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نام رمـان :غیر قابل پیش بینی
نویسندهhalle ballet :
مترجمان YASAMAN14_YeGaNeH_hhhmm :کاربران انجمن نودهشتیا
موضوع :عاشقانه  /درام
مدیریت مترجمان و ناظر :یگانه باقی
خالصه :اهمیت ندارد در مورد چه مدل رقصی صحبت می کنید!
اال فورد همیشه آنجا بوده و آنرا انجام داده  .قهرمان مسابقات رقص جهانی بودن هم دلیل دیگری برای
این که بگوییم رقص تمام زندگی اوست! ولی وقتی که همچین آدمی ناگهان در یک تصادف یکی از
اعضایش را از دست می دهد باید چه کار بکند ؟ در کمتر از یک ثانیه  ،زندگی او از یک زندگی کامال
عادی و پر از آرامش تبدیل می شود به یک زندگی غیر قابل پیش بینی!
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_+به نام او_+

ناله ای کردم و پاهای کبود شده ام را در آغوش گرفتم  .سارا خانم قول داد :
_فقط یه دفعه ی دیگه اال !
شروع کردم به غر زدن:
_من...
ولی غر زدن هیچ تاثیری ندارد  .بلند شدم و دست های را به حالت رقص جلوی آینه گرفتم و نفس عمیقی
کشیدم  .ناگهان موسیقی شروع شد و من خودم را درحالی یافتم که تمام انرژی ام را در رقص می ریزم ،
دوباره ! سارا خانم همش تکرار می کرد:
_روی نوک پاهات وایستا  ...زودتر بلند شو...برو جلوتر...
دندان هایم را به هم چسباندم و تالش کردم شکایت هایم را در مغزم نگه دارم  .در آخر  ،بدون نقص
چرخیدم و دست هایم را درست وقتی آهنگ تمام شد باال بردم  .سارا خانم گفت:
_پایان فوق العاده ای بود  .ولی مسلما احتیاج به کار داره  .فکر می کنی می تونیم با این رقص برنده شیم
؟
لبم را جویدم و سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم .
_دقیقا ! حاال  ،چرا یه بار دیگه انجامش ندیم ؟
بیش تر از یه درخواست داشت دستور می داد  .نمی توانستم از زیرش در بروم  .لباس مخصوص رقصم را
درست کردم و جورابم را قبل از اینکه در حالت یک بایستم مرتب کردم  .همان لحظه ای که موسیقی
شروع شد مادرم در اتاق تمرین را باز کرد و سرش را داخل آورد و گفت:
_سارا ؟ ببخشید که مزاحم شدم ولی دو ساعت دیگه داریم میریم مسافرت و احتیاجه که دخترم رو ازت
پس بگیرم !
معلم رقصم یک آه نمایشی کشید و گفت:
_متوجه ام  .خوب ...حداقل همینطور فکر می کنم  .اال ؟ خواهش می کنم حرکات رقصت رو فراموش
نکن و یادت نره که تمرین انعطافتو انجام بدی .
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در حالی که تقریبا نصف اتاق را طی کرده بودم سرم را تکان دادم و کفش های باله ام را بیرون آوردم و
در کیفم گذاشتم  .مادرم پرسید :
_کالس خصوصیت چطور بود ؟
با خنده جواب دادم:
_مثل همه ی کالسای دیگه ! می تونم قسم بخورم اون "یه بار دیگه" رو پنج بار انجام دادم ( معموال در
کالس های رقص اتفاق می افته که معلم میگه فقط یه بار دیگه تمرین کنید و بعد می تونید برید ولی در
واقع قصد داره سی بار دیگه هم همون حرف رو بزنه!!!)
مادرم هم خندید و سرش را تکان داد.
_من هیچوقت نمی تونستم یه معلم رقص بشم !
به سمت پارکینگ رفتیم و متوجه شدیم که آسمان کم کم دارد تاریک می شود  .پدرم این مسافرت رو با
دقت برنامه ریزی کرده بود و برای هر دقیقه اش برنامه ی دقیقی داشت  .نقشه این بود که از روش
خاصی پیروی کنیم تا از بیست درصد تخفیف رزرو هتل در نصف شب استفاده کنیم  .به نظر من این نقشه
کمی سطحی بود ولی هیچ راهی وجود نداشت که بتونم با پدرم در این مورد بحث کنم .
سه ساعت بعد  ،من سرم را به پنجره تکیه داده بودم  .فکرهای خواب آور در سرم می چرخید و چشم
هایم را بستم در حالی که آوازی را که این چند وقته با آن می رقصیدم زمزمه می کردم  ،در رویای مسابقه
ی بزرگ فرو رفتم  .در رویایم  ،من تمام اون مسابقه رو می برم و یک کارگردان هالیوودی به سمتم می
آید و از من می پرسد که آیا دوست دارم در فیلم جدیدش شرکت کنم یا نه ؟ همه چیز عالی بود  .همه
چیز در مورد من بود !
چشم هایم از سیاهی ناگهانی باز می شوند  .بیرون ماشین  ،درخششی محو از جاده و ماشین های دور و
برمان دیده می شد  .رادیو آهنگی آرام را در پس زمینه پخش می کرد  .دوباره احساس کردم در خواب
فرو می روم ؛ در رویای رقص خودم .
ناگهان آرامش با یک صدای جیغ بلند از بین رفت  .چشم هایم را با خستگی باز کردم ؛ درست به موقع
برای این که ببینم چقدر بیرون درخشان شده و صدای شکسته شدن آمد ؛ خورده شیشه ها همه جا بودند
و من هم بخشی از آنها بودم نمی توانستم چیزی به غیر از این ها حس کنم  .بدنم درد می کرد  .سکوت
باری دیگر با یک جیغ شکسته شد و برایم چند ثانیه طول کشید تا بفهمم این صدا از گلوی خودم بیرون
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می آید  .چیزی چسبناک روی لبم حس کردم  .بینایی ام تار شد تا این که باالخره چشم هایم در سیاهی
فرو رفتند و درد دیگر وجود نداشت .
چند هفته قبل :
_چه جهنمی ...
_ هیــــــــس !
چرخیدم تا دوستم را ساکت کنم  .ابی بالفاصله دهنش را بست  .در چشم هایش می شد دید که می گوید :
متاسفم !
ما روی یک صندلی در پارک نشسته بودیم و ابی تالش می کرد پاهایش را در کفش های باله اش فرو کند
 .من و ابی یک ایده ی عالی داشتیم  :یه عکس از رقص در پارک ! ولی آخرین چیزی که در آن لحظه
احتیاج داشتیم رهگذری بود که به ما با تعجب نگاه کند  .ابی در حالی که صدایش را پایین می آورد غرغر
کرد :
_ این نا امید کننده است ! آخه یکی به من بگه من چه جوری قبل از این پامو توی اینا می کردم ؟!
آرام به کلمه ای که ابی به کار برده بود خندیدم .
_ نا امید کننده !
_ هار هار ! تو مثال االن خیلی گوله ی نمکی !
کفش ها را از دست ابی کشیدم و گفتم :
_ هستم ! تو هم داری اینا رو اشتباه می پوشی !
یک لحظه خم شدم تا تکه ای نمدی را از توی کفش در بیاورم .
_ دوالیه کرده بودی کفشو نه ؟
ابی چند ثانیه از تعجب دهانش را باز نگهداشت و گفت :
_ نکه خودت این روشو یادم ندادی ؟!
لبخند از خود راضی ای زدم و گفتم :
_ چی کار کنیم دیگه ! من یه نابغه ام ! همینطور یه متقلب ...یه نابغه ی متقلب !
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ابی خندید و من آه کشیدم در حالی که کفش های خراب شده ی خودم را نگاه می کردم  .ساتن صورتی
اش خیلی وقت بود که درخشش را از دست داده بود و االن از گردوخاک و کثیفی زمین تیره شده بود .
چوبش ( در سر کفش های باله یک چوبی وجود دارد که به کمک آن رقاص ها می توانند تعادل خود را
حفظ کنند و نوک پایشان زخمی نشود ) ساییده شده بود و االن انگار که روی نوک پایم می ایستادم  .می
توانستم روی آنها فقط دو ثانیه بایستم .
ابی گفت :
_فهمیدم !
بلند شد و روی نوک کفش هایش ایستاد  .با کفش های رقص و لباس ساده ای که پوشیده بود به نظر زیبا
می آمد  .من هم آرام بلند شدم  .لباسی خال خالی سیاه و سفید پوشیده بودم ولی به اندازه ای که ابی زیبا
بود احساس زیبایی نمی کردم  .موی طالئی فرش تا کمرش می آمد و چشمان شکالتی اش لبخندی به
بزرگی لبخند روی لبش می زدند  .دوستم را همراهی کردم و در حالی که دوربین اچ دی پدرم را با خودم
حمل می کردم پرسیدم :
_ باید ژست اول رو کجا بگیریم ؟
ابی لب هایش را روی هم فشار داد .
_ شاید اون درخته ؟
با عجز گفتم :
_ روی اون درخته ؟!
هیچ راهی نبود تا من بتوانم روی یک درخت تعادل داشته باشم و مردم ممکن بود بتوانند زیر دامنم را
ببینند !
_ آره ! چرا که نه ؟ ما جوراب شلواری پوشیدیم  .اتفاقی نمی افته !
آهی کشیدم ولی راهم را به سمت درختی که ابی نشان داده بود ادامه دادم  .ارتفاع زیادی نداشت و کلی
شاخه و برگ رویش بود  .بنابر این نمی توانست به آن بدی ای که من فکر می کردم باشد .در حالی که
دوربین را به سوی ابی گرفتم پیشنهاد دادم :
_ من اول میرم !

6

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

با دقت پایم را روی یکی از شاخه های کوتاه درخت گذاشتم و خودم را باال کشیدم  .شاخه ها بزرگ بودند
 .بنابراین می توانستم ژستم را بگیرم  .یکی از شاخه ها به اندازه ی چوب کفشم ضخامت داشت  .روی
نوک پاهایم ایستادم و آن یکی پایم را روی شاخه ی دیگری گذاشتم و ژست گرفتم  .صدای کلیک
دوربین و ابی یکی از عکس ها را گرفته بود  .ایده ای ترسناک به ذهنم آمد و بعد از چند ثانیه فکر کردن
پای عقبم را بلند کردم و باالی سرم گرفتم و یک ثانیه بعد  ،در یک ژست فوق العاده بودم  .ابی نفسش را
حبس کرد و سریع عکسی گرفت  .پرسیدم :
_ چطور بود ؟
ابی آب دهانش را قورت داد و گفت :
_ عالی بود ! ولی دوربین جلوی نوره  .دوباره انجامش بده و من از یه زاویه ی دیگه می گیرم .
چشم غره ای به او رفتم و با نیشخندی گفت :
_ ببخشید !
به روبرو نگاه کردم  .هیچ کس نبود  .بنابر این دوباره ژست را گرفتم .
_ اال !
روی درخت تکان خوردم و نزدیک بود بیافتم  .به دور و برم نگاه کردم  .صدایش ...نه! نمی توانست  ....نه
! نباید ....ابی در حالی که برای پسری کمی آن طرف تر دست تکان می داد جواب داد :
_ سالم لوگان !
خدای من ! من از  ...می شود گفت از پایه ی هفتم عاشق این پسر بوده ام .
_ سالم ابی !
در حالی که به سمت درخت می آمد جواب داد :
_ اال ! اون فوق العاده بود !
موهای قهوه ای ام را پشت گوشم بردم و در حالی که در دلم می گفتم :
_لعنتی ! لعنتی ! لعنتی !
جواب دادم :
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_ ممنونم .

_ منظورم اینه که  ،می دونستم رقصنده ای ! ولی نمی دونستم که انقدر انعطاف داری .
لبخند کوچکی تحویلش دادم  .ولی هنوز بابات حرف زدن با او شوک زده بودم  .او خیلی کم با من حرف
می زد  .ابی آه نمایشی ای کشید و گفت :
_ با این حال خیلی از مد افتاده فکر می کنه ! همه ی ما می تونیم یه" پنچی " ( اسم فرانسوی یک حرکت
باله ) رو بدون کش دادن خودمون بریم !
لوگان تالش کرد اسم حرکت را تلفظ کند :
_ پن _ شی  ....پس به اون حرکت اینو می گن !
ابی سری تکان داد .
_ در واقع بهش میگن" پنچی آرابسقو "! ولی ما یه جورایی مخففش کردیم .
لوگان بینی اش را چین انداخت .
_ خیلی باحاله ! جدا هست .
کمی به من نزدیک تر شد و من برای لحظه ای نتوانستم نفس بکشم  .چطور یک پسر می تواند انقدر عالی
باشد ؟ واقا نمی دانم .
_ اینو به کسی نگید ! ولی من واقعا دوست دارم افراد رو در حال رقص ببینم  .می دونم یه کم عجیبه  .ولی
اون برنامه رو می شناسید ؟ رقص مادر ها ؟
سرم را تکان دادم .
_ خواهرم نگاهش می کنه و منم مجبورم باهاش نگاه کنمش  .یه خورده خجالت آوره !
ابی و من خندیدیم  .گفتم :
_ رقص چیزی نیست که آدم ازش خجالت بکشه ! ممکنه متعجب بشی  .ولی من کلی پسر می شناسم که
می رقصن و از دیدن رقص دیگران لذت می برن .
لوگان لبخند زد .
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_ خب  ...شاید من باید کمی بیشتر با تو حرف بزنم  .اگه چند نفر از دوستاتو که از دیدن رقصیدنت لذت
می برن رو ببینم و احساس یه آدم عجیب غریب رو پیدا نکنم .
از تعجب پلک زدم  .این جدا داشت اتفاق می افتاد ؟ گفت و گو مان را در حالی که من در تمام مدت روی
ابر ها سیر می کردم تمام کردیم  .ابی نگاهی عاقل اندرسفیه به من انداخت .
_ شروع نکن !
لبخند ابی حتی بزرگترهم شد !

