ی توده آن میان در. دادم ادامه شههنا به و کردم آزاد را خود
 می گاز را پاهایم و زدند می رانیش هایم بازو مرتب و بودند گرفته را اطرافم
 . میرفتم جلو به خراشیدند می را پشتم پوست و گرفتند

شیدم فریاد درد از سبان و لزج موجودات.  ک شانده را سراپایم چ  و بودند پو
 . گزیدند می هم سر پشت

 ها آن.  کردند می حرکت من پیشههاپیش اکنون و آرامی به که دیدم را دیگران
 ماهی ژله ازدحام اثر بر من که حالی در رفتند می پیش صههاف آب میان در

 . پیچیدم می خود به درد دت از بودند راگرفته سراپایم که هایی
 . کوفتم آب بر وار دیوانه پا و دست با...  کوبیدم آب به محکم دست با
 آب.  دادم سههر درد از دیگری فریاد آمد جوش به آب که هنگامی سههپس و

.  شههد می بلند هوا به آب بخار و جوشههید می.  بود وسههوزان جوش اکنون
 می جدا تنم از دارد پوسههتم کردم احسههاس ای لحظه.  سههوخت می پوسههتم

شیدم می نفس سختی به.  شود شتم سعی قدرت باتمام و ک ست دا  یها د
...  زدم می ضههربه محکم پا با. دارم نگه حرکت حالت در چنان هم را خود
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 ناکنو شناگران تمام تقریبا...  افزودم می خود ضربات شدت بر لحظه هر
 یم پیش جلو به یکنواخت نگی[آ و سههرعت با و دشههاتند قرار من از تر جلو

 ... رفتند
شمانم ستم را چ  مرا ها آن که داد نخواهم اجازه گفتم خود با.  کردم شنا و ب
 . شد خواهم پیروز من...  شوم پیروز باید من!  دهند شکست

 به قدرت تمام با.  افزود ضههرباتم قدرت بر و دمید من در نیرویی افکار این
نه از که اژدری چون هم و رفتم پیش اسههتخر ی دیواره طرف ها  توپ ی د
 . رفتم می پایان خط سمت به و شکافتم می را آب باشد شده خارج

 در نفس.  خورد دیواره به محکم دیگرم دسههت و کرد لمس را دیواره دسههتم
 بود کرده گیر ام شینه

 ردمک حس که رفت می پایین و باال چنان ام سهینه ، شهد آزاد نفسهم وقتی ...
ستم می و...  شود منفجر خواهد می  زا بیش...  کند خیلی.  ام باخته که دان

 . بودم کرده معطل اندازه
 . ام شده رو به رو شکست با هم بار این که دانستم و

 جا نفسههم کردم سههعي و بسههتم را چشههمانم.چکید مي فرو صههورتم از آب
 حس ام شههانه روي دسههتي تماس سههپس.شههنیدم را سههوت صههداي.بیاید
 .ام شانه با دوستانه ي ضربه یك...کردم

 !آفرین لوك،صد آفرین-
ستم.دیدم را مربي و کردم باز را چشمانم شار محکم را آن و قاپید را د  و داد ف

 همه از يبود عقب اینکه با تو!شدي برنده تو.))کوبید پشتم به محکم سپس



سابقه چه!زدي جلو شتي برجا که زماني!بود،لوك اي م  جدید رکورد یك گذا
 !((است مدرسه براي

 جدید؟ شدم؟رکورد برنده چي؟من-
 و تشهویق حال در همگي ها بچه.شهوم خارج اسهتخر از تا کرد کمك من به

 .بودند من به گفتم تبریك
سط از اي نعره توسط شادي هاي فریاد اما ستخر و  هک تیز اي ناله.شد قطع ا

ضا آمبوالنس آژیر همچون  تا شد افزوده آن شدت بر لحظه هر و کرد پر ر ف
 .بگیرم محکم را هایم گوش شدم ناچار که جایي

 با همراه و سههرخ.شههد بلند هوا به اسههتخر وسههط در آب از کوهي وسههپس
شان،آب یك بخار،همچون شف شان موجي آمد،همچون باالتر باال آت  و.جو

 .بود آن همراه کننده کر فریاد مدت این تمام در
 .کشیدیم مي جیغ ما ي همه.بودند کشیدن جیغ حال در همه

 رد و نشست فرو بود آمده باال که سرعتي همان به مذاب و سرخ کوه سپس و
ستخر صاف آب میان  ریزش مالیم صداي با همراه آن سقوط.شد ناپدید ا
 هاي نفس صداي جز سکوت،به و.شد زالل و صاف دوباره استخر و بود آب

 .فراگرفت را جا ما،همه ي زده وحشت
ید مي طرفم به اسههتخر کنار در که دیدم را هنا و برگرداندم را رویم  هنا.دو

ید مي و بود کرده رها را خود چرخدار صههندلي  دیوانه که حال همان در.دو
 رشته و خندید مي و داد مي تکان هوا در هیجان با را دستهایش دوید مي وار

 .بود اهتزاز در سرش درپشت سرخش موهاي هاي
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شت تو!آزادیم ما!شدي موفق تو...لوك- ست را سرنو  رب تو...لوك!دادي شک
 !شدي پیروز سرنوشت

 .نبود کافي من براي.نبود کافي این ولي
ست سپس.کردم عوض را هایم لباس سرعت با  هب راهرو در و گرفتم را هنا د

 13 شماره کمدکشاندم؛کمد طرف
مد جلوي از وقتي فت ک ظا  آن از بزرگ چکش یك گذشههتیم مي چي ن

گامي و.برداشههتم مد بر سههرم باالي از را چکش که هن نا آوردم فرود ک  ه
 انمبازو که زدم ضربه کمد بر او،آنقدر هاي میانتشویق در و کرد مي تشویقم

 .بود آمده درد به
 و دادم قرار پهلو به آرا لگد یك با و کندم دیوار از را لورده و له کمد سههپس

 ...کوفتم آن بر وار دیوانه ضرباتي با و بردم باال را چکش دوباره سپس
 .شنیدم آن داخل از ضعیفي ي ناله صداي.شد باز پیچید هم در کمد در

 هنا غلتید سههالن کف روي به آن داخل از کوچك جمجمه یك که وهنگامي
 .پریدیم عقب دوبه هر من و

سان ي جمجمه اندازه به بود اي جمجمه.نبود کوچك ي جمجمه یك این  ان
 .درخشان سرخ چشماني با

 رس را ناله آخرین جمجمه سپس و درخشیدند ثانیه چند براي فقط ها چشم
ست و درد از اي داد؛ناله شم و.شک  در و شدند محو تاریکي میان در ها چ

 .نماند باقي خال و تاریکي جز چیزي او چشم ي کاسه
شیدم عمیقي نفس  شوت راهرو انتهاي طرف به را آن و دویدم آن طرف به.ک
 !((گل:))زد فریاد هنا. کردم



 تابآف درون به قدم و آمدیم بیرون مدرسه ساختمان از یکدیگر بازوي به بازو
 .نهادیم عصرگاهي روشن

 .پاك تازه؛پاك و پاك هوا.کشیدم عمیقي و طوالني نفس
 .رسیدند مي نظر به زیبا همه و همه...ها،درختان،آسمان خانه

ستادم رو پیاده دیوار کنار در شتم زمین از را چیزي شدم دال و ای  به ار آن.بزدا
شان هنا  نه؟ببین،یك منه،مگه شانس روز امروز!ببینش هي:))گفتم و دادم ن

 ((کردم پیدا سنتي یك ي سکه
 پایان

 

 

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/