**************************
چهارشنبه ی همان هفته:
با حساسیت به تصویرم در آینه نگاه کردم  .برای رفتن عجله داشتم و می خواستم مطمئن شوم که کسی
این را نمی فهمد  .در مدل واقعی استایل یک رقصنده  ،مو هایم را پشت سرم گوجه ای کرده بودم و یک
سنجاق در آن فرو کرده بودم  .همیشه وقتی دیر از خواب بیدار می شدم همین کار را می کردم  .موبایلم
تکان خورد و صدای بیب بیبش توجهم را جلب کرد  .ابی پیام داده بود:
_یادت نره وسایل رقصتو با خودت ببری  .بعد از مدرسه بالفاصله به استدیو می ریم.
آه کشیدم  .دو تا دختر برای همگروه شدن در مسابقه با من ثبت نام کرده بودند  .ولی یکی از آنها نمی
توانست به مسابقه بیاید و دیگری نمی خواست با همگروهی دیگری برقصد  .سارا خانم به نحو فریبنده ای
از ابی درخواست کرده بود و اگر ما دو تا قرار بود این نقش را بر عهده بگیریم  ،یعنی باید قبل از مسابقه
حسابی تمرین می کردیم  .جابش را دادم:
_ممنون برای یاد آوری.
صدای موبایلم را قطع کردم و آن را قبل از اینکه به سمت پله ها بروم در جیبم سر دادم  .مادر بزرگم با
اسم مستعاری که خیلی وقت بود برایم درست کرده بود صدایم کرد:
_هی  ،الز ! (مخفف اال!)
مادربزرگم تقریبا دو سالی می شد که به اینجا نقل مکان کرده بود و از آنجایی که خانه ما نسبتا بزرگ بود
یک اتاق و دستشویی باالی پله ها را گرفته بود  .مادر و پدرم اتاق و دستشویی بزرگ را گرفته بودند که
در همان طبقه ی مادر بزرگ بود  .من  ،در هر حال بهترین اتاق رو گرفتم ؛ تمام زیرزمین که به شکل اتاق
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خواب در آمده بود  ،اتاق رقص و همینطور یک دستشویی  .عاشق اتاق رقصم بودم  .خیلی بزرگ بود و
جان می داد برای رقصیدن و یکی از دیوار هایش تماما آینه بود  ( .برای تمرین رقص معموال رقصنده ها از
اتاق تمرینی استفاده می کنند که یک آینه ی گنده روی یکی از دیوار هایشان هست تا بتوانند خودشان را
در حال رقص ببینند و یا بتوانند بدون نگاه کردن به رقصنده ی کناری با او هماهنگ باشند) .
_صبح بخیر مامانی!
مامان بزرگ یک ظرف را از روی میز به سمتم هل داد و من با دستم آن را متوقف کردم و نفسم گرفت.
_رولت ؟!
مادربزرگ بهترین رولت های خانگی را درست می کرد  .به دالیلی  ،کره ی بادام زمینی درون خامه ی
رولت بیش از حد خوشمزه می شد!
در حالی که خودم را شیرین می کردم یکی از رولت ها را از روی ظرف برداشتم  .هنوز داغ بود.
_خیلی خیلی ممنونم مامانی!
مادربزرگ با لبخندی گفت:
_فقط به خاطر اال جونم!
یکی از رولت ها را کامل خورم و دو تا را برای توی راه برداشتم  .انگار که هیچ وقت وقتی برای خوردن
صبحانه نداشتم ولی در همان حال  ،هیچوقت نمی شد که بی صبحانه روزم را سر کنم  .همه در اتوبوس
عادت کرده بودند که مرا با خوراکی ببینند و معموال التماس می کردند که به آنها هم از خوراکی ام بدهم
.بنابر این وقت هایی که می توانستم حتی بیشتر هم با خودم می بردم.
طبق معمول وقتی که سوار اتوبوس شدم هلدن ( اسم پسرونه ) برایم جا باز کرد و جوری نگاهم کرد انگار
که وظیفه ام است که کنارش بنشینم  .خنده ای کردم و با ورجه وورجه کنارش نشستم  .در حالی که به
ظرف توی دستم نگاه می کرد گفت :
_خیله خوب فورد ! امروز چی داری ؟
هلدن همیشه من را با فامیلی ام صدا می کرد ولی من اهمیتی نمی دادم  .در ظرف غذایم را باز کردم و
هلدن بالفاصله یکی از رولت ها را قاپید  .در حالی که آه می کشید و رولت را می خورد گفت:
_عاشقتم ! امیدوام اینو بدونی!
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جواب دادم:
_آره ! به احتمال زیاد من باحال ترین آدمی هستم که تو عمرت دیدی!
ده دقیقه بعد  ،اتوبوس جلوی در راهنمایی ایستاده بود بچه های کوچکی را که وارد ساختمان می شندند را
نگاه کردم و آهی از تسکین کشیدم  .هولدن نیشخند زد  .هولدن و من همیشه این را که راهنمایی چقدر
زجر آور بود مسخره می کردیم  .حتی با وجود این که خودمان سال دوم دبیرستان بودیم و خیلی وقت
نبود که از راهنمایی بیرون آمده بودیم  .وقتی در نهایت از اتوبوس بیرون آمدیم  ،با هولدن در کافه تریا
منتظر ابی ماندیم  .ما سه تا همیشه از بچگی دوستان صمیمی بودیم  .در حقیقت  ،در کالس های رقص من
و ابی همیشه نوبتی با هولدن گروه می شدیم  .کسی گفت :
_سالم اال ! ابی!
برگشتم و ناگهان لوگان را روبرویم دیدم  .تعجب کردم که او وقتش را صرف آن می کند که با ابی و من
حرف بزند  .روزی که ما در پارک مشغول عکس گرفتن بودیم گفته بود که می خواهد بیشتر با ما صحبت
کند ولی فکر نمی کردم که سر حرفش بایستد .در حالی که تالش می کردم خجالتی به نظر نرسم گفتم :
_سالم لوگان !
ابی در حالی که به نظر خسته می آمد فقط دستی تکان داد  .هولدن با کنایه گفت :
_اوه لوگان ! ممنون از احوال پرسی.
لوگان خنده ای کرد .
_ببخشید هولدن .
هولدن فقط سرش را به حالت نمایشی تکان داد  .لوگان پرسید :
_خب  ،رقص چطور بود ؟
ابی و من در حالی که نگاهی به یکدیگر می انداختیم من گفتم :
_یه رقص دو نفره داریم که باید تو دقیقه ی نود یادش بگیریم  ،دقیقا دو هفته قبل از مسابقه!
لوگان سرش را کج کرد و گفت :
_چرا از همون اول که رقص های دیگه تونو یاد می گرفتید اونو یاد نگرفتیدش ؟
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ابی آهی کشید و گفت :
_دو تا دختری که قرار بود اونو اجرا کنن نتونستن .
حرف ابی را ادامه دادم :
_آره  .حاال من یه رقص یه نفره و دو تا رقص دو نفره و یه رقص گروهی دارم .
لوگان با تعجب پرسید :
_دو تا رقص دو نفره ؟
در حالی که برای هولدن که لبخندی خجالت زده می زد سر تکان دادم گفتم :
_یه رقص معاصر با هولدن دارم  ( .گفتار مترجم  :گونهای رقص صحنهای است که در میانه قرن بیستم
توسعه یافته و از آن زمان ،یکی از گونههای غالب در آموزش رسمی رقص در سراسر دنیاست و به
خصوص طرفداران قابل توجهی در آمریکا و اروپا دارد .اگرچه این رقص به وسیله و با به کار گرفتن
عناصری از رقص باله ،رقص مدرن و رقص جاز شکل گرفته اما عناصر بسیاری را از رقصهای گونهگون
دیگر در خود دارد .با اینهمه از لحاظ شباهتهای تکنیکی ،نزدیکی زیادی به رقص مدرن ،باله و
شکلهای دیگر رقص صحنهای دارد منبع  :ویکی پدیا)
همان لحظه زنگ زده شد و همه شروع به بیرون ریختن از کافه تریا کردند  .ده دقیقه داشتیم تا به کالس
هایمان برویم و تمام وسایلمان را هم باید با خودمان می بردیم  .ابی و هولدن باید سریع تر خودشان را به
آنجا می رساندند تا وسایلشان را بردارند .بنابراین با عجله رفتند و من و لوگان را آنجا با هم رها کردند .
فوق العاده شد !
لوگان پرسید :
_کالست کجاست ؟
بدون اینکه هیچ عکس العملی نشان دهم گفتم :
_زبان انگلیسی .
لوگان تصمیم گرفت :
_همراهت تا اونجا میام .
اعتراضی نکردم  .لوگان بعد از چند ثانیه گفت :
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_هولدن می رقصه ؟
سرم را به نشانه ی تائید تکان دادم .
_می بینی ! تو عجیب غریب نیستی  .هولدن نه تنها دوست داره رقص ها رو تماشا کنه بلکه در اصل
خودشم می رقصه .
لوگان آه کشید :
_حدس می زنم خیلی باحاله .
_حدس می زنی ؟!
لوگان خندید .
_زمان زیادی رو باهاش می گذرونی ؟
_آره ! بهت گفتم دیگه  .ما با هم رقص دو نفره داریم.
_تو  ...ازش خوشت میاد؟
حرف لوگان یخم را شکست و من شروع به نخودی خندیدن کردم .
_نه  .ما با هم دوست های صمیمی هستم  .به عالوه ی این که من کامال مطمئنم اون به طرز بی سرانجامی
عاشق ابیه .
در ذهنم گفتم  :دقیقا مثل عشق بی سر انجام من به تو !
گونه های لوگان برای یک لحظه قرمز شد و بعد از چند ثانیه نفس گرفت .
_خوب ! فکر کنم به اندازه ی کافی خودمو خجالت زده کردم  .اگه یه دفعه ی دیگه هم خجالت زده شم
اتفاقی نمی افته .
سرم را بلند کردم و منتظر شدم تا چیزی بگوید .
_میشه  ...یعنی داشتم فکر می کردم که  ...میشه امشب یه فیلمی با هم ببینیم ؟
نزدیک بود جیغ بکشم و چشم های از شوک بزرگ شدند .
_داری جدی حرف می زنی ؟
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در حالی که به نظر ترسیده می آمد سرش را تکان داد .
با ذوقی پنهان گفتم :
_حتما ! کی ؟
کامال مطمئنم که در حال حاضر یه سکته ی ناقص کرده ام  .به اندازه ای از جواب من شوکه به نظر می آمد
که من از پرسش او شوک زده بودم .
_شنبه ؟
غرغر کردم .
_هفته ی بعد مسافرت می رم  .بنابر این مجبورم کل روز رو تمرین کنم .
جلوی قفسه ( الکر ) ام متوقف شدم و وسایلم را در آن گذاشتم  .لوگان پرسید :
_کی بر می گردی ؟
_جمعه ی بعد .
_شنبه ی بعدش چطوره ؟
جواب دادم :
_به نظر خوب میاد .
_عالیه ! پس می بینمت .
لوگان به سمتی رفت و به محض آن که از دیدرس دور شد با عجله تلفن را برداشتم و به ابی زنگ زدم .
_خــــــــــــــــــــدای مـــــــــــــــن ! ابی حدس بزن چی ؟!
ابی حسابی شوکه می شد !
***********************************
_دوباره !
ابی و من در حالی که هر دو از شدت رقص می لرزیدیم آه کشیدیم  .سارا خانم رقص را "اصالح" کرده
بود تا "به استایل رقصنده ها بخوره" که در واقع فقط به این معنی بود که فقط آن را تند تر و سخت تر
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کرده بود تا با ما پز بدهد  .البته ! او که نمی توانست اجازه دهد قهرمانان ملی رقصش  ،اجرایی به این
آسانی داشته باشند  .عمرا ! با نا امیدی تمام امتحان کردم :
_میشه همون رقص قبلی رو اجرا کنیم ؟
سارا خانم آهی کشید و اخم کرد  .بنابر این من و ابی صورتمان را مثل گربه ی شرک کردیم !
_باشه ! ولی هر حرکت از رقص اصلی باید بی نقص باشه !
ابی با دهان باز به من نگاه کرد ؛ سارا خانم باالخره قبول کرد .
موسیقی شروع شد و من وسط سالن ایستادم  .همان لحظه  ،ابی به سمت من آمد و مچ دست مرا گرفت و
مرا به زمین انداخت  .ولی قبل از آنکه من با زمین تماسی پیدا کنم مرا گرفت و همانطور با هم شروع به
رقص کردیم  .قبل از اینکه بدانیم رقص شدت گرفت  .چشم های تیز بین سارا خانم هیچ چیز را از دست
ندادند و به محض این که موسیقی تمام شد او یک کوه غر برای زدن داشت .
_ابی ؟ عزیزم  .تا کی من باید بهت بگم که باید توی پرش هلیکوپتری (مترجم  :یک نوع رقصی که
افراد روی زمین خم می شوند و پایشان را مثل پره های هلیکوپتر دورشان می چرخانند  .معموال در رقص
های خیابانی یا آهنگ های رپ از این نوع رقص استفاده می شود  ) .باید روی پاشنه ی پات بچرخی ؟ و اال
! زمین قرار نیست کمکی بهت بکنه _ شروع کرد به فریاد زدن _ پس انقدر به اون کوفتی نگاه نکن !
زمزمه کردیم :
_ببخشید .
صورتش کمی شل شد و سارا خانم آه کشید .
_حداقل همدیگه رو وقتی داشتید دونفره می رقصیدید زمین ننداختید  .چطوره در رو باز کنیم و بذاریم
همه نگاه کنن ؟ قسم می خوره دفعه ی آخره  .بعدش رقص گروهی رو تمرین می کنیم .
سری برای تاکید تکان دادم و وسط اتاق ایستادم  .سارا خانم هم به سمتی رفت تا در ها را باز کند و به
دیگران اجازه دهد داخل شوند .
ابی فرصتی به دست اورد تا به پشتم ضربه ای بزند و بگوید:
_بخند اگر لوگان اینجا بود مطمئنم می خواست لبخندتو ببینه .
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گونه هایم سرخ شده بود ولی من پوزخند زدم وگفتم  :ابی ! تو حتی نمیدونی چقدرمن خوشحال میشم
وقتی به اون فکر میکنم  .اون از من خواست باهاش برم سینما !
ابی چشمکی زد و گفت :
_هزار باری بهم گفتی عزیزم !
با این حرف به موقعیتش رفت و مردم کم کم شروع به جمع شدن در اتاق کردند تا رقص دو نفره را
ببینند  .برای اطالع آنها  ،سارا خانم شروع به توضیح دادن در مورد رقص کرد .
ابی و من در این رقص نقش دو دوست صمیمی را بازی می کردیم ( کی فکرش را می کرد ؟ )!که خیلی
به یکدیگر وابسته بودند  .و رقص داشت این روحیه ی کار گروهی و کمک به همدیگر را نشان می داد که
چقدر برای ادامه ی زندگی این دو نفر احتیاج به اعتماد به یکدیگر داشتند  .رقصی پیچیده بود که بیننده
ها بیشتر از صورت و حس گرفتن من و ابی داستان را درک می کردند تا خود حرکات  .سارا خانم همیشه
سخت ترین رقص ها را به من و ابی و هولدن می داد . .
طوری می رقصیدیدم که انگار برای امتحان استعداد یابی می رقصیم  .حسابی حس گرفته بودیم و این
حس گرفتن در صورتمان دیده می شد  .در اخر رقص ما به سختی نفس میکشیدیم طوری که انگار دریک
مسابقه دو دویدیم ولی تشویق از طرف حضار با ارزش بود .
به سمت رخت کن رفتم تا کفش های باله ام را بپوشم ابی هم دنبالم آمد  .حرفی نزدیم  .فقط برای چند
دقیقه نفس نفس زدیم از اینکه آنقدر بد نفس نفس بزنم که جتی نتوانم آب بنوشم متنفر بودم  .چون
وقتی تالش میکردم که قورتش بد م نمتونستم اصال نفس بکشم بنابراین مجبور بودم برای چند ثانیه
کوتاه تحمل کنم یا به بیرون تفش کنم .ما شتاب زده بند های کفش های باله مان را گره میزدیم و دامن
هایمان را میپوشیدیم و با عجله به اتاق میرفتیم جایی که همه کنار نرده ها حرکت کششی می
کردند .وقتی که بیرون آمدم هلدن به من برخورد کرد و گفت:
_هی فورد اون رقص دو نفره خیلی خفن بود !
با لبخند گفتم:
_ممنون ! تمام تالشمونو می کنیم .
ابی جوابی نداد  .فقط نفس نفس می زد  .جوری که احساس کردم می خواهد ثابت کند چقدر تالش می
کرده است ! او پاهایش را باالی نرده گذاشت و به باال کشید .
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هلدن گفت :
_من قبال حرکات کششی رفتم میخوای دو نفره تمرین کنی؟
سری تکان دادم ؛ ما در کالس رقص همگروهی بودیم  .به وسط سالن رفتیم و من روی نوک پایم بلند
شدم و پای پشتی ام را باال بردم  ( .مترجم  :به این حرکت باله آرابسکو می گویدند که یکی از حرکات
معروف باله است )  .هولدن دستم را گرفت و من به سمت او چرخیدم  .در حالی که خودم را برای بلند
شدن از روی زمین آماده می کردم  .کمی چرخ زدیم تا اینکه هولدن از روی کمر مرا بلند کرد  .و دوباره
زمین گذاشت  .قدمی عقب رفت و من چند حرکت چرخشی انجام دادم وقتی متوقف شدم هولدن آنجا
آماده ی بلند کردن من بود  .هیچ ترسی وجود نداشت  .هولدن مرا به باالی سرش برد در حالی که من
پاهایم را صد و هشتاد درجه باز می کردم و روی پای چپم خوابیدم  .ده ثانیه ی دیگر  ،من دوباره روی
زمین بودم  .این بار روی کف پایم ایستادم و پای دیگرم را دوباره باال بردم  .لوگان کمرم را گرفت و در
حالی که من را باال می برد خودش هم مثل من همان پایش را باال برد  .پایانی خیلی خیلی عالی برای رقص
بود .
_اال ! هولدن !
چرخیدیم  .چشمانمان بزرگ شده بود و منتظر بودیم که سارا خانم سرمان داد بکشد .
_می خوام بدونم شما دو نفر چطوری تونستید کل این رقص دو نفره رو بدون گرم کردن خودتون انقدر
بی نقص انجام بدید در حالی که بقیه ی کالس حتی اگه جونشون به این بستگی داشته باشه نمی تونن ؟ !
به هولدن زل زدم  .سارا خانم همین االن  ...از ما تعریف کرد ؟ !
_همگی ! بیاید اون رقص دو نفره ای رو که دو هفته پیش بهتون یاد دادم رو اجرا کنیم  .می خوام توی
نمایش انجامش بدیم .
همه سر جایشان خشک شدند  .تیم دو نفره شدن در آکادمی رقص و ایده ها کار سختی بود  .خیلی از
رقصنده ها اجرا می کردند و آنهایی که وارد این کالس می شدند همه جور رقصی بلد بودند  .بنابر این
همه ی دختر ها در این کالس یک هم تیمی مرد داشتند  .می دانستم که پسر ها از این کالس خوششان
نمی آمد  .تعدادی از پسر ها وقتی سارا خانم سرش را برگرداند نگاهی عصبانی به من انداختند  .هر کدام
از تیم ها باید اجرا می کرد  .به این صورت که بقیه ی تیم ها مثل دایره دورشان بودند و آن دو نفر وسط
کالس اجرا می کردند  .سارا خانم آهنگ سیندرال را پخش کرد ( حتی با اینکه این آهنگ رقص مسابقه
نبود  ) .و همه ی ما را مجبور کرد آن رقص دو نفره را برای بقیه ی کالس اجرا کنیم  .بنابراین  ،مطمئن
بودم که حتی هولدن هم از من عصبانی بود !
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تا ساعت  9یا بیشتر  ،ما همه ی کالس هایمان را تیمی اجرا کردیم  .بعضی ها مجبور بودند برای تمرین
رقص هایشان کمی بیشتر بمانند  .من و هولدن تکالیفمان را در آوردیم و منتظر شدیم  .ولی هولدن شروع
به حرف زدن کرد :
_باورم نمیشه که شما ها دارید به دریاچه میرید .
زبانم را برایش در آوردم .
_نگران نباش  .به جای هردوتون به اندازه ی کافی برنزه می کنم !
ابی آهی کشید و گفت :
_اال خواهش می کنم بس کن ! خودت می دونی من چقدر دوست دارم برزه بشم .
همه مون به این حرفش خندیدیم  .ابی یکی از آن دختر هایی بود که هیچوقت برنزه نمی کرد  .چون
وقتی این کار را می کرد پوستش از سفید به قرمز تغییر می کرد و دوباره تقریبا سفید و بعدش سیاه می
شد و دوباره سفید می شد( مترجم : !!!!!!!) .
در حالی که حواسم بود سارا خانم آن دور و بر ها نباشد گفتم:
_ولی نگران نباشید ! من مجبورم تمام روزو برقصم تا برای این وقتی که نیستم جبران کرده باشم !
ابی گفت :
_ها ! ها ! حاال کی داره می خنده ؟!
_ ام ...هنوز من ! این که تمام روزو دارم می رقصم هیچ تاثیری توی حال کردن کنار دریاچه نمی ذاره !
همان لحظه  ،سارا خانم پیدایش شد :
_اال و هولدن ! رقص دو نفره ! همین االن !
ما ابی را همان جا رها کردیم تا تمرینش را بکند و به وسط کالس رفتیم تا رقص دو نفره را اجرا کنیم .
چیزی که در مورد هولدن وجود داشت این بود که  ،او می توانست برای هر رقصی همگروهی خوبی باشد
.
سارا خانم گفت :
_آماده ؟ !
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دوباره از اول رقص شروع کردیم  .سرم را تکان دادم و گفتم :
_آماده ایم !
******************************
بیپ  ،بیپ  ،بیپ  ،بیپ
لرزیدم  .در دست راستم احساس عجیبی داشتم  .گرم بودم ولی چیز سردی روی دستم وجود داشت .
بیپ  ،بیپ  ،بیپ  ،بیپ  ،بیپ
ناگهان فکری محکم با ذهنم رسید  .در بیمارستان بودم ؟ چشم هایم ناگهان از شوک باز شد و چشمانم
کم کم دور و بر را دیدند  .پرده ای آبی در سمت راست بود و پنجره ای روشن در سمت چپ  .مادرم
باالی سرم آمد و من نفسم را حبس کردم  .صورتش پر بود از خراش ها و زخم ها  .مخصوصا سمت
راست صورتش  .چه بالیی به سرش آمده بود ؟
_اال ؟ به هوش اومد ! پرستار ؟ دخترم به هوش اومد .
به دست راستم نگاه کردم که باند پیچی شده بود  .و می توانستم کمی خون را روی باند ببینم  .همان لحظه
بود که کامال متجه شدم در بیمارستان بودم  .چیز عجیب این بود که  ،نمی توانستم درد را در دستی که
باند پیچی شده بود حس کنم  .ولی بقیه ی بدنم درد می کرد  .صدایی قوی گفت :
_اال فورد ؟
صورتم را به سمت صدا گرفتم و پرستاری مو طالیی را دیدم که نزدیک می آمد  .به نظر شبیه یکی از آن
پرستار های خوب و مهربانی می آمد که در تلوزیون نشان می دادند  .پرسید :
_ببخشید عزیزم  .ولی می تونی چند تا سوال منو جواب بدی ؟
سری تکان دادم و صدایم را صاف کردم .
_اسم کاملت چیه ؟
در حالی که صدایم ضعیف و گرفته بود جواب دادم :
_اال رز فورد.
_روز تولدت رو یادت میاد ؟
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_بیست و پنج جون هزار و نهصد و نود و هفت .
_همه ی اعضای خانواده تو اسم ببر .
_مامانم  ،نیکول  .پدرم  ،جف  .مادر بزرگم  ،ماما  .پدر بزرگم  ،پاپا  .هیچ خواهر یا برادری هم ندارم.
_اسم واقعی پدربزرگ و مادربزرگت رو می دونی ؟
_بله  .سو و گلن .
پرستار سری تکان داد و گفت :
_چیزی هست که در موردش گیج شده باشی ؟
جواب دادم :
_در مورد این که چرا اینجا هستم گیج شدم .
پرستار آهی کشید .
_اال ! شما تصادف کردید .
پلک زدم  .چی ؟ من از تصادف چیزی به یاد ندارم  .یعنی  ...یادم هست که قبل از مسافرت در مدرسه
بودم  .ولی چیزی بعد از آن به یاد نمی آورم  .مادرم شروع به گریه کرد  .دیدم که صورتش را از من
برگرداند  .زمزمه کردم :
_مامان ! چیزی در مورد تصادف یادم نمیاد .
_می دونم عزیزم و ئلی تو خوب میشی  .فقط همین اهمیت داره .
پدرم از پشت سر مادرم وارد شد  .و گفت :
_همه چیز درست میشه .
مادرم پرسید :
_اال ! عزیزم  .می تونی اینو حس کنی ؟
_چی رو حس کنم ؟
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همان لحظه به دست مادرم نگاه کردم که دست مرا فشار می داد  .همه چیز را فهمیدم  .اشک در چشمان
حلقه زد و شروع به گریه کردم ؛ هیچ چیز را احساس نمی کردم .
بعد از آنکه فهمیدم دست راستم کامال بال استفاده شده  ،نمی توانستم گریه کردن را تمام کنم  .پرستار
توضیح داد که دستم فلج شده ؛ به خاطر آن تصادف مسخره ای که من حتی چیزی از آن به یاد نداشتم .
دستم از لحاظ حسی هم فلج شده بود  ،که باعث می شد نتوانم چیزی را حس کنم .
آینه خواستم  .می خواستم ببینم چه بالیی سر صورتم آمده  .بعد از نگاه کردن به آینه نمی توانستم جلوی
دوباره گریه کردنم را بگیرم  .صورتم  ،مخصوصا سمت راستش  ،پر بود از خون و خراش  .در اصل ،
دوبرابر مال مادرم زخمی بود و یک باند قرمز رنگ دورش را گرفته بود  .به من گفتند که خیلی خوش
شانس بودم  ،یک دست داشتم ؛ یک دست بی مصرف مسخره ی به درد نخور ولی در هر حال یک دست
بود  .در آن لحظه از خودم چندشم می شد  ،از افتضاحی که بودم  .نفس عمیق هم نمی توانست اشک های
شور را از جاری شدن متوقف کند  .خانواده ام برای مدتی مرا ترک کردند و اجازه دادند برای خودم ترحم
کنم .
صدایی ریز و گرفته از روی میز کنار تختم مرا به تعجب وا داشت  .تلفنم روی کیف محافظش بود  .حتی
یک خراش هم بر نداشته بود ولی کناره ی قابش کمی شکسته بود  .خب  ...حداقل کیف محافظ کارش را
درست انجام داده بود  .خم شدم و آن را برداشتم  ،خوشبختانه میز سمت چپ تختم بود  .به صفحه ی
گوشی نگا کردم و دیدم که بیست و هشت تا پیغام جدید دارم  .آخرین ها را باز کردم  .نوزده پیام از ابی ،
هفت پیغام از هولدن و دو پیغام از لوگان داشتم .
"اال ! خواهش می کنم جواب بده "
پیغام های ابی با " چه خبر از مسافرت خانوم خانوما ؟" شروع شده بود  .و با " تو همیشه جواب میدادی .
اتفاقی افتاده ؟ " و " خواهش می کنم جواب بده " تمام شده بود  .هولدن هم همان چیز ها را نوشته بود .
با این فرق که کمتر پیام داده بود  .و لوگان گفته بود  " :مسافرت خوش بگذره " و " یادت نره عکس
های کنار دریاچه تو بفرستی " .
تلفن را روی رانم گذاشتم و با دست سالمم شروع به تایپ کردن کردم:
"ابی  .همه چیز خراب شده  .لطفا هر وقت اینو دیدی بهم زنگ بزن " .
نمی توانستم چیز دیگری را بنویسم  .بنابر این همین را ارسال کردم  .کمتر از یک دقیقه بعد تلفنم زنگ
خورد و اسم ابی روی آن ظاهر شد  .دکمه ی بلند گو را زدم و صدای ابی پخش شد .
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_اال ؟ چی شده ؟
جواب دادم  :من توی بیمارستانم .
_خدای من ! چی شده ؟
_فقط بیا .
_بیست دقیقه ی دیگه اونجام .
صدایش قطع شد و من دوباره شروع به گریه کردم .
*******************
زیاد نگذشته بود که دو تا دوست صمیمی ام وارد شدند  .ابی جعبه ای شکالت و هولدن دسته ای گل
همراهش بود  .کامال معلوم بود که ابی همان لحظه حرکت کرده است ؛ مو های طالیی اش که همیشه با
وسواس مرتب شده بودند حاال به شلختگی پشت سرش جمع شده بودند  .هولدن هم باید خیلی هول شده
بود  .ولی حتی وقتی که با شلختگی لباس می پوشید هم خوش تیپ بود .گل ها ی رز از حیاط پشتی شان
کنده شده بودند  .می دانستم چون او آن گل ها را چند سال پیش کاشته بود  .ابی مثل یک مادر شروع به
گریه کرد و کنار من روی تخت نشست .
_اال ! چه بالیی سرت اومده ؟
با آرامش جواب دادم :
_گفتن که تصادف کردم .
قبل از اینکه آن دو بیایند خیلی تالش کرده بودم که خودم را آرام کنم  .هولدن در حالی که روی صندلی
کنار تخت می نشست گفت :
_ یادت نمیاد ؟
سرم را تکان دادم  .تمام چیزی که یادم می آمد روز جمعه بود .
_پدر و مادرت خوبن ؟
_آره خوبن  .فقط یه کم زخمی شدن .
_و تو نشدی ؟
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سرم را به سمت دست راستم حرکت دادم و ابی آن را گرفت  .همان لحظه دوباره به احتمال زیاد از
سردی دستم گریه اش گرفت .
_خدای من !
جواب دادم :
_فلج شده .
صورت آرامم آب شد و دوباره شروع به گریه کردم در حالی که چشم هایم را با دست چپم پاک می
کردم  .ابی هم همراه من گریه می کرد و هولدن در حالی که بغض کرده بود تالش می کرد هر دوی ما را
آرام کند  .ولی در نهایت  ،همه ی ما برای چیزی که نمی توانستیم تغییر دهیم گریه می کردیم .
****************
سه شنبه ی هفته ای بود که من باید در مسافرت می بودم  .بازویم شل و وارفته در کنارم آویزان بود
درحالی که من در راهروهای بیمارستان که حاال آشنا بودند به سمت کافه تریا راه می رفتم  .مادرم هم
کمکم می کرد ؛ سرم را برایم می آورد  .به ساعت زل زدم  .همین االن  ،ابی و هولدن به احتمال زیاد در
زنگ هفتم بودند  .مادرم در حالی که سینی ای برایم بر می داشت پرسید :
_چی می خوای ؟
دستم را بلند کردم تا ظرف ژله ای بردارم ولی از دستم لیز خورد و خامه در همه جا پاشید .برای
مستخدمی که به سمتم می آمد تا کمک کند گندی که زده ام را درست کنم زمزمه کردم :
_ببخشید.
مادرم گفت :
_اشکالی نداره عزیزم  .واقعا ! فقط یه تصادف بود .
هیچ حرفی نزدم  .همچنان بی مصرف  .کنار پدرم که توانسته بود از آن تصادف با چند زخم کوچ و جزئی
جان سالم به در ببرد نشستیم  .در سکوت غذایمان را می خوردیم  .هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت .
پس چرا باید الکی تالش می کردیم ؟ در حال که داشتم غذا می خوردم به چیز های زیادی فکر کردم ؛
همان چیز هایی که در تمام روز مشغول به فکر کردنشان بودم  .تنها کسانی که می خواستم این فکر ها را
با آنها در میان بگذارم ابی و هولدن بودند  .بنابراین منتظر می شوم تا مدرسه تمام شود  .مطمئن بودم که
آنها به دیدنم می آیند .
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وقتی که وارد شدند پرسیدم :
_االن نباید توی کالس رقص باشید ؟
ابی خندید و گفت :
_تو مهم تری!
_مهم تر ؟
زمزمه کردم :
_من می گفتم بی فایده .
هولدن سرش را تکان داد و گفت :
_فورد ! تو بی فایده نیستی  .هیچ وقت نبودی و هیچوقت بی فایده نخواهی شد .
چشمانم را بستم و آه کشیدم .
چشمانم را بستم و آه کشیدم .
_هولدن ! یه چیزی رو نام ببر که من توش خوبم .
هولدن جواب داد :
_تو توی خیلی چیز ها خوبی.
_فقط یکی رو نام ببر .
هولدن شانه ای باال انداخت .
_خب ...تو دوست خوبی هستی .
به او زل زدم  .چرا نمی فهمید ؟ ابی آرام گفت :
_رقص .
هولدن نگاهی به او انداخت ؛ انگار که نمی توانست باور کند ابی همچین حرفی را زده  .ولی من لبخندی
تلخ زدم  .اگر هر کدام از آنها می توانست بگوید که چطور یک قهرمان جهانی رقص جوانان می توانست
بدون یک دست برقصد  ،با کمال میل گوش می کردم  .ابی اطمینان داد :
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_اال  .تو یه راهی پیدا می کنی .
نه اینکه اهمیتی به این حرفش بزنم  .با کمی اغراق من تا هفته ی پیش در استدیو ی رقص زندگی می
کردم و تمام تالشم را می کردم تا بهتر بشوم  .اما االن...
همه به میز کنار تختم زل زدیم  ،جایی که موبایلم روشن و خاموش می شد  .یک پیغام از طرف لوگان بود
 .یک پیغام دیگر در مورد دریاچه  .از من می پرسید که آیا خوش می گذرانم یا نه ؟ هولدن با چشمان
غمگین به من نگاه کرد .
_تو باید بهش بگی .
از ابی و هولدن خواسته بودم که به کسی در مدرسه چیزی نگویند .البته که دوستان دیگری در مدرسه
داشتم ؛ دوستانی که نیازی نبود در مورد وضعیتم چیزی بدانند  .لوگان هم یکی از آنها بود  .من به
هیچکدام از پیغام هایش جواب نداده بودم  .ولی این جلوی او را از پیغام دادن نگرفته بود .
ناله ای کردم :
_نه ! مجبورم نکنید .
ابی آه کشید .
_بهتره االن بهش بگی  .نمی خوای که بعدا بفهمه و ناراحت بشه که چرا تو چیزی بهش نگفته بودی ؟
ابی و هولدن باالخره مرا راضی به انجام این کار کردند  .هولدن تلفنم را روشن کرد و رمز عبور را وارد
کرد  .و آن را به من داد  .آهی کشیدم و وارد پیغام هایم شدم  .در حالی که با چشمان ریز شده به هر
دوی آنها نگاه می کردم در نهایت جواب دادم :
"یه اتفاقی افتاده "
پیغام را فرستادم و صفحه ی موبایل را خاموش کردم  .اگر او تا قبل از آنکه ابی و هولدن آنجا را ترک می
کردند جوابی نمی داد  ،الزم نبود که چیزی را برایش توضیح دهم .ولی بدبختانه  ،تلفن دوباره روشن شد .
روی آن پیغام لوگان دیده می شد که گفته بود  " :چی شده ؟ "
لعنتی  .دوباره ناله ای کردم  .ولی دوستانم مصمم به من نگاه می کردند .
"تصادف کردیم " .
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صبر کردیم  .ولی هیچ جوابی نیامد  .آیا من او را ترسانده بودم ؟ هولدن به ساعت نگاهی انداخت و من
می دانستم که دوستانم برای حمایت من آمدند ولی دلشان نمی خواست اینجا باشند  .می دانستم که
ترجیح می دادند در کالس رقص باشند ؛ خودشان را با چیز هایی سرگرم کنند که بیشتر از همه چیز
دوست داشتند  .آهی کشیدم و گفتم :
_برید .
ابی به من نگاه کرد .
_منظورت چیه ؟
_برید  .شما دارید کالسو از دست میدید .
هولدن طوری که انگار من دیوانه بودم گفت :
_ما قرار نیست همینطوری بذاریم و بریم .
اصرار کردم :
_آره ! شما قراره همینطوری برید به استدیو ی رقص و برای مسابقه تمرین کنید.
ابی با لجبازی گفت :
_امکان نداره .
احساس کردم عصبانیت در تمام وجودم شعله می کشد .
_به خاطر خدا ! فقط برید  .نمی خوام اینجا باشید  .شماها فقط به خاطر این توی بیمارستان هستید که
برای من احساس بدی دارید  .به اندازه ی کافی برای بهم ترحم شده  .خیلی ممنون !
ابی با ناراحتی به من نگاه کرد
_اال...
_نه ! ابی برو .
چانه اش لرزید و از اتاق بیرون رفت  .به هولدن که یکی از ابرو هایش را باال برده بود نگاه کردم  .او می
دانست که من این حرف را فقط برای این زدم که او را مجبور به رفتن کنم  .چشم هایم را به سمت در
حرکت دادم و او آهی کشید و آرام گفت :
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_فردا بر می گردم .
شروع کردم به تکان دادم سرم به نشانه ی منفی ولی او قبل از آنکا بتوانم چیزی بگویم حرفم را برید و
گفت :
_اال ! بر می گردم .
شوک زده بودم  .او هیچوقت مرا اال صدا نمی زد  .همیشه به من می گفت فورد .به جلو خم شد و آرام
گونه ام را بوسید و بدون حرف دیگری بیرون رفت  .برای مدت زیادی بعد از آنکه رفتند به بیرون پنجره
زل زدم  .تالش می کردم خودم را نگه دارم ولی نمی دانستم که این خود درد است یا تنهایی که اینطور
آزارم می دهد .
**************************
کسی از پشت خط گفت :
_بله ؟
شروع به حرف زدن کردم .
_اوه ! سالم  .ببخشید لوگان هست ؟
او هنوز به پیغامم جواب نداده بود  .ولی من می دانستم که باید توضیح دهم .
زن پشت خط پرسید :
_شما ؟
_اسمم اال هستش .یکی از دوستانش هستم .
_اوه ! اال ! خیلی چیزا در موردت شنیدم  .می رم لوگانو برات پیدا کنم .
آب دهنم را قورت دادم  .او در مورد من حرف زده بود ؟
صدایی با تردید گفت :
_اال ؟
_سالم لوگان !
سکوت سنگینی بر قرار شد  .ولی من گلویم را صاف و شروع به صحبت کردم .
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_باید باهات حرف می زدم  .ببخشید که زود تر بهت پیغام ندادم  .پیاممو گرفتی ؟
سریع جواب داد :
_نه ! شارژ تلفنم تموم شد  .می خواستی راجعب چی حرف بزنی ؟
شروع به حرف زدن کردم :
_یه جورایی پیچیده است  .ولی با این شروع می کنم که من  ،ام ...تصادف کردم .
سکوتی بیشتر از آن طرف خط  .پرسیدم :
_لوگان ؟
_دارم گوش میدم .
نفس عمیقی کشیدم .
_تو راه مسافرت  ،گویا تصادف کردیم  .یادم نمیاد چیزی  .فقط االن روی تخت بیمارستان نشستم و نمی
دونم کی قراره از بیمارستان مرخص شم.
پرسید:
_آسیبی دیدی ؟
سرم را تکان دادم  .ولی بعدش یادم افتاد که او نمی تواند من را ببیند .
_ام ...بله .
برای چند ثانیه ساکت شدم  .از آن طرف خط صدایی نمی آمد ولی می توانستم صدای داد و فریاد بچه ای
و لوگان را بشنوم که می گفت :
_برو اونور  .من دارم تالش می کنم با تلفن حرف بزنم.
صدای بسته شدن دری آمد و لوگان آه کشید  .ادامه دادم:
_دستم بیشتر از همه آسیب دید.
_خوبی ؟
_آره تقریبا  .نمی دونم ! دست راستم فلج شده .
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لوگان نفس بلندی کشید ؛ می توانستم بشنوم .
_یعنی نمی تونی حرکتش بدی ؟ یا چیزی رو حس کنی ؟
_این یعنی فلج شدن...
_اوه !
به بیرون پنجره نگاه کردم  .بعد از چند ثانیه لوگان جواب داد :
_گوش کن اال ! من باید برم  .امیدوارم بهتر بشی .
_منم همینطور .
و قطع شد  .گل کاشتی اال ! امروز سه تا از دوستهایت را فراری دادی .
**************************
_اوه اال فورد !
چشمانم را باز کردم و زنی نا آشنا را دیدم با موهای طالیی بلند  ،صورت برنزه و آرایشی بی نقص  .هیچ
نظری نداشتم این زن چه کسی می تواند باشد ولی احساسی داشتم که انگار او را قبال دیده ام  .وقتی یک
مرد با یک دوربین گنده همراهش به داخل آمد فهمیدم که یک خبرنگار است  .با عصبانیت پرسیدم :
_چیه ؟
_من مارگارت جونز از خبرنگار های شبکه ی نه کانال اکشن نیوز هستم  .و اومدیم که با تو در مورد
تصادفت مصاحبه کنیم  .همان لحظه  ،مرد به دست خبرنگار یک میکروفون داد و دوربین را روی کمرش
درست کرد  .گفتم :
_خیلی بد شد  .من چیزی از تصادفم به یاد نمیارم .
لب هایش روی هم مثل یک خط راست فشار داد .
_اجازه میدی در هر حال باهات مصاحبه کنیم ؟
_شوخی می کنید ؟! من وضعیتم افتضاحه .
مارگارت آهی کشید .
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_گوش بده بچه جون  .این حقیقت که این شکلی به نظر میای یه چیز خوبه  .می تونی ترحم جمع کنی در
حالی که "ما" داریم شهرت جمع می کنیم  .و کدوم دختریه که نمی خواد یه داستان غم انگیز توی
مدرسه داشته باشه ؟
داد زدم :
_این دختر !
احساس چندش می کردم .
_حاال میشه گم شید از اینجا بیرون ؟ من دارم تالش می کنم که بخوابم .
می دیدم که مادر بزرگم _ که امروز را پیش من مانده بود_ قدمی به سمت خبرنگار برداشت  .انگار که
می خواهد او را از اینجا مثل یک گربه به بیرون پیشت کند  .ولی من سرم را تکان دادم و او دوباره عقب
رفت .مارگارت عاجزانه گفت:
_خانم فورد ! خواهش می کنم ! من فقط یک بار دیگه می پرسم  .شما باید بدونید که این خبر می تونه
توجه خیلی ها رو جلب کنه  .مثال توجه اون افراد رو در مسابقه ی رقص جهانی ؟
این توجه مرا هم جلب کرد .
_شما راجعب اون مسابقه می دونید ؟
شانه ای باال انداخت .
_اوه البته که می دونم  .توی موقعیت فعلی شما  ،نمی تونید مسابقه بدید .ولی اگه اون ها اینو ببینن ممکنه
به خاطرتون مسابقه رو عوض کنن یا به تعویق بندازن .
_باشه .
_چی ؟
_گفتم باشه .
مارگارت جونز به نظر خیلی از خودش راضی می آمد وقتی که موهایش را به سمتی مرتب کرد و صورتی
جدی گرفت  .چند حرف کوتاه به فیلم بردار و آنها آماده ی مصاحبه بودند  .خدای من ! انگار که این افراد
هیچوقت نه را به عنوان یک جواب نمی پذیرند .
_آماده  3 .و  2و . 1
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_سالم ! اسم من مارگارت جونز هستش و من اینجا در بیمارستان تخصصی یو پی ام سی همران اال فورد
جوان هستم ؛ رقصنده ای که قربانی یک تصادف رانندگی شد  .اال ! کمی به ما در مورد تصادف بگو .
میکروفون را به سمت من گرفت و من خودم را ناراحت نشان دادم  .او یک مصاحبه می خواست و من هم
قرار بود آن را به او بدهم ؛ مصاحبه ای که هیچوقت فراموش نکند !
_خوب می دونی ...من توی یه ماشین نشسته بودم  .ماشین رو که می شناسی نه ؟
نگاه عجیبی به من انداخت  .خندیدم .
_اوه  .البته .
_خوبه  .من توی یه ماشین نشسته بودم و داشتیم با خانواده مون می رفتیم به یه دشت بزرگ  ،می دونی ،
برای اینکه ادعای ارث کنیم  .خانواده ی من همیشه خیلی ماجراجو بودن .
تالش کردم به یاد بیاورم که در کالس جغرافیا چه چیز هایی در مورد دشت ها گفته بودند .
_مشکل این بود که  ،گله ی بوفالو ها داشت به سمت ما میومد  .امیدوارم "بدونی " که نباید هیچوقت
وارد یکی از اونا شد .
آهی نمایشی کشیدم .
مارگارت جونز پلکی زد و میکروفون رابه سمت خودش گرفت .
_ام...اون داره با ما...آم ...شوخی می کنه  .مگه نه اال ؟
_البته که دارم شوخی می کنم !
خندیدم و مارگارت آهی از سر آسودگی کشید .
_االن فصل کوچ گله ی بوفالو ها نیست می دونی  ،چیزی که اتفاق افتاد بیشتر مربوط به حمله ی شترهای
بی کوهان امریکای جنوبی بود  .می دونی  ،به خاطر یه سری اختالفات شخصی خیلی با خانواده ی ما
عصبانی بر خورد کردن .
بینی ام را طوری که انگار دارم اشک می ریزم باال کشیدم .
_اونا فقط ...اوه ببخشید !
صورتم را با دستهایم پوشاندم .
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_احساس خوبی ندارم که در این مورد حرف بزنم .
مادربزرگم کنار در نشسته بود درحالی که از خنده ***که اش گرفته بود  .مارگارت جونز قیافه اش غیر
قابل خواندن بود مرد فیلمبردار سریع دوربین را خاموش کرد و آن را از روی شانه اش برداشت .
مارگارت با طلبکاری گفت :
_اون چی بود ؟
_بهت گفتم که از تصادف چیزی یادم نیست نه ؟ فقط تالش کردم موقعیتمو یه کمی بیشتر هیجان انگیز
نشون بدم .
او فقط ساکت بود .
_اوه ! حاال که حرفش شد  ،کامال مطمئنم که می تونی اون شهرتی رو که گفته بودی به دست بیاری !
داشتم بیرون از پنجره را نگاه می کردم  .به دیوار تکیه داده بودم و در همان حال مشغول نرمش با پایم
بودم  .مادرم برایم لباس های درست و حسابی آورده بود و دیگر احتیاجی به سرم نداشتم ولی دکتر ها
همچنان می خواستند مراقب من باشند بنابراین در این اتاق لعنتی گیر کرده بودم  .پاهایم را به حالت
پسه(مترجم  :حرکتی در باله است که در آن شخص روی پنجه ی یکی از پاهایش می ایستد و آن یکی
پایش را تا زانوی پای دیگر خم می کند  ) .پای خم شده ام را به راست و بعد به چپ حرکت می دادم  .در
کالس به این کار می گفتیم "چیلی ویلی " و همن هیچ نظری نداشتم اسم فرانسوی آن چیست ( مترجم :
فرانسه مرکز تمدن رقص باله است  .بنابر این بیشتر اسم های حرکات باله فرانسوی اند  ) .یک دفعه ،
احساس کردم دست هایی دور کمرم هستند و همانطور که یک رقصنده همیشه عکس العمل نشان می
دهد  ،پای خم شده ام را تا باال ی سرم آوردم .و بعد پریدم  .فقط ک دستم در هوا باال بود ولی احساس می
کردم دارم پرواز می کنم.
قبل از اینکه حتی بچرخم گفتم:
_هولدن!
با این حرکت آشنا بودم  .مخصوصا در کالس های رقص  .در حالی که لبخند می زد گفت:
_فورد!
روی لبه ی تخت بیمارستانم نشستم و جای کافی برای او باز کردم که کنارم بنشیند.
_خب...بدون ابی ؟
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سرش را تکان داد و گفت:
_تمرین رقص تکی داره.
اضافه کردم:
_و از دستم عصبانیه.
هولدن شانه اش را باال انداخت و من گفتم:
_اشکالی نداره  .خودم هم از دست خودم عصبانی می شدم.
هولدن تائید کرد:
_خیلی سخت باهاش برخورد کردی.
_نمی خواستم توی دردسر بیوفته  .حاال که حرفش شد  ،چرا تو اینجایی ؟ من سر تو هم داد کشیدم.
آهی کشید و لبخند شیطنت آمیزی زد.
_چی بگم فورد ؟ نمی تونم زیاد ازت دور بشم.
چشم هایم را ریز کردم  .او بدون توجه به من که بار ها از او خواستم به کالس برگردد به حرف زدن ادامه
داد  .مشکل این بود که  ،من حتی نمی توانستم با او بد اخالقی کنم  .او می دانست که جدی نبودم  .نمی
توانستم او را به آسانی ابی ناراحت کنم.
مادرم در حالی که لبخندی از گوش تا گوش داشت وارد شد و گفت:
_الز!
امیدوار پرسیدم:
_مرخص شدم ؟
با خوش حالی پاسخ داد:
_مرخص شدی!
جیغ زدم و هولدن را که کنارم نشسته بود بغل کردم  .با لبخند گفت:
_خب  ...فورد ! می دونی باید اول کجا بریم ؟
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حدس زدم:
_خونه ؟
_داشتم به ماست بستنی فکر می کردم ولی...
به مادرم با خواهش نگاه کردم  .آهی کشید و گفت:
_باشه  .ولی تا قبل از هشت خونه باش.
دست هولدن را گرفتم و ما به سمت در خروجی دویدیم تا سوار ماشینش شویم.
همراه هولدن به ماست بستنی فروشی رفتم  .باندی را که دور دستم بود محکم به پشت کردنم بسته بودم
و نگران بودم که کسی مرا بشناسد  .چند نفر را دیدم که دورادور می شناختم ولی به روی خودم نیاوردم .
هولدن پرسید:
_خب  ...چی می خوایم ؟
به منو نگاه کردم و تصمیم گرفتم بستنی تمشک با کمی کیک قاطی اش بخورم  .هولدن ماست سرد شده
ی بیشتری برایم ریخت  .کلی بیشتر از چیزی که همیشه می خوردم  .قبل از آنکه او بیشتر از آن ماست
بریزد ظرف خودم را گرفتم و اجازه دادم او برای خودش هم ماست بریزد.
_در ضمن  ،مهمون منی فورد.
شروع کردم به مخالفت ولی حرفم را برید و گفت:
_تازه از بیمارستان مرخص شدی  .بشین!
روی صندلی نشستم و منتظر شدم تا هولدن دسرمان را بیاورد  .روبرویم نشست و ظرف شکالت و کیک
را به سمتم هل داد  .از ته قلبم گفتم:
_ممنون.
او در این مدت بهترین پشتیبان من در تمام این اتفاقات بود و من واقعا از او ممنون بود  .در حالی که به
جلو خم شده بود و از بستنی من بر می داشت گفت:
_خواهش می کنم.
با شیطنت در حالی که جلوی ظرفم را گرفته بودم گفتم:
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_تو مال خودت رو داری!
_دوست دارم یه خورده تنوع داشته باشم!
ظرفش را به سمت من گرفت و یک قاشق از بستنی شکالتی اش را مزه کردم.
_اوم ...با این همه شکالت بایدم یه خورده تنوع بخوای!
صدایی آشنا و شبیه شیهه ی اسب گفت:
_خب خب ! ببین اینجا چی داریم ؟
سرم را چرخاندم تا دختری با موهای ابریشمی براق قرمز و چشمانی سبز با خط چشمی پهن را ببینم .
آرایشش دقیقا روی گونه اش متوقف شده بود تا به همه نشان دهد چقدر زیاد آرایش کرده بود  .کنارش
دو همراه بودند ؛ یکی با موهای طالیی روشن و دیگری با موهایی به رنگ کهربایی سیاه  .هر سه شان
صورتی برنزه داشتند کیال  ،رئیس گروهشان دماغش را از روی چندش چین انداخت و کورتنی و میریام
در حالی که به خراش های صورتم نگاه می کردند از او تقلید کردند.
_ هولدن ! حتما باید از توی فاضالب بیرونش می آوردی که بیاریش اینجا ؟
از روی ناراحتی پلک زدم  .می دانستم که مثل مدل های ویکتوریا سکرت(!) نیستم ولی فکر هم نمی کردم
که آنقدر بد باشم  .هولدن به او چشم دوخت .
_برای اطالعت کیال  ،من دوست صمیمی مو از بیمارستان یه راست آوردم اینجا بنابراین گم شو .
میریام سرفه کرد .
_داشته صورتشو جراحی پالستیک می کرده ؟ چون خیلی بهتر از چیزی که قبال بودش شده !
دست چپم را به سمت گونه ی راستم بردم و برآمدگی هایی را که زخم ها ایجاد کرده بودند لمس کردم .
هولدن از روی صندلی اش بلند شد  .چشم هایش از عصبانیت می سوختند  .از هر سه ی آن ها بلند تر بود
 .ولی به نظر نمی آمد که آنها ترسیده باشند  .می دانستند که او با شعور تر از این بود که کاری غیر از
ترساندن آنها بکند  .هولدن حرفی زد که هر سه ی آنها را سر جایشان خشک کرد .
_چرا یه خورده از اون آرایشی رو که "پوشیدید" نمی خورید که ببینیم روی اخالقتون هم تاثیری داره یا
نه ؟
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احساس کردم که از روی صندلی بلند شدم و بعد فهمیدم که هولدن دست راستم را گرفته و مرا به بیرون
می برد  .به همراه او بیرون رفتم و به هیچکدام از آن سه که مسخره ام می کردند نگاه نکردم  .دیدم که
هولدن آه کشید و دست شل و ولم را ول کرد تا ظرف ماست بستنی ام را برایم بیاورد  .دست برای
خودش افتاد و مثل تاندون آن ور و آن ور حرکت کرد  .آهی کشیدم و با عصبانیت آن را روی سینه ام
گذاشتم  .و آن دختر های فوضول این را دیدند .کرتنی پچ پچ کرد :
_نگاه کنید ! دستش خیلی عجیبه .
آن ها خندیدند و من سرم را باال بردم  .احساس می کردم اشک ها روی گونه ام ریخته اند  .هولدن به
آرامی گفت :
_بیا فورد .
به دختران پشت کردم ولی همچنان می توانستم پچ پچشان را بشنوم  .ناگهان عصبانیت در تمام وجودم
رخنه کرد و من دوباره برگشتم و رو به آنها با گریه گفتم :
_من فلجم .
ان حرفم نه تنها باع شد آن دختر ها شوک زده نگاهم کنند بلکه باعث شد بقیه ی افراد در بستنی فروشی
هم به من زل بزنند  .دستم را انداختم تا دوباره برای خودش بی مصرف حرکت کند  .و گفتم :
_نمی تونم هیچوقت تا ابد این دستمو حرکت بدم .
هر سه ی آنها با چندش به دستم نگاه کردند .
_ می دونی االن شبیه چیه ؟
در حالی که ادامه م دادم قدمی به سمتشان برداشتم .
_می دونی وقتی که اون قرص های ضد درد اثرشون از بین میره چقدر "همه چیز" درد می گیره ؟ می
دونی چقدر احساس بدی داره که بدونی نمی تونی از این دست هیچوقت برای نوشتن یا رقصیدن یا این
استفاده کنی ؟
چشمانم را به سمتشان ریز کردم و کاری را کردم که هیچوقت با هیچ کسی نمی کردم ؛ به صورتشان
سیلی زدم  .چشمان شوک زده شان به پشتم حرکت کرد در حالی که من به سمت هولدن که لبخندی
بزرگ روی صورتش داشت می رفتم .
_می دونی ؟ خیلی بهت حسودی می کنم !
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سرم را تکان دادم .
_بیشتر از چیزی که باید بکنی !
دستش را دور من انداخت و ما بدون نگاه کردن به هیچکس بیرون رفتیم .
هولدن مرا بعد از آن اتفاقات سریع به خانه رساند  .با اینکه حتی به زور ساعت هفت و ربع شده بود  .از او
برای همه چیز تشکر کردم و پیاده شدم و برایش درست تکان دادم  .افراد زیادی در سن ما گواهی نامه
نداشتند ولی مادر هولدن او را یک سال بیشتر به مهد کودک فرستاده بود و او مدرسه را دیرتر شروع
کرده بود و یکی از بزرگ ترین افراد در مدرسه بود  .مادرم یادآوری کرد :
_زود اومدی .
به تلخی گفتم :
_کیال و کورتنی و میریام پیداشون شد .
مادرم شروع کرد:
_عزیزم ! اونا بی تربیت و حسودن و هر چی که میگن واقعیت نداره .
زمزمه کردم :
_ولی همچنان حرفایی که می زنن درد ناکه .
بستنی ام را در فریزر گذاشتم و به آرامی به سمت پله ها حرکت کردم  .سمت چپ اتاق رقصم بود که من
ناگهان از آن متنفر بودم  .راهم را به سمت راست کج کردم و وارد اتاقم شدم  .اولین کاری که کردم این
بود که روی تختم بیوفتم و چشمانم را ببندم  .همانجا دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم تا اینکه صدای
زنگ تلفنم را شنیدم  .صدا قطع شده بود ولی آهنگ اعصاب خورد کن هنوز در ذهنم بود انگار که یک
نفر داشت بار ها و بارها زنگ می زد و پیام می داد .بلند شدم و به آن نگاه کردم  .وقتی دیدم لوگان است ،
قلبم تا دهانم باال آمد .
_بله ؟
_سالم اال !دیروز توی تلوزیون دیدمت .
قهقه ای زدم .
_اوه ! اون !
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جواب داد :
_خیلی باحال بود  .مامانم اول دیدت و به من و خواهرم نشون داد .خیلی بهش خندیدیم .
با خجالت تایید کردم :
_امیدوارم ! فقط می خواستم کاری کنم مارگارت جونز حرفی برای گفتن نداشته باشه .
_حرفی برای گفتن داشت ؟
خندیدم و گفتم :
_نه !
ادامه داد :
_داشتم فکر می کردم  ...داشتم فکر می کردم که میشه ما همچنان اون قرارمون برای دین فیلم برجا
باشه ؟ البته هر وقت که از بیمارستان مرخص شدی.
با هیجان گفتم :
_امروز مرخص شدم.
پرسید :
_اوه ! پس چرا بهم نگفتی ؟
به تلخی فکر کردم  :چون رفته بودم ماست بستنی بخورم (مترجم  )!!!!!!!!:به جایش جواب دادم :
_نمی دونم ! ببخشید .
_اشکالی نداره ! تنها چیزی که فعال اهمیت داره اینه که تو حالت خوبه.
احساس کردم لبخندی روی لبم مهر شده  .مثل داستان پریان بود ! پسر رویا هایم اعتراف می کند که
عاشقم است و درباره ام نگران است ( مترجم  :ایششششش! ) پرسیدم :
_فردا چطوره ؟ می دونم یکشنبه است ولی...
_عالیه ! آدرستو برام بفرست و مادرم حول و حوش ساعت دو میاد دنبالت  .می تونیم بریم به پاساژ و یه
فیلمی ببینیم .
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با خوش حالی گفتم :
_عالیه ! و ...لوگان ؟
_جان ؟
_ممنون بابت اینکه از تمام چیزایی که اتفاق افتاد نترسیدی.
سریع جواب داد :
_خواهش می کنم ! فردا می بینمت .
خط آنور ساکت شد و من می دانستم که او قطع کرده است  .نشستم و تلفنم را بغل کردم  .نمی توانستم
باور کنم تمام این چیز ها دارد اتفاق می افتد  .خیلیه خوب ! با خودم گفتم  :دو تا از دوستایی رو که از
خودت روندی برگردوندی  .همه چیز قرار است درست شود .
روز بعد  ،دقیقا سروقت سه تقه به در خورد و لوگان آنجا بود  .نمی توانستم لبخندم را از آن موهای
جذاب سیاه و چشم های سبز مخفی کنم  .با ادب گفت :
_خیلی خوشکل شدی .
ولی نگاهش را از زخم های صورتم و باند دستم نگرفت  .کمی اخم کردم  .انگار که احتیاج بود داد زدم :
_مامان ؟
او درست پشت سرم ایستاده بود و منتظر بود تا صحبت کند  .بلند گفت :
_اوه لوگان ! سالم ! من مادر اال هستم  .خیلی از دیدنت خوشحالم .
لوگان دستش را گرفت و لبخند زد  .نگاهش دوباره به من بازگشت .
_آماده ای بریم ؟
جواب دادم :
_آره !
مرا به سمت ماشینش راهنمایی کرد  ،مادرش قرار بود ما را برساند  .او خیلی الغر بود و شبیه پسرش بود
 .حداقل او به نظر هیجان زده می آمد با اینکه کمی خجالت آور بود  .او با من تمام راه را تا فروشگاه حرف
زد ولی لوگان حتی کلمه ای بر زبان نیاورد  .نمی دانم چرا دلم برای ماشین سواری هایمان با ابی و هولدن
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تنگ شده بود ؛ وقت هایی من و ابی سر اینکه کداممان جلو بنشینیم دعوا می کردیم و حرف هایی که می
زدیم و خنده هایی که هیچوقت قطع نمی شد  .وقت هایی که مادر هولدن رانندگی می کرد  ،آهنگ را تا
آخرش زیاد می کرد و همراه ما می رقصید  .چیزی بیشتر از این سکوت سنگین می خواستم که هیچ کس
نمی دانست چه بگوید  .مادر لوگان در حالی که ما را کنار فروشگاه پیاده می کرد گفت :
_وقتی فیلم تموم شد بهم پیام بده .
لرزیدم و پالتویم را دور خودم محکم کردم .فقط یک دستم را در پالتو فرو کرده بودم  .در را برایم باز
کرد و بلیطمان را برای فیلم "بدن های گرم" خرید ؛ یک فیلم زامبی که چیز های خوبی درباره اش
شنیده بودم  .پرسیدم :
_پاپ کرن ؟
_پاپ کرن می خوای ؟
_آره ! خداییش کی بدون پاپ کرن به سینما میره ؟
امیدوار پرسید :
_با کلی کره ؟! (مترجم  :برا منم بخرید!)
با تعجب داد زدم :
_اوف ! البته !
خیله خوب ! برای اولین بار در این مدت انگار دارد با من گرم می شود  .در برابر این همه کره ای که در
پاپ کرنم ریختم در واقع  ،باید هم گرم شود ! در حالی که در سینمای فروشگاه می نشستیم گفت :
_شنیدم این فیلم خیلی خوبه .
در حالی که دماغم را برای پنیر روی پاپ کورن چین می انداختم گفتم :
_آره ! منم شنیدم که غوغا کرده .
زامبی ها  ،قاتل ها  ،غوغا  ،آه !
لوگان آرام خندید  .بعد نگاهی به زخم های سمت راست صورتم کرد و خنده اش قطع شد  .دوباره اخم
کردم  .پرسیدم :
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_هی ! میشه جامونو عوض کنیم ؟
شاید یخش با من آب می شد اگر کمتر آن زخم ها را می دید  .و من هم می توانستم آسان تر پاپ
کورن را راحت تر سمتش بگیرم .
جواب داد :
_آم...البته !
هردومان بلند شدیم  .و فکر کنم نقشه ام کامال نگرفت ؛ چون دستم تصمیم نگرفت همراه من بیاید  .در
همچین محیط تنگی نباید زیاد شوک زده می شدم  .ولی نگاهم را برگرداندم تا لوگان را ببینم که تا جای
ممکن خودش را از دست من دور می کند  .در چهره اش چندش دیده می شد .دستم را برداشتم
و زمزمه کردم :
_ببخشید .
جواب نداد  .از بی توجهی ناگهانی اش به خودم دلگیر شدم  .نهایت سعی ام را کردم که مثبت فکر کنم .
همه دفعه ی اول از این چیز ها می ترسیدند  .او این مشکل را وقتی که می دید من چقدر می توانم باحال
باشم فراموش می کرد  .وقتی یک صحنه ی خنده دار از فیلم آمد به سمتش نگاه کردم و خندیدم  .او
نگاهی از آرامش به من انداخت ولی بعدش دوباره توجهش را به فیلم داد .مثبت فکر کن اال ! فقط یک
لحظه بود  .وقتی که فیلم تمام شد روی صورتم لبخندی نشاندم  .مثل یک مسابقه ی رقص بود ؛ وقتی که
آنقدر اضطراب داشتی که نمی توانستی بخندی ولی در هر حال این کار را می کردی  .این دقیقا همان
وضعی بود که االن داشتم  .تا زمانی که از سینما خارج نشده بودیم با من حرف نزد  .دست چپم را گرفت
و مرا به سمتی کشید و شروع به صحبت کرد :
_ببین اال...
حرفش را برایش تمام کردم .
_خیلی با دست مسخره ام درگیری که نمی تونی به من توجه کنی ؟
_نه...یعنی...ام...یعنی آره .
به زمین نگاه کرد و نفس عمیقی کشید .
_فکر نمی کنم فکر خوبی باشه که من با تو بیرون برم .
احساس کردم که عصبانیت در سینه ام باال می آید .
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_به خاطر اینکه من عالی نیستم ؟ به خاطر اینکه صورتم زخمی شده و دستمم کار نمی کنه ؟
_خب...آره !
شروع به نفس نفس زدن کردم  .اون کی بود که به من بگوید به اندازه ی کافی خوب نیستم ؟
_می دونی چیه ؟ اشکالی نداره  .من نمی خوام با یه عوضی ای که نمی تونه بیشتر از این حقیقتو که من
تصادف کردم ببینه  .فکر می کنی من می خواستم این اتفاق برام بیوفته ؟من باید خونه باشم  ،رو تختم .
ولی االن اینجام برای اینکه فکر می کردم تو بهم اهمیت میدی  .فکر می کردم می خوای کمکم کنی با این
حقیقت که دیگه هیجوقت نمی تونم برقصم کنار بیام!
خودم را برای اینکه اجازه دادم آخرین جمله ام درباره ی رقص به زبانم بیاید سرزنش کردم  .حقیقتش را
بگوییم  ،فکر می کردم که او می تواند مرا در این مورد دلداری بدهد  .احساس کردم تمام احساسی که
برای لوگان داشتم ناگهان از بین رفت  .آن چشمان سبز به نظر ناراحت یا پشیمان نمی رسیدند بلکه بی
حوصله بودند  .نفس عمیقی کشیدم و او را به سمتی هل دادم .
_اوه ! چه...
ولی من دیگر رفته بودم .
_اال ! اال ! صبر کن .
توجهی به او نکردم و به دستشویی رنان رفتم  .می توانستم نگاه های کنجکاو را روی خودم حس کنم .
ولی به دیواری تکیه دادم و شروع به هق هق کردم  .موبایلم را در آوردم نمی توانستم با مادرم زنگ بزنم
 .او حتما خاله خرسه بازی در می آورد  .ابی هم جوابم را نمی داد ؛ دیروز دو بار تالش کردم به او زنگ
بزنم .دوستان مدرسه ؟ نمی توانستم همه ی چیز هایی را که اتفاق افتاده برایشان تعریف کنم  .شماره ی
هولدن را پیدا کردم و خواستم برایش پیغام بفرستم ولی بی خیال شدم و به جایش زنگ زدم .
_فورد ؟
***که کردم :
_هو..هولدن.
_چی شده ؟
_راجعب اون قرارم می دونی ؟
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_نه...؟
_یه قرار با لوگان داشتم .
_و هدفت از به من زنگ زدن ؟
ادامه دادم :
_بهم گفت که منو دوست نداره چون...
هولدن با عصبانیت داد زد :
_عوضی !
عصبانیتش در صدایش کامال مشهود بود .
_تو چی کار کردی ؟
_آم...بهش تنه زدم .
_به این میگن حرف حساب ! (مترجم  :یوهوووووو) !
خندیدم و نفس عمیقی کشیدم .
_اصال دلم نمی خواد از یه مایلی شم رد شم  .بنابراین اینجا گیر کردم .
_کجایی ؟
_فروشگاه .
جواب داد :
_نیم ساعت دیگه توی رستوران می بینمت.
.قبل از آنکه بتوانم مخالفت کنم گوشی را قطع کرد .
وقتی از دستشویی بیرون آمدم خبری از لوگان نبود  .هرچند  ،اهمیتی هم نمی دادم  .امیدوار بودم برای
همچین عوضی بودنی احساس گناه کند  .به سمت در حرکت کردم تا وارد رستوران شوم و دستم را در
پالتویم قایم کردم  .شنیدم کسی صدایم می کند :
_هی ! اال!
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چرخیدم تا یکی از دختر های مدرسه را ببینم  .او همیشه با من خیلی مهربان رفتار می کرد  .مخفیانه
ساعت را چک کردم ؛ ده دقیقه تا زمانی که هولدن برسد وقت داشتم  .جوابش را دادم :
_هی مدیسون !
پرسید :
_رفته بودی مسافرت ؟
آهی کشیدم :
_یه جورایی باید می رفتم ولی تصادف کردیم .
اجازه دادم دستم پایین بیوفتد و او آهی کشید .
_خدای من !خیلی متاسفم .
شانه ام را باال انداختم
_مهم نیست ! واقعا نمی تونم کاری براش بکنم .
_خدای من ! تو خیلی شجاعی ! من فکر نمی کنم می تونستم انقدر خوب باهاش کنار بیام .
ماریان به نظر مرا تحسین می کرد  ،که به نظر گیج کننده می آمد  .من برای کمی بیشتر از یک هفته در
این وضعیت قرار داشتم و خیلی کم در معرض مشکالتش بودم  ،شاید ! گفتم :
_احساس شجاعت نمی کنم .
سرش را کج کرد و گفت :
_منتظر دوستامم که بیان  .می خوای یه کمی اینجا بشینیم و راجعبش حرف بزنیم ؟
_البته .
وقتی به خودم آمدم دیدم که به مدیسون همه ی چیز هایی که تابحال پیش آمده را تعریف کردم ؛ حتی
راجعب اتفاقاتی که امروز با لوگان پیش آمده بود  .او سرش را تکان داد و چشم هایش را ریز کرد و
گفت که لوگان خیلی عوضی و بیشعور و کلیشه ای است آهی کشیدم  .کاشکی این را زود تر از این ها می
دانستم  .مدیسون گفت :
_هی ! حداقل تو هولدنو داری ! کاشکی منم یه هولدن داشتم ! ( مترجم  :منم همینطور ) !
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تائید کردم :
_خیلی دوست خوبیه !
با شیطنت پرسید :
_فقط یه دوست ؟
در حالی که گونه هایم سرخ شده بود اعالم کردم :
_البته !
_همه همینو می گن !
چشم هایش روی چیزی پشت سر من ثابت ماند .
_لوسی اونجاست ! باید برم اال  .خیلی خوب بود که با هم حرف زدیم  .واقعا میگم ! هر وقت به کسی نیاز
داشتی فقط بهم پیام بده .
لبخندی زدم .
_ممنون  .خیلی حرفت برام ارزش داره .
بلند شد و رفت و من همانجا برای خودم رها شدم .
احساس عجیبی در حالی که منتظر هولدن بودم شروع به پخش شدن در دستم کرد  .فلجی دستم باعث
شده بود من دیگر همچین حس هایی را در دستم نداشته باشم ولی به دالیلی داشتم "چیزی" را حس می
کردم .
_اتفاقی افتاد فورد ؟
_هولدن یه مشکلی هست .
_می دونم یه مشکلی هست ! به محض اینکه دستم به اون عوضی برسه صورتشو داغون می کنم تا...
_نه ! این جدیه .
صورت هولدن سخت شد .
_چی شده ؟

45

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

_نمی دونم ! مشکل اینه !
جلویم نشست و پرسید :
_چی شده ؟ جاییت درد می کنه ؟ کجا ؟
_به غیر از غرورم ؟ خب دستم  ...نه اینکه درد می کنه ولی  ...حس می کنه .
_حس می کنه ؟ باید یه چیز دقیق تر بهم بگی .
_یه چیزی رو حس می کنم  .یه چیز  ...ناخوش آیند .
_خیله خوب ! بلند شو بریم  .می برمت خونتون .
با چشمان بزرگ شده نگاهش کردم.
_ولی تو همین االن این همه راه رو تا اینجا اومدی .
با نیشخندی به طرفم نگاه کرد .
_خیلی بامزه تر از اونی که بشه بهت نه گفت ! ولی نه ! ما همین االن می ریم خونه .
و اینطوری بود که روز بعد از اینکه مرخص شدم دوباره به بیمارستان رفتم  .هولدن مرا به خانه رساند .
مادرم اولش گیج شده بود ولی به محض اینکه آن احساس عجیب را در دستم برایش تعریف کردم  ،ما
دوباره به آن مکان وحشتناک رفته بودیم  .پدرم بر سر پرستار فریاد زد :
_چطور تونستید بدون اینکه تشخیص کامل بدید مرخصش کنید ؟
او چیز زیادی در مورد پزشکی نمی داست ولی آنقدر عصبانی بود که از خودش چیزی در بیاورد  .پرستار
صادقانه گفت :
_بدون وجود جراحی  ،نتیجه همیشه اولش کمی گنگه .
مادرم به سردی گفت :
_خب  ...شاید شما باید این رو به ما می گفتید .
پرستار که مشخصا بستوه آمده بود گفت :
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_خانوم محترم ! این موضوع کامال شفاف زیر برگه ی ترخیصش نوشته شده بود  .اصال شما اون برگه ها
رو خوندید ؟
_نه هنوز ولی...
_گوش بدید ! این دختر باید االن روی تختش مشغول استراحت بود  .با کمترین حرکت ممکن به دستش
 .باید االن...
پرستار نام بردن تمام کارهایی که باید می کردم را ادامه داد  .در مغزم  ،یک لیست کارهایی را که انجام
ندادم درست کردم و حرف هایی را که می زد را به آن اضافه کردم  .نه ! این کار را انجام ندادم  .یا  ،خاک
بر سرم ! این کارم انجام ندادم  .به برگه ی آزمایش نگاه کردم و فکر کردم که این می تواند چه تاثیری
در آینده ی من داشته باشد  .چقدر طول می کشد تا اجازه داشته باشم از خانه بیرون بروم ؟ یا به مدرسه
بروم ؟ رقصیدن چه ؟ هر وقت راجعب التهاب بازویی یا سستی مفصل حرف می زدند می لرزیدم  .از
چیزی که من فهمده بودم ُ دست من می توانست تبدیل به دردناک ترین بخش وجودم شود  .رقص یا
مدرسه در حال حاضر در باالترین اولویت دکتر ها نبودند .
در حال که باند دور دستم را باز می کردم ناله کردم :
_مامان !
احساسم هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد  .پرستار بالفاصله گفت :
_قرص آرام بخش خوردی ؟
قرص های صبحم را خورده بودم و قرار نبود تا االن چیز دیگری را بخورم  .این ها را به پرستار گفتیم ولی
او لب هایش را به هم فشار داد و در کامپیوترش چیز هایی را تایپ کرد  .بعد ناگهان چند لحظه سرجایش
خشک شد .
_یه لحظه منو ببخشید...
به پدر و مادرم نگاه کردم در حالی که پرستار داشت با کسی حرف می زد  .او یکی از پرستار های من
برای یک هفته بود بنابراین می دانست چه خبر است  .هیچ نظری نداشتم که چه مشکلی ممکن است اتفاق
افتاده باشد ؟ او در نهایت آهی کشید .
_خیله خوب ! یه مشکلی اینجا داریم  .تو رو یادم میاد  ،البته  ،ولی همه ی تشخیصات رو یادم نمیاد  .به
نظر میاد که اینجا یه مشکلی توسط سیستم پیش اومده .
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منتظر شدم که یکی از والدینم منفجر شود  .پرستار هم همینطور ! ولی وقتی هیچکدام حرف نزدند ادامه
داد :
_اطالعاتتون با یکی دیگه از بیماران عوض شده بود  .دارو هاتون در بیمارستان فقط در یک یا دو روز
آخر درست بودند  .احتیاجی نیست که مزاحمتون بشیم ولی فقط...کار نمی کنه  .یه داروی ضد افسردگی
بوده  .با تاثیرات دیگه البته  ،ولی همچنان این تاثیرات برای درد دستت کاری نمی کنن .
با ناراحتی نفس عمیقی کشیدم  .چی ؟ مادرم با وسواس پرسید :
_حاال باید چی کار کنیم .
با تعجب  ،او عصبانی نبود  .فقط نگران بود .
_می تونیم اجازه بدیم دارو طبق روند طبیعی خودش کار کنه که باعث میشه یه کمی اذیت بشی عزیزم ،
یا اینکه می تونیم از بدنت بیرونش بکشیم و با دارو اصلی جایگزینش کنیم  .با یه دکتر مشورت می کنیم .
ولی بهت میگم  :توی هر وضعیت روح ای که االن هستی زیاد طول نمی کشه .
به من یا دقت بیشتری نگاه کرد و گفت :
_هر احساس بدی که االن داری  ،چند ساعت دیگه خیلی قوی تر میشه .
همم...عصبانیت شدید من در این چند روزه چند باری به بیرون ریخته شده بود  .ولی مسلما خیلی این
قضیه را بهتر از چیزی که باید تحمل کرده بودم  .ناگهان درد دستم بیشتر شد .
_آخ !
پرستار دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت :
_بذار ببیرمت توی اتاقت و یه متخصص بفرستیم باال .
****************************
_هی اال ! چطوری ؟
_کم ارزش  ،خسته  ،به دردنخور  .تو چطور ؟
دکتر خندید و گفت :
_به اندازه ی تو خسته نیستم  .بهم بگو کی این شروع شد ؟
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شروع کردم به تعریف کردن :
_رفته بودم به فروشگاه...
مکث کردم و صورتم را باال آوردم تا قیافه اش را ببینم .
_هی ! تو اطالعات منو قاطی کرده بودی و بهم داروهای اشتباهی داده بودی  .منو بابت سر قرار رفتن
سرزنش نکن !
دکتر آهی کشید و گفت :
_قبوله ! ادامه بده .
_خب...به غیر از جراحتی که توی قلبم پیش اومد به خاطر یه پسر بدون قلبی که کامال ضایع بود از دستم
چندشش میشه  ،یه چیزی رو توی دستم حس کردم .
دکتر کامت داد :
_اوه !
از آنجایی که خیلی نگران بودم  ،گفتن "احساسات غریبانه ام " به این دکتر باعث می شد خودم را خالی
کنم ! ( مترجم  :فکر کنم یه خورده دیگه بگذره کل کره ی زمین بفهمن ) !
_بنابراین یکی از دوستام منو رسوند خونه  ،مامانم از خودش بی خود شد  ،احساس تبدیل شد به درد و
االن اینجام !
_چیز دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی ؟
_این به خاطر عوض شدن دارو هامه دیگه نه ؟
_امیدواریم همینطور باشه .
_پس بدبخت شدم !
_طبق چیزی که گفتی  ،به نظرم بهترین راه این باشه که دارو رو از توی سیستم بدنیت بیرون بکشیم .
_به نظر دردناک میاد .
_حتما دردناک هم نیست  .ولی خب لذت بخش هم نیست  .می تونیم چند تا آزمایش هم بگیریم ولی در
نهایت بازم مجبوریم همه شو بیرون بکشیم .
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آه کشیدم .
_هر چی که خودت میگی  .دکترا بهتر می دونن .
لبخندی زد و گفت :
_این همون جوابیه که من دوست دارم بشنوم ! می رم پدر و مادرتو پیدا کنم و بهشون بگم انتخابمون چی
بوده  .بعدش شروع می کنیم  .و  ...راستی ! من دکتر مور هستم .
دکتر مور دستش را جلو آورد تا با من دست بدهد  .من هم دست چپم را جلو آوردم که با دست چپ او
نمی توانست دست بدهد ! دکتر سریع متوجه اشتباهش شد و دست هایش را تعویض کرد .
_از دیدنت خوشبختم اال!
با طعنه گفتم :
_من هم همینطور !
****از دید ابی ****
_ابی ؟ می تونم بعد از کالس باهات حرف بزنم ؟
چشمم را از بند های کفش هیپ هاپم گرفتم و به سارا خانم نگاه کردم .
_البته.
با رضایت چرخید و راهش را به سمت میزش باز کرد  .او بیشتر کالس ها را در استدیو درس می داد ولی
من حتی یک بار هم به ذهنم نرسیده بود که او هیپ هاپ درس دهد  ( .مترجم  :رقص هیپ هاپ به نوعی
رقص گفته میشود که همراه با موسیقی هیپ هاپ انجام گرفته و بخشی از فرهنگ هیپ هاپ محسوب
میگردد .این نوع رقص در دههٔ هفتاد میالدی توسط سیاهپوستان امریکایی ابداع گردید آنچه این نوع
رقص را از دیگر رقصها متمایز میسازد طبیعت آزاد و خالقانهٔ آن است .رقاصان این سبک معموالً در
رقابتهای مختلفی شرکت کرده و حرکات جدید ابداعی خود را به نمایش میگذارند  .منبع  :ویکی پدیا)
حتی نمی توانستم باور کنم که همچین اتفاقی بیافتد  .بعد از بستن کفش هایم به سمت استدیو ی رقص
رفتم و به دور و بر نگاه کردم  .هولدن در این چند وقت زیاد برای رقص نیامده بود و مسلما در هیچکدام
از کالس های دیگرش هم حضور نداشت  .می دانستم که مسابقه خیلی نزدیک بود  .ولی همچنان من در
آرزوی داشتن یک همگروهی هیپ هاپ مانده بودم .
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ده دقیقه رقصیدم تا اینکه هولدن باالخره تشریف فرما شد  .چشم غره ای به او رفتم و شانه ای باال
انداختم  .حداقل اشلی _معلم رقصمان_به اندازه ی من و شاید حتی بیشتر عصبانی بود  .او جوان ترین
معلممان بود و تقریبا همه چیز را راحت می گرفت ولی این باعث نشد هولدن را مجبور نکند پنجاه تا شنا
برود  .بعد از تمام شدن تنبیهش هولدن با نفس نفس گفت :
_ببخشید .
با عصبانیت پرسیدم :
_کجا بودی ؟
جواب داد :
_وضعیت اال خیلی بدتر شده .
مشغول رقص شدیم ؛ مشغول تر از آنکه حرفی دیگر بزنیم  .در حالی که می رقصیدم به اال فکر کردم  .می
دانستم که االن فشار زیادی به او وارد است ولی هنوز از او برای عوضی بودنش عصبانی بودم  .و حتی اگر
با او رفت و آمد می کردم نمی دانستم چه بگویم ؟ "ببخشید " ؟ اال از ترحم خوشش نمی آمد " .تبریک
میگم " ؟ خب این هم مسلما درست نبود  .هولدن در حالی که من را می گرفت تا خودم مثل لوال خم کنم
زمزمه کرد :
_خدای من ! خب بهش یه فرصتی بده .
گفتم :
_نمی دونم .
بعد بن دست هایش وارد شدم و در حالی که او هم مرا باال می برد پریدم  ،یک حرکت پیچشی انجام دادم
و فرود آمدم .
_هرچقدر داغون که یه زمانی فکر می کردی هستش از اون ده برابر بد تره  .احتیاجت داره  .دوباره
آهنگ تند شد و ما سخت ترین بخش رقص را شروع کردیم  .حتی وقتی که نزدیک هم بودیم انقدر نفس
نفس می زدیم که نمی توانستیم حرف بزنیم  .به جای اال روی رقص تمرکز کردم و صحبت درباره ی او را
برای وقتی دیگر گذاشتم  .وقتی که اشلی اعالم کرد پنج دقیقه استراحت داریم شروع به حرف زدن کرد :
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_خیله خوب ابی ! بذار اینجوری بهش انگاه کنیم  ،افسرده شده  ،فکر می کنه همه باهاش خوب رفتار می
کنن چون بهش احساس ترحم دارن  ،در باره ی رقصش نگرانه  ،در باره ی اینکه موهاشو چطوری شونه
کنه و باال ببنده هم نگرانه حتی ! همه چیز اذیتش می کنه .
با تعجب گفتم :
_قبال اینجوری نبود .
_به خاطر اینکه اشتباهی بهش قرص آرام بخش می دادن .
برای چند ثانیه ساکت شدم  .فکر کنم حاال می فهمم .
_هولدن  ،این موضوع یه خورده خارج از اولویته ولی مسابقه همین شنبه است  .سارا خانم با از دست
دادن دو تا رقص دو نفره و یه دونه یه نفره و بخش اصلی یه رقص گروهی چی کار می کنه ؟
هولدن آهی کشید و سرش را تکان داد .
_نمی دونم  .ولی می خواستم اال رو قبل از رفتن ببینم و بعد از مسابقه هم فکر کردم می تونیم همه مون
بریم دیدنش  .می تونیم گل و نیم تاج ببریم براش .
هشدار دادم :
_هولدن !
_یه مدت خیلی زیادی رو داشتی با اال می گشتی  .نمی تونی اینجوری به احساساتش ضربه بزنی  .می
دونی که چقد عاشق...
وسط حرفم پرید :
_لوگان ؟ بهت نگفته باهاش چی کار کرده ؟
چشمانم را باریک کردم و گفتم :
_نه.
_خب  ،بذار فقط اینجوری بگیم که تا یه مدت خیلی زیادی قصد نداره نزدیکش بشه و امیدوارم اون پسره
ی احمقم از این که همچین عوضی ای بوده پشیمون باشه .
بهش که فکر می کردم  ،دلم نمی خواست بیشتر از این بشنوم  .اشلی داد زد :
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_هی ! پنج دقیقه تون خیلــــــــــــــــــــــــــــی تموم شده !
****************
داد زدم :
_سارا خانوم ؟
_ابی ! بیا تو .
پشت میزش ایستادم  .سارا خانوم داشت یک فیلم از گروهمان برای مسابقه را می دید  .وقتی اال وارد
صحنه شد پلک زدم  .اال خودش را در انبوه دست ها انداخت  .حرکتش خیلی حرفه ای بود  .خودش را با
هوا پرت کرد و درست و به موقع فرود آمد  .بعد ما ( بقیه ی رقصنده ها ) پشت سرش مشغول رقص
شدیم و اجازه دادیم او رقص تک نفره اش را برود  .هر دفعه که دست راستش را حرکت می داد احساس
عذاب وجدان می کردم  .سارا خانوم آه کشید .
_همونطور که می تونی ببینی ما اینجا یه مشکلی داریم  .خیلی بیشتر از "یه" مشکل  .اال چطوره ؟
آب دهانم را فرو بردم .
_برگشته بیمارستان  .اصال حالش خوب نیست .
سارا خانوم سرش را به سمت سقف گرفت  .من دیوانه بودم یا او جدا داشت گریه می کرد ؟ به دور و بر
نگاه کردم ؛ همه رفته بودند و من مطمئن بودم که قطره ای اشک از روی گونه اش پایین افتاده بود  .آه
کشید .
_آم  ...خب  .حالم از خودم برای گفتنش بهم می خوره  .ولی همه ی رقصاشو به عالوه ی رقص دو نفره
اش با هولدن و رقص یه نفره شو بهت میدم .
آهی کشیدم  .واقعا داشت اتفاق می افتاد ؟ سارا خانم "هیچوقت" از یک رقصنده نا امید نمی شد  .بدون
اینکه بفهمم چه می گویم گفتم :
_پس رقص دو نفره ی من و اون چی ؟
_بی خیالش شو  .اون رقص از اولشم نفرین شده بود .
هر دو برای یک دقیقه ساکت شدیم  .در نهایت  ،سارا خانوم دوباره شروع به حرف زدن کرد .
_اگه با رقصش برنده شدی  ،خواهش می کنم تاجو بهش بده .
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احساس کردم اشک روی گونه ام روان شد  .هولدن هم همان را گفت  .با ناراحتی گفتم :
_سارا ؟
سرم برای اینکه خانومش را نگفتم داد نکشید .
_بله ؟
_فکر می کنی اال می تونه دوباره برقصه ؟
دوباره به سقف نگاه کرد .
_نمی دونم  .امیدوارم  .اون خیلی با استعداده .
بعد از دقیقه ای دیگر در سکوت سارا خانم باالخره گفت :
_فردا زود اینجا باش .می خوای برات یه نامه بنویسم ؟ می تونیم از مدرسه زود تر بیرونت بیاریم .
فقط سر تکان دادم .
************************
از سنگینی صحنه نفس نفس می زدم  .لباس اال را پوشیده بودم  ،لباسی کوتاه و سیاه با طرح های زرد .
وقتی مجری اسم ما را آورد  ،به زور لبخندی زدم و به سمت وسط استیج راه افتادم  .موزیک شروع شد و
من بالفاصله آماده شدم تا کلی چرخش فوئت برم ( مترجم  :مدلی چرخش که در آن روی پنجه ی یکی از
پاها می ایستند و یکی در میان در هر چرخش پای دیگر را عمود به پای دیگر باز و جمع می کنند ) .
بسه  ،پاتو زمین بذار  ،این استراحتته ابی  .روی نوک پات بلند شو  .حواست به پات باشه  .اگه اشتباه
بذاریش گند می خوره وسط رقص  .به داورا نگاه کن  ،بخند  .از صورتت استفاده کن تا داستانتو تعریف
کنی  .هولدن درست پشت سرته  .بعدش چی بود ؟ آهان ! اون باال بردن  .ابی ! داری کارتو درست انجام
میدی  ،انقد نگران نباش .
همیشه وقتی می رقصیدم یک عالمه فکر در ذهنم جاری بود  .ولی این بار از همیشه بیشتر بود  .این رقصو
دو روز پیش یاد گرفته بودم و مصمم بودم که گند نزنم  .اال و هولدن همیشه رقص های دو نفره شان را
باهم انجام می دادند به خاطر اینکه در حال رقص خوب همدیگر را می فهمیدند  .آنها در رقص تمام
داستان هایشان را می رقصیدند و تمام احساسشان را نشان می دادند  .همیشه نمره هایم از اال بیشتر بود
ولی وقتی پای رقص در صحنه می رسید  ،او همیشه من را با رقص های دو نفره اش شکست می داد  .می
خواستم در این رقص مثل اال عالی باشم  .این رقص به او تقدیم شده بود  .هولدن باید تغییری ناگهانی را
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در رقصم حس کرده بود چون بعد از چند ثانیه فهمیدیم که رقص اصلی را نمی رقصیم  .حرکات ساده را
پیچید تر می رقصیدیم و پرش ها را باال تر می بردیم  .موقع اتمام رقص  ،ما قرار بود با صورت هایی به
سمت یکدیگر برقصیم ولی به جایش ما پیشانی هایمان را به هم چسبانیدم و رقصیدیم  .شروع به خنده
کردم  .هولدن گفت :
_ساکت شو .
خنده ام حتی بیشتر شد  .بنابر این  ،یک باال بردن غیر منتظره شروع شد  .صورتم را در تمام مدت پنهان
کرده بودم که خنده ام دیده نشود .
بعد از آن  ،هیچ کس هیچ چیز درباره ی آن رقص نگفت  .گروهمان سوم اعالم شد و من به جای اال به
صحنه رفتم تا مدالمان را بگیرم  .هولدن و من با رقصمان اول شده بودیم  .رقص تک نفره ی اال هم
همینطور اول اعالم شد  .مجری در حالی که تاج را روی سرم می گذاشت پرسید :
_اسم شما چیه ؟
بدون فکر جواب دادم :
_ابی آلمز .
_و کجا می رقصی ؟
_در مدرسه ی ایده ها و رقص ها .
_مربی رقصت ؟
_خانم سارا .
جمعیت کف زدند و مجری میکروفون را به طرفی برد  .شروع به گریه کردم .
_صبر کنید .
با تعجب به سمت من برگشت .
_یه چیز دیگه برای گفتن دارم  .فقط یه دقیقه وقت می گیره .
میکروفون را بالفاصله به من داد و من نفس عمیقی کشیدم .
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_نمی دونم چند نفرتون اال فورد رو می شناسید  .اون قهرمان جهانی سال قبل بود  .ولی عالوه بر اون
دوست صمیمی منه  .و تصادف کرد  .دست راستش فلج شده  .می خوام این رقصو بهش تقدیم کنم  .این
رقص اون بود قبل از اینکه مال من بشه و اون رقص دو نفره ای رو که با دوستم هولدن رقصیدم هم برای
اون بود  .پس لطفا به جای من به اال فکر کنید  .چون اون در هر حال برنده می شد .
نفسی دیگر کشیدم و میکروفون را به مجری دادم  .ناگهان همه ی افراد در سالن شروع به تشویق کردند
و حتی رقصنده های پشت سرم هم همراهی می کردند  .نگاه کن اال ! اونا دارن برای تو دست می زنن .
***از دید اال***
با خشم دفتر را خط خطی کردم  .دکتر برای مشغول کردن من  ،مجبورم کرده بود تمرین هایی بکنم .
مثل اینکه یاد بگیرم با دست چپم بنویسم  .اصال جواب نمی داد  .اسمم جوری بود انگار که یک مهد
کودکی آن را نوشته است  ،اال رز فورد .
تلفنمم از میز کنارم زنگ خورد و من با بی تفاوتی نگاهش کردم ؛ نمی خواستم جوابش را بدهم  .ولی
وقتی اسم ابی روی آن ظاهر شد به سمتش شیرجه رفتم و آن را برداشتم .
_سالم ؟
_الز ! سالم  .تازه از مسابقه برگشتیم .
ساعت روی دیوار را نگاه کردم ؛ ده و هفت دقیقه ی شب بود  .به سختی پرسیدم :
_برنده شدید ؟
_آره  ،خب یعنی تیم گروهیمون رتبه ی سه رو گرفت  .ولی من با یه تک نفره و دو نفره بردم .
_تو یه تک نفره یا دو نفره نداشتـــــــ...
صدای موبایل قطع شد و من با تعجب به آن نگاه کردم .
_ولی تو داشتی .
این صدای واقعی ابی بود  .در حالی که گیج شده بودم به در نگاه کردم و ابی را دیدم که آنجا ایستاده بود
؛ تی شرت استدیو اش را پوشیده بود و شلواری صورتی به پا داشت  .شرط می بستم که هنوز لباس باله
اش را در نیاورده بود  .موهایش هنوز گوجه ای پشت سرش بسته شده بود و صورتش هنوز گریم شده
بود  .پشت سرش سارا خانوم ایستاده بود در حالی که یک تاج و یک جام قهرمانی را به سمتم گرفته بود .
با آرامش در حالی که به سمتم می آمد گفت :
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_اینا برای توئن .
در حالی که تاج را روی سرم می گذاشت و جام را روی پایم ثابت می کرد ثابت نشسته بودم  .بدون
احساس گفتم :
_ممنون .
ابی شروع به حرف زدن کرد :
_حاال  ،اال ! نمی تونیم همینجوری بذاریم بریم ! هنوز برنده شدنتو جشن نگرفتیم !
همچنان بدون احساس به او نگاه کردم  .قبل از آنکه بفهمم چه خبر است  ،همه ی تیم رقص با هلهله
داخل اتاق بیمارستان شدند و شروع به دست و جیغ زدن کردند  .هولدن سینی ای آورد و به من تکه ای
کیک تعارف کرد  .همه بغلم کردند و با من حرف زدند ولی من حال این کار ها را نداشتم  .هولدن زمزمه
کرد :
_بخند ! حداقل وانمود کن که خوشحالی !
به ضعف تالش کردم لبخندی بزنم  .ولی کامال معلوم بود که الکی است  .بقیه به نظر می آمد که همه
خوش حال باشند  .مل ،دختری کوچک در تیم حرفه ای ها  ،بدون وقفه در مورد رقصش صحبت می کرد .
_به این فکر کردم که تو چطوری تالش می کردی انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده .
با خوش حالی ادامه داد :
_و همه چیز عالی پیش رفت !
تریستان  ،کسی که معموال با ابی هم گروه بود و وقت هایی که ابی با هولدن بود همگروهی من  ،گفت :
_باید کلی بار از استیج پایین می رفتم و دوباره بر می گشتم ولی تونستم رقص تک نفرمو هم برم !
ترسیتان یکی از بهترین رقاص های مذکر بود  .بهترین بعد از هولدن  .ولی در حالی که من و هولدن در
هیپ هاپ گند می زدیم  ،ابی و تریستان فوق العاده بودند  .به خاطر همین بود که در کالس های رقص
ابی با هولدن و من با تریستان گروه شده بودیم  .اشلی ؛ معلم رقص هیپ هاپمان فکر می کرد گروه شدن
یک فرد عالی با یک فرد نسبتا عالی (!) باعث می شد فرد غیر حرفه ای بهتر به نظر بیاید .
جواب دادم :
_عالیه !
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تریستان از خوش حالی باال پرید و من واقعا لبخند زدم ؛ فقط کمی !
******************
دکتر مور آمده بود تا مرا معاینه کند و من بالفاصله شروع به بازجویی کردم .
_کی از اینجا بیرون میرم ؟
_خیلی زوده برای اینکه بگیم درمانت کامل شده یا نه  ،ولی می تونم بگم زودتر از چیزی که قبال بهت
گفتم .
_چقد زود تر ؟
آهی کشید و گفت :
_نمی دونم اال  ،شاید یه هفته دیگه ؟
شروع به غر غر کردم  .یک هفته بیشتر حوصله سر رفتن و شکنجه ی روحی ! به شوخی پرسید :
_دلت برای کسی تنگ شده ؟
_نه یه نفر ! یه چیز  :زندگی !
_برو خداتو شکر کن که زنده ای !
_هاه ! کی دلش یه التهاب بازویی نمی خواد ؟!
او فقط سرش را تکان داد و به سرمم دارو تزریق کرد .
********************
مامانی موهای بهم گره خورده ام را شانه کرد و دوباره آنها را پشت سرم بست  .درست به روبرویم خیره
شده بودم و به این فکر می کردم که چقدر ناراحت کننده بود که دیر نمی توانستم این کار را خودم انجام
دهم  .صدایی با خوش حالی از سمت در فریاد زد :
_اال!
جواب دادم :
_دختر مور ! من هنوز منتظرم که از اینجا بیرون برم .
_پس برات خبر های خوبی دارم !
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سرم را کج کردم و پرسیدم :
_دارم میرم بیرون ؟
_آره ! و این دفعه با داروهای درست !
چشم هایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم  .باالخره این هم موفقیتی است ! پرسیدم :
_مدرسه چی ؟
دکتر مور سرش را تکان داد.
_متاسفم  .به نظرم قراره زمان خیلی سختی رو بگذرونی  .بهتره مدرسه رو برای یه مدتی بی خیال شی .
با ترس آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم :
_رقص چی ؟
دکتر مور کمی در موردش فکر کرد .
_نمی تونی با یه دستت برقصی ؟
_بستگی داره .
آهی کشید و گفت :
_اال ! مواظب باش  .بهت نمی گم چی کار می تونی بکنی و چی کار نباید بکنی ولی از عقل خودت کمک
بگیر .اگه فکر می کنی می تونی انجامش بدی  ،انجامش بده ولی حواست باشه که یه سری محدودیت ها
داری .
پلک زدم  .افکار وحشتناکی در مغزم می گشتند  .من محدودم  .ممکنه هیچقت بهتر نشوم  .هیچ کاری نمی
توانم بکنم .
_باشه .
***یک ماه بعد***
_الز ! نمک رو بهم میدی ؟
سرم را تکان دادم  .دنبال ظرف نمک گشتم و آن را به مادر بزرگم دادم  .مادرم با خوشحالی پرسید :
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_خب ،روزت چطور بود ؟
در حالی که چنگال ماکارونی را به سمت دهانم می بردم شانه باال انداختم  .مادربزرگ جای من جواب داد
:
_رمانش رو تموم کرد .
پدرم با شادی گفت :
_واو ! آفرین ! خیلی جلویی .
چانه ام شروع به لرزیدن کرد  .مادرم پرسید :
_اال ؟ عزیزم  .مشکل چیه ؟
صورتم را در دستم گرفتم و برای چند دقیقه ساکت ماندم  .در این چند وقته هیچ کاری نکردم جز
خواندن یک رمان مسخره برای درس زبان انگلیسی و هیچ کدام از دوستانم برای این هفته با من در
تماس نبودند  .خیلی ترسیده و تنها بودم  .به آرامی گفتم :
_میرم به اتاقم .
و غذایم را که دست نخورده مانده بود رها کردم .
به جای اینکه وارد اتاقم شوم  ،راهم را به سمت چپ کج کردم و وارد اتاق رقصم شدم  .از موقع تصادف تا
حاال آنچنان اینجا نیامده بودم  .خاطره های دردناک وارد ذهنم شدند  .به آرامی به سمت آینه حرکت
کردم و تصویرم به من نگاهی انداخت ؛ موهای بلندم نامرتب و بلند تر شده بودند ؛ از صبح شانه شان
نکرده بودم  .چشم های آبی ام که معموال بزرگ و درخشان بودند حاال اشک آلود و محو به نظر می
آمدند  .به تصویرم گفتم :
_تو همون االی همیشگی نیستی .
میله را با دست چپم گرفتم و در حالی که تصور می کردم دست راستم اگر عمل می کرد چه شکلی خم می
شد  ،پاهایم را مثل حرکت اول باله خم کردم  .به بهترین نحوی که بلد بودم تمرین گرم کردن باله را
رفتم  .وقتی کارم با میله تمام شد ،به وسط اتاق رفتم و روی زمین نشستم  .پاهایم را صاف کردم و تالش
کردم دست هایم را به پنجه ام برسانم  .همین حرکت ساده دردی را در پاهایم بوجود آورد  .غر غر کردم
 .من همیشه خیلی انعطاف داشتم .
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دیگر نمی توانستم هیچ کاری بکنم  .رقص ؟ فقط اگر کسی دنبال رقصنده ی یک دست بود ! مدسه ؟ بقیه
چند ماهی را گذرانده بودند و من حتی نمی توانستم با دست چپم بنویسم  .حتی ساده ترین کار ها مثل
لباس پوشیدن و حمام کردن و درست کردن موهایم االن خیلی سخت بودند.
بلند در حالی که به زمین ضربه می زدم فریاد زدم :
_کارم تمومه .
به خودم گفتم  :آروم باش اال ! فقط آروم باش .
بلند شدم و راهم را به سوی اتاقم طی کردم  .عطر وانیل را از درون کمدم پیدا کردم  .عطر وانیل همیشه
مرا آرام می کرد  .آن را همه جا پاشیدم  .آن را روی زمین انداختم و روی تختم پریدم  .بالفاصله خوابم
برد  ،حتی به خودم زحمت ندادم چراغ را خاموش کنم .
********************
_خیله خوب ! بلند شو !
سرم را در بالش فرو بردم و به صدا توجهی نکردم .
_صدامو شنیدی ؟ بلند شو !
چرخیدم تا پدرم را ببینم  .واقعا داشت سرم داد می کشید ؟ این چند وقته نتوانسته بودم درست و حسابی
بخوابم .
_اال ! این احمقانه است ! تو درست و حسابی غذا نمی خوری  ،باهامون حرف نمی زنی  ،حتی به چیز هایی
که مربوط به رقص میشن نگاه هم نمی کنی !
زمزمه کردم :
_درست نیست  .دیروز تالش کردم خودمو گرم کنم و گند زدم وسطش .
_دیگه از این حرفای "ترحم آمیز" نزن  .می تونست خیلی بدتر از این باشه  .متشکر باش که االن
اینجایی  ،متشکر باش که اون راننده ی مست االن پشیمونه و داره کمکمون می کنه پول درمانتو بدیم ،
خوش حال باش که من با مربی رقصت حرف زدم و باید تا یه ساعت دیگه استدیو باشی .
با آه گفتم :
_نه .
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جواب داد :
_آره !
و با این حرف بیرون رفت .
***************
_الــــــــــــــــــــــا !
سارا خانم از پشت میزش بیرون دوید و محکم بغلم کرد .چانه ام را روی شانه اش گذاشتم و به این فکر
کردم که چقدر دلم برای ده بار "یه دفعه ی دیگه" گفتنش تنگ شده بود  .به آرامی گفتم :
_سالم .
_بذار یه راست بریم سراغ کارمون  ،یه مسابقه هست دقیقا یه ماه دیگه هم هست ! باید توی اون اجرا
کنی .
_سارا خانوم  ،نمی تونــــــــــ...
_چرا می تونی ! من توی گروه قرارت نمی دم  .با هولدن خواهی رقصید  .اونو که قبول داری  .نداری ؟
سرم را تکان دادم .
_بنابر این هیچی اشتباه نخواهد بود !همین االن اتاق وسطی ! تمرین کششی می کنی !
پلک زدم و بعد چرخیدم تا به اتاق وسطی بروم  .درست شنیدم ؟ واقعا می خواست مرا مجبور کند مسابقه
بدهم ؟ امیدوارم آمادگی باختن را هم داشته باشد !
_فورد !
وقت نداشتم فکر کنم  .بالفاصله از زمین کنده شدم و او مرا رسما در بغلش مچاله کرد !
_هولدن ،خواهش،دارم ،له ،شم !
_آه متاسفم ! نه  ،نیستم !
نیشخندی زد .
_خب  ،این چند وقته مشغول چه کاری بودی ؟
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زمزمه کردم :
_هیچی !
راست می گفتم .
_به نظر میاد این چند وقته خیلی کم کار کردی نه ؟
_آره !
مشتی به شانه ام زد .
_خوش حال باش !
آهی کشیدم و زمین نشستم تا تمرین کششی کنم  .سارا خانم وارد شد و گفت :
_خیله خوب ! شما دو تا ! این رقص دو نفره یه خورده سخت خواهد بود  .شما دو تا باید به همدیگه کمک
کنید  .اال ! اگر هر چیز دیگه ای اشتباه بشه هولدن هیچوقت تو رو نخواهد انداخت اوکی ؟
پرسیدم :
_واقعا روی این رقص حساب باز می کنی ؟
سارا خانوم جواب داد :
_البته ! فکر می کنی این چیه ؟ به رقصی که فقط باهاش سرگرم بشی ؟ این رقص باید برنده بشه!
به جوابی فکر کردم ولی می دانستم او هیچوقت نه را قبول نمی کرد  .آی پدش را در اسپیکر گذاشت و
آن را روشن کرد و ناگهان  ،تمام اتاق از آهنگ پر شد  .موسیقی زمینه ی آهنگ "فیکس یو " بود (
ترجمه  :درستت می کنم !)
چندین دقیقه از رقص گذشته بود و هولدن تقریبا تمام رقص را انجام داده بود در حالی که من در نقش
آدمی زخمی و خسته بودم .
_ وقتی به سمت هولدن میری  ،یه جوری برو که دست آسیب دیده ات بیشتر به چشم بیاد .
به سمت او رفتم و وزنم را روی شانه هایش انداختم  .تا االن بار ها تعادلم را از دست داده بودم و احتیاج
به کمک داشتم  .ولی از همان لحظه ای که آهنگ به اوج خودش رسید  ،دیگر الزم بود که جدا برقصم .
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به عقب قدمی برداشت و من باال پریدم و پاهایم را صد و هشتاد باز کردم  .فرود آمدم و روی پنجه ی یک
پایم ایستادم در حالی که می چرخیدم و پای دیگرم را عمود بر آن یکی باز و بسته می کردم ( مترجم :
همون حرکت چیلی ویلی ! )  .در نهایت وقتی پایم باز بود به سمت دیگری چرخیدم و پنچی زدم ( مترجم :
روی نوک یکی از پاهاش ایستاده و پای دیگر رو تا سرش از پشت باال آورده ! ) ولی تعادلم را از دست
دادم و هولدن به سمتم آمد و مرا گرفت  .در حالی که خودم را از هولدن دور می کردم دوباره پریدم و
دوباره پنچی رفتم  .این بار خودم را خم کردم و زمین را با دهانم لمس کردم  . .بعد بلند شدم و چرخیدم
در حالی که دست چپم را باال می آوردم .
در حالی که ما هر دو دست های یکدیگر را گرفته بودیم  ،که به نظر من با یک دست احمقانه می آمد
هشدار داد :
_مواظب باشید .
هولدن به سمتی چرخید و من دوباره افتادم .
سارا خانم گفت :
_بد نبود .
آب دهان را قورت دادم  .می دانستم که این رقص دو نفره با آن یکی ها فرقی داشت  .به او اعتماد داشتم
؛ بیشتر از قبل و این به نظر عجیب می آمد  .بلند شدم و سارا خانم شروع به گفتن یک سری اصالحات در
رقص کرد  .درست مثل همیشه قبل از آنکه بخواهد بخش جدیدی از رقص را یاد بدهد  .گوش دادم و
فکر کردم که چطور ممکن است همه چیز انقدر عجیب و متفاوت باشد .
************
_اال ! خیلی خوش حالم که تونستی بیای !
با ادب به خانم المز  ،مادر ابی لبخند زدم .آنها مرا به یک آتش بازی در خانه شان دعوت کرده بوند  .ابی
از باالی پله ها داد زد :
_اوه  ،هی ! بیا باال!
سرم را برای خانم المز تکان دادم و باهم را به سمت پله ها کج کردم و همراه ابی وارد اتاقش شدم  .اتاق
ابی همرنگ اتاق من بود  .وقتی می خواستیم اتاقم را رنگ کنیم خیلی بیش از حد نیاز رنگ بنفش گرفته
بودیم  .ابی هم رنگش را دوست داشت و اتاقش را با اضافی اش رنگ کرده بود  .فرق بین اتاق هایمان در
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واقع این بود که  ،مال من تمیز و مرتب بود ولی در اتاق ابی حتی ممکن بود خودت را هم گم کنی ! او حتی
برای امروز آنرا مزتب کرده بود ولی اتاقش هنوز خیلی شلخته بود .
خواهر ابی از آن پشت داد زد :
_سالم اال !
لیسی دو سال از ما کوچکتر بود .
دستم را تکان دادم و گفتم :
_سالم لیسی !
او بدون گفتن هیچ حرف دیگری رفت و ابی شانه ای باال انداخت .
_خب  ،شنیدم دوباره داری می رقصی ؟
دماغم را چین دادم و گفتم :
_سارا خانوم داره مجبورم می کنه .
_فقط یه رقص دو نفره ؟
سر تکان دادم و گفتم :
_ابی ! خیلی عجیبه !
سرش را به طرفی خم کرد و پرسید :
_چطوری عجیبه ؟!
روی تختش افتادم و گفتم :
_نمی دونم  .باید به هولدن خیلی بیشتر از قبل اعتماد کنم و  ...فقط فرق داره!
ابی برای چند ثانیه فکر کرد و در نهایت جواب داد :
_خب  ،می فهمم چرا عجیبه ولی حداقل می تونی بهش اعتماد کنی .
_این چیزیه که همه دارن میگن ولی همه چیز خیلی بینمون عجیبه  .اینجوری نیست که نتونم بهش
اطمینان داشته باشم فقط ،آه ! نمی دونم !
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ابی برای چند ثانیه ساکت بود  .رویش را به سمتی دیگر برده بود ولی من از توی آینه می توانستم لبخند
بزرگی را که روی لبش بود ببینم  .بعد ناگهان فکری به ذهنم خطور کرد .نکند ابی و هولدن با هم قرار می
گذاشتند ؟
همیشه حدس می زدم که هولدن به او عالقه دارد  .البته نه دقیقا ولی  ،هنوز،اگر داشتند قرار می گذاشتند
به من نمی گفتند  .من این چند وقته اصال با آنها نبودم  .این می توانست عجیب بودن رقص را توجیه کند .
او حتما باتوجه به این که با بهترین دوستم قرار می گذاشته با من راحت نبوده  .اب گفت :
_زود باش ! بیا بریم بیرون و منتظر مردم شیم که بیان !
با ناراحتی دنبالش کردم  .ایده ای که به ذهنم رسیده بود هر لحظه قابل قبول تر می شد  .هر دفعه که ما
کاری را با هم انجام می دادیم  ،آیا من اضافی بودم ؟ او به احتمال صد درصد از این رقص دو نفره هم
متنفر بود  .اوه ! من داشتم همه چیز را خراب می کردم  .خیلی با فکر هایم مشغول بودم که نفهمیدم ابی
دارد تالش می کند توجهم را جلب کند  .به جایی که او نشان می داد نگاه کردم و...لوگان را دیدم .
به سمتش چرخیدم و گفتم :
_ابی ! من اصال احساس خوبی ندارم  .چرا باید دعوتش می کردی ؟
در حالی که چندش در صدایش کامال مشهود بود گفت :
_من دعوتش نکردم  .حتما با دوستش اومده .
سریع زیرچشمی به او نگاه کردم  .کیال آنجا بود  .با آن موهای قرمزش و صورت پر از آرایشش دست
لوگان را گرفته بود  .قلبم با دیدن این صحنه گرفت  .کیال از اولش همسایه ی ابی بود  .بنابراین ابی نمی
توانست او را دعوت نکند  .ولی چرا کیال باید لوگان را از بین این همه آدم به اینجا بیاورد ؟
_اال ؟
من از دور خارج بودم و فقط به نقطه ای که کیال و لوگان آنجا ایستاده بودند نگاه می کردم  .این آتش
بازی دیگر به نظر باحال نمی آمد  .ابی دست مرا گرفت و به سمت یک چاله ی آتش کشاند .
_مامان!
خانم المز سرش را باال گرفت و به ما نگاه کرد .
_نمی خوایم کیال یا لوگان اینجا باشن ! چرا دعوتشون کردی ؟!
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به دور و بر نگاه کرد .
_اب ! من فقط دارم تالش می کنم با ادب و احترام رفتار کنم ! خواهش می کنم ! ما نمی خوایم هیچ
سوتفاهمی پیش بیاد .
ابی سرش را تکان داد و گفت :
_بیا !
به چیزی که ابی به دستم داده بود بدون هیچ احساسی نگاه کردم ؛ یک مارش ملو .
_غذای آرام بخش همیشگی ! بخورش و حالت بهتر میشه  ،پرتش کن طرف کیال و حالت خیلی بهتر
میشه !(مترجم  :باهاش موافقم ) !
سرم را تکان دادم و آنرا در دهانم گذاشتم  .تا جایی که می توانستم کنار آتش ایستادیم و با بزرگتر ها
حرف زدیم  .ولی در نهایت لیسی به سمتمان آمد و دست ابی را گرفت .
_بیا ! احتیاج به آدمای بیشتری برای بازی احتیاج داریم !
بچه های همسایه خیلی شلوغ بودند ولی لیسی یک جوری توانست آنها را به اندازه ی کافی ساکت نگه
دارد تا بازی را بهشان آموزش بدهد  .حواسم بود که به هیچ کس غیر از لیسی نگاه نکنم  .دستم را باال
بردم و منتظر شدم تا مرا ببیند .
_آم  ...فکر نکنم بتونم بازی کنم !
بعضی از بچه ها با تعجب به باال نگاه کردند  .سویشرت گشادی پوشیده بودم بنابراین خیلی سخت بود که
بتوانند دست فلج شده ام را ببینند  .خوشبختانه  ،لیسی با من مخالفت نکرد .
_خیله خوب ! اال می تونه از بازی خارج بشه !
یکی از بچه ها در نهایت پرسید :
_چرا ؟
احساس کردم گونه هایم قرمز شده اند و به زمین نگاه کردم .
صدایی به جای من جواب داد :
_دستش کار نمی کنه .
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صدای لوگان بود ( مترجم  :حیف که شعور مترجمی اجازه نمی ده وگرنه تا االن هرچی الیقش بود بهش
گفته بودم !)
ابی قبل از آنکه کسی حرف دیگری بزند دست مرا گرفت و گفت :
_خیله خوب ! بیا بریم !
روبروی چاله نشستم و به بقیه که خودشان را قایم می کردند نگاه کردم  .در نهایت  ،یکی از پسر ها که
قرار بود آنها را پیدا کند به سمتم آمد و پرسید که بقیه کجا رفته اند  .با خوش حالی به سمتی که بچه ها
در آن قایم شده بودند اشاره کردم  .او با خوش حالی به آن طرف دوید .
_می دونی که نباید بهش می گفتی نه ؟ خانم متقلب !
چشم هایم را بستم و آرزو کردم که ای کاش لوگان از اینجا می رفت .
_اال ؟
هیچ جوابی ندادم .
_می خوای تمام مدت بهم توجه نکنی ؟
ساکت ماندم و به پشت سرم نگاه نکردم  .متاسفانه  ،او دقیقا کنارم نشست و من رویم را به سمتی بر
گرداندم  .نمی خواستم آن چشم های سبز را ببینم .
_متاسفم .
سکوت .
_هستم ! فقط قضیه اینه که من چطوری می تونم به خوبی های تو فکر کنم وقتی که تو با اون زخم روی
صورتت به من نگاه می کنی ؟ یا اون دستت ؟ خیلی عجیبه می دونی ؟
غرلندی کردم و به سمتش برگشتم  .خیلی نزدیک تر از چیزی که فکر می کردم بودم .
_ولی خدای من ! اون چشما...
دستش را جلو آورد و موهایم را از جلوی چشمانم کنار زد و نزدیک تر شد  .یک ثانیه طول کشید تا او را
به سمتی هل دهم و با عصبانیت بلند شوم.
_توی عوضی !
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چشم هایش را برایم ریز کرد .
_اوال  ،تو دوست دختر داری  .و اون حالش از من بهم می خوره  .دوما  ،هر کلمه ای که از دهنت بیرون
میاد باعث میشه دلم بخواد بزنمت  ،با "یه" دست سالمم !
چرخیدم و بدون یک کلمه ی دیگر دور شدم  .وارد خانه ی ابی شدم و به سمت پله هایش دویدم  .وارد
اتاقش شدم و بدون اینکه به چیز دیگری اهمیت بدهم خودم را روی تختش انداختم و تمام خرت و پرت
های روی تختش را روی خودم کشیدم  .امیدوارم هیچ کس هیچ وقت پیدایم نکند .
******************
مود" به هیچ چیز اهمیت نمی دهم" ای که داشتم خیلی بیشتر از وقتی که ابی مرا خوابیده روی تختش
پیدا کرد طول کشید .
_همه جا دنبالت گشتم ! چرا نباید بهم می گفتی که خسته بودی و رفتی خوابیدی ؟! یه سکته ی قلبی رو
رد کردم .
شانه ای باال انداختم و به پدر و مادرم زنگ زدم  .روز بعدش یکشنبه بود و من هیچ جایی را نداشتم که
بروم و هیچ کاری را نداشتم تا انجام دهم  .تمام روز را صرف دیدن سریالی کردم که ابی همیشه مجبورم
می کرد ببینم .در هر حال  ،دوشنبه سر ساعت چهار و ربع باید در استدیو ی رقص می بودم تا رقص
دونفره مان را تمرین کنیم  .رقصم نامرتب و بدون احساس بود  .سارا خانم چند حرکت جدید به رقصم
اضافه کرده بود  .حرکاتی با کار گروهی بیشتر  .خیلی بیشتر از آنچه هولدن می توانست بخواهد .
با خودش در حالی که مرا باالی گردنش می برد گفت :
_باال !
نتوانستم درست و حسابی خودم را باال نگه دارم حداقل از با گریه و بی تعادل افتادنم اینطور معلوم بود .
خوشبختانه  ،او مرا گرفت و نگذاشت درست و حسابی بیافتم  .گفت :
_خدای من  ،اال ! خودتو نگه دار !
می دانستم که وقتی از اسمم استفاده می کند از دستم عصبانی است  .بعد از آنکه یک باال پریدن دیگر را
خراب کردم و بقیه ی رقص را فقط راه رفتم با عجز پرسید :
_مشکلت چیه ؟
ناگهان پاسخ دادم :
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_هیچی.
صورتش مهربان تر شد و گفت :
_ببخشید  .نباید اونجوری باهات حرف می زدم  .ولی خداییش  ،اتفاقی افتاده ؟
سرم را تکان دادم .
_درد داری ؟
_نه!
_قصد داری چیزی بهم بگی آیا ؟
_به احتمال زیاد نه !
_خیله خوب ! بیا یه دفعه ی دیگه تالش کنیم .
سارا خانوم به سمتمان آمد تا ببیند چه خبر است و با دستانی در جیبش متوقف شد  .پرسید :
_چی کار دارین می کنین ؟
هولدن در حالی که می چرخید گفت :
_یه خورده آسون می گیریم .
مفید ترین حرفی را که این چند وقته زده بودم گفتم :
_احساس خوبی ندارم.
هولدن در حالی که بینی اش را چین می داد به شوخی گفت :
_میکروب داره !
سارا خانم در حالی که هنوز دستش در جیبش بود ابرویش را باال داد و به ما نگاه کرد  .هولدن با امید
گفت :
_سارا خانم خیلی هم خوش حال به نظر نمیاد .
در نهایت آهی کشید و گفت :
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_شما دو تا...
چرخید و روی استریو نشست  .آهنگ را از اول آورد و در حالی که ما می رقصیدیم ما را نگاه کرد .
نگاهش همه چیز را حساب می کرد  .تمام مدت به او نگاه می کردم تا عالماتش را ببینم  .یک جور هایی
می ترسیدم که چه چیزی فکر می کند .
*********************
با گروه نمی رقصیدم  .ولی در استدیو نشسته بودم  .سارا خانوم ده بیست باری آهنگ را عوض کرده بود
و من اجازه داشتم هر از چند گاهی بعضی اصالحات را فریاد بزنم  .افراد گروه کمی نامرتب بودند  .آهنگ
جاز بود ولی فقط بچه های کالس پیشرفته ی جاز می رقصیدند که خیلی کم بودند  .اشکاالتی را در
رقصشان دیدم ولی حرفی نزدم  .به جایش  ،همه را در دفترچه ام نوشتم تا دست خطم را درست کنم  .این
من بودم  ،همیشه فقط فکر می کردم  .دست خطم حسابی در هم برهم بود که باعث می شد عصبانی شوم
ولی چه کار می توانستم بکنم ؟
ساکت برای خودم در مورد همه ی چیز هایی که نمی توانستم یا مجبور بودم متفاوت انجامشان دهم فکر
می کردم  .می توانستم مو هایم را شانه کنم  ،ولی بعضی وقت ها شانه در موهایم گیر می کرد و نمی
توانستم بیرونش بیاورم  .لباس پوشیدنم دردسر بود  .همیشه مجبور بودم از مادربزرگم برای بستن دکمه
ها و زیب ها و همه چیز کمک بگیرم  .تنها چیزی که در موردش غرور داشتم آن بود که می توانستم
دستم را خودم در آستین فرو کنم  .برای تایپ کردن  ،مادرم برایم چیزی شبیه میکروفون گرفته بود که
وقتی حرف می زدم  ،متن نوشته می شد  .پدربزرگم وقتی که غذا می خودم می خندید  .چون گاهی اوقات
وقتی قاشق را باال می آوردم  ،قاشق به جای دهانم به لپم می رسیدو همه جا کثیف می شد .
_آهای فورد !
به دور و برم نگاه کردم  .همه با خنده داشتند به من نگاه می کردند  .سارا خانوم سرش را کج کرد و گفت
:
_اال ! میشه لطف کنی و آهنگو برامون بزنی ؟
با خجالت زیر لب گفتم :
_اوه  ،البته!
هیچ نظری ندارم چند بار از من پرسیده است تا جواب دهم  .سارا خانم آمد و کنارم نشست  .هنوز با دقت
کالس را می پایید  .پرسید :
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_چیزی برای اصالح ؟
جواب دادم :
_توی دفترم نوشتم .
و دفترچه را به سمتش هل دادم .
به اولی زل زد :
"ریتم آهنگ رو مشکل دارن "
با عصبانیت داد زد :
_هی ! ریتمو درست بشمرید لطفا!
شنیدم که چند نفر در حالی که نفس نفس می زدند شروع به شمردن کردند  .نگاهش را از گروه گرفت و
دوباره در حالی که اخم کرده بود به دفترم نگاه کرد .
_دست ها توی گروه دو ،نه ؟! حتی بهش فکرم نکرده بودم .
شانه ای باال انداختم و گفتم :
_یه چند نفری رو با دست های بسته شده و انگشتای باز شده دیدم  .فکر کردم خیلی خوب میشه که
درست بشه .
سارا خانم سری تکان داد و به بقیه ی نوشته ها در صفحه های دیگر نگاه کرد  .به جایی که نوشته ها تمیز
تر می شدند و بیشتر بودند ؛ این دفتر رقصم بود  .تمام حرکات و رقص هایی که خودم طراحی کرده بودم
در آن بود  .به عالوه ی جمالت الهام بر انگیز و ایده هایم  .می خواستم جلوی او را از خواندن آن بگیرم
ولی تا آن موقع به نصف دفتر رسیده بود  .چشم هایش بزرگ شد و دستش را روی یکی از رقص ها
گذاشت .
_اینو خودت طراحی کردی ؟
به عنوان رقص نگاه کردم  .اسمش "قانون" بود .داستان رقص این بود که یک قانون شکن نمی خواهد با
گروه برقصد .
_ام ،آره  .یه چند وقت پیش شروعش کردم و هیچوقت نشد تمومش کنم .
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در حالی که چشمانش برق می زد طرح را خواند و گفت :
_اال ! این فوق العاده است !
جواب دادم :
_اه...
اعالم کرد :
_می خوام بگیرمش !
بلند شد و به آخر رقص گروه نگاه کرد  .بعدش بلند اعالم کرد :
_ می تونید زودتر برید .
بقیه ی کالس با شوق و ذوق شروع به تعریف از این کردند که او چطور به آنها اجازه داده ده دقیقه زودتر
بیرون بروند و رفتند  .ولی من همان جا در کالس ماندم و سارا خانوم را نگاه کردم و دیدم که طرح رقص
را عالمت گذاری می کرد  .کیفم روی استریو بود  .بنابراین آی پادم را از آن بیرون آوردم و آهنگ رقص
را روشن کردم  .سارا خانوم با لبخند باال را نگاه کرد .
_بیا...
صدای آهنگ را زیادتر کردم  .و او شروع به رقصیدن اولین بخش کرد  ،ولی من سرم را تکان دادم .
_هنوز نه ...8،7،6،5،4 ،
مدتی را در استدیو ماندیم  .به مادربزرگم پیام دادم و گفتم که بیاید و تماشا کند  .نمی دانستیم چقدر طول
خواهد کشید  .خیلی عجیب بود که به معلمم بگویم چطور برقصد  ،ولی او را مثل یک رقصنده ی دیگر
تصور کردم و به او گفتم که چطور باید حرکات را آنطور که می خواستم انجام دهد .
سارا خانوم واقعا رقصنده ای عالی بود  .قبال دیده بودم که بعضی حرکات را نشان دهد ولی تابحال ندیده
بودم یک رقص را کامال اجرا کند  .اولین فکر این بود که ،او درست مثل من قبل از تصادف است .
با نفس نفس گفت :
_همش همینه ؟
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سرم را تکان دادم و چند صفحه ی بعد را آوردم ؛ جایی که رقص باید شروع می شد  .بعد از آنکه فهمید
چی نوشته ام  ،برای بیش تر از یک ساعت آنجا ماندیم  .مادر بزرگم در تمام مدت همان کنار نشسته بود .
او گفت :
_خیلی زیباست  ،اال!
سارا خانم ادامه داد :
_من دوستش داشتم !
شانه ای باال انداختم و گفتم :
_اون فقط یک پارت بود  .و حتی تموم هم نشده .
_بقیه ی پارت ها رم نشون بده .
قسمتی را که می خواست آوردم و به مادربزرگم گفتم :
_وقت رفتنه ؟
سری تکان داد و من هم سر تکان دادم و سارا خانم گفت :
_اشکالی نداره  .بقیه ی تمرینمون میشه روز چهارشنبه ساعت پنج و نیم بعد از ظهر برای رقص دو نفره
ات .
بدون هیچ کلمه ای سرم را برگرداندم و کیفم را برداشتم و به سمت ماشین راه افتادم  .هیچ نظری نداشتم
سارا خانم می خواهد با آن دفترچه چه کار کند ؟
ظاهرا رفتن به کالس رقص تنها کاری نبود که خانواده ام قصد داشتند انجام بدهند  .مادرم قبل از آنکه در
اتاقش برای خواب ناپدید شود هشدار داد :
_اال  ،ساعتتو تنظیم کن .
پرسیدم :
_چی ؟ چرا ؟
آهی کشید و چشمش را بست و گفت :
_فقط انجامش بده  .خودت فردا می فهمی .
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مثل یک دختر خوب کاری را که گفته بود انجام دادم و ساعتی را که در زمان مدرسه ام تنظیم می کردم را
کنارم گذاشتم  .درست و حسابی نخوابیدم  .این چند وقته اصال درست نمی خوابیدم  .صبح  ،نمی دانستم
باید لباس مجلسی بپوشم یا معمولی  .در نهایت لباسی معمولی نسبتا سر سنگین پوشیدم  .شلواری جین با
تی شرتی خال خالی .
مادر بزرگم در حالی که پیشانی ام را می بوسید گفت :
_خیلی خوشکل شدی .
زمزمه کردم :
_ممنون .
مادرم در حالی که در لب تاب چیزی تایپ می کرد پشت میز نشست  .یک تاپ و دامن پوشیده بود .
همانطور که همیشه برای کار لباس می پوشید  .موهایش پشت سرش بسته شده بود  .و آن را کمی پیچ
داده بود  .روبرویش نشستم  .گفت :
_صبحانه ات رو بخور  .بعدش میریم .
به صفحه ی لب تاب اخم کرد .
_نصف روز رو مرخص گرفتم .
جواب دادم :
_اشتها ندارم .
به سمتم اخم کرد ولی لب تابش را بست و گفت :
_خیله خوب ! بیا بریم .
در ماشین باالخره پرسیدم :
_داریم کجا میریم ؟
با آزردگی گفت :
_وقتی برسیم می فهمی .
دست هایم را دورم حلقه کردم و با خودم گفتم " :خیله خوب  .دیگه اذیتت نمی کنم "
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در صندلی عقب ماشین نشستم  .کمی وسط صندلی بودم  .دیگر جرات نمی کردم به پنجره نزدیک باشم
مخصوصا کنار سمت راستی  .یک ماشین جدید بود  .ولی هنوز مرا به یاد ماشینی می انداخت که با آن
تصادف کرده بودیم  .به تصورم لرزیدم .
به نظر می آمد که داشت مرا به وسط شهر می برد ؛ جایی که همیشه با هم برا خوردن غذا می رفتیم  .از
کنار پیتزا فروشی عبور کردیم تا اینکه در نهایت کنار یک ساختمان ایستاد  .احساس کردم صورتم از
عصبانیت قرمز شده  .داد زدم :
_منو آوردی پیش روانشناس ؟!
به سمتم برگشت  .چشم هایش مثل گذشته ی من می درخشیدند و با نگاهی که همیشه یک مادر نگاه می
کند طوری به من زل زد که قدمی عقب رفتم .
_اال  ،به من گوش بده  .توی ساختمون میری و هر کاری که این آدما ازت می خوانو انجام میدی  .نمی
دونم دیگه باهات چی کار کنم ؟ نمی تونی اینجوری رفتار کنی و انتظار داشته باشی که همه بشینن و
نگاهت بکنن و بهت ترحم کنن  .تو دیگه اصال با من راجعب هیچی حرف نمی زنی .
در حالی که ناراحتی از چشمانش معلوم بود به عقب برگشت و نشست  .نفسی از آزردگی کشیدم  .نمی
خواستم یک غریبه در مورد زندگی ام نظر دهد  .بدون هیچ حرفی به دنبال مادرم سمت ساختمان به راه
افتادم .در یک اتاق انتظار کوچک کنار در نشستیم  .در واقع فقط چند صندلی بود و همین  .بعد از چند
دقیقه سکوت  ،در باز شد و یک زن بیرون آمد .
_تو اال فورد هستی ؟
سرم را ناگهانی تکان دادم  .زن بیرون آمد  ،لبخندی روی لبش بود  .او قد بلند بود و پوستی تیره با
چشمانی قهوه ای و مهربان داشت .
_خوش اومدی اال ! بیا تو و ما می تونیم چند کلمه حرف بزنیم .
ما همراه او به داخل اتاقی بزرگتر رفتیم  .صندلی های تیره ای کنار دیوار بود  .کمی آنطرف تر دو تا مبل
مثل آنهایی که ما در خانه داشتیم بود  .من و مادرم روی یکی از آنها نشستیم و روانشناس روی آن یکی
نشست .شروع به حرف زدن کرد :
_سالم ! من دکتر جین ملوی هستم  .بهم بگو جین .
مادرم با ادب گفت :
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_از دیدنت خوشبختم جین !
من ساکت ماندم .
_خب  ،من می خوام یه خورده بیشتر در موردت بدونم  .ولی قبل از هر چی  ،دلم می خواد بدونم آیا
تابحال یه مشکل خانوادگی رو تجربه کردی ؟
مادرم و من هر دو سرمان را تکان ندادیم  .من هیچوقت هیچ مشکلی با خانواده ام نداشتم  .ما خیلی به هم
نزدیک بودیم .
_خیله خوب حاال اال  ،خواهر برادر داری ؟
_نه .
_چه کار هایی رو دوست داری تو اوقات فراغتت انجام بدی ؟ !
به آرامی گفتم :
_خوندن  ،یه چیزایی توی یوتوب ببینم  ،رقص طراحی کنم .
لعنتی ! دوباره رقص خودش را در زندگی ام پیدا کرد .
جین پرسید :
_پس رقصنده ای ؟
به تلخی گفتم :
_بودم .
مادرم دخالت کرد :
_اال ! تو هنوزم یه رقصنده ای .
به زمین نگاه کردم و با پاهایم بازی کردم  .جین گفت :
_باشه  .می تونیم در این مورد کار کنیم .
چیزی روی دفترچه اش نوشت و دوباره باال را نگاه کرد .
_بهم بگو چرا نمی تونی برقصی ؟
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ابرویم را باال آوردم .
_به خاطر دستم  ،مسلما !
جین نگاهش را طوری به دستم دوخت که انگار روز زندگی اش را با دیدن همچین چیز هایی می گذراند .
_دستت محدودت می کنه  .ولی متوقفت نمی کنه .
آهی کشیدم  .او نمی فهمید .
_به عالوه ی اون  ،سطح سالمتیت چطوریه ؟
مادرم جواب داد :
_کامال سالمه  .نگران بودند که نکنه سرش هم ضربه خورده باشه ولی به خیر گذشت .
با عصبانیت به او نگاه کردم  .این را تابحال نشنیده بودم  .هر دوی آنها کمی بیشتر در مورد سالمتی من
صحبت کردند  .بعد از آن  ،جین از مادرم خواست تا برای چند دقیقه بیرون باشد .
_خیله خوب ! دلم می خواد ازت بپرسم که چطوری هستی ؟ چه احساسی داری ؟
جواب دادم :
_نمی دونم .
پیشنهاد داد :
_عصبانی هستی ؟
ناخودآگاه به نانه ی تائید سر تکان دادم  .هیچ وقت این را بلند تائید نمی کردم ولی جدا عصبانی بودم .
_ناراحتی ؟
دوباره سر تکان دادم .
او احساساتی را که من داشتم دانه به دانه نام برد  .خودم نمی توانستم به تمام آن ها فکر کنم  .درنهایت
پرسید :
_آزاد ؟
سرم را به نشانه ی نفی تکان دادم .
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پرسید :
_چرا آزاد نیستی ؟
چشم هایم را بستم .
_خب  ،ام ...تو بودی حس آزادی می کردی ؟
_ال  ،باور کنی یا نکنی من می دونم االن چه حالی داری .
با چشمانی یخی به او نگاه کردم  .ادامه داد :
_می دونی چرا مادرت به جای این همه جای دیگه اینجا آوردتت ؟
سرم را تکان دادم و او را با کنجکاوی نگاه کردم در حالی که به سمت میزش می رفت و یک قاب عکس
را از روی آن بر می داشت و به سمتم گرفت  .در عکس جین کنار یک دختر 12یا  13ساله شبیه خودش
بود  .همه چیزشان به نظرم نرمال می آمد تا لحظخ ای که به پایین عکس نگاه کردم  .با نفس گرفته گفتم
:
_پاهاش...
_آره  .این دختر من کارینا هستش .فهمیدیم که پاش مشکل داره  .ئقیقه وقتی هشت سالش بود  .در
نهایت یکی از پاهاش رو از دست داد .
به سمت جین نگاه کردم  .در عکس  ،کارینا یک پای پالستیکی داشت .
_ما تالش کردیم اون روحیه شو بعد از این اتفاقات نگه داره  .به خاطر همین از اولش هم روانشناسی
خوندم  .چیزی که مردم باور نمی کنن اینه که مشکالتی مثل فلج شدن یا از دست دادن یکی از اعضا
بدترین قسمت ماجرا نیست  .بلکه این تاثیر روانی هستش که بدترین قسمته .
همچنان نمی توانستم حرف بزنم  .چیزی شروع به روشن شدن در مغزم کرده بود  .جین گفت:
_بیا .
و پاکتی سفید را در آورد .
_این فیلمی هستش که کارینا دوست داشت و یه جورایی کمک کرد  .یه لطف کوچکی بکن و قبل از جلسه
ی بعدمون ببینش .
پاکت را گرفتم و حس کردم لبخند می زنم .
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_ممنون .
جین لبخندم را جواب داد و گفت :
_مشکلی نیست ،اال .
***********************
ابی با هیجان زمزمه کرد:
_هیچ نظری نداری که ساراخانوم چی می گفت !
صورتم را کج کردم و پرسیدم :
_چی ؟
در اتاق انتظار استدیو ی رقص بودیم  ،ابی استراحتی کوتاه داشت و من هم اینجا منتظر بودم چون هولدن
هنوز خودش را برای تمرین رقص نشان نداده بود  .معموال من موسیقی را روشن و خاموش می کنم ولی
وقتی که او دیر می آید من باید او را سریع به اتاق تمرین بکشانم و شروع به تمرین کنیم  .ابی با ذوق
جواب داد :
_به اشلی یه چیزی در مورد دفترچه ات گفت! یه چیزی در مورد این که چقدر فوق العاده بود!
به این فکر کردم که او چقدر هفته ی پیش را خوش حال بوده است و به خودم اجازه دادم کمی مغرور
شوم  .سارا خانوم مثل آتشفشان شروع به غر زدن در موردش نکرده بود که خودش پیشرفتی بود ! قبل از
آنکه ابی بتواند دوباره وارد کالس شود گفتم :
_هی ابی ! می دونی هولدن ممکنه کجا باشه ؟
ابی شانه ای باال انداخت و گفت :
_تو مدرسه بود .
آهی کشیدم  .چه کسی می دانست که او قرار است بیاید یا نه ؟
چند دقیقه با کیفم ور رفتم تا اینکه باالخره آی پدم را بیرون آوردم  .قفلش را باز کردم و وارد فیلم هایم
شدم  .فیلمی که جین هفته ی پیش به من داده بود  ،معلوم شد اسشم دامبو بوده  .راجعب فیلی با گوش
های بزرگ  .آن را در آی پدم ریخته بودم  ،فقط برای اینکه ممکن بود روزی به آن احتیاج پیدا کنم .
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کمی به دور و بر اتاق انتظار نگاه کردم و بعد صدایش را بلند کردم و فیلم را تا بخش مورد عالقه ام جلو
بردم ( مترجم  :آخیییییییی ! من خیلی این کارتونه رو دوست دارم ! ) ؛ آخرش ! فیل کوچک پر جادویی
اش را گم کرده بود و داشت به درون یک ترامپلین سقوط می کرد ولی به موقع گوش هایش را باز کرد و
شروع به پرواز کرد.
صدایی خجالتی گفت :
_هنوز اینجایی ؟
به باال و پیکری که از درون در ظاهر شده بود نگاه کردم و احساس کردم کمی عصبانی هستم .
_کجا بودی ؟
هولدن مبهم پاسخ داد :
_این رو باید خودت بفهمی و قرار هم نیست بفهمی !
چشم هایم را ریز کردم و آی پادم را خاموش کردم و آن را در دستم همراه به کیفم گرفتم ؛ چون وقت
نداشتم آن را در آن جا دهم  .دستور دادم:
_برو به اتاق پشتی  .باید تمرین کنیم و یه سورپرایز منتظرته .
وقتی از اتاق تمرین رد شدیم و وارد اتاق پشتی شدیم ،با ذوق و کنجکاوی خودم را کنار یک جعبه ی
مقوایی پرت کردم  .سارا خانوم نگذاشته بود قبل از آنکه هولدن بیاید آن را باز کنم  .کلی پارچه ی
صورتی و براق را که برای تزئین بود با احتیاط کنار گذاشتم و یکی از دو جعبه ی پالستیکی را که پیدا
کرده بودم به دست هولدن دادم  .آن ها را باز کرد و آه کشید .
_عالی شد ! مطمئنم که همچین چیزی توی کمدم دارم .
به بلوز سفید و شلوار خاکی در دست هولدن نگاه کردم و شانه ای باال انداختم .تالش کرم زیپ سفت
جعبه ی خودم را هم باز کنم ولی در نهایت هولدن کنارم نشست و آن را برایم باز کرد  .لباس نمایشم را
برایم در آورد چند تله پارچه بیرون پریدند که من آن ها را در جای خودشان چپاندم  .با تفکر گفتم :
_همممم ...دو تا تیکه ولی یه تیکه !
هولدن با نیشخند گفت :
_فکر کنم خیلی مفرح باشه که بفهمیم این یکی داستانش چیه ؟
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لباس را از او گرفتم و آن را روی زمین پهن کردم .
_بیا ! اصال سخت نبود .
پارچه ای صورتی کم رنگ بود که با بند هایی نقره ای تزئین شده بود تا درخشان به نظر بیاید  .باالیش دو
بند داشت ؛ یکی خیلی نازک و دیگری کمی بزرگتر  .بزرگتره انگار از نوع پارچه ی دیگری درست شده
بود ؛ انگار نازک تر بود و قفسه ی سینه را می پوشاند و پایین می افتاد  .از باال یک دکمه داشت که یک
تاپ را به لباس وصل می کرد  .بعد از آنکه دقیقا فهمیدم لباس چطور است به کپه پارچه ای که در جعبه
چپانده بودم نگاه کردم  .با تعجب گفتم :
_این برا چیه ؟
هولدن آن را در آورد و بقیق تر به آن نگاه کرد  .جنسش دقیقا همان جنس پارچه ی لباس بود ولی فقط
یک بند کلفت بود  .هر دو برای چند ثانیه به آن زل زدیم و بعد بی خیال شدیم ؛ می توانستیم بعدا از سارا
خانوم بپرسیم  .در حالی که راهم را به سمت گوشه ی اتاق باز می کردم و دستم را به سمت لباسم می
بردم گفتم :
_خیله خوب ! بذار یه بار دیگه مطمئن شیم که همه چیز سر جاشه .
هولدن با داد گفت :
_اال !
در حالی که به سمتش می چرخیدم پرسیدم :
_هان ؟
_نمی تونی همینجا لباستو عوض کنی !
_و چرا ؟!
_به خاطر این که  ...شایسته نیست ( مترجم) !!!!!!!!!!!!!!:
با تعجب پلک زدم  .معموال وقتی ما لباس عوض می کردیم  ،همه همان جا در اتاق گریم آن را عوض می
کردند .
_آم  ،واو ! باشه پس!
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جعبه ی پالستیکی را در آوردم و از اتاق پشتی خارج شدم  .نمی توانستم در اتاق تمرین کاری بکنم  ،بعد
به دستشویی اتاق انتظار رفتم  .با عصبانیت گفتم :
_هولدن احمق !
نهایت تالشم را کردم که با یک دست لباسم را بپوشم  .چند ثانیه برایم طول کشید تا دست فلجم را
واردش کنم ولی دستی که کار می کرد هنوز در پارچه گیر افتاده بود  .آهی کشیدم و در را باز کردم .
اشلی در اتاق انتظار نشسته بود و قبل از آنکه کمکم کند لباسم را درست تنم کنم کمی به وضعیتم خندید .
دستم از این همه تقال قرمز شده بود  .اشلی اطمینان داد :
_به نظر خوب میاد .
مشغول تحسین لباسم بودم و در همان حال به سمت اتاق پشتی حرکت کردم  .با کمی آزردگی گفتم :
_بیا ! خوش حالی االن ؟
هولدن لبخندی خمیده زد و گفت :
_بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی!
چشم غره ای رفتم و به سمت وسط اتاق حرکت کردم  .نگاهش را حس کردم و به سمتش چرخیدم .
_داری بهم زل می زنی ؟
_نه فورد ! به هیچ وجه !
_ها ها ! حاال بیا این رقصو تمرین کن !
روی رقص کار کردیم  .چند وقت پیش آن را تمام کرده بودیم و در واقع اولین باری بود که هردویمان
انقدر حسش را گرفته بودیم  .من دیگر احساس احمق بودن نمی کردم و هولدن مثل همیشه اش بود ؛
آزاردهنده و باحال ! در هر حال خیلی خوب بود  .سارا خانوم وارد شد و آخرین بخش رقص را نگاه کرد .
لبخندی بهمان زد که همیشه نشانه ی خوبی بود  .به پارچه ای که نتوانستیم بفهمیم چه کار می کند اشاره
کرد و گفت :
_باید اینو دور دستت ببندی .
به سمتم آمد و بعد ا برداشتم پارچه  ،آن را دور دستم بست و بعد  ،ادامه ی پارچه را دور شکمم پیچید .
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_ببین  ،اینجوری !باید محکم ببندیش ولی در کل باید اینجوری باشه .
آماده شدم و یک چرخش رفتم و دست چپم را باال آوردم  .خیلی آسان تر بود و تعادم را می توانستم
راحت تر حفظ کنم به عالوه ی اینکه نباید نگران این می شدم که تصادفی هولدن را سیلی بزنم ،هرچند
گاهی اوقات فکر می کردم که آن را از روی قصد انجام می دهم (مترجم) !!!!!!!!!!!!:
سارا خانوم فوق العاده بود ! او واقعا به همه چیز فکر کرده بود !
بعد از آنکه تمرینمان تمام شد  ،سارا خانوم هولدن را به سمت کالس هیپ هاپ راهی کرد و از من
خواست کنار آینه بنشینم  .گفت :
_آهنگو روشن کن و اینو نگاه کن .
اطاعت کردم و آهنگ " قانون ها " روشن شد  .سارا خانم تمام رقص را رقصید و من آهنگ را خاموش
کردم ولی او ادامه داد و تکه ها را رفت که من تابحال در موردشان فکر نکرده بودم  .در حال که می
رقصید به نظر خیل از خودش مطمئن می آمد .
با شوک گفتم :
_خیلی عالی بود!
او رقص را متوقف کرد .
_ولی چ...
_من برات تمومش کردم .
_شما ...تمومش کردید ؟
_اوهوم ! دوستش داشتی ؟
_دوستش دارم سارا خانوم  ،ولی نمی فهمم !
_من دوستش دارم  ،تو دوستش داری  ،چی رو نمی فهمی ؟
_چرا باید این کار رو می کردید ؟
_به خاطر این که  ،اال ! من م خوام تو اینو به کالس پیشرفته درس بدی  .تو طراح رقصی!
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برای چند ثانیه به او زل زدم  .نمی توانستم حتی به گوش های خودم هم اطمینان کنم  .من ؟ درس بدم ؟
بعد  ،ناگهان واقعا فهمیدم و با ذوق باال پریدم و سارا خانوم را با یک دست بغل کردم .
_اوه ! ممنون ! ممنون ! ممنون!
_همش کار خودت بود اال ! این حقت بود!
کلمات در مغزم تکرار می شدند ؛ این کار خودم بود  ،این حقم بود ! بله ! واقعا حقم بود!
**********************
یک بار دیگر به داخل اتاق آرام بخش قدم گذاشتم  .کیفم را روی شانه ی چپم درست کردم  .جین
لبخندی به من زد و من در حالی که روی کاناپه می نشستم لبخندش را پاسخ دادم  .نظر داد:
_خیلی امروز حالت خوبه!
جواب دادم :
_می دونم !
پرسید :
_خب  ،فیلم رو نگاه کردی ؟
در حالی که دی وی دی را از توی کیفم بیرون می آوردم سر تکان دادم  .گفتم :
_فکر کنم گرفتم چی میگی ؛ دامبو وضعیتش از من بدتر بود ولی تونست خودشو ثابت کنه .
جواب داد :
_تقریبا  .بیشتر در مورد گوش هاشه تا چیز دیگه .
ادامه دادم :
_گوش های بزرگش .
_می بینی ؟ گوش های دامبو براش مایه ی ننگ بود  .مردم به خاطر گوش هاش خیلی مسخره اش کردن
 .ولی در نهایت یاد گرفت که باهاش زندگی کنه  .نه تنها باهاش زندگی کنه  ،بلکه کاری کنه مردم
حسادت کنن که "اون" گوش های به این بزرگی داره و "اونا" ندارن  .اون از این ضعفش به عنوان یه
منفعت استفاده کرد .
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نفس عمیقی کشیدم  .حرف هایش منطقی بود .
_پس داری میگی که  ،از دستم به عنوان یه منفعت استفاده کنم ؟
_آره  ،دقیقا !
******************
روز قبل از مسابقه ی بزرگ بود و من حسابی دلواپس بودم  .مثل زمان های قدیم  ،بعد از ظهر جمعه را با
ابی و هولدن گذراندم  .کمی در مورد این که کجا برویم دعوا کردیم  .برای آنها  ،مدرسه داشت تمام می
شد و من یک جور هایی دلم برای پایان مدرسه تنگ شده بود  .مسلما آنها همه چیز را به من گفتند که
کمی هم کمک کرد .ابی پیشنهاد داد :
_ماست بستنی ؟
سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم  .اتفاقاتی که با کائال آنجا افتاده بود در ذهنم بیدار شد  .نمی خواستم با
او یا لوگان روبرو شوم  .ابی دوباره گفت :
_نظرتون در مورد اون رستوران چینی کنار ریت اید چیه ؟
پیشنهاد دادم :
_یا مثال رستوران اپل بای ؟
ابی و هولدن آهی نمایشی کشیدند و من از یکی به دیگری نگاه کردم  .هولدن به نظر ناراحت می آمد و
ابی اوقاتش تلخ بود  .احساسی در وجودم شکل گرفت .ناراحتی ؟ عذاب وجدان ؟ حتی می توانستم بگویم
حسادت  .به خاطر این که من البته که چرخ سوم بودم  .نه این که به آنها حسادت کنم  ،این فقط یک
نظریه بود  ...البته که بود!
به خودم گفتم " :داری حرفای بی ربط می زنی اال ! " این فقط یک تاثیر استرس مسابقه بود  .هولدن در
نهایت گفت :
_خب اگه فورد اپل بای می خواد  ،میریم همونجا!
و این همان جایی بو که ما رفتیم  .در یک اتاقک نشستیم ؛ ابی و من در یک طرف و هولدن در طرف دیگر
 .کمی جابه جا شدم و به این نتیجه رسیدم که گذاشتن دست فلج کنار پنجره می تواند عالی باشد  .ابی در
حالی که به بلند گوی روی سقف نگاه می کرد گفت :
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_این آهنگو یادتون میاد ؟
هولدن با ذوق ساختگی گفت :
_اوه البته ! من حالم ازش بهم می خوره !
به خاطرات آهنگ های جاز قدیمی مان خندیدیم  .این تنها آهنگی بود که هولدن با جدیت رد کرد آن هم
روبروی سارا خانوم ! به شانه ی ابی زدم و گفتم :
_ برو کنار ! من آهنگ های خودمو می ذارم !
_چی ؟
سرم را به سمت ضبط الکترونیک تکان دادم و گفتم :
_نگران نباش ! این کار خودمه !
یک سکه در ضبط انداختم و به دنبال آهنگ گشتم  .در نهایت آهنگی را انتخاب کردم که همیشه وقتی
بچه بودم با آن می رقصیدم ؛ ویدیو کیلد د ریدیو استار ! ( ویدیو ستاره ی رادیو رو کشت ! ) ابی با خنده
گفت :
_انتخاب خوبی بود!
او خاطرات قدیمی مان را به یاد آورده بود ؛ لباس های عجیب و غریب رقص می پوشیدیم و دور خانه می
دویدیم  .به آرامی خواندم :
_اوه ! وا ! اوه ! وا !
ابی با لبخند هشدار داد :
_نکن !
بلند تر خواندم :
_اوه ! وا ! اوه ! وا !
چند سر به سمتم چرخیدند تا مرا با خنده نگاه کنند  .ابی سعی کرد ساکتم کند .
_هیسسسسسس !
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دور میز چرخیدم و باسنم را حرکت دادم .
_ویدیو کیلد د ریدیو استار ! آه !
ابی مرا روی صندلی کشاند و چند نفر آن دور و بر شروع به خنده کردند  .با ناراحتی گفتم :
_هی ! من داشتم می رقصیدم !
ابی به شوخی گریه کرد :
_نه ! تو داشتی منو خجالت می دادی !
هولدن با لبخند گفت :
_اوه ! چقد نامالیم !
دست مرا گرفت و ما هر دو از روی صندلی بیرون پریدیم  .ناگهان ،داشتیم ابی را برای همیشه خجالت می
دادیم ! این ور و آنور می رقصیدیم و بلند فریاد می زدیم و یک گروه کوچک را دور و برمان جمع کردیم
 .بلند در حالی که دست چپم را به سمت آسمان می گرفتم گفتم :
_ویدیو کید د ریدیو استار ! آههههههه !
هولدن دست راستم را محکم گرفته بود و من مطمئن بودم که هیچ کس نمی توانست بفهمد که فلج است .
در ذهنم حرف جین را شنیدم  " :از ضعفت به عنوان منفعت استفاده کن !" ابی دست هایش را دور چشم
هایش گرفت ولی داشت بلند می خندید ؛ بنابراین مطمئن بود که از دستمان عصبانی نیست  .وقتی آهنگ
تمام شد  ،همه با خنده برایمان دست زدند  .هولدن دست راستم را باال آورد و بعد با یک تعظیم آن را
پایین آورد و بوسه ای به سمت بینندگان فرستاد ! ( مترجم  :واقعا حرفی برای گفتن ندارم ! ) گارسون
پرسید :
_حاال  ،شما هنرمندان محبوب چی می خورید ؟
همه خندیدند و متفرق شدند  .گارسو با لبخندی واقعی پرسید :
_شما رقصنده اید ؟
ابی سر تکان داد و گفت :
_بله ! و فردا مسابقه داریم!
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_خب  ،موفق باشید  .و غذاتون مجانیه !
*****************
هولدن با شادی گفت :
_می بینی ابی ؟ برای کسایی که می رقصن همیشه اتفاقای خوب می افته !
در حالی که بقیه ی غذایمان را در دستمان گرفته بودیم سوار ماشین شدیم  .ابی با خنده گفت :
_می دونم ! ولی شما دو تا احمقین !
هولدن پرسید :
_خوب  ،حاال بریم کجا ؟
ساعت تازه هفت بود ولی من با ماهیچه های منقبض شده گفتم :
_اوه ! هیچ جا ! من باید برم خونه .
هر دوی آنها با کنجکاوی به من زل زدند .
_تو اینترنت خوندم که قبل از اجرا های بزرگ باید کلی استراحت کنی  .من احتیاج به استراحت دارم .
به زل زدنشان ادامه دادند .
_به عالوه  ،من باید قبل از گریم رقص ماسک شکالت بذارم  .وگرنه پوستم خراب میشه .
هولدن خرناسی کشید و گفت :
_البته فورد  ،بیاید بریم به...
وسط حرفش پریدم:
_نه ! جدا ! من باید برم خونه .
برای چند ثانیه به یکدیگر نگاه کردیم  .انگار که داشتیم جدی بودن این اختالف نظر را اندازه می گرفتیم
.
_نه ! من جدی ام  .این یه رسمه و تو قرار نیست خرابش کنی .
ابی دخالت کرد :
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_هی  ،بچه ها ! دارید با من شوخی می کنید نه ؟ دعوا نکنید  .فقط اگه اال می خواد بره خونه برسونش
خونه .
ناگهان به سمت صندلی کنار راننده حرکت کردم و سرم را به سمت پنجره بر گرداندم  .هولدن بعد از
چنج دقیقه کنار خانه مان پارک کرد و گفت :
_بفرمایید .
_ممنون .
وسایلم را در یک دستم دادم ؛ آماده برای رفتن بودم که هولدن کینه توزانه گفت :
_بذار من برات درو باز کنم ! اگه می خوای همچین دختری بمونی !
ابی از پشت سر هشدار داد :
_هولدن!
خشم در وجودم شعله کشید و به او نزدیک شدم  .در حالی که صدایم هر لحظه بلند تر می شد گفتم :
_اوه ! انگار تا حاال توجه نکرده بودی که من یه دخترم ! خیلی متاسفم که می ترسی توی یه اتاق مشترک
باهات لباسامو عوض کنم .
به طرز خطرناکی نزدیکم بود .
_خب  .منم متاسفم که تالش می کردم یه مرد محترم بمونم  .و می دونی چیه ؟ وقتی که این شکلی
نیستی بیشتر دوستت دارم .
در حالی که از ضعفم به عنوان منفعت استفاده می کردم پرسیدم :
_و کی بودش ؟ قبل از اینکه با یه ماشین تصادف کنم ؟ تصادفم منو لزج کرده ؟
چشمانش شعله کشیدند .
_شاید هم کرده !
ابی خواست چیزی بگوید ولی من گوش نکردم  .هرچقدر هم که با او بد رفتار کرده بودم  ،فکرش را هم
نمی کردم که هولدن اینطور با من حرف بزند  .عصبانیتم تبدیل به شوک شدو بعد از آن به اشک .
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چشمانش وقتی که خودش هم فهمید چه گفته است بزرگ شد  .صدایی خفه در آوردم و چرخیدم و از
ماشین پیاده شدم .
_اال ! صبر کن ! خدای من ! منظورم اون نبود ! ببخشید !
ولی من وارد خانه شدم و به پشت سرم نگاه نکردم .
بالفاصله وارد اتاقم شدم و به تصویرم در آینه نگاه کردم  .به االی درون آینه گفتم :
_منظوری نداشت .
انرژی از وجودم رخت بست و روی تخت افتادم  .مهم بودن این خواب به ذهنم آمد  .نمی توانستم بگذارم
چیز های کوچک مرا ناراحت کنند  ،نه وقتی که مجبور بودم تمام آخر هفته را با او بگذرانم و به او بیشتر
از همیشه اعتماد کنم .
آالرمم صبح زود صدا کرد و من از خوابی شیرین بیدار شدم  .مادرم با اضطراب کنار تختم نشست .
_حالت برای رقص خوبه ؟
صورتم را در بالش فرو کردم .
_خوبم .
شانه ای باال انداخت و لباس استدیو ام به همراه یک شلوار و یک ژاکت برایم در آورد  .آماده شدیم و
وسایلم را آماده کردیم  .در تمام مدت حتی یک کلمه هم حرف نمی زدیم و من از این سکوت خشنود
بودم  .مادرم و مادربزرگم هم همراهم می آمدند  .وارد ماشین شدیم و به سمت استدیو حرکت کردیم .
وقتی وارد پارکینگ شدیم  ،هولدنی مضطرب را دیدم که منتظرم است  .در حالی که چیزی مثل یک
معجون استار باکس را به سمتم می گرفت به سرعت گفت :
_االخواهشمیکنمازدستمعصبانینباش !
به آرامی گفتم :
_متاسفم  .تقصیر من بود  .بیا فقط فراموشش کنیم .
آرام و با خوشحالی بغلم کرد و گفت :
_بیا قرار بذاریم دیگه دعوا نکنیم!
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از روی شانه اش سرم را به نشانه ی تائید تکان دادم  .مطمئن نبودم این قول زیاد دوام بیاورد .اتوبوس
سواری تا رسیدن به محل مسابقه طوالنی و خسته کننده بود  .ما مدت ها تا زمانی که به مکانی برای
استراحت برسیم نشسته بودیم  .اعضای تیممان به محض این که بیرون رفتند تا میتوانستند قبل از آنکه
سارا خانوم یا اشلی سرشان داد بکشد خوردند و شلوغی کردند  .برنامه ی مسابقه دست به دست شد و در
نهایت به دست من رسید  .تا ساعت سه وقت داشتیم خودمان را به آنجا برسانیم و مسابقه ی بچه های
جوان حدودا ساعت چهار بود  .بعضی از مادر و پدر ها بچه هایشان را با ماشین شخصی می رساندند ؛ از
ترس این که مبادا اتوبوس دیر برسد انگار که تاحاال پیش آمده بود ! من مشکلی با این موضوع نداشتم !
این به معنی جای بیشتری برای من دراین شش ساعت اتوبوس سواری بود ! بچه های حرفه ای اجرای
جازشان را فردا انجام می دهند درست مثل رقص های تک نفره و دو نفره و سه نفره  .آهی از خوش
حالی کشیدم  .حتی با این که سارا خانم بهمان گفته بود اجرای ما روز دوم است  ،هیچوقت نمی دانی
مسابقه قرار است چطور برگزار شود  .با کلی زمان اضافی به هتل رسیدیم و اتاق هایمان را پیدا کردیم .
مادرم و مادربزرگم کمکم کردند همه چیز را مرتب کنم و گذاشتند قبل از رفتن پیش بقیه ی بچه ها برای
دیدن اجرای بچه های نوجوان کمی استراحت کنم .
عالی بودند ! بعد از دیدن چند رقص دیگر  ،از ابی پرسیدم که آیا می خواهد با من به استخر هتل برود یا
نه ؟ این اولین باری بود که بعد از تصادف به شنا می رفتم و احساس فوق العاده ای داشت که به پشت
روی آب بخوابم و وانمود کنم که دست فلجم به جای این که روی آب شناور شود خودش را روی آب
نگه داشته .
قبل از خواب رقص دو نفره مان را دوباره تمرین کردیم  .تمام احساستی که نسبت به هولدن داشتم را با
رقص و زندگی دور ریختم و خودم را در جای کاراکتر گذاشتم و با پاهای آن شخصیت رقصیدم  .عالی
نبود ولی افتضاح هم نبود ! کمی اعتماد به نفس پیدا کردم  .به اتاقم برگشتم و دامبو را دوباره نگاه کردم و
به خواب رفتم .
مادر بزرگم در حالی که مرا تکان می داد گفت :
_بیدار شو خورشید خانوم ! امروز همون روز بزرگه !
در حالی که داشتم تالش می کردم استرسی را که از همین حاال تمام وجودم را گرفته بود از خودم دور کنم
به سقف نگاه کردم  .این حقیقت که فقط یک لباس برای پوشیدن داشتم همه چیز را آسان تر می کرد .
لباس صورتی را پوشیدم و ژاکتم را دورم انداختم  .از آنجایی که نمی دانستم سارا خانوم م خواست
آرایشم و موهایم چ شکلی باشند  ،این تنها کاری بود که می توانستم انجام دهم  .به سمت رخت کن رفتیم
و ابی را در آسانسور دیدیم  .با ذوق و شوق کنار مادرش ایستاده بود .
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_هی الز !
سری تکان دادم و احساس کردم دندان هایم از استرس به هم می خورند  .سارا خانوم برایمان یک رخت
کن اختصاصی با پرده ای وسطش برای جدا کردن پسر ها و دختر ها رزرو کرده بود  .وسایل آرایشمان را
روی میز چیدیم و ایستادیم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم  .سارا خانم در نهایت وارد شد و گفت :
_ببخشید بچه ها !
به پشت پرده رفت و گفت :
_پسرها فعال می تونید این ور بیاید .
پسر ها بیرون آمدند و روی صندلی های مخصوص گریم نشستند  .مادربزرگم از سارا خانوم پرسید :
_آرایش اال ؟
_اوه ببخشید عزیزم ! سایه ی چشم صورتی  ،مژه های بلند  .رژ لب صورتی  .زیاد رژ گونه نزن  .ولی یه
خورده سرخی می تونه خوب باشه .موهاتم نصفش باال و نصفش پایین و فر باشه برات یه ربانم آوردم .
سری تکان دادم و شروع به کار کردن کردم  .صورت و موهایم را دقیقا همانی کردم که او می خواست .
گروه بیرون رفتند تا برای اجرا آماده شوند و من کمی بیشتر ماندم تا موهایم را با دقت فر کنم  .هنوز
ربان را روی موهایم نگذاشته بودم ولی تصمیم گرفتم بروم و اجرای بچه ها را نگاه کنم  .توانستم دقیقا
سر موقع برسم  .همه چیز عالی بود و دست های بچه های گروه دو فوق العاده بود ! استرسم وقتی دوباره
وارد رخت کن شدم بیشتر شد  .می دانستم که اجرایم به زودی شروع می شود و هیچ کاری جز گرم
کردن خودم نداشتم  .سارا خانوم صدایمان زد :
_اال ؟ هولدن ؟
این اولین باری بود که در این روز با هولدن حرف می زدم و او به نظر درست مثل من استرس داشت !
خدای من! فوق العاده شد ! سارا خانوم پرسید :
_آماده اید ؟
هر دو با استرس سر تکان دادیم .
_گوش بدید ! من می دونم قراره عالی باشید ! فقط یه نفس عمیق بکشید و همونطوری که تمرین کردیم
برقصید .باشه ؟
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جواب دادم:
_باشه .
همه فکر می کردیم خیلی عالی می شود که یک بار دیگر تمرین کنیم  .هولدن و من وارد اتاقی که دیشب
پیدا کرده بودیم شدیم و قسم خوردیم سر موقع بیرون بیاییم  .خیلی خوش حال بودم که اتاق خالی بود .
اتاق مخفی خودمان ! در محلی مثل اینجا که پر بود از رقصنده ها خیلی کم پیش می آمد که همچین اتاقی
پیدا کنیم .
شخصیتم را کامال عالی اجرا کردم  .واقعا حس گرفته بودم .صورت هولدن وقتی شروع به رقص کردیم به
طرز دردآوری ناراحت بود ولی حتی یک حرکت را از دست نمی داد  .کار گروهی مان بدون نقص بود .
دعوایمان دیگر اهمیتی نداشت  .او دوست صمیمی من بود و من کامال به او اعتماد داشتم .
بقیه ی دنیا انگار که دیگر وجود نداشت و من بی تعادل یا ضعیف نبودم .اگر هیچوقت آن تصادف را
نکرده بودم نمی توانستم همچین رقص زیبایی را انجام دهم ! همانطور که جین گفته بود  ،از دست فلجم
به عنوان منفعت استفاده کردم  .می دانستم می توانم این کار را انجام دهم  .برای اولین بار در این مدت
کامال به خودم اطمینان داشتم که می توانم این کار را انجام دهم .
آهنگ روی آی پدم تمام شد و من و هولدن در حالت پایانی رقص ماندیم  .هولدن کمکم می کرد در حالی
که من عقب می رفتم  .به یکدیگر نگاه میکردیم  .صورتش را با دقت نگاه کردم  .هیچ عجله ای نداشتم .
چشم های قهوه ای اش روی صورتم بود و مرا مثل خودم نگاه می کرد  .با شگفتی به موهای طالیی و چهره
ی گرمی که همیشه می دیدم و هیچوقت واقعا تحسینش نمی کردم نگاه کرم  .رقصش را عالی انجام می
داد  .سخت نبود که فکر کنم او واقعا راه نجات من بود  .می دانستم اگر این فرد کس دیگری بود در
دردسر می افتادم  .برای این رقص  ،هولدن بهترین فرد بود  .دستش جلو آمد و زخم روی گونه ام را
نوازش کرد  .حرکت کوچکش قلقلکم داد و من به او لبخندی زدم .
قسم می خورم ! نمی دانستم همچین چیزی اتفاق می افتد  .خوش حال بودم که می توانم به او اعتماد کنم
و رقص دو نفره را با او انجام دهم  .ولی هیچوقت عکس العملش را پیش بینی نکرده بودم  .دستم را دور
گردنش انداختم تا بتوانم بلند شوم و راستش را بخواهید  ،بخش آخر رقصمان کم کم داشت عجیب می
شد  .کمکم کرد بلند شوم  .از جایش وقتی که خم شدم تا آی پدم را بر دارم تکان نخورد  .سرم را باال
بردم تا چیز خنده داری بگویم ولی او چانه ام را گرفت و مرا بوسید  .درست مثل همین ! هیچ هشدار یا
چیز دیگری در کار نبود و من کامال گم شده بودم  .مثل این بود که در رقص گم شده باشم ؛ وقتی که کل
دنیا از یادم می رفتند  .ولی این یک رقص نبود ! این هولدن بود و تمام چیز هایی که در موردش وجود
داشت ؛ موهای بهم ریخته اش و پوست گرمش و لبخند بامزه اش .
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نگران نباشید ! مغزم چند ثانیه بعد سر جایش آمد و سرم فریاد کشید  " :اال ! چه غلطی داری می کنی ؟!"
با نفس عمیقی خودم را عقب کشیدم و به او با چشمان درشت شده زل زدم  .او مرا بوسید  ،من او را
بوسیدم !
_من فقط ...اال ! خواهش می کنم ....اینجوری نگاهم نکن .
ولی من همانطور با شوک به او نگاه کردم و آرام آرام پلک می زدم  .اوه نه ! اصال خوب نیست ! به هیچ
وجه خوب نیست ! به آرامی گفتم :
_من می خوام بچرخم و از این اتاق بیرون برم یه جوری که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده !
_ولی...
حرفش را قطع کردم :
_باهام تا وقتی که رقصمون تموم نشده حرفی نزن .
خیلی آرام وارد صحنه شدم  .اهمیتی نمی دادم که هولدن کجاست ولی او در لحظه ی آخر کنارم قرار
گرفت و وارد شد  .آهنگ شروع شد و ما شروع کردیم  .اول رقص خوب بود  .ولی من می توانستم با تک
تک سلولهایم حس کنم که نمی خواستم اینجا باشم و برقصم  .وقتی رقص دونفره واقعا شروع شد  ،تازه
آن موقع بود که گند زدیم  .نمیخواستم او را لمس کنم  .نمی خواستم حتی به صورتش نگاه کنم  .راستش
را بگویم  ،نمی دانستم اگر به صورتش نگاه کنم چه اتفاقی خواهد افتاد بنابر این خیلی راحت این کار را
انجام ندادم  .نمی خواستم او مرا لمس کند ! نمی خواستم!
وقتی این فکر درون ذهنم شعله ور شد  ،کم کم رقص شروع به عجیب شدن کرد  .نه  .نه  .نه ! من نباید
االن به این چیز ها فکر کنم  .قسمت سخت رقص شروع شده  .او باید االن مرا باال بگیرد .ناگهان  ،من باال
بودم و بعد...
پایین افتادم  .او مرا انداخت  .روی سمت راست بدنم  .تمام چیزی که شنیدم صدای آهی بود که از
تماشاچیان می آمد و بعد چراغ های صحنه شروع به روشن و خاموش شدن در دیدم کردند  .چیزی در
ذهنم می گفت که هنوز می توانم حرکت کنم ولی دردناک خواهد بود  .ناگهان  ،بلند شدم و این کار
خودم بود  .به پیکر تار هولدن نگاه کردم  .صورت ها در جمعیت فقط انبوهی از رنگ بودند  .راهم را به
سمت بیرون از صحنه باز کردم و صدایی را که از من می خواست هیچ جایی نروم نادیده گرفتم  .نمی
دانستم کجا هستم  .ولی دری را پیدا کردم و آن را باز کردم  .انرژی کافی برای دویدن در راهرو را تا
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دستشویی پیدا کردم  .به هر دلیلی  ،خودم را در حالی یافتم که روی زمین نشسته ام و زانو هایم را با یک
دست بغل کرده ام .
لعنت  ،لعنت  ،لعنت.
_اال ؟
کسی شانه ام را به آرامی تکان داد  .چشم هایم را باز کردم  .سردرد عجیبی داشتم  .ناگهان فهمیدم که در
دستشویی خوابیده ام  .تالش کردم بلند شوم و دست هایی کمکم کردند ؛ از من حمایت کردند .
_خوبی ؟
در حالی که صاف می نشستم گفتم:
_آره .
ابی اخم کرد و گفت :
_توی بیچاره ! حتما وقتی افتادی خیلی درد داشت .
آب دهانم را قورت دادم و سر تکان دادم .
_چی شده بود ؟ تو و هولدن به نظر خیلی از همه دور می اومدین .
در حالی که تالش می کردم صورتم را از ابی برگردانم زمزمه کردم:
_نمی خوام راجعبش حرف بزنم .
بدون اینکه فضولی کند مرا محکم بغل کرد  .وقتی مجبورم کرد از توی دستشویی بیرون بروم  ،خجالت
می کشیدم به کسی نگاه کنم  .همه ی آن ها باید افتادن مرا دیده باشند و من نمی خواستم به من ترحم
کنند  .ابی در حالی که در رخت کن را باز می کرد داد زد:
_سارا خانوم!
معلمم به سمتم دوید و مرا چک کرد که مبادا آسیب دیده باشم.
_کجات درد می کنه ؟ درست می بینی ؟ یخورده یخ نمی خوای ؟
سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم .
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_براش یخ بیارید !
با صدای ضعیفی مخالفت کردم و نگاه کردم که ببینم چه کسی یخ بی مصرف را می آورد .اصال باید کجا
می گذاشتمش ؟! سرم کمی درد می کرد ولی هیچ احساسی در دستم نداشتم  .چشم هایم صندلی ای کمی
آنورتر افتاد  .هولدن با ناراحتی آن جا نشسته بود و دست هایش را روی سرش گذاشته بود  .من او را
برای مدت ها می شناختم و تقریبا تمام احساساتی را که ممکن بود از خودش بروز دهد می شناختم  .ولی
هیچوقت ندیده بودم هولدن اندرسن گریه کند .
گویا که نگاهم را حس کرده باشد سرش را بلند کرد و به من زل زد  .صورتش از اشک خیس بود  .آب
دهانم را قورت دادم و چشمانم را بستم  .وقتی دوباره بازشان کردم  ،هولدن رفته بود .
******************
_اال عزیزم ! میشه باهات صحبت کنم ؟
مادر و مادربزرگم در اتاق همراهم بودند و تالش می کردند حرف های تسکین دهنده بزنند  .می دانم که
با آن ها سرد بودم ولی حداقل گریه نکردم  .این مرا شجاع نشان می داد نه ؟ زمزمه کردم:
_بله سارا خانوم ؟
به مادر و مادربزرگم نگاه کرد .
_میشه که ما...
مادرم گفت :
_اوه البته ! در هر حال می خواستم براش یه کمی چای از البی بگیرم .
هر دوشان از اتاق هتل بیرون رفتند و اجازه دادند که در با یک صدای کوچک بسته شود  .قبل از آنکه به
سارا خانوم نگاه کنم یک ثانیه صبر کردم .
_گروه اول شد  .اگه می خواستی بدونی .
سرم را تکان دادم  .می دانستم که آن ها عالی بودند .
_به اجرای شما هم اشاره شد  .هولدن برات مدالتو گرفت  .همه خیلی خوش حال بودند از این که می
دیدند سالمتی .
ساکت ماندم .
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_خوبی ؟
منظورش خیلی بیشتر از وضعیت جسمانی ام بود  .یک لحظه فکر کردم  :خوب بودم ؟
_آره عالیم ! زندگی االن فقط برام پر از رنگین کمون و اسب تکشاخ صورتیه !
آن قدر حالم خراب بود که حتی به جوک خودم نخندیدم  .سارا خانوم آهی کشید و گفت :
_تو احمق نیستی  ،منم احمق نیستم  .تو و هولدن دقیقا قبل از اون که وارد صحنه بشید با هم خوب بودید
 .ولی از همون لحظه ای که وارد صحنه شدید متوجه شدم یه چیزی مشکل داره  .شما دو تا اون جوری که
همیشه بودید به هم متصل نبودید  .اصال به هم متصل نبودید .
به نظر خیلی شگفت زده می آمد و من هم قصد نداشتم روشنش کنم .
_فکر می کنم هر دوتون خیلی استرس داشتید .
ادامه داد:
_ولی این براتون عجیبه  .خیلی خوش حالم که حالت خوبه  .اشتباه برداشت نکن ولی نمی تونم بگم که
ازت نا امید نشدم .
سرم را پایین انداختم  .او خیلی با من خوب بود و من او را ناامید کردم .
به آرامی گفت :
_می خوای رقصتونو دوباره انجام بدید ؟ توی یه مسابقه ی کوچک تر  .می تونم درستش کنم .
ناگهان گفتم:
_نه!
سارا خانم سرش را کج کرد و گفت:
_مطمئنی اال ؟ به نظرم این خیلی برات خوب باشه که...
_خواهش می کنم سارا خانوم ! مجبورم نکنید مسابقه بدم ! حداقل مجبورم نکنید با هولدن همگروه
بشم!
داشتم التماس می کردم  .چانه ام می لرزید  .نمی توانستم تحملش کنم  .مطمئن بودم که نمی توانم .
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_اوه عزیزم ! گریه نکن  .اگه خودت نخوای به کاری مجبورت نمی کنم  .آروم باش .
او مرا قبل از آنکه گریه ام شدت بگیرد بغل کرد  .چهره اش غمگین بود  .من بیش از حد کار کرده بودم
تا خودم را محکم نگه دارم و ناامیدی او مرا دوباره حتی بعد از رفتنش شکست  .مادرم و مادربزرگم با
سینی چای وارد شدند  .در حالی که اجازه می دادم بخار چای روی صورتم پخش شود پرسیدم:
_مامان  ،افتضاح ترین موقعیت زندگیت چی بوده ؟
جواب داد:
_خیلی زیاد بودن .
_بعضیاشونو برام میگی ؟
برای چند ثانیه فکر کرد و بعد گفت :
_یه دفعه وقتی توی سن تو بودم لباسمو توی یه مجلس رقص خراب کردم .او ! یا یه دفعه اسم بچه ها
رو قاطی کردم و بهشون تنبیه اشتباهی دادم .
صورتش از خاطرات برق زد  .ولی من اصال احساس بهتری نداشتم  .موقعیت هایی که او در آنها گیر کرده
بود با مال من قابل مقایسه نبود.
*****************
یکی از آخرین افرادی بودم که سوار اتوبوس شدند بنابراین مجبور بودم در جلو ترین صندلی بنشینم .
ابی از عقب بلند شد و کنارم نشست  .لبخندی کوچک به او زدم ؛ واقعا دوست خوبی بود .
_خیله خوب الز ! چه فیلمی ببینیم ؟
شانه ای باال انداختم و اجازه دادم خودش انتخاب کند  .و در نهایت پیچ پرفکت را انتخاب کرد  .ابی خیلی
از آن فیلم خوشش می آمد و تمام مدت می خندید و من هم از خنده اش خنده ام می گرفت  .در نهایت
نگاهم را از تبلت ابی گرفتم  .نمی خواستم آخر فیلم را ببینم  .ابی با تعجب به من نگاه کرد  .من و او
همیشه عاشق قسمت آخر بودیم  .وقتی که آن دو همدیگر را می بخشند و معمال آن قسمت را با آه و
لبخند می دیدیم  .می توانستم ببینم که مغزش دارد به کار می افتد ولی چیزی نگفت  .چند دقیقه بعد  ،در
استراحت گاهمان ایستادیم  .سریع به دستشویی رفتم و بعد سریع تر از آن در صف استارباکس رفتم  .به
نظر می آمد که بیشتر مسابقه دهنده ها آنجا بودند .
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احساس کردم دستی موهایم را جابه جا کرد و بعد مدالی در گردنم بود  .چرخیدم تا هولدن را ببینم که
خیلی نزدیک ایستاده بود و یک جور شیرینی را به طرفم گرفته بود  .کمی از شیرینی کندم و بقیه اش در
دست خودش ماند و بعد دوباره چرخیدم تا به نفر جلویی ام نگاه کنم  .زمزمه کرد:
_متاسفم .
و رفت  .همان لحظه ای که رفت شیرینی را به طرفی پرت کردم  .ابی و من یک فیلم دیگر را هم در راه
رسیدن به خانه دیدیم  .او تا زمانی که فیلم تمام شد خیلی ساکت بود  .نیم ساعت تا رسیدن به خانه
هایمان راه داشتیم  .او باید خیلی تالش کرده بود که کنجکاوی اش را نشان ندهد  .ولی بعد از چند دقیقه
باالخره شروع به پرسیدن سوال هایش کرد .
_پس هولدن بهت مدالتو داد نه ؟
سر تکان دادم و آن را در آوردم و دستم را روی آهن صاف و براق کشیدم  .آن را زیر پیرهنم انداخته
بودم بنابراین از گرمای بدنم گرم بود .
_چه اتفاقی برای شما دو تا افتاد ؟
سوالش را با سوال دیگری جواب دادم:
_چه اتفاقی می افته وقتی که با همگروهی رقصت احساس راحتی نمی کنی ؟
_خب...حدس می زنم اون اتفاق می افته .
هر دویمان ساکت شدیم .
_ولی تو همیشه با هولدن خوب بودی .
ابی با صدای آرامی مخالفت کرد .
_اگر من یه داور بودم و هر کدون از رقص های قدیمیتونو نگاه می کردم حتی می گفتم که خواهر
برادرید .
اعصابم با این فکر بیشتر خورد شد  .من چقدر احمق بودم ؟ اجراهایی خیلی احساسی تر از این داشتیم و
همیشه نقش بازی می کردیم  .جواب دادم:
_من و اون خواهر برادر نیستیم  .بنابراین مهم نیست .
زمزمه کردم:
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_حتی نمی دونم آیا هنوز دوستیم یا نه ؟
ابی با ترس گفت :
_می دونم این که توی یه اجرا بندازتت خیلی دردناکه ولی اون متاسف بود!
چشمانم را برای لحظه ای روی هم گذاشتم  .فقط اگر می دانست ...با ناراحتی طوری که انگار سرزنشم می
کرد داد زد:
_اال ! به خاطر خدا ! تو باعث شدی اون به گریه بیوفته  .فقط عذرخواهیشو قبول کن و بذار همه چی
درست بشه .
ناگهان گفتم:
_باشه ! باشه!
فقط می خواستم ابی را ساکت کنم  .تا بیشتر از این در این مورد حرف نزند .
_خوبه!
به عقب نشست و به صندلی جلویی اش نگاه کرد  .هنوز هم گیج بود .
در کل آن هفته به استدیو نرفتم  .نمی خواستم بچه های گروه و یا سارا خانوم را ناامید ببینم و یا با هولدن
حرف بزنم  .به هیچکدام از پیغام های ابی جواب ندادم  .می دانستم که نمی توانم رقص را تا ابد کنار
بگذارم ولی می خواستم تا زمانی که ممکن بود از آن دور باشم  .ولی نقشه ام خیلی دوام نیاورد  .روز شنبه
 ،زنگ در خورد و وقتی آن را باز کردم سارا خانوم را با دستانی در جیبش دیدم .
_عذر می خوام اال خانوم ! ولی شما قرار بود به کالس نوجوانان رقص جدیدشونو یاد بدی!
نفسی کشیدم  .کامال آن را فراموش کرده بودم .
_آم  .درسته سارا خانوم ! متاسفم!
آهی کشید و وارد خانه شد .
_مطمئنم که هستی .
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او را به سمت آشپز خانه راهنمایی کردم  .زیاد مطمئن نبودم برای چه به اینجا آمده  .روی صندلی ای
نشست و سگم را نوازش کرد تا من برایش یک لیوان قهوه درست کنم  .کنارش نشستم و منتظر شدم تا
توضیح بدهد .
_تا مسابقه ی بعدی حدودا یک ماه وقت داریم  .میخوایم از رقصی که تو طراحی کردی استفاده کنیم اگر
بتونی بچه ها رو برسونی .
لبم را گاز گرفتم  .یک هفته ی تمام تمرینشان را به خاطر من از دست داده بودند  .قول دادم:
_هر روز هفته ی بعدی میام  .می تونیم برسونیمشون .
_خوشبختانه تمام هفته رو از دست ندادم  .از یکی دیگه از بچه ها خواستم که یه بخشی از رقصو باهاشون
کار کنه  .ولی هنوز روی آهنگ باهاشون کار نکردیم  .فقط برای اطمینان .
از آسودگی آهی کشیدم .
_متاسفم .
سارا خانوم با تفکر لیوان قهوه اش را سر کشید .
_مجبورم از هر دوتون بخوام که بهشون درس بدید  .کالس نوجوانان تا االن دیگه به طرز درس دادنش
عادت کرده .
شانه هایم را باال انداختم  .نمی خواستم با او بحث کنم تا خودم تنهایی کالس را بگردانم  .قهوه اش را تمام
کرد و دوباره به من نگاه کرد .
_و اال ...
سرم را باال آوردم .
_ازت می خوام که یه رقص یه نفره ی دیگه انجام بدی .
حرف دیگری نزدم  .نمی توانستم او را از نظرش برگردانم .
_خیله خوب ! چهار و نیم چهارشنبه می بینمت .تمرین رقصتو از هفته ی دیگه شروع می کنیم .
سر تکان دادم و لیوان خالی اش را در حالی که او بلند می شد برداشتم  .هیچ چیز غیر از یک خداحافظ
نمی توانستم بگویم .
******************
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شلوار یوگا و تی شرتی متفاوت را قبل از رفتن به استدیو پوشیدم  .در اصل  ،نمی رقصیدم  .بنابراین الزم
نبود لباس رقص بپوشم  .از لباسی که پوشیده بودم خوشم می آمد ؛ مرا دقیقا مثل یک مربی رقص نشان
می داد .
وقتی وارد اتاق بزرگ شدم  ،صحبت ها قطع شدند  .همه هشیار بودند  .متوجه شدم که خیلی پر جذبه ام و
لبخندی گوشه ی لبم جا خوش کرد  .شروع کردم:
_سالم همگی! من اال هستم و رقص "قانونها" رو طراحی کردم که قراره توی این یه ماه بهتون یادش بدم
.
یکی از دختر های کالس شروع به خنده کرد  .آنها دیگر به من نگاه نمی کردند  .از مار شانه ام به پشت
سر نگاه کردم تا ببینم به چه چیزی نگاه می کنند و هولدن را دیدم که مرا با دقت از کنار در نگاه می کند .
ناگهان احساس کردم مدلی که تی شرتم ایستاده خیلی زشت است و از موهایی که به اندازه ی موهای ابی
براق و زیبا نبودند بدم آمد  .این باعث شد عصبانی شوم  .او چه حقی داشت که باعث شود من اینطور فکر
کنم ؟! اصال چرا اینجا بود ؟! اینجا کالس من است (مترجم  :نههههه! امکان نداره ! داره ؟!شما هم به
همونی که من فکر می کنم فکر می کنید ؟!) به سردی گفتم:
_اگر اجازه بدی هولدن  ،دارم تالش می کنم به کالسم درس بدم .
به آرامی پاسخ داد :
_ام ..خب  ...این کالس منم هست می دونی ؟!
شوک زده به اون نگاه کردم (مترجم  :خخخخ! خدا گرگ بیابونم نذاره اینجوری ضایع شه ! ) او همان
شاگرد بود ؟!
سارا خانم این کار را نکرده بود .
او نمی توانست .
خدای من ! او اینکار را کرده بود!
به سمتم قدم برداشت  .حواسش بود که خیلی نزدیک نشود  .سارا خانوم چطور توانست این کار را با من
بکند ؟!با لکنت گفتم :
_خب..آه..ببینیم شماها چی بلدید ؟
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کالس نوجوانان سر جایشان قرار گرفتند  .هنوز هم داشتند می خندیدند و زیر لب حرف می زند  .صدایم
را صاف کردم و پرسیدم:
_آماده اید ؟
دختری که داشت حرف می زد نیشخندی زد ولی ساکت شد  .به پشت سرم نگاه کردم  .هولدن داشت با
لبخند به تالشم نگاه می کرد  .داشتم از عصبانیت می لرزیدم .
_ 5و  6و 5و 4
هولدن بالفاصله شمارش مرا ادامه داد و من با دقت نگاه کردم  .خیلی جلو نرفته بودند ولی مشکلی در
رقصشان نبود  .معلوم شد که دختری که می خندید و پچ پچ می کرد یک قانون شکن است ! او می دانست
دارد چی کار می کند و چیزی به من می گفت که اگر او بخش اصلی رقص را نگرفته بود  ،در هر حال
بیرون ریتم می بود ! رقص را تمام کردند و من چشم هایم را برای یک ثانیه ریز کردم  .بعد  ،آهنگ را
گذاشتم  .همه بدون هیچ حرفی سر جایشان قرار گرفتند  .گفتم:
_ 5و6و5و4
چند قسمت از رقص کمی فرق داشتند ولی آنها یک طوری ادامه دادند  .بعد از آنکه تمام فرق ها را
برایشان توضیح دادم  ،جلوی سالن ایستادم و گفتنم:
_دوباره برید!
و دکمه ی کنترل بلند گو را زدم  .دوباره آنها را نگاه کردم و چشم های با دقتم هیچ چیز را از قلم
نیانداختند  .به محض آنکه اشکالی می دیدم می گفتم  .هولدن هیچ چیزی نگفت  .بعد از چند بار دیگر
اجرا  ،تصمیم گرفتم ادامه ی رقص را بهشان نشان دهم  .کمی رقصنده ها را تجزیه تحلیل کردم و در
نهایت به همان دختر قانون شکن نگاه کردم .
_هم گروهت کیه ؟
بر خالف کالس حرفه ای ها  ،کالس نوجوانان پسر های زیادی نداشت .این کالس خیلی از مال ما بزرگتر
بود بنابراین این موضوع متعجبم نکرد  .ولی می توانستم حدس بزنم که این دختر یک همگروهی دارد .
او به پسری اشاره کرد و آن پسر راهش را به سوی ما باز کرد  .شروع به توضیح دادن کاری کردم که
آنها باید انجام می دادند  .ولی به طرز عجیبی کالفه ام کردند  .نمی توانستند بفهمند من چه می گویم .
هولدن قدمی جلو گذاشت و دفترچه را از دستم گرفت و گفت:
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_ببین ! این ساده تر از چیزیه که فکرشو می کنی  .قبال باهات این پرشو انجام دادیم .
در حالی که تالش می کردم به آن زمان فکر نکنم سری تکان دادم  .هولدن گفت:
_بیا ! مثل این !
وقتی او شروع به باال بردن من کرد جیغ کوچکی کشیدم  .او دستش را به دور سینه ام قفل کرد و مرا باال
برد .
_چی _کار_داری_ می_کنی ؟!
جیغ زدم:
_منو بذار پایین !
او مرا خیلی آرام بر زمین گذاشت و من به عقب پریدم (مترجم  :گند زدی که بدبخت ! کل کالس به
ریشت خندیدن ! )هولدن در حالی که یک نیشخند به سمت رقصنده ها می زد گفت:
_در هر حال  ،اون پرش اینجوریه!
تمام کالس شروع به خندیدن کردند  .با دستی که روی سینه ام قفل شده بود آنجا ایستام ؛ مدل قفل
کردن "دست" خودم ! دندان هایم را روی هم فشار دادم  .بسیار خوب!
هولدن با اوقات تلخی گفت :
_اال ! من متاسفم !
به سمتش چرخیدم و چانه ام را باال نگه داشتم :
_نه ! اگه من توی یاد دادن پرش ها بدم  ،پس چرا خودت ادامه شو درس نمی دی ؟
_هیچ کس نمی تونه پرش رو توضیح بده  .باید اجراش کنی تا یاد بگیرن .
با عصبانیت آه کشیدم  .او درست می گفت  .ولی من نمی خواستم قبول کنم  .کسی پرسید:
_ببخشید؟! ولی اگه دعواتون تموم شده ما آماده ایم تا رقصمونو یاد بگیریم !
گونه هایم قرمز شد و من برگشتم تا ادامه ی درسم را بدهم و خیلی خوش حال بودم وقتی که آن دو نفر
اولین پرششان را رفتند  .با بی میلی اجازه دادم هولدن مرا چند بار دیگر هم باال ببرد تا دیگر پرش ها را
بهشان یاد بدهم  .از این حقیقت که او مرا لمس می کرد متنفر بودم .حتی اگر الزم بود .
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سارا خانوم نزدیک پایان تمرین داخل آمد تا ببیند به کجا رسیدیم و من به کالس گفتم که می توانند
تمرین را رها کنند و رقصشان را اجرا کنند  .آنها به محل های اجرایشان رفتند و آماده شدند تا من و سارا
خانوم را تحت تاثیر قرار دهند  .من نگاه کردم و اشکاالتی را متوجه شدم ولی حرفی نزدم  .آن دختر و
پسر بخش پرش را بدون نقص اجرا کردند و گروه دقیقا مثل ریتم می رقصید  .گذاشتم لبخندی روی لبم
بنشیند  .اصال بد نبود !
سارا خانم تشویق کرد:
_خوب بود !
و کالس نوجوانان را مرخص کرد .
وسایلم را جمع کردم و آی پدم را برداشتم و زیر لب برای خودم زمزمه کردم  .فکر می کردم اتاق خالی
است ولی وقتی چرخیدم هولدن را دیدم که منتظر است و به هوا پریدم !پرسید:
_می تونیم حرف بزنیم ؟
جواب دادم :
_نه .
موهایم را از کنار شانه ام به سمتی هل دادم و سریع به سمت در رفتم ولی او دست فلجم را گرفت که
کاری بی پروا بود  .چون که تا زمانی که به سمتش کشیده شدم نفهمیدم که چه کاری کرده !
_خیلی جدی فکر می کنم باید با هم حرف بزنیم .
_خیلی جدی فکر می کنم که باید برم خونه مون .
ما به یکدیگر خیره ماندیم  .نگاه هولدن ناراحت و نگاه من عصبانی بود  .او باالخره دستم را ول کرد و من
بیرون رفتم  .این قرار است چند هفته ی طوالنی شود!
شد ! هر روز از هفته ای که گذشت مثل قبلی بود ؛ من به کالس درس دام  ،اشکاالتشان را درست کردم و
تالش کردم هولدن را نادیده بگیرم  .او به یک طریقی مرا عصبانی می کرد ولی همیشه حمایت کس
دیگری را داشت  .من شوخی هایشان را خفه می کردم و کالس را ادامه می دادم  .هنوز هم عصبانی بودم .
پنجشنبه از سارا خانوم پرسیدم:
_چرا باید با هولدن درس بدم ؟
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او جواب داد:
_چون که اون برای یه هفته کالستو درس می داد به عالوه ی این که شما یه تیم خوبید .
ناله کردم:
_منو اذیت می کنه .
او یک ابرویش را باال برد و تالفی کرد :
_همونطوری که تو منو اذیت می کنی.
نفس عمیقی پر از هوا کشیدم و احساس یک شکست خورده را کردم  .هیچوقت قرار نبود از دست هولدن
راحت شوم  .روز بعد  ،هولدن جلوی مرا قبل از کالس گرفت و گفت :
_واقعا نمی خوای هیچ کاری رو با من بکنی نه ؟!
سرم را صادقانه به نشانه ی منفی تکان دادم .
_یعنی همین ؟! می خوای تا آخر عمرت منو نادیده بگیری ؟
ساکت بودم .
_اصال ما هنوز دوستیم ؟!
شانه ای باال انداختم و او آهی کشید .
_می دونی  ،من هیچوقت قصد نداشتم اجازه بدم اون اتفاق بیافته  .هیچوقت تو رو قصدی نمی انداختم  .و
تو به همون اندازه برای اون بوسه مقصری!
_شششششش !
به دور و بر نگاه کردم  .هنوز هم بدگمان بودم .
_نمی خوام راجعبش فکر کنم یا بذارم هیچ کسی در موردش بدونه .
با گریه ی نمایشی ادامه دادم:
_پس لطفا بی خیال شو .
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آن روز  ،او به کالس نیامد  .من خوش حال بودم ولی در عین حال احساس بدی داشتم  .یکشنبه ی هفته
ی بعد ابی پیغام داد:
_دارن یه نمایشگاه کوچولو توی پارک برگزار می کنن ! باید بیای !
قبول کردم  .به نظرم یک نمایشگاه می توانست مرا حسابی سر حال بیاورد  .ابی مرا ساعت سه سوار کرد ؛
مادرش داشت رانندگی می کرد  .لیسی و دوستانش هم در ماشین بودند و به اندازه ی ما هیجان زده می
آمدند  .مادرش گفت :
_خیله خوب دخترا ! دو ساعت دیگه توی ورودی می بینمتون !
ابی در حالی که به همه جا نگاه می کرد گفت:
_اول باید کجا بریم ؟
چشمانم با دیدن چرخ فلک بزرگ روبرویم گشاد شد  .ابی خندید و ما به سمت صف دویدیم  .او به بلیط
فروش جلوی رویمان گفت:
_بهتره که اون باال گیر نکنیم !
با شوق گفتم:
_آه ! ولی اون بهترین بخششه !
باال رفتیم و کمربندمان را بستیم  .چرخ و فلک به باال حرکت کرد و ما از خوش حالی جیغ زدیم  .گفتم:
_جدا می تونوی همه چی رو از این باال ببینی .
ابی موافقت کرد و به کسی اشاره کرد:
_هی ببین ! اون لیسیه !
ما مثل دیوانه ها برای خواهر کوچک ابی  ،که ما را ندید ،دست تکان دادیم .
_همم ...دیگه کی رو می شناسیم ؟
در جمعیت دنبال آشنا گشتیم  .چند همکالسی را دیدم که مدت ها بود در موردشان فکر هم نکرده بودم .
مخصوصا مدیسون  .او با من در روزی که لوگان مثل بیشعور ها سر قرار رفتار کرد خیلی مهربان بود  .بعد
از چرخ و فلک سواری مان دوست داشتم دوباره او را ببینم  .ابی و من داشتیم راه می رفتیم که استیجی را
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دیدیم که افراد در آن آهنگ می خواننده  .برای یک ثانیه نگاه کردیم  .هر کسی که بود  ،اصال خوب نبود
ولی مردم می خندیدند و می رقصیدند  .آهنگ تمام شد و پسر یک تعظیم بزرگ کرد و از استیج پایین
آمد تا جایش را یک زن پر کند که به اندازه ی خودش با استعداد بود ( نه چندان ! ) ابی و من بعد از
فهمیدن ماجرا خنده مان گرفت  .داشتند کارائوکه اجرا می کردند ( مترجم  :ابزاری سرگرمکنندهاست
برای دوستداران آوازخوانی که از طریق یک صفحه نمایش و یک میکروفون این امکان را برای افراد
مبتدی فراهم میکند تا در حین پخش موسیقی بیکالم آوازهای مشهور ،اشعارآنهارا بر صفحه نمایش
ببینند و از طریق میکروفن به ضبط صدای خود بپردازند  .منبع  :ویکی پدیا ) ابی در حالی که مرا به آن
سمت می کشید گفت:
_زود باش ! بیا اجرا کنیم !
تالش کردم خودم را از دستش رها کنم .
_اوه نه ! من توی خوندن افتضاحم !
_کی اهمیت میده ؟ !
در نهایت قبول کردیم و بلیط گرفتیم و آهنگمان را انتخاب کردیم  .بعد از زن نوبت ما بود  .زیر لب گفتم
:
_چه کارا از من میخواد !
منتظر شدم تا آهنگ شروع شود  .میکروفون را با دست چپم گرفتم و اجازه دادم ابی آهنگ را شروع کند
 .جمعیت داشت برای انتخاب آهنگمان برایمان دست می زد  .احساس کردم کمی آسوده شدم  .ابی فوق
العاده بود ولی من در حین خواندن سوتی هایی می دادم که باعث می شد جمعیت بخندد  .ما با هم می
خواندیم و می خندیدیم  .به خیلی باحال بود ! وقتی آهنگ تمام شد من در بغل ابی پریدم و او با خنده
مرا گرفت  .همه دست زدند و من احساس افتخار کردم  .از استیج بیرون آمدیم و میکروفون را به
مسئولش دادیم که می گفت:
_خیلی خوب بود !
از او تشکر کردیم و دویدیم تا خوراکی بگیریم  .بعدش به سمت محل کمپ رفتیم تا جایی برای نشستن
پیدا کنیم  .صورتی جذاب و موهای طالیی کوتاه نظرم را جلب کرد و ابی را به سمت میزش کشاندم  .با
خوش حالی گفتم:
_هی ! مدیسون!
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لبخندی بزرگ زد و احوال پرسی کرد:
_هی ! اال ! ابی ! چه خبرا ؟
ابی و من جواب دادیم:
_سالمتی !
به میز اشاره کرد و گفت:
_بنشینید !
نشستم و لبخند دیگری زدم .
_خب مدیسون ! جدیدا چی کار می کنی ؟
شانه ای باال انداخت و گفت:
_کار های همیشگی  .برای امتحانا می خونم و برای برنامه ی موسیقی تابستون آماده میشم .
سری تکان دادم  .همه می دانستند که مدیسون یک خواننده ی عالی بود و هر مسابقه ی موسیقی ای را که
اجرا می کرد برنده می شد  .ناگهان برای رقصی که در زمان اجرا باید انجام می داد کنجکاو شدم  .پرسیدم
:
_توی برنامه ی تابستون چی کار می کنید ؟
_زیاد مطمئن نیستم ولی معموال کالسمون با معلم های مهمانه  .میریم و نمایش بازی می کنیم و آهنگ
می خونیم و بقیه ی چیزا ی تخصصی اجرا  .مثال حس گرفتن برپایه ی دیالوگ .
بدون اینکه به چیزی فکر کنم سر تکان دادم  .در واقع فقط نصف چیز هایی را که می گفت فهمیدم .
_رقص هم تمرین می کنید ؟
گونه های مدیسون کمی قرمز شد و گفت :
_آره  .البته یه خورده خجالت آوره  .می تونم یه چیزایی برای اجرامون انجام بدم ولی خیلی سخته  .به
خاطر همین از...آه!
مدیسون از سر جایش بیرون پرید و گفت :
_فکر کنم یه چیزی منو زد !
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پاهایم را باال بردم و به زیر میز نگاه کردم  .شانه ای باال انداختم و گفتم:
_من که چیزی نمی بینم .
ابی دست سالمم را گرفت و گفت:
_خب الز ! می دونی ،نباید مدیسون رو بیشتر اذیت کنیم  .اون حتما منتظر یه دوستی چیزیه !
مدیسون با لبخندی خجالتی گفت:
_اوه آره ! منتظر دوستمم که غذامون رو بیاره .
ابی بدون این که منتظر جواب باشد گفت:
_می بینی ؟ خیله خوب ! بیا بریم !
مرا با یک خداحافظی ساده از کنار مدیسون دور کرد و به سمت صف برای یک چرخ و فلک دیگر رفتیم .
متعجب شده بودم ولی بدون هیچ حرفی همراهی اش کردم  .شاید ابی مدیسون را دوست نداشت  .به من
چه ربطی داشت که او را پیش داوری کنم ؟!
بعد از مدت کوتاهی چرخ و فلک را ترک کردیم و به سمت خانه ی ابی رفتیم و یک فیلم نگاه کردیم .
هیچکداممان به مالقات عجیبمان با مدیسون اشاره نکردیم .از من خواست بمانم ولی می دانستم که فردا
با جین یک قرار مالقات دارم بنابراین رد کردم  .یک جورهایی مرا مضطرب می کرد  .جین را از قبل از
مسابقه ندیده بودم و نمی دانستم که آیا می خواهم راجعبش صحبت کنم یا نه ؟ به گمانم مجبور بودم
صبر کنم و ببینم چه می شود .
*******از دید ابی********
دیروز یک موقعیت خیلی بحرانی را رد کردم و حسابی به خاطرش عصبانی بودم ! زیر لب با حرس در
حالی که تلفن لیسی را در دست داشتم گفتم:
_برش دار احمق جان !
می دانستم که هولدن جواب تماس مرا نمی داد  .شاید تلفن یک غریبه کار می کرد  .نظرم بعد از
چهارمین زنگ درست از آب در آمد .
_بله ؟
_فازت چیه هولدن ؟!
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تقریبا می توانستم از همین جا قدمی را که عقب رفت حس کنم !
_ابی تو نمی فهمی ! تو نمی فهمی!
_راست میگی ! من نمی فهمم ! لطفا روشنم کن !
انگشتانم را بدون صبر روی بازویم زدم و منتظر جواب ماندم  .او به آرامی گفت:
_نباید بهت چیزی بگم .
آهی بزرگ کشیدم .
_جدا تو و اال به خاطر یه همچین چیز مسخره ای اینطوری از هم متنفر شدید ؟! فقط عذر خواهی کن ! من
می دونم که تو نمی خواستی زمین بندازیش  .و اونم آسیبی ندیده .
_ابی...
_نه ! من صبرم تموم شده  .شما دو تا تمام مدت دعوا می کنید  .نمی تونی کامال ازش دست بکشی  .اون
اینجوریه و تو می دونی ! نمی تونی از دیسون استفاده کنی (مترجم  :خاک بر سرم ! دوستش این بود ؟! )
تا باعث شی اون حسودی کنه یا هر کوفت و زهرمار دیگه ای که توی ذهنته!
_ابی !
_خفه شو ! اون باالخره بی خیال لوگان شده  .شانسشو داری ! بهم یه ماه دیگه وقت بده و من قول می دم
کاری کنم که دوباره دوستت داشته باشه  .فقط...
_ابی !
_چیه ؟
_من...گند زدم !
پرسیدم:
_منظورت چیه ؟!
او چیزی نگفت  .یک ضربه به درم خورد  .صد درصد لیسی موبایلش را می خواست  .اهمیتی ندادم .
_هولدن ؟! چه غلطی کردی ؟
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_یه کار احمقانه ! یه کار خیلی خیلی احمقانه!
لیسی دوباره اسمم را صدا زد و به در ضربه زد  .اهمیتی ندادم .
_اگه االن بهم نگی شروع می کنم به فرضیه درست کردن و تو نمی خوای که من فرضیه درست کنم!
لیسی در حالی که به در لگد می زد فریاد کشید:
_آبریال ماری آلمز ! درتو باز کن !
_باشه ! من بوسیدمش!
لیسی نعره کشید:
_ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــی !
_لیسی!
_موبایلمو پس بده !
در حالی که در را باز می کردم موبایل را بیشتر به گوشم چسباندم  .هولدن قطع کرده بود .
_بیا !
سر لیسی داد کشیدم:
_این موبایل احمقتو بردار و برو !
چشمانش را به سمتم ریز کرد و موهای بافته اش را به سمت دیگری پرت کرد که باعث شد به یاد بیاورم
ما چقدر شبیه هستیم  .البته فقط از نظر ظاهری  .او از من کوچکتر بود ولی همیشه همه می گفتند که فرد
عاقل تری بود  .حاال هر چه که معنایش باشد به من ربطی نداشت  .من برنده ی جهانی بودم  .همیشه کلی
دعوت نامه برای مسابقه های رقص و تابستانه داشتم و یک عکاس حرفه ای بودم  .ولی لیسی  ،یک دختر
با اخالق های پسرانه بود و نمی توانست این "چرت و پرت های دخترانه مثل رقص" را تحمل کند ! با
آرامش فقط برای اینکه مرا عصبانی کند گفت:
_ممنون !
انگار که او نبود که می خواست در اتاقم را از جا بکند  .در حالی که تالش می کردم عصبانیتم را کنترل
کنم در را به آرامی بستم و بعد سرم را به دیوار کوبیدم ! درد وحشتناکی در سرم پیچید و من با آه روی
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تخت نشستم  .تازه آن زمان بود که یادم آمد هولدن به سوالم جواب داده است  .با شوک موبایل خودم را
برداشتم و در حالی که مطمئن نبودم جوابم را بدهد به او پیغام دادم  ":تو گفتی چی کار کردی ؟"!
بر خالف چیزی که فکر می کردم او خیلی سریع جواب داد " :به اال نگو که بهت گفتم "
برای یک ثانیه به صفحه ی موبای خیره شدم و نفسم را حبس کردم  .بعد سرم را تکان دادم  .تازه متوجه
می شدم چه افتضاحی رخ داده است ! می دانستم همه ی این چیز ها چطور تمام می شود ! قهقهه ای زدم و
به سمت پله ها رفتم  ( .مترجم  :زرشک ) !
*********************
_جدا !
چشمانم را برای هولدن ریز کردم و انگشت کوچکم را به سمتش گرفتم .
_برای بار هزارم ! به اال نمی گم ! قسم می خورم ! (مترجم  :یک جور قسم بچه گانه در اروپا این است که
انگشت های کوچکشان را به هم گره می کنند و قسم می خورند ! با این که این مدل قسم خوردن خیلی
بچه گانه است ولی به خاطر این که افراد از بچگی آن را اجرا کرده اند و در ذهنشان حک شده که باید
انجامش دهند یکی از قسم هایی است که هیچوقت نمی شکنند) !
او مرا با شک نگاه کرد ولی در نهایت رویش را آنور کرد و به سمت استدیو راه افتاد  .حتی اگر او هم از
من نمی خواست هیچوقت به اال نمی گفتم که می دانم چه کار کرده است ! اال در این موارد خیلی حساس
بود و من خیلی عاقل تر از آن بودم که او را عصبانی کنم .
ما خیلی وقت بود که داشتیم برای مسابقه تمرین می کردیم  .بنابراین وارد سدن به کالس معمولی باله
یک جور هایی برایم عجیب بود ! سارا خانم در حالی که از در خارج می شد گفت:
_خودتونو گرم کنید  .من چند دقیقه ی دیگه میام .
همه مان از اینکه می توانستیم تمرین های سخت گرم کردن را دور بزنیم لبخندی زدیم  .با خوشحالی
روی زمین نشستم و دستم را به پاهایم رساندم  .و هر مدل حرکت کششی را که می شناختم اجرا کردم .
باالخره سارا خانم آمد و گلویش را صاف کرد  .همه ساکت شدند و سر جاهایشان رفتند تا رقص را شروع
کنند  .راهم را به سمت تریسان که همگروهی ام در این کالس بود کج کردم  .در ردیف دوم و وسز
ایستادیم و آماده شدیم تا رقصمان را که با رقص دونفره شروع می شد  ،شروع کنیم  .این یکی رقص
خیلی کالسیک بود  .انگار که جدا وسط سالن رقص مهمانی ای در گذشته ایستاده ای  .همه ی کالس آماده
ی رقص بودند به جز...
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اوه ! اال و هولدن ! آن دو یک بخش مخصوص در وسط رقص داشتند و بدون آنها رقص خیلی تکراری بود
 .تریستان هم انگار داشت به همین موضوع فکر می کرد  .شانه هایش را باال انداخت و یک راست به
هولدن که تنها در کنار گروه ایستاده بود نگاه کرد  .سارا خانوم آهی کشید و گفت:
_هولدن ! بیا اینجا .
با افسردگی به سمت سارا خانوم حرکت کرد و کنار او که موسیقی را شروع می کرد ایستاد  .ناگهان در
رقص گم شدم هرچند که هر از گاهی چهره اش را می دیدم ؛ او به نظر بیچاره می آمد  .نمی دانستم این
به خاطر این بود که او می خواست در رقص همگروهی داشته باشد و یا بابت این که همه چیز را خیلی
ضایع با اال بهم زده بود ناراحت بود .
هر کسی که رقص داشت با ساراخانوم در استدیو ماند  .من و اال و هولدن هر سه در اتاق انتظار نشسته
بودیم تا سارا خانوم به دنبالمان بیاید و سکوت سنگینی که حاکم بود باعث شد آرزو کنم کسی بیاید و با
من حرف بزند  .اال هدفونش را روی گوشش گذاشته بود و داشت روی آی پدش می زد  .او به نظر شبیه
روز بعد از مسابقه می آمد  .با تعجب به تغییراتی که در این مدت کرده بود نگاه کردم  .او لباس رقص
نپوشیده بود و فقط یک تی شرت با شلوار تنگ داشت  .مطمئن بودم سارا خانوم بابت این موضوع پدرش
را در می آورد  .ولی مهم تر از همه  ،آن پوست سفیدش بود  .اال همیشه حتی در زمستان برنزه بود  .ولی
امروز  ،صورتش سفید بود و گونه هایش قرمز .
به هولدن که مشغول پیامک بازی با کسی بود نگاه کردم  .او لبخندی به صفحه ی موبایلش زد و بعد بلند
خندید  .اال برای یک ثانیه خشک شد و بعد دوباره برگشت به کاری که می کرد  .ناراحت در صندلی ام
جابجا شدم  .سارا خانوم صدایم کرد:
_ابی !
هیچوقت به اندازه ی امروز برای یک تمرین خوش حال نبوده ام !
*******دید اال*******
چشم هایم را برای یک ثانیه بستم و بعد به دیوار تکیه دادم و دردی را که در سر و شکمم حس می کردم
نادیده گرفتم  .هیچ وقت عالمت خوبی نبود  .وقتی چشمانم را باز کردم دیدم که هولدن در حال اس ام
اس دادن به کسی است  .هر کسی که بود  ،خیلی فرد بامزه ای بود چون که او نمی توانست حتی یک
لحظه لبخندش را مهار کند  .سارا خانوم صدایم کرد:
_اال ؟
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بلند شدم و آی پدم را روی صندلی ام انداختم .در حالی که وارد اتاق می شدم گفت :
_به نظر خوب نمیای .
دستش را روی پیشانی ام گذاشت و اخم کرد  .شانه ای باال انداختم و گفتم:
_خوبم .
سارا خانوم پوفی کرد ولی به سمت ضبط رفت تا آهنگ را روشن کند  .برای یک ثانیه گوش کردم ولی
آهنگ را نشناختم  .سارا خانوم با طلبکاری گفت:
_خیله خوب ! اسم آهنگ "اوت آف ریچ " ( دست نیافتنی ) هستش که احتیاج به حس گرفتن زیاد داره
.
سرم را تکان دادم و سرگیجه ام را نادیده گرفتم .
_به صورت فنی دنبال یه آدمی می گردی که نمی تونی باهاش باشی .باید کامال نقششو بازی کنی .
جواب دادم:
_باشه .
شروع به رقص کردم و با تعجب از خودم پرسیدم که چند وقت است همچین چرخش هایی را نرفته ام ؟
ولی در هر حال متوقف نشدم  .رقص جدید درون ذهنم تکرار می شد و نمی خواستم اجازه دهم هیچ چیز
آن را خراب کند  .صبر کن ! جین چیزی در مورد یافتن کسی که نمی توانی بیابی گفته بود ؟ خدای من اال
! این متن آهنگ بود ! خودت را جمع و جور کن  .متوقف شدم  .یک چیزی درست نبود  .نمی توانستم به
یاد بیاورم یک ثانیه ی پیش به چه چیزی فکر می کردم  .موسیقی همچنان ادامه داشت .
_اال  ،خوبی ؟
تنها توانستم بگویم:
_خوبم .
نگاهم را به آینه برگرداندم  .بدون فکر کردن به چهره ام نگاه کردم  .دوباره شروع به رقص کردم ولی
رقص به آهنگ نمی خورد  .سارا خانوم شروع به داد و فریاد کرد ولی من فقط به سمت اتاق خالی دویدم و
بدون اینکه بفهمم چه کار می کنم هر چیزی که در معده ام داشتم را خالی کردم  .چشمانم را گرداندم و
به قیافه هایی که من باعث گرفتنشان شده بود نگاه کردم  .چشمان ابی بزرگ شده بود و به من نگاه می
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کرد  .اصال نمی دانم چرا همچنان در استدیو بود ؟ ولی در یک ثانیه به من رسید و مرا بلند کرد  .به پشت
سرش نگاه کردم و موهای طالیی ای را نگاه کردم  .نباید این کار را می کردم  .چهره ی هولدن جمع شده
بود  .با چندش وسایلش را جمع کرد و بیرون رفت  .و برای یک سری دالیل  ،این بیشتر از جدا شدن از
لوگان دردناک بود .
**************************
نتوانستم بخوابم  .اولش کمی دور و برم وول خوردم و چرخیدم و هر از چند گاهی برای چند ثانیه خوابم
می برد  .زیاد هم افتضاح نبود  .هر چند که می دانستم روز بعدش قرار است فاجعه شود  .ساعت دوی
نصف شب بود که جدا حالم بد شد  .از روی تخت بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم  .حسابی داغ بودم .
نمی دانستم چه کار باید بکنم  .بلند شدم تا پیژامه ام را با لباس معمولی عوض کنم  .نتوانستم کاری از
پیش ببرم  .حتی نمی توانستم صاف بنشینم .
_مامان ؟
به سمت اتاق پدر و مادرم حرکت کردم  .حتی نمی توانستم به یاد بیاورم کی این کار را کردم  .او مرا به
پذیرایی برد و دمای بدنم را اندازه گرفت و چشم هایش بزرگ شد  .بعد از چند ثانیه یک سطل پر از آب
فوق العاده سرد آورده بود و داشت دست و سرم را با آن مرطوب می کرد  .بعد از چند ثاعت  ،باالخره
داغی به سرما تبدیل شد و مادرم نفس راحتی کشید  .خودم را زیر پتویم کشیدم  .احساس کردم سرما
بیرن می رود  .ولی همچنان احساس گرما هم نمی کردم .
تبم بعد از چند ساعت دوباره برگشت  .می دانستم دارم چه کار می کنم ولی هیچ کنترلی روی خودم
نداشتم .
_اال  .آبتو بخور لطفا .
با ناله گفتم:
_نمی تونم .
_چرا می تونی  .احتیاج داری یه چیزی توی شکمت باشه .
با داد گفتم:
_نمی تونم !
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و لیوان را روی خودم خالی کردم  .برای یک لحظه احساس کردم خنک شدم و بعد زیر گریه زدم  .مادرم
در حالی که می پرسید:
_داری چی کار می کنی ؟
به سمتم آمد و بغلم کرد و گریه ام شدید تر شد  .گفتم:
_متاسفم .
احساس یک بچه ی کوچک را داشتم که کار احمقانه ای انجام داده  .فکر نمی کنم دست از گریه کردن
برداشته باشم  .نمی توانم آنرا به درستی به یاد بیاورم ولی می دانم که تمام ناراحتی های این چند وقته را
با اشک بیرون دادم .
************
_حالت چطوره ؟
جواب دادم:
_عالی .
ابی با آسودگی لبخندی به من زد و گفت:
_خوبه ! داشتم از نگرانی می مردم .
از گوشه ی آی پدم به صورتم نگاه کردم  .به نظر فرسوده می آمدم  .ابی ادامه داد:
_مامانت گفت تبت تا د روز قطع نشده .
جواب دادم:
_حتی نمی دونم این یعنی چی !
ابی شانه ای باال انداخت و گفت:
_منم همینطور  .ولی به نظر خیلی جدی میاد .
با ناراحتی و کمی تنفر گفتم:
_کلی ساعت رقص از دست دادم و کالس مقدماتیا حسابی ازم متنفر شده .
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ابی سرش را تکان داد و گفت:
_اال خودمی ! حتی وقتی وضعیت جسمانیت خرابه به فکر رقصی ! اشکالی نداره  .می تونی طرح رقص رو
برسونی  .کالس مقدماتی هم تقریبا تموم کرده کارشو  .و هیچ کس هم ازت متنفر نیست .
با این حال یک نفر را می شناسم که از من متنفر است  .ولی آن تقصیر خودم بوده و هیچ ربطی به مریض
شدنم ندارد  .فکر کردن به آن باعث می شد احساس گناه کنم  .ابی همیشه به من کمک می کرده  .حتی
االن هم هر وقت بخواهم پیشم می آید و به احتمال صد درصد نمی داند چرا دو تا از دوستان صمیمی اش
با هم حتی حرف هم نمی زنند  .می دانستم که به او یک توضیح را مدیونم  .مردم ناگهان همینجوری از
یکدیگر متنفر نمی شوند  .مخصوصا دوست های صمیمی.
_باید یه چیزی رو بهت بگم .
و همه چیز را به او گفتم .
هفته ی بعد از تبم به سختی گذشت  .تمام انرژی ای که داشتم از بدنم بیرون ریخته بود و حال حرکت
کردن نداشتم  .تنها کاری که می توانستم بکنم راه رفتن با آهنگ رقصم بود  .درس دادن به کالس
مقدماتی از آنجایی که مجبور بودم به طور مداوم تمام حرکات را نشانشان دهم بیشترین انرژی را از من
گرفت  .به این فکر کردم که غرورم را زیر پایم بگذارم و از هولدن بخواهم دوباره کمکم کند ولی بعد به
یاد آوردم که او از من متنفر است و کمکم نخواهد کرد  .در هر حال  ،بعد از هر کالس مثل گوله ای توپ
سرم را درون پاهایم می بردم .
بعد از آنکه آن هفته ی کذایی تمام شد  ،احساس کردم به اندازه ی کافی برای رقصم آماده هستم  .دوباره
رفتن به اتاق رقصم را هر شب از سر گرفته بودم و بعد می خوابیدم  .هر دفعه به آهنگ گوش می دادم و
ریتم ها را فقط راه می رفتم  .حرکات را مشخص می کردم و تمام طرح ها را به طور کامل در ذهنم تصور
می کردم  .خیلی کمک می کرد ! مخصوصا وقتی که تمرین ها خوب پیش نمی رفت  .تنها بودم و می
توانستم حرکات را در ذهنم درست کنم و اشکاالت رقص را بگیرم .
بعد از گفتن تمام اتفاقاتی که قبل از آن رقصمان با هولدن افتاده بود  ،او بیشتر از من به نظر عصبانی می
آمد  .با ناراحتی جیغ کشیده بود :
_ نمی تونم باور کنم همچین کاری کرده ! اونم درست قبل از اینکه وارد صحنه بشید !
تنها جوابم این بود :
_ آره  .راست میگی .
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فقط از همان  ،مطمئن بودم ابی چیزی را از من پنهان می کند و خیلی مصمم بودم که بفهمم آن چیز
چیست ؟ ( مترجم  :بدبخت شدیم ! ) جوابم را از راهی یافتم که هیچوقت فکرش را هم نمی کردم .
************************
به برنامه های آی پدم زل زدم ؛ شبکه های اجتماعی  .از زمان تصادف تاحاال هیچوقت وارد این برنامه ها
نشدم  .تقریبا ماه ها می شد  .برای یک ثانیه تردید کردم  .ولی بعد اولین چیزی را که به فکرم رسید باز
کردم  :اینستاگرام .
بعد از قهرمان ملی شدن  ،من تقریبا تبدیل به یک فرد مشهور در دنیای رقص در آمده بودم ؛ عکس هایم
صدها الیک می خورد و هزاران فالوئر داشتم  .بیشتر از هزاران اعالمیه داشتم  .روی دکمه ی اعالمیه ها
زدم و به صفحه خیره شدم  .تصمیم گرفتم آرام نگاه کنم  .داخل صفحه ها می رفتم و می خواندم  .با
تعجب فهمیدم که پیج رقص مورد عالقه ام یک عکس از من گذاشته  .سرم را کج کردم و کپشنش را
خواندم :

"اال فورد  ،برنده ی جهانی سال قبل  ،تصادفی وحشتناک کرده و تازه از بیمارستان خارج شده  .ولی دست
راستش فلج شده  .به االی زیبا فکر کنید و برای بهبودش دعا کنید تا بتواند دوباره زیبا برقصد
#.برای_اال_دعا_کنید "
از کامنت ها تعجب کردم  .مردم به نظر می آمد که جدا اهمیت می دهند  .وارد هشتگ زیر عکس شدم و
هزاران عکس از خودم را دیدم  .همه شان زیرشان هشتگ زده بودند :
#برای_اال_دعا_کنید
یک عکس از من در لباس صورتی در اجازه ی فیکس یو بود  .به سمت هولدن در حکت بودم و چشم
هایم به زمین خیره شده بود  .بعد از آن همه اتفاقی که در آن رقص دو نفره افتاد  ،نمی توانستم چیزی را
که در آن عکس می دیدم باور کنم  .به نظر گم شده  ،گیج و نحیف می آمدم  .هولدن یکی از دست هایم
را به آرامی گرفته بود ؛ خط باریک زندگی من  .به زیر عکس رفتم تا ببینم چه چیزی در موردش نوشته
اند .
با تعجب در برابر عکس نفسم را حبس کردم  .هیچکس به بخشی که من زمین افتادم و یا این که اصال به
هولدن وصل نبودم حتی اشاره هم نکرده بود  .چطور فکر می کردند من االهم دهنده ام در حالی که فقط
خودم را مسخره کرده بودم ؟ هزاران عکس مثل آن یکی وجود داشت  .باعث می شدند احساس عجیبی
پیدا کنم  .نه اینکه بد باشد  ،ولی عجیب بود .
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همان لحظه بود که وارد پروفایل هولدن شدم و همه چیز خراب شد  .او حتی یک عکس هم از رقص پست
نمی کرد ولی هزاران فالوئر داشت  .در حالی که نفسم به شماره افتاده بود آخرین عکس هایی را که
گذاشته بود نگاه کردم  .مدیسون بود !
دستش دراز شده بود  ،انگار که دوربینی را نگه می دارد و لبخندی بزرگ روی لبش داشت  .دست هولدن
در حالی که او هم به دوربین لبخند می زد دور گردنش بود .

"با #مدیسون_خواننده ی زیبا برای اولین قرارمان به عنوان یه زوج واقعی ! "
پلکی زدم  .درست می دیدم ؟ به عکس های دیگر نگاه کردم تا عکس دیگری از مدیسون دیدم که در
استدیو ی رقص ؛ استدیو ی رقص من ؛ قیافه و حالت عجیبی به خودش گرفته بود  .کی این اتفاق افتاده
بود ؟ به کپشن نگاه کردم :

"در حال یاد دادن به این خانوم عجیب غریب که چطوری مثل من یه رقاص بی نقص و حرفه ای و باحال
باشه ! "
مدیسون قبال اشاره کرده بود که نمی تواند برقصد  .دقیقا کلماتش را به یاد ندارم ولی می دانم چیزی
راجعب کمک گرفتن گفته بود  .و بعدش ناگهان از ابی ضربه ای خورده بود .
ابی .
او باید می دانسته  .حتما او جلوی مدیسون را گرفته بود که چیز دیگری نگوید  .به خاطر اینکه هولدن
کسی بود که به مدیسون در رقص کمک می کرد  .تمام تکه های پازل در ذهنم کنار هم چیده شدند و می
دانستم که درست می گویم  .چیزی در سرم شروع به فوران کرد  ،یک جور عصبانیت  .و همان لحظه بود
که  ،من و هولدن در مورد هم درست مثل هم فکر می کردیم .

******************
ابی با شوق و ذوق به سمتم فریاد زد :
_ سالم !
به سمتش چشم هایم را ریز کردم و زمزمه کردم :
_ خیانت کار !
به نظر می آمد بهش بر خورده بود  .پرسید :

121

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا
_ چی ؟!

_ خیانت کار ! تو به من هیچی راجعب هولدن و اون دوست دختر کوچولوش نگفتی .
چشم های ابی گرد شدند  .جوابم را داد :
_ چرا اصال اهمیت میدی ؟
_ من به این اهمیت میدم که تو چیزی بهم نگفتی ! و می تونم شرط بندی کنم همه چیزو قبل از اینکه بهت
بگم راجعب اون رقص دو نفره می دونستی .
سرش را باال برد و در حالی که دندان هایش را به هم فشار می داد گفت :
_ خب چی میشه اگه بهت بگم راجعب اون قرار مسخره ای که برای بوسیدن هولدن گذاشتی می دونم ؟!
خیلی هم زیرک نیستی !
با نفسی حبس شده گفتم :
_ قرار چیم ؟!
_ اوه خواهش می کنم ! انقدر مثل یه بی گناه رفتار نکن .
_ من هیچ کاری نکردم ابی ! تو می دونی !
_ اینو به کسی بگو که اهمیت میده .
با عصبانیت چرخید و به سمت استدیو حرکت کرد  .در حالی که نفس های عمیق می کشیدم تا خودم را
آرام کنم نگاهش کردم  .خیلی چیز ها را در یک لحظه حس می کردم ؛ خیانت شده  ،ناراحت و عصبانی .
چرا هیچ چیزی در این مورد به من نگفت ؟ دوست های صمیمی همه چیز را به هم می گویند .
_ منظوری نداشت .
به سمت صدا چرخیدم و گونه هایم از عصبانیت قرمز شدند .
_کی اومدی اینجا ؟
هولدن به نظر بی تفاوت می آمد .
_ همون موقع های قرار مسخره  .خدای من ! اال ! به مردم چی گفتی ؟
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با عصبانیت گفتم :
_ من به هیچ کس هیچی نگفتم  .ولی تو ...
اجازه دادم کلمات برای چند ثانیه همانجا بمانند  .هولدن شروع به صحبت کرد :
_ نمی خوام وانمود کنم که دوستتم  .به خاطر اینکه خیلی روشن نشون دادی که نیستم  .و راستشو بخوای
 ،نمی خوام با کسی که رفتارش مثل....
او به من القاب زشت نمی داد  .بعضی چیز ها هیچوقت عوض نمی شد .
_ فکر کنم می تونیم همینجوری بعد از این گفت و گو از همدیگه متنفر باشیم  .یا هر چیز دیگه ای که تو
می خوای باشی .من اهمیت نمی دم  .بهتره این مدلی بودنو بس کنی  .ابی منظوری از حرفی که می زد
نداشت  .ولی اگه ازش عذر خواهی نکنی  .ممکنه یه روزی واقعا به همین نتیجه برسه .
و با همان حرف  ،او اتاق انتظار را ترک کرد و من تنها بودم  .آهنگ رقص تک نفره ام در گوشم تکرار می
شد :
"میشه لطفا یه نفر بهم بگه ....من تنهام ؟ من دیگه هیچ کسو ندارم ؟ "
هیچوقت فکر نمی کردم این آهنگ می تواند انقدر واقعی و شخصی بشود .
وای ! با خودم فکر کردم  :حاال دیگه هیچ دوستی ندارم  .روی زمین اتاق رقصم نشسته بودم و چیز هایی را
با انگشتم روی زمین نقاشی می کردم  .تلفنم کنارم بود و صفحه اش خاموش بود  .آرزو می کردم روشن
می شد و پیغامی از ابی رویش ظاهر می شد:
"اشکالی نداره اال  .باید بهت می گفتم  .خیلی خیلی متاسفم  .بیا فراموشش کنیم و دوباره باهم دوست شیم
".
همچین شانسی نداشتم  .از زمان دعوایمان تابحال با او صحبت نکرده بودم  .همانطور که هولدن گفته بود
از او عذر خواهی کرده بودم ولی هیچ پاسخی دریافت نکردم  .در کالس رقص  ،طوری مرا نادیده می
گرفت که انگار طاعون داشتم  .حاال  ،روز قبل از مسابقه ای که ممکن بود من را دوباره به تیم جهانی ببرد
تنها نشسته بودم  .بدون هیچ دوستی  ،بدون هیچ غذایی یا ذره ای خوش گذرانی  .فقط اتاق خوابم بود و
افسوس خوردن  .بله ! افسوی می خوردم که همچین آدم لوس و خودخواهی بودم.
آی پدم را در آوردم و دوباره وارد اینستاگرام شدم  .برای چند روز بود که آن را چک می کردم ولی نه
چیزی پست کرده بودم و نه کار دیگری انجام داده بودم  .چند عکس جدید در پیج ابی بود  .چند عکس
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از بچه ای زیبا با لباس آبی و پوست سفید گذاشته بود  .وارد پیج هولدن شدم و دیدم که او هم یک پست
جدید گذاشته  .خوش بختانه هیچ ربطی به مدیسون نداشت  .در یک حرکت شجاعانه و ناگهانی  ،دکمه ی
ویدیو را زدم  .چشمانم بزرگم به سمتم خیره شده بودند  .براق و روشن درست مثل همیشه  .دکمه ی
قرمز را زدم و شروع به حرف زدن کردم:
"هی ! سالم ! من اال ام  .فقط ...ام...می خواستم همتون بدونید که حالم عالیه و همتون خیلی مهربونید که در
موردم فکر می کنید و برام دعا می کنید" .
به سمت دوربین لبخند زدم.
"و همچنان دارم می رقصم  ،مسلما ! نمی ذارم این جلوی منو بگیره" .
دوربین را به سمت دست فلجم حرکت دادم  .با چند ثانیه ی آخرم  ،شکلکی خنده دار در آوردم و خنده
ی کوچکی کردم  .خوشبختانه  ،به نظر مصنوعی نمی آمد  .در آن لحظه احساس پوچی می کردم.
*****************
محل اجرایی که قرار بود مسابقه در آن انجام شود پر بود از تحرک و کار .دختر ها و پسر ها با لباس های
مختلف رقص این طرف و آن طرف می رفتند و همه به طور مخفیانه می خواستند سر از کار یکدیگر در
بیاورند  .مردم همه جا بودند  .از یک جا به یک جای دیگر می رفتند و آرام و قرار نداشتند  .سرم را پایین
انداختم و آرزو کردم که مرا نشناسند  .وقتی از محل شلوغ بیرون آمدیم احساس خیلی بهتری داشتم.
_اال فورد ؟
سرم باال آمد و دختری را با آرایش خیلی غلیظ صحنه دیدم  .با خجالت شروع به صحبت کردم:
_اوه ! سالم.
برای یک ثانیه نفسش را حبس کرد و گفت:
_تو جدا االیی!
سرم را تکان دادم و تکه ای از موهایم را که روی صورتم افتاده بود به پشت گوشم فرستادم  .هنوز
آرایش مو یا صورت نکرده بودم  .با شوق و ذوق گفت:
_اوه خدای من ! میشه باهات یه عکس بندازم ؟
پلک زدم و از او پرسیدم:
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_م خوای با من عکس بندازی ؟!
_البته ! تو مایه ی الهام منی!
نگاهی به پشت و رم کردم و مادر بزرگم را با لبخندی بزرگ دیدم  .مادر بزرگم پرسید:
_دوربین داری ؟ من براتون عکس می گیرم.
دختر موبایلش را به او داد و کنارم ایستاد تا با من عکس بگیرد  .در حالی که باور نمی کردم چه اتفاقی
افتاده لبخند زدم.
دختر گفت:
_خیلی خیلی ممنون.
جواب دادم:
_خواهش می کنم ! و امیدوارم یه رقص عالی داشته باشی.
چشم هایش بزرگ شد و قبل از رفتن لبخند بزرگی زد  .از مادر بزرگم پرسیدم:
_االن چی شد ؟!
جواب داد:
_نمی دونم ! ولی بهتره زود تر خودمونو به اتاق گریم برسونیم تا دوباره اتفاق نیافتاده.
************
لب هایم را در حالی که به آینه نگاه می کردم فشار دادم  .می توانستم ابی را ببینم که با تریسان خودش را
گرم می کند  .به نظر مثل همیشه پر از اضطراب بود  .حدس می زنم تریستان و ابی تبدیل به اال و هولدن
جدید شده بودند  .هر کدامشان یک رقص یک نفره و دونفره با همدیگر داشتند  .می دانستم دو تا یک
نفره و دو نفره ی دیگر از کالس مقدماتی هم بود و رقص گروهی هم اجرا می شد  .امیدوارم رقص
گروهی نمره ی باالیی بگیرد.
_اال ؟
برگشتم و به سارا خانم لبخند زدم  .خط چشم را از روی میز برداشت و دستور داد:
_ببند چشماتو.

125

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

چشم هایم را بستم  .پرسید:
_آماده ای ؟
_فکر کنم!
_منم همین فکرو می کنم!
چشم هایم را باز کردم و به آینه نگاه کردم  .چشم هایم حتی بزرگتر از همیشه به نظر می آمد  .خیلی
دوستشان داشتم ! سارا خانم دستور داد:
_فقط برو اونجا و پدرشونو در آر !می تونیم برای مسابقه ی بعدی یه سری چیزا رو تغییر بدیم ؛ اگر الزم
شد.
سرم را تکان دادم  .چند قدم دیگر تا مسابقات جهانی داشتم  .این فقط قدم اول بود  .وقتی او بیرون رفت
لباسم را با تحسین نگاه کردم  .آبی بود و با یک تاپ آبی شروع می شد و به دامنی آبی می رسید  .دامنم
بزرگ و از پر بود و در آن کلی نوار های سیاه پیدا می شد  .دستم به سمتی بسته شده بود ولی می توانستم
بازش کنم  .سارا خانوم بار ها با من باز کردن دستم را تمرین کرده بود و توضیح داده بود که چطور
رهایش کنم  .ولی این هیچی از استرسم کم نمی کرد  .دندان هایم رو هم می خورد  .روی یکی از صندلی
های جلوی سالن نشسته بودم و داشتم اجرا ها را نگاه می کردم  .اصال بد نبودند  .نگاهم به دور سالن
گذشت تا به یک صورت آشنا رسید  .باید با ابی حرف می زدم  .همین االن!
_و اجرای بعدی  ،اجرای  241از خانم اال فورد با آهنگ اون آف ریچ هستش.
صدای دست هایی را شنیدم و به روی صحنه رفتم و سر جای خودم قرار گرفتم  .با استرس فکر کردم:
خدای من ! خدای من ! این همه اش بستگی به من داشت ! فقط من!
موسیقی شروع شد و برای یک ثانیه خشکم زد  .زود باش اال ! باید انجامش بدی  .با یک نفس عمیق  ،هر
چه را که در ذهنم می گذشت عقب راندم و شروع به رقص کردم  .آیا تابحال شده بود که آنقدر در چیزی
غرق شوم که به هیچ چیز دیگری توجه نکنم ؟ این رقص همین احساس را به من داد  .هر حرکت به
حرکت دیگر متصل بود  .هیچ اهمیتی نمی داد که قبال چه احساسی داشتم  .حاال همان زمانی بود که همه
چیز را فراموش می کردم  .وقتی به آخر موسیقی رسید  ،احساس کردم نمی خواهم تمام شود  .به محض
این که این رقص تمام می شد  ،به محض این که از صحنه بیرون می رفتم  ،من همان االی همشگی می
شدم و از اجرا می ترسیدم چون می دانستم این احساس همیشه پیش می آید  .ناراحتی ای که از تمام
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شدن یک رقص داشتم  .ولی با وجود آن  ،باید از صحنه خارج می شدم  .برای یک ثانیه صبر کردم و به
صورت های جلوی رویم نگاه کردم.
بچه های گروه مدرسه همه یک جا جمع شده بودند و مثل دیوانه ها دست می زدند  .آدم های دیگری که
بلند شده بودند و برایم دست می زدند چه ؟ خیلی دیوانه کننده بود که من آنها را نمی شناختم ولی آنها
من را می شناختند.
*******************
_و گروه اول برای رقص مقدماتی  ،باید اعالم کنم که گروهی نیست جز گروه  85با اجرای رولز ( قانون
ها(
کالس مقدماتی با خوشحالی بلند شدند و با هلهله روی صحنه رفتند  .نمی توانستم چیزی را که می شنوم
باور کنم ! آنها با رقص من برنده شده بودند!
مجری پرسید:
_از کدوم استدیو میاید ؟
بال " ،سرگروه " تیم گفت:
_از مدرسه ی الهام رقص!
مجری پرسید:
_و طراح رقصتون چه کسی هست ؟
بال جواب داد:
_خانم اال فورد ! (مترجم  :وهوهوع!(
می توانستم نگاه هایی را که رویم افتاده حس کنم و قرمز شدم  .بعد از آن نوبت به رقص های تک
نفره و دو نفره و سه نفره رسید  .وقتی ابی و تریستان گروه اول رقص دو نفره شدند کلی سر و صدا
کردم!
مجری گفت:
_بذارید حاال ده نفر اول رقاص های تک نفره رو اعالم کنم!
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همه سر جایشان با هیجان خشک شدند  .همه چیز بستگی به همین داشت .همه منتظر همین بخش از شب
بودند  .مجری شروع به اعالم کردن اسم ها کرد  .منتظر می ماند تا هر اسمی به روی صحنه بیاید  .او
تریستان و هولدن را هم صدا کرد تا بیایند و مدال هایشان را بگیرند  .با انگشت هایم شمردم ؛ تا االن
هشت رقصنده را اعالم کرده بودند.
_خیله خوب ! لحظه ای که همه منتظرش بودیم ! اولین و دومین رقصنده چه کسانی هستند ؟
همه هیجان زده بودند  .من واقعا داشتم می لرزیدم .
_نفر دوم  248...؛ ابی آلمز با آهنگ لگو هوس(خانه ی لگویی(!
ابی با سرخوش باال ی صحنه رفت و یک لبخند گوش تا گوش زد.
مجری با شوخی پرسید:
_مطمئنید که می خواید نفر اول رو بشناسید ؟
با عصبانیت خرناس کشیدم  .فقط بگو ! سکوت بلندی بود  .همه ساکت شده بودند.
،_ 142اال فورد با آهنگ اوت آف ریچ!
بلند شدم و به صحنه رفتم تا در مقام اول بایستم  .نمی توانستم باورش کنم ! من داشتم به لیگ جهانی می
رفتم ! دست فلجم و من داشتیم به لیگ جهانی می رفتیم!
_!تبریک اال
همه جا همه همین را به من می گفتند  .بسیاری از مردم برای صحبت با من متوقف شدند و به من تبریک
گفتند..
لبخند زدم و خندید ،اشک چشم هایم را لرزاند چه کسی می دانست که این همه آدم به آن اهمیت می
دهند؟
_می شه با من عکس بگیرید؟
یک پسر هم سن خودم از من این سوال را پرسید. .
پاسخ دادم:
_حتما!
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و همراه او وارد شدم
او ادامه داد" :نه ،خنده داره ".و من کنجکاو شدم!
او با چشمانش به طور شگفت انگیز به چشمانم نگاه کرد و من خجالت زده شدم  ،متکی بر بوسه کردم و او
را بوسیدم.
"اال فورد مرا ببوسد ،می توانم در حال حاضر صلح بمیرم !" و او گریه کرد
من خندیدم و سرم را تکان دادم.
مامان گفت" :الیس"
دست راستم را به سمت چپ چسباندم
"ما باید عجله کنیم .سارا همه را به شام دعوت کرده است و نمی خواهم از اتوبوس بگذرم".
نگرانم...
نگاهی به افرادی که صبورانه منتظرند تا با من صحبت کنند ،می اندازم
دوستان من همه دیوانه بودند ،بنابراین ایده ی شام بسیار سرگرم کننده نبود.
با این حال ،می دانستم که نمی توانم فقط شام را ترک کنم ،و آن این بود که ما در حال رفتن به اتوبوس
نبودیم .با آه اجازه ی رفتن به اتاق رختکن را از مامان گرفتم!
***
"من خیلی به شما افتخار می کنم ،شیرینی!" پدرم گریه کرد و من را در آغوش گرفت،
پدربزرگم اضافه کرد" :ما می دانستیم که شما برنده خواهید شد ،و یک کارت تبریک می گیرید.
من لبخند زدم و گفتم:
" متشکرم ،پاپا"!
او واقعا در مورد رقص زیاد نمی دانست ،اما او همچون سایر اعضای خانواده هم حمایت داشت و خوشحالم
میکرد!
مامان گفت" :بهتر میتونم بخوابم"
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نگاهی به ساعت روی دیوار نگاه کردم.
کیسه رقص من را شل کرد و من آن را به سمت پله ها کشیدم.
می دانستم که احتماال در اواخر روز بعد از ظهر میخوابم و نیاز به برگزاری کالس برای کالس های دوشنبه
داشتم.
قبل از اینکه بتوانم بخوابم با صدای تلفنم از خواب بیدار شدم.
ابیی " تبریک میگم انفرادی شما فوق العاده بود دوشنبه می بینمت".
و من با لبخند روی صورتم خوابیدم
***
"بله ،من واقعا از آن قدردانی می کنم ،اوه ،نه ،نگران نباش  ...من خوشحالم که شما را صدا زد"...
من هرکدام از چشمانم را به او دوختم.
به راه پله ها را نگاه می انداختم.
مکالمات تلفنی مامان در آشپزخانه مانند رولهای شیرین مایلی بود.
بالفاصله چشم هایم را باز کرد.
"اینجا"
مامی یک صفحه را به سمت من انداخت .من بدون تردید غرق شدم
به خودم گفتم:
"مامان  ....تازه از فر شروع کرد"!
هیچ چیز در جهان بهتر از این نیست.
"اال؟"
به مامان نگاه کردم
"من متاسفم که شما را ناراحت می کند ،اما امروز شاهد دیدن جین هستیم".
"چرا؟"
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"چرا که نه؟"
من شل شدم مانند رفتن به جین چیزی بد نبود.
زمانیکه من آرایش صورت را از چهره ام خراشیده کردم ،زمان کمی داشت.
در حمام ایستادم و به طرز خشونت آمیز به چهره ام در دستشویی حمله کردم.
وقتی که نمیتوانم همه را خاموش کنم ،آهی کشیدم و رها شدم.
من فقط به جین رفتم.
من سریع موهایم را به آرامی برداشتم و یک نگهدارنده موی دمدمه ای را برداشتم
از روی پله ها بلند شدم.
مامان نشسته بود و داشت پایش را روی میز می نشاند
پرسیدم" :مو"
او گفت" :ما دیر اومدیم".
من به او بهترین شکل توله سگ را دادم و آهی کشیدم.
نوار موهایم را گرفتم و موهایم را به یک تکه تسمه کشیدم.
من نمی توانم این کار را با یک دست انجام دهم.
***
وقتی وارد اتاق شدیم  ،من تقریبا برگشتم و خارج شدم ! در یکی از صندلی ها دختری نشسته بود که دقیقا
شبیه جین بود  .او ما را در حالی که وارد می شدیم با کنجکاوی بررسی می کرد  .جین لبخندی به من زد و
گفت:
_راجعب مسابقه ات شنیدم ! راه سختی به سوی مسابقات جهانی داری نه ؟!
در حالی که دوباره به دختر نگاه می کردم سر تکان دادم.
_خیلی خوبه ! خیلی برات خوشحالم!
_ممنون.
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_خب بنابر این تو از وقتی که اینجا اومدی خیلی پیشرفت داشتی  .راجعب موقعیتت نظر بهتری نداری
؟!
سر تکان دادم.
_اعتماد به نفس بهتری داری ؟!
_بله.
_حتی احساس آزادی هم می کنی ؟!
لبخندی از روی آسودگی زدم  .فکر می کنم!
_خوبه ! اینا تمام چیز هایی ان که من می تونم در موردشون بهت کمک کنم  .ولی یه سری چیزا هستن
که من نمی تونم بهت در موردشون کمکت کنم  .من یه مشاور راهنما یا هر چی نیستم  .کارینا ی من  ،ولی
از طرف دیگه  ،خیلی تو این موقعیت ها خوبه!
دختر بلند شد و دستش را دراز کرد تا با من دست دهد  .نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم تا به پای
پالستیکی اش نگاه نکنم  .او گفت:
_از دیدنت خوشبختم اال!
جواب دادم:
_همینطور!
جین گفت:
_فکر کردیم شاید شما دوتا بتونید با همدیگه رفت و آمد کنید  .کارینا همیشه دوست داره که با دوستای
جدید معاشرت کنه.
***************
کارینا پیشنهاد کرد که برایم استار باکس بگیرد که باعث شد فکر کنم شاید جین چیزهایی در مورد من به
او گفته است  .استارباکس بزرگترین اعتیاد من بود  .او قبل از آنکه من حتی بتوانم حرفی بزنم گفت:
_چای سرد لطفا!
شروع به حرف زدن کردم ولی او برگشت و حرفم را قطع کرد.
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_ام...
_تو از اون دخترای "میلک شیک شکالت و قوه " ای ؟!
_حدس می زنم!
از سلیقه ام در انتخاب غذا خوشم می آمد.
_بهت قول میدم این بهتره!
و لیوان چایش را به سمتم گرفت  .نشستیم و او مرا با بی صبری نگاه کرد  .با تعجب جرعه ای نوشیدم و
بعد در حالی که ذوق کرده بودم و جرعه ای دیگر می نوشیدم گفتم:
_خدای من ! چرا من تاحاال اینو نخورده بودم ؟!
خندید.
_دیدی بهت گفتم!
ما برای چند ثانیه همان جا در سکوت نشستیم و چایمان را خوردیم  .در نهایت  ،کارینا شروع به صحبت
کرد.
_شونزده سالت بود درسته ؟!
سرم را تکان دادم.
_تو چند سالته ؟
_هجده ! تازه فارغ التحصیل شدم.
_اوه!
_آره ! و یه جورایی روابط اجتماعیم خوبه.
_به خاطر همینه که مامانت می خواد من باهات وقت بگذرونم ؟!
_یه جورایی ! ولی من قرار نیست هیچ راپورتی از تو بهش بدم ! اون به مردم کمک می کنه که با
مشکالتشون کنار بیان  .ولی قضیه اینه که  ،اون جدا تورو دوست داره و می خواد مطمئن بشه بقیه ی
زندگیت هم اوکیه !( مترجم  :تا باشه از این مشاورا!(
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گفتم:
_من خوبم ! جدا هیچ مشکلی ندارم فعال!
_با دوستات چطوری ؟!
برای یک ثانیه فکر کردم و لرزیدم.
_خب...ممکنه یه سری مشکالت با دوستام داشته باشم.
کارینا بینی اش را چین انداخت و گفت:
_نگران نباش  .منم وقتی این اتفاق افتاد یه سری مشکالت با دوستام داشتم.
به پایش اشاره کرد.
_یه چند باری هم به خاطر این بوده که خیلی خودمو مظلوم فرض کردم ! باشه قبول می کنم که خیلی
بیشتر از چند بار بوده!
ساکت ماندم  .من هم همین کار را کردم نه ؟!
گفت:
_همیشه باید فکر می کردم که چه اشتباهی کردم و قبل از این که تعدادشون زیاد بشه درستشون می
کردم  .و قبول می کنم که خیلی لجبازم هستم!
به آرامی گفتم:
_فکر کنم منم بعضی وقتا می تونم اونجوری باشم.
_سرزنشت نمی کنم  .ولی بقیه ی مردم اینجوری فکر نمی کنن و تو نمی تونی اینجوری زندگی کنی!
_ولی یه سری چیزا بین من و ودوستام فرق کرده و من نمی دونم چطوری باهاشون کنار بیام  .اصال هیچ
نظری ندارم!
_برام تعریفشون کن  .شاید بتونم کمک کنم.
فکر کردم شاید تالش کردنش ضرری نداشته باشد بنابر این از اولش شروع به گفتن کردم  .راجعب روز
هایی که حتی کامل به یاد نمی آوردم حرف زدم تا زمان هایی که زندگی ام را کامال عوض کرده بودند.
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** از دید ابی **
_ دوباره انجامش بده ولی پاتو کمی باالتر بیار .
جلوی خودم را گرفتم که با صدای بلند آه نکشم و یک بار دیگر حرکت را زدم  .کمی به جلو خم شدم تا
پایم را باال ببرم و امیدوار بودم که کسی متوجه نشود  .لباس قدیمی ای که پوشیده بودم پوستم را به
خارش می انداخت و باعث می شد بیشتر از قبل آرزو کنم که آن را از تنم بیرون بکشم  .عکاس گفت :
_ دارم عکسو می گیرم ! ولی اون قیافه رو از خودت در نیار !
سری تکان دادم و حس گرفتم  .سارا خانم از آنور اتاق برایم چشمک زد و من سرم را باال گرفتم و تا
زمانی که می توانستم در همان حالت ماندم  .بعدش پایم را کمی باالتر بردم و یک ثانیه بعد روی دو پایم
بودم .
عکاس در حالی که تشویقم می کرد و در دوربینش عکس ها را نگاه می کرد گفت :
_ عالی بود !
با ادب جواب دادم :
_ ممنون ! تموم شد ؟
_ او آره  ،آره ! می تونی بری !
و دستش را به سمت در تکان داد  .سرم را برای تشکر خم کردم و به سمت رخت کن رفتم  .احساس می
کردم آزاد شده ام ! سارا خانم همیشه مطمئن می شد که کل گروه قبل از مسابقات جهانی یک ست کامل
عکاسی داشته باشند  .خیلی خوب بود که چند تا عکس تاثیر دهنده و حرفه ای داشته باشیم  .مخصوصا
برای رقاص های تک نفره .
هولدن پرسید :
_ چطور پیش رفت ؟
در لباس های رقصی که سارا خانم مجبورش کرده بود بپوشد مسخره به نظر می آمد ! در حالی که موبایلم
را از روی میز بر می داشتم گفتم :
_ خوب بود ! حاال بخند !
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هولدن چرخید و به سمتی فرار کرد  .ولی نه آنقدر زود که من نتوانم از او و قیافه ی مضحکش عکس
بگیرم !
_ آآآآآ ! چقدر بامزه ! حتما برای دوست دخترت می فرستمش !
در حالی که چشمانش را ریز می کرد گفت :
_ تو همچین کاری نمی کنی !
خندیدم و موبایل را به سمتش گرفتم و گفتم :
_ همین االن کردم !
_ ازت متنفرم !
_ می دونم .
_ مجبورت کردن چی کار کنی ؟
_ فقط یه آربسقه (مترجم  :یه حرکت باله است روی نوک یکی از پاهاشون بلند میشن و اون یکی پا رو تا
سرشون از پشت باال میارن  ) .آسون بود .
_ امیدوارم بذارن یه ماسک یا همچین چیزی بپوشم ! از این لباس متنفرم .
بینی ام را چین دادم و گفتم :
_ خیلی خیلی مسخرس !
_ یه چیزی رو می دونی ؟ تو بعضی وقتا افتضاح ترین دوست ممکن میشی !
یک بوسه به سمتش فرستادم و گفتم :
_ فقط دارم وظیفه مو انجام میدم !
به سمتم اخم کرد و پرسید :
_ خب  ،تو و اال االن با هم حرف می زنید دیگه نه ؟!
کمی فکر کردم و گفتم :
_ نمی دونم ! اون رقصو خیلی خوب اجرا کرد و من بهش تبریک گفتم ولی هنوزم ازش عصبانیم .
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_ واو ! من هیچوقت دخترا رو درک نمی کنم !
_ هی ! انگار خودت باهاش حرف می زنی !
_ من دالیل خودمو دارم ! اولیشم اینه که به احتمال زیاد اگه باهاش حرف بزنم خودش جوابمو نمیده  .ولی
اون ازت عذر خواهی کرد ! تو موقعیتت با من فرق داره .
شانه ای باال انداختم و گفتم :
_ باشه ! من باهاش حرف می زنم به شرطی که تو هم باهاش آشتی کنی.
_ آم !
_ و در ضمن مدیسون جواب داد ! گفتش از قیافه ای که برای خودت درست کردی درست مثل نصفه
دیگه ی مدرسه خوشش میاد !
_ داری باهام شوخی می کنی نه ؟!
چشمکی زدم و گفتم :
_ همیشه باید رو حالت آماده باش نگهت دارم !
****************
هولدن شروع به صحبت کرد:
_واقعا داریم...
لی من حرفش را قطع کردم.
_هیسسسسسس ! فقط بذار انجامش بدیم!
او کنار پیاده رو پارک کرد  .پیاده رویی که به خانه ی اال می رسید  .بدون دعوت به آنجا رفتن می توانست
هم عالی و هم افتضاح باشد ! تقریبا افتضاح ترین گندی که در تمام این مدت باال آورده بودیم ! داستان
این بود که  ،نمی دانستم هر کدام از ماها تا چه حدی می توانست خودش را کنترل کند ؟
کامال رسمی اعالم می کنم  :من دوستامو پس می خوام!
_ابی ! من جدا مطمئن نیستم!
به سمت هولدن برگشتم و او وزنش را از یک پا به آن یکی انداخت.
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_من ،ام...بذار فکر کنم ! من مطمئنم!
او آه کشید و به سمت ماشینش حرکت کرد و مرا در پیاده رو تنها گذاشت  .در حالی که احساس می
کردم بی چاره شده ام به این فکر کردم که چطور می توانم او را از رفتن متوقف کنم ؟این فقط مشکل من
نبود ! همه مان باید حلش می کردیم  .آه کشیدم و زنگ در را زدم  .دست هولدن را گرفتم و با لبخندی
گفتم:
_نه ! تو همینجا می مونی!
او با بی حوصلگی تالش کرد خودش را از دستم خالص کند.
_ابی ...جدا...
_سالم ؟
هر دومان بالفاصله دست از دعوا کردن جلوی در برداشتیم  .جواب دادم:
_اوه ! سالم خانم فورد ! اال خونه است ؟
مادر اال در حالی که به هولدن نگاه می کرد سری تکان داد و گفت:
_فکر می کنم رفته به بالکن .بیاین تو و منتظرش باشید ! هر چند یه چند وقتی هستش که این دور و بر
ندیدمتون!
هولدن با لبخند کوچکی گفت:
_این چند وقته خیلی سرمون شلوغ بوده خانم فورد!
_اوه ! باور کن که می دونم!
ما وارد خانه ی اال شدیم و همان لحظه ای که خانم فورد رویش را آن ور کرد هولدن آرنجش را محکم در
پهلوی من فرو کرد  .چشمانم را برایش ریز کردم  .خانم فورد صدا کرد:
_الز ؟
او ما را به آشپزخانه راهنمایی کرد تا از سمت راست وارد بالکن شویم  .وارد آفتاب شدم و اال و
مادربزرگش را آنجا دیدم  .نمی دانستم چه به اال بگویم ولی بعد متوجه صورت ترسانش شدم  .پرسیدم:
_چی شده ؟
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او حتی از دیدن من و هولدن تعجب هم نکرده بود  .با بغض به جلو اشاره کرد و من سگش مکیس را
دیدم که در تخت خوابش بین کلی پارچه دراز کشیده و به نظر مرده می آید  .او در حالی که با پایش
تخت را تکان می داد شروع به گریه کرد و گفت:
_اوه ! روکی حالش بده.
متوجه شدم موضوع چیست  .اال و مادر بزرگش از خیلی وقت پیش از این سگ مراقبت می کردند و حتی
اسمش را روکی هم گذاشته بودند .هولدن در حالی که متوجه شده بود گفت:
_اوه!
و قدمی به جلو آمد و تخت را در دست گرفت.
_می خوای از اینجا بیرون ببرمش ؟
خانم فورد در حالی که بیشتر نگران خانه اش بود تا سگ گفت:
_تختش داغون شده!
هولدن با دلواپسی گفت:
_می تونم بیرون ببرمش  ...می دونی ! برای یه خاک سپاری بهتر!
اال در حالی که لبش را می جوید گفت:
_آره ! عالی میشه.
و باز هم گریه کرد  .و به همان راحتی و به لطف یک سگ مرده  ،ما دوباره با هم دوست بودیم.

*********************
***از دید اال***
موبایلم را از زیر میز برداشتم و به اعالمیه ها نگاه کردم .
اولی تماس پاسخ داده نشده ای از مادرم بود  .اگر کاری داشت دوباره زنگ می زد .
بعدش  851 ،الیک و  37کامنت و  14تا فالوئر جدید ! به صفحه ی موبایلم با ناباوری زل زدم  .درست می
دیدم ؟ ویدیوی کوچکی که بعد از مسابقه مان پست کرده بودم همینطور بیشتر و بیشتر الیک می خورد .
اصال نمی توانستم باور کنم !
کاریانا در حالی که از پشت شانه ام سرک می کشید پرسید:
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_داری به چی نگاه می کنی اال ؟
در حالی که موبایلم را خاموش می کردم جواب دادم:
_اوه ! هیچی !
شانه ای باال انداخت و روی تنها صندلی خالی درست کنار ابی نشست  .ابی به او لبخندی زد و بعد آنها
شروع به صحبت راجعب چیزی کردند که دفعه ی آخری که همدیگر را برای چند دقیقه دیده بودند
راجعبش حرف زده بودند .نوشیدنی اسموتی ام (مترجم  :اسموتی یک نوشیدنی مخلوط شده و گاهی
شیرین شده است که از میوه تازه ساخته میشود و در برخی موارد خاص شکالت یا کره بادام زمینی دارد.
عالوه بر میوه بسیاری از اسموتیها دارای یخ خرد شده ،میوه یخ زده ،عسل یا شربت و محتویات یخی
هستند منبع  :ویکی پدیا ) را در دستم گرفتم و رویم را به سمت مدیسون که آن طرفم نشسته بود گرفتم
.
_خب  ،برای اون برنامه ی موسیقی تابستون کی می خوای بری ؟
او با لبخندی جواب داد:
_همین آخر هفته  .بعد از مسابقه ی شما .
پرسیدم:
_االن رقصیدن برات راحت تر شده ؟
سری تکان داد و گفت:
_خیلی راحت تر ! البته به لطف معلمم !
و چشمکی به هولدن زد  .هولدن در حالی که به شانه اش می زد گفت:
_آره ! شنیدم خیلی فوق العاده ام !
_هی اال !
با خوش حالی از این که الزم نیست الس زندشان را بشنوم به سمت کارینا چرخیدم .
_چی فکر می کنی ؟ این دامنه با این کفشه خوبه یا این صندله ؟! ( مترجم  :جدا ؟ ) |! :
به آی فون ابی که عکس لباس ها در آن بود نگاه کردم و هر لباس را با هر کفش در ذهنم تصور کردم .
_هم...اگه داریم راجعب ابی حرف می زنیم ،صندال رو بردار ! می تونی پاهای بالرینیتو (مترجم  :بالیرین :
کسی که باله می رقصه ) پنهان کنی .
ابی طوری که انگار خودش هم می دانست سری تکان داد .
_آره ! خودمم همین فکرو می کنم ولی می خواستم از تو هم بپرسم .
کارینا با تعجب پرسید:
_مشکل پاهای بالرینا چیه ؟!
ابی جواب داد:
_هیچوقت راجعب کفشای باله شنیدی ؟!(مترجم  :کفش های مخصوصی با یک تکه چوب باالیشان که به
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بالرین کمک می کند روی نوک پایش بایستد(.
کارینا سری تکان داد:
_همونایی که باهاشون می تونی روی نوک پات بایستی دیگه ! نه ؟
ابی کفشش را در آورد و به پایش اشاره کرد:
_آره ! خیلی خوشگلن ! ولی پاهاتو به طرز درناکی اذیت می کنن  .مخصوصا نوک پنجه هاتو .
با پای ابی نگاه کردم  .همه ی انگشتان پایش زخم بودند و با چسب زخم بسته شده بوند  .می توانستم
خون را در زیر باند هایی که بسته بود ببینم .
پرسیدم:
_اون ناخونه باالخره کنده شد ؟
ابی جواب داد:
_دیگه داره کنده میشه !
کارینا شوکه شده بود ! کلی سوال در مورد این که چطور این قدر پایمان داغون شده و این که چطور می
توانیم با آن ها برای مدت زیادی برقصیم و سر پا باشیم کرد  .خندیدم و اجازه دادم ابی جواب سوال
آخرش را بدهد .
به دقت به پاهای خودم نگاه کردم  .از آنجایی که همیشه قبل از تصادف پاهایم را می پوشاندم کفش های
رو بسته ی خال خالی پوشیده بودم ولی از آن موقع هیچوقت کفش های باله ام را نپوشیده بودم بنابراین
پاهایم کم کم داشت خوب می شد  .احساس بدی داشتم که قبولش کنم ولی می دانستم که هیچوقت نمی
توانم دوباره آن طوری که قبل می رقصیدم و پاهایم را زخمی می کردم دوباره باله برقصم  .برای یک
دختر عادی هم سخت بود  .چه برسد به یک دختر یک دست  .دیگر حتی نمی توانستم روی نوک پاهایم
بایستم  .خودم را از این که اینطور ناراحت بودم سرزنش کردم  .احساس ترحم به خودم نمی توانست
هیچ چیزی را عوض کند .
_از زمین به اال ! ( مترجم  :هولدن االن می خواست مثال بگه که اال یه جای دیگه خارج از زمینه و داریم با
بی سیم باهاش تماس می گیریم ! تقصیر من نیست اصطالحاشونو تو ایران نداریم که ) !
سرم را باال بردم و دیدم همه با خنده دارند نگاهم می کنند  .با خجالت گفتم:
_اوه ببخشید ! حواسم یه جای دیگه بود .
هولدن با خنده گفت :
_شوخی می کنی ؟! داشتم تالش می کردم ازت بپرسم برای رقص فردات آماده ای یا نه ؟
لبخندی زدم و گفتم:
_می دونم که عالی پیش میره  .خیلی این چند وقته تالش کردم و حتی...
و چند لحظه صبر کردم تا برای اعالمیه ی بزرگ آماده شوند !
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_سیکس پکامو دوباره برگردوندم !
ابی در حالی که چشمانش را ریز می کرد گفت:
_اال ! می دونیم ! حتی تالش کردی بهمون نشونشونم بدی ! پس لطفا الاقل دیگه به بقیه ی قاره نشون نده
!
بینی ام را باال کشیدم و گفتم:
_باشه پس !
کارینا موبایلش را در آورد و گفت:
_راستی ! از اونجایی که شماها چند تا آدم معروفید از فرصت استفاده می کنم و باهاتون عکس می گیرم
!
خندیدم و گفتم:
_باور کن ! ما معروف نیستیم !
ولی به سمتش رفتم و پشتش ایستادم  .همه وارد شدند و لبخند زدند و ژست گرفتند .
خندیدم و زبانم را در آوردم  .کارینا چندین عکس گرفت ولی فقط در یکی از آنها همه مان مثل آدمیزاد
لبخند زده بودیم ! ابی دست راستم را گرفته بود و وانمود کرده بود که می خواهد آن را گاز بگیرد !
مدیسون بافت موهایم را کشیده بود و من خودم را با دهان باز و شوک زده نشان داده بودم ! کلی نگاه
متعجب از مردمی که در میز های دیگر نشسته بودند به ما شد ولی چه کسی اهمیت می داد ؟!
ناگهان تلفن کارینا روشن تر شد و زنگ زد  .به شماره اش نگاه کردم .
_ اوه ! مامانمه !
کارینا لبخندی زد و دکمه ی سبز را فشار داد .
_ خانم فورد ؟!
لبخندش در هر لحظه که به حرف های مادرم گوش می داد کوچک تر و کوچک تر می شد .
_ اوه البته  .االن گوشی رو بهش میدم .
تلفن را به من داد و شانه ای باال انداخت  .به سمت گوشم بردمش و جواب دادم :
_ مامان ؟
_ اال...
به صدایش اخم کردم  .به نظر خوش حال نمی آمد  .بالفاصله پرسیدم :
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_ مشکل چیه ؟
_ پدربزرگتو بردن به بیمارستان .

بدون اینکه متوجه شوم چه می گوید پرسیدم :
_ چی ؟
_ تمام صبح می گفت که شینه اش درد می کنه و موقع ناهار بی هوش شد  .سکته ی قلبی کرده .
_ ولی خوب میشه نه ؟
به سمت تلفن نگاه کردم  .آهی کشید و گفت :
_ توی اتاق اورژانسه و داره عمل میشه  .منم توی بیمارستانم  .نمی تونم بهت بگم حالش خوب میشه چون
هیچ کس نمی دونه .
با صدای بلند گفتم :
_ چطوری نمی دونن ؟! شغلشونه که مردمو خوب کنن ! که مطمئن باشن حال مردم خوبه !
_ می دونم عزیزم .
شروع به گریه کردم :
_ نه ! نمی دونی !
تلفن را به سمت کارینا گرفتم و احساس کردم که اشک ها روی گونه ام روان می شوند  .قبل از آنکه هیچ
کس بتواند حرفی بزند به سمت دستشویی رستوران دویدم و در را پشت سرم قفل کردم  .همان لحظه بود
که کامال وخامت اوضاع را متوجه شدم .
"خیلی رقص قشنگی بود اال ! " حتی با آنکه می دانستم حتما اواسطش به خواب رفته بود .
"بابت یه شکست گریه نکن ! سالها بعد اصال قرار نیست به یادشم بیاری ! " روز ها گذشته بود و االن کامال
فراموشش کرده بودم .
"اشکالی نداره که نبردی ! به جاش من اینو برات خریدم ! " و کارتی را به من داده بود که روی آن نوشته
شده بودم  :تو همچنان برای من شماره ی یکی !
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" تولد شونزده سالگیت مبارک باشه اال ! بهترین شونزده سال عمرت بودن ! " و بهترین شانزده هدیه ای
را که می توانست به من داده بود .
همان لحظه بود که آه کشیدم و اشک های بزرگ روی گونه ام روان شدند  .حتی فکر از دست دادن
پدربزرگم هم می توانست باعث شود گریه ام بگیرد  .آن کارت های زیبایی که همیشه با هر بهانه ای به
من می داد و آن خنده های بزرگ و شوخی های بامزه اش  .چطور هیچ چیزی بدون او می توانست نرمال
باشد ؟
سه تا تقه به در خورد و من ناگهان بابت این که تمام دستشویی را برای خودم کرده بودم احساس عذاب
وجدان کردم  .در را باز کردم و بیرون رفتم ولی با تعجب دیدم که کسی که بیرون در بود در واقع سه نفر
بود  :مدیسون و ابی و کارینا  .کارینا تکه ای دستمال کاغذی به دستم داد و گفت :
_ بیا  .صورتتو خشک کن  .همه چی درست میشه .
چند نفس عمیق و ناراحت کشیدم ولی کاری را که گفته بود انجام دادم .
مدیسون گفت :
_ اال  ،مطمئنم که همه چی درست میشه  .پدر بزرگ منم ده سال پیش سکته ی قلبی کرد ولی همین االن
توی خونه مون داره مامان بزرگمو بغل می کنه !
سرم را برایش تکان دادم ولی نمی دانستم چه بگویم  .ابی در حالی که بغلم می کرد گفت :
_ اشکال نداره ! همه چی درست میشه .
گذاشت از آغوشش بیرون بیایم ولی دستش همچنان روی شانه ام بود .
_ نگاه کن ! مامانت با مامان من حرف زده ! ما قراره فردا ببریمت به مسابقه .
شروع به مخالفت کردم :
_ ابی  ،نمیــ....
ولی کارینا حرفم را قطع کرد.
_ می تونی اال ! و خواهی برد ! رقص برای تو همه چیزه مگه نه ؟
چانه ام لرزید ولی سرم را تکان دادم .
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_ پس مشکل حل شد ! میری اونجا و برای پدربزرگت می رقصی !
***************************
_اال عزیزم ! اصال یه لحظه هم خوابیدی ؟
خانم المز چراغ ها را روشن کرد و من بالفاصله پتو را از روی خودم کنار کشیدم و لباس آکادمی رقص را
پوشیدم  .سوالش را بی جواب گذاشتم و یکی از مال خودم را پرسیدم:
_خیلی زوده که زنگ بزنیم و حال بابا بزرگو بپرسیم ؟
_مامانت به محض این که چیزی رو بفهمه زنگ می زنه .
آهی کشیدم و لباس رقصم را بر داشتم و خودم را در آینه نگاه کردم  .اوه اوه ! پرسیدم:
_میشه برم حموم ؟
_سریع باش ! باید زودتر حرکت کنیم .
سری تکان دادم و لباس را با خودم به حمام بردم  .وقتی وارد استدیو ی رقص شدیم  ،همه به نظر خواب
آلود می آمدند  .ولی من  ،حتی بدون کافئین هم کامال بیدار بودم  .صدایی با شک پرسید:
_اال ؟
چرخیدم و تقریبا هولدن را تا قبل از آنکه مرا در بغلش بگیرد نشناختم  .از باالی سرم زمزمه کرد:
_بابت بابا بزرگت متاسفم .
چیزی نگفتم  .مدت ها بود که او مرا در آغوش نگرفته بود  .خودم را محکم تر در بغلش فشردم و
فهمیدم که چقدر دلم برای بغل کردنش تنگ شده بود  .وقتی از آغوشش درم آورد نا امید شدم ولی
لبخند کوچکی زدم به نظر می آمد او از دیدنش خوش حال شده  .سارا خانم وقتی همگی مان در اتوبوس
سوار شدیم در حالی که به نظر بی حال می آمد گفت:
_ممکنه یه کم دیر کنیم  .ببخشید  .تقصیر من بود  .امروز مریض شدم و نتونستم زود بیام .
برای چند ثانیه ساکت بود و بعد گفت:
_دخترا ! شاید بهتر باشه برای اطمینان آرایشتونو توی اتووس بکنید .
به سمت ابی که بغل من نشسته بود و به پنجره لم داده بود کردم  .با خستگی گفت:
_وقتی خواستی آرایش کنی بیدارم کن .
با چشمانی باز به صندلی جلویم نگاه کردم  .هیچ راهی نبود که بتوانم بخوابم  .این قرار بود یک سواری
خیلی طوالنی شود .
*********************
چشمانم را بستم و ابی خط چشم را به چشمانم زد  .می توانستم مداد را روی چشمانم حس کنم در حالی
که هر لحظه خط چشمم بزرگتر و بزرگتر می شد  .اتوبوس تکانی خورد و دست ابی به گونه ام رسید .
آهی کالفه کشید و دنبال دستمال مرطوب گشت  .در حالی که احساس گیجی می کردم چشمانم را
همانطور بسته نگه داشتم .
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_هی ! بذار ببینم ! اال!
در حالی که چشمانم را باز می کردم و چشمک می زدم گفتم:
_بازشون کردم !
ابرویش را باال داد و گفت:
_بهم بگو که خسته نیستی ! تو کل راه می تونستی بخوابی ! االن نباید خسته باشی لعنتی !
زمزمه کردم:
_خسته نیستم  .فقط چشمامو استراحت می دادم .
دستش را روی پیشانی ام گذاشت و گفت:
_خودت می دنی که بعضی وقتا احمق میشی نه ؟
سری تکان دادم و او گفت:
_خیله خوب ! چشماتو ببند !
بقیه ی مدت را تا رسیدن به درست کردن آرایش هایمان گذراندیم و برای چشمان ابی کمک گرفتیم .
می توانستم بقیه ی آرایشش را خودم انجام دهم ولی هیچکداممان به من برای کشیدن خط چشم و
ریملش اعتماد نداشتیم ! وقتی به سالن نمایش رسیدیم کامال آرایشمان را کرده بودیم  .همه از اتوبوس
بیرون رفتند و وارد رختکن ها شدند  .سارا خانم فراموش کرده بود که برای کل استدیو رختکن جدا رزرو
کند بنابر این دختر ها و پسر ها از هم جدا شدیم .
ابی با ناراحتی غر غر می کرد:
_من تریسانو می خوام که رقصمونو دوباره عالمت گذاری کنیم .
در حالی که خمیازه می کشیدم گفتم:
_برو تو البی تمرین کن .
جیغ کشید:
_فکر می کنی دارم تالش می کنم چی کار کنم ؟!
_هیچوقت نمی دونم وقتی اخالقت پریودی میشه می خوای چی کار کنی !
چشم غره ای به من رفت و موبایلش را روی میز گذاشت و به آن خیره شد  .چند ثانیه بعد موبایل زنگی
زد و ابی گفت:
_باالخره ! بیشتر از من طول کشید آماده شدنش !
به موبایلم نگاه کردم  .ولی هیچ خبری نبود  .نه تلفنی  ،نه پیامی ! هیچی ! احساس کردم کمی نگران شدم .
نباید تا االن خبری شده باشد ؟
ابی را تا البی دنبال کردم و تالش کردم به غرغر هایش سر تریسان گوش ندهم  .می دانستم فقط به این
خاطر اینطور رفتار می کند که اضطراب دارد ولی هنوز هم آزار دهنده بود !
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با گریه گفت:
_نه ! نمی تونیم فقط اون پرشو عالمت بذاریم ! من باید انجامش بدم ! خدای من ! احساس می کنم حتی
نمی تونم خودمو باال بکشم ! اگه از دفعه ی قبل سنگین تر شده باشم چی ؟!
تریستان در حالی که چشمانش را لوله می کرد گفت:
_مطمئنم که از چهارشنبه کلی وزن اضافه کردی !(مترجم  :خواستم پوکر بذارم نشد!(
_ تریستان ! حواست باشه ! بیشتر از پشت بلندم کن یا قلقلکم می گیره و می افتم و تقصیر تو میشه و
هیییییی!
تریستان در حالی که او حرف می زد او را در هوا بلند کرده بود و داشت بی رحمانه قلقلکش می داد  .او
در حالی که نفس نفس می زد و می خندید کلمات مقطعی را می گفت :
_ تریستان ! تو ! لعنتی !
نمی توانستم جلوی خندیدنم را بگیرم ! مخصوصا وقتی که قهقهه های ابی بیشتر شد  .تریستان باالخره
متوقف شد و ابی در حالی که صورتش مثل لبو سرخ شده بود او را زد .
تریستان در حالی که سرش را تکان می داد گفت :
_ اوچ !
کامنت دادم :
_ یه جورایی حقت بود !
وقتی که رقصشان شروع شد به سالن تماشا رفتم  .این آخرین رقص قبل از شروع مسابقه ی جهانی بود
بنابر این همه کمی بی توجه می شدند  .نمی توانستم ابی را برای مضطرب بودن سرزنش کنم  .رقصشان
فوق العاده بود و در عین حال خیلی با رقص های دیگر فرق داشت  .هر دویشان می دانستند چطور
بهترین هیپ هاپ ممکن را برقصند و این در رقصشان معلوم بود !
وقتی که تمام شد بلند شدم و تا توانستم صدا تولید کردم !
وقتی نوبت من شد سکته کردم ! معموال با خودم چیی به پشت صحنه نمی بردم ولی موبایلم را تا آخرین
لحظه با خودم نگه داشتم و منتظر حتی یک نشانه از بهبود حال پدربزرگم ماندم  .وقتی اسمم را صدا
کردند  ،به واقعیت بازگشتم و بالفاصله به سمت صحنه رفتم تا در نقطه ی شروعم بایستم  .وقتی موسیقی
را شروع کردند می دانستم که نخوابیدن و انجام ندادن حرکات کششی قرار است همه چیز را خراب کند .
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نمی توانستم پاهایم را صد و هشتاد درجه باز کنم پس بی خیال شدم و یک چرخش کوچک زدم  .از آن به
بعد  ،مجبور شدم چند حرکت دیگر را هم جایگزین کنم  .انعطاف کافی نداشتم و چند بار خودم را از
خجالت زدگی نجات دادم  .لبم را گاز زدم تا جلوی گریه ام را بگیرم  .ولی در آخر رقص نمی توانستم
خودم را کنترل کنم و چند قطره اشک از ناراحتی روی صورتم جاری شدند  .اگر رقص ناراحتی نبود  ،در
کلی دردسر می افتادم .
سارا خانم در حالی که دستش را دور شانه ی من می انداخت و مرا از استیج دور می کرد پرسید :
_ چی شد ؟
جواب دادم :
_ فقط خسته بودم .
آهی کشید و جواب داد :
_ اال  ،عزیزم ! این دفعه ی دومیه که امسال وسط رقص خسته میشی .
با خجالت به پاهایم زل زدم .
مسلما  ،با رقصی که داشتم در رتبه ی چهارم مسابقه قرار گرفتم  .می دانستم که نصف نمره ام به خاطر
اشک هایی بود که ریختم و نصفه ی دیگر به خاطر یک دست بودنم بوده  .تریستان که در رقصش
مضطرب شده بود  ،در رتبه ی پنجم بود  .دختری از مدرسه ی دیگر سومین رتبه را گرفت و هولدن و ابی
به ترتیب رتبه ی دو و یک را بردند  .ابی و تریستان با رقص دو نفره شان اول شدند و گروه مقدماتی با
رقصی که من طراحی کرده بودم رتبه ی یک را گرفتند  .سارا خانم از خوشی سر از پا نمی شناخت !
به رخت کن رفتم و هیچ کس برای گرفتن عکس و امضا از من در خواست نکرد  .گمانم همه شان می
دانستند که حالش را ندارم  .به عالوه ی این که رقصم اصال آن قدر ها هم خوب نبود  .ولی به محض این
که پیام روی گوشی ام را دیدم دیگر هیچ کدام از این ها اهمیتی نداشت .
"بابابزرگت خوبه ! وقتی اینو گرفتی بهم زنگ بزن ! "
آهی از سر خوش حالی کشیدم و شماره ی پدرم را گرفتم .
_ اال ! چطور بود ؟!
_ افتضاح ! بی خیالش ! بابا بزرگ چطوره ؟
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_ حالش داره خوب میشه  .محض اطمینان االن توی اورژانسه ولی حالش خوبه .
پرسیدم :
_ می تونم باهاش حرف بزنم ؟
پدرم آهی کشید و گفت :
_ ببخشید عزیزم ولی نه ! االن احتیاج به یه کم استراحت داره  .یه مدت دیگه هم پیش خانواده ی المر
بمون تا وقتی می شد بیام و ببرمت .
جواب دادم :
_ باشه ! ولی وقتی بیدار شد  ،بهش بگو عاشقشم !
_ حتما بهش میگم !
تلفن را قطع کردم و گذاشتم لبخندی روی لبم نقش ببندد  .او خوب می شد !
******************
سارا خانوم در حالی که دستم را می گرفت گفت :
_ باید باهات یه صحبت دوستانه داشته باشم !
دیر وقت بود و تازه به استدیو رسیده بودیم ولی سارا خانم به نظر کامال بیدار می آمد  .صبر کردم و او
کس دیگری را هم کنارم کشید تا با هم "صحبتی دوستانه"کنیم .
_ اال  ،می دونی چقدر از اجرای امروزت نا امید شدم .
در حالی که سرم پایین بود سر تکان دادم .
_ و هولدن ! هر چقدر که می خوای انکارش کن ولی تو و اال روی صحنه جادویی می رقصید !
هولدن با بی حوصلگی جواب داد :
_ آره  .می دونم  .همیشه همینو بهمون می گفتن .
خوش حال بودم که تاریک بود و او نمی توانست ببیند که از حرف سارا خانم سرخ شده ام .
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_ نه فقط اون  ،بلکه رقص های دونفره تون مثل  ...نمی دونم ! غوغا کننده بود ! ( مترجم  :به من چه خوب
؟! کلمه بهتر از این پیدا نکردم ! )
با تمنا گفتم :
_ میشه خواهش کنم بحث "فیکس یو " رو وسط نکشی ؟!
هولدن با آرنج به پهلویم زد .
_ مشکل فیکس یو چی بود ؟
توجهی به او نکردم .
_ سارا خانم ! چی می خوای بگی ؟!
_ نمی خوام بگم ! دارم دستور میدم ! قراره یه رقص دو نفره ی دیگه داشته باشید .
به هولدن که به اندازه ی من معذب بود نگاه کردم  .البته  ،نه کامال به اندازه ی من ! گفت :
_ دیگه هیچ داستان عاشقانه ای نداریم ! داریم ؟!
سارا خانم با چشم غره گفت :
_ تالشمو می کنم .
پرسیدم :
_ داری این کارو می کنی برای اینکه فکر نمی کنی من بتونم جهانی رو با این رقصم ببرم ؟!
سارا خانم شانه ای باال انداخت و گفت :
_ راستشو بخوای این چند وقته خیلی از زیر همه چیز طفره رفتی خانم فورد !
با ناراحتی جواب دادم :
_هی !
هولدن پراند :
_ اوه ! حقیقت تلخه !
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با ناراحتی گفتم :
_چند نفر به یه نفر ؟
اصال حس و حال این بحث را نداشتم .
سارا خانم جواب داد :
_ خیلی عذر می خوام ! نکنه انتظار داری دستتو باال بگیرم و بهت بگم قراره کل این مسابقه رو ببری ؟
با ناراحتی جواب دادم :
_ نه .
_ عالیه ! ما دوباره رقص تکی تو برات طراحی می کنیم و یه رقص دو نفره ی دقیقه آخری هم خواهی
داشت  .عالی میشه !
سارا خانم با ذوق دستانش را به هم زد و با حالت دراماتیکی گفت :
_ خیلی رومانتیک میشه !
هولدن و من در یک زمان داد زدیم :
_ هیچ داستان عاشقانه ای نداریم !
و با تعجب به یکدیگر زل زدیم  .سارا خانم نیشخندی زد و به سمت ماشینش راه افتاد  .هولدن غرغر کرد
:
_ عالی شد !
_ هیچ توهین نمی کنم ! ولی به احتمال زیاد مدیسون از عصبانیت بترکه .
در حالی که نمی دانستم این جمله ام قرار است چه نتیجه ای داشته باشد جواب دادم :
_ می دونم  .دوست پسرمم از این قضیه خوشش نخواهد اومد .
_ صبر کن ببینم ! دوست پسر داری ؟!
خانم المز صدایم کرد :
_ اال ! زود باش  .باید دیگه بریم خونه .
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به سمت ماشین مادر ابی حرکت کردم و در حالی که او را همان جا به حال خودش رها می کردم گفتم :
_ می بینمت ! ( مترجم  :دختر است دیگر ! بخواهد بچزاند می چزاند ! )
***********************
با اینکه با راهرو های بیمارستان کامال آشنایی داشتم  ،در البی منتظر ماندم  .یکی از پرستار ها که به نظر
می آمد مرا می شناسد برایم دست تکان داد و من هم با لبخند جوابش را دادم  .انگار همین دیروز بود که
از اینجا مرخص شده بودم و همراه با هولدن در راهرو ها می دویدم تا به ماست بستنی فروشی برسم .
صدای پدرم را شنیدم که می گفت :
_ایناهاش !
به سمتش برگشتم  .مرا در آغوش گرفت و گفت :
_ تبریکات به خاطر مسابقه ات !
آهی کشیدم و گفتم :
_ هیچی برای تبریک گفتن وجود نداره  .و من هم دارم برای یه رقص دو نفره آماده میشم .
_ یه رقص دونفره ی دیگه ؟ با ابی یا...
در حالی که چشمانم را ریز می کردم گفتم :
_ هولدن !
_ اشکالی نداره عزیزم ! شاید این دفعه بهتر پیش بره !
_ امیدوارم.
آهی کشیدم و پرسیدم :
_ میشه بریم دیدن بابابزرگ ؟
خندید و گفت :
_ امکان نداره ! نمی دونستی قراره بیای اینجا برای اسکی ؟!(مترجم  :هر هر ! )
چشم غره ای به او رفتم ولی او دستم را گرفت و گفت :
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_ خیله خوب اال ! بیا بریم .

همراه هم در راهرو راه می رفتیم و پدرم برای شوخی با من به شانه ام می زد  .با دست چپم و شیطنت
آرنجم را به پهلویش زدم  .وقتی وارد اتاق پدر بزرگ شدیم متوجه شدم که توسط دستگاه های مختلف
دوره شده  .خب  ،حداقل بیدار بود !
به او گفتم :
_ اینو برات آوردم .
و به آرامی در کیفم جست و جو کردم و با دقت پاکت نامه ام را به او دادم  .به آرامی دستش را زیر پاکت
حرکت داد و یکی از همان کارت هایی را که همیشه خودش بهم می داد دید که رویش نوشته بود :
" زود خوب شو ! "
_ خدای من اال ! این دقیقا همون چیزی بود که احتیاج داشتم !
*********************
به تصویرم در آینه چشمک زدم و چرخیدم تا تمام لباسم را ببینم  .موهایم روی شانه هایم ریخته بود و
چشم هایم به خاطر خط چشمی که مادر بزرگم کشیده بود بزرگتر به نظر می آمدند  .کادوی تولد کارینا
را برداشتم و با رضایت به سمت پله ها راه افتادم  .آخرین باری را که در مورد ظاهرم راضی بودم را حتی
به یاد نمی آورم ! پدر بزرگم به من که وارد می شدم گفت:
_هی الز !
در حالی که گونه اش را می بوسیدم جواب دادم:
_سالم بابابزرگ !
میسی کنار پایم ورجه وورجه می کرد و واق واق می کرد  .کادوی کارینا را کناری گذاشتم و او را نوازش
کردم  .پدربزرگ در حالی که سرش را تکان می داد گفت:
_سگو پر ور نکن!
شانه ای باال انداختم .
_خیلی بامزه است !
مادرم در حالی که از آشپز خانه بیرون می آمد پرسید:
_آماده ای ؟
سرم را تکان دادم و سوییچ ماشین را از روی کابینت برداشتم و برایش پرتاب کردم  .او در حالی که
ابرویش را باال می برد گفت:
_پرتاب خوبی بود !
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لبخندی زدم و خارج شدم و مادر هم چند ثانیه بعد در ماشین به من ملحق شد  .بابت رفتن به جشن کارینا
خیلی هیجان زده بودم ! مخصوصا که چند باری هم بهم گفته بود کسی را دعوت کرده که می خواهد من
ببینم  .به سمت رستورانی آشنا حرکت کردیم  .آخرین باری که به آن رستوران رفتم سالها پیش بود .
بچه ها می آمدند تا بازی کنند و بزرگتر ها با خیال راحت غذایشان را می خوردند و نوجوان ها معموال
برای جشن هایشان اجاره اش می کردند  .مادرم در حالی که همراه جین و چند تایی از دوستانش به سمتی
از رستوران می رفتند گفت:
_خوش بگذره .
کادو را بهش دادم تا به جین بدهد و بعد چرخیدم تا به سمت دیگری بروم  .کلی فضای خالی برای رقص
وجود داشت  .کارینا به محض این که مراد دید با خوش حالی بغلم کرد .
_اال !
با این که کمی ناراحت کننده بود بهترین بغل یک دستی ام را کردم  .او شلوار جین پوشیده بود _ به
احتمال زیاد برای پنهان نکردن پایش  .در حالی که به سمتی می رفت و می نشست گفت:
_باید به دوستم معرفیت کنم !
با لبخندی گفتم:
_همه ی اینا دوستت نیستن ؟
_خب  ،آره ! ولی یک نفر مهم ! اون فامیل خانوادگیه و خواهرش یه رقاص حرفه ایه ! بنابراین یه
جورایی...
_اال فورد ؟
سرم را برگرداندم تا پسری فوق العاده جذاب را ببینم که به سمتم می آمد  .کارینا شانه ای باال انداخت و
ادامه داد:
_خب  ،می شناستت !
جواب دادم:
_اوه ! آه ! هی !
_ببخشید ! خیلی عجیب غریب بود ؟ من آدم عجیب غریبی نیستم ! فقط اینکه تو الگوی خواهرمی و اینا
!
به نظر از دیدنم شوکه می آمد  .با خنده گفتم:
_اشکالی نداره ! اولین بار نبود که اتفاق افتاده !
به محض آنکه آن جمله را گفتم پشیمان شدم  .جدا داشتم پز می دادم ؟!
قبل از آنکه هر کداممان بتواند حرف بزند کارینا از سر جایش بلند شد و با لبخند گفت:
_خب  ،می ذارم با هم حرف بزنین ! فکر کنم یه نفر اومد تو !
خیله خوب کارینا ! یکی طلبت ! بعد از چند ثانیه گفتم:
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_بذار از اول شروع کنیم ! من اال ام و شما ؟
جواب داد:
_اسکات ! و باید بگم که خیلی خوشحالم که لباس معمولی پوشیدی ! خواهرم هیچ وقت لباس رقصشو در
نمیاره !
با شوخی در حالی که به لباسم نگاه می کردم پرسیدم:
_واقعا ؟! لباسای معمولی پوشیدم ؟! مامانم باید لباس رقصمو یه جایی قایم کرده باشه !
اسکات جواب داد:
_اشکالی نداره ! هواتو دارم ! هر وقت خواستی لباسای خواهرمو برات میارم !
خنده ای بزرگ کردم و از پشت شانه ی اسکات به کارینا که کسی را به داخل راهنمایی می کرد نگاه
کردم .موهای طالیی میهمانش بالفاصله مرا به یاد گفت و گویی که با هولدن داشتم انداخت و بعد به
شیرینی به اسکات لبخند زدم .
_می خوای برقصی ؟
او شانه ای باال انداخت و همراهم به سالن رقص رفت  .ولی من کمی احساس عذاب وجدان می کردم.
گندی که زده بودم داشت بزرگتر و بزرگتر می شد  .قضیه این بود که  ،اسکات به نظر با حرکات ناگهانی
من مشکلی نداشت .ناگهان احساس کردم برای این که قرار است با او برقصم اضطراب دارم و به آرامی
گفتم:
_تا حاال با کسی نرقصیدم !
اسکات در حالی که از پشت سرم می خندید گفت:
_ولی به نظر خیلی مشتاق می اومدی !
_هی ! مسخره ام نکن !
اسکات جواب داد:
_مسخره ات نمی کنم ! قول میدم ! فقط یه خورده عجیبه که یه رقصنده ای و تا حاال با کسی پانچو
نرقصیدی !
زمزمه کردم:
_آره ! می دونم ! بهم یاد میدی ؟
سری تکان داد و جلوتر آمد  .دستم را روی شانه اش گذاشت  .واقعا آسون بود ! فقط باید با ریتم آهنگ
تکان می خوردیم  .وقتی که به جای ناراحت شدن فقط دست فلجم را در دست گرفت لبخندی زدم .
_دیدی ! خیلی آسونه .
_خب  ،حاال که تو بهم یه چیزی یاد دادی  ،نوبت منه که یه چیزی بهت یاد بدم نه ؟
اسکات سری تکان داد و گفت:
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_آره ! عادالنه است !
_عالیه !
قدمی عقب گذاشتم و گفتم:
_این دستمو محکم بگیر .
شروع کردم به توضیح چند حرکت ساده و قدیمی رقص دو نفره  .مادر بزرگ دیگرم هر وقت که به
دیدارش می رفتم چیزی را به من یاد می داد ولی من معموال هیچ راهی برای استفاده از آنها نداشتم  .یاد
دادن آنها به کس دیگری احساس خوبی داشت  .دست دیگرم اصال به اسکات در انجام حرکاتش کمک
نمی کرد بنابراین وقتی گند زدیم بلند خندیدیم !
بعد از چند تا آهنگ دیگر  ،کامال می توانستم نگاه شخصی دیگر را پشت سرم حس کنم  .سریع نگاهی به
دور و بر انداختم و هولدن را دیدم که باعث شد بیشتر به اسکات نزدیک شوم و در گوشش بگویم:
_اون پسره رو کنار کارینا می بینی ؟!
_آره .
_یه گندی زدم و یه چیزی بهش گفتم  .میشه بهم کمک کنی ؟ فقط برای امشب ! قول میدم !
_چی می خوای ؟
قبل از ادامه لبم را گاز گرفتم .
_میشه برای بقیه ی شب دوست پسرم باشی ؟
قدمی به عقب برداشتم تا عکس العملش را ببینم ولی او با نگاهی که همه چیز را می دانست لبخند زدم .
_یه جورایی از این همه رقص خسته شدم ! می خوام برم نوشیدن بخورم ! تو هم می خوری عشقم ؟!
نفسم را بیرون دادم ! باور نمی کنم که قبول کرد !
_ایده ی خوبیه !
*************************
_ نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم ! واقعا !
او خندید و گفت :
_ فقط صبر کن که به خواهرم بگم برای یه شب دوست پسر اال فورد بودم !
در حالی که سرم را تکان می دادم گفتم :
_ می تونه هر وقت خواست بهم پیام بده ! موبایلتو بده ببینم .
اسکات رمز موبایلش را زد و آن را به من داد .
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_ از خوش حالی نابود میشه !

با انگشت شستم صفحه را تکان دادم  .به این حرکت غیر ارادی ام لبخند زدم  .هیچوقت نمی دانستم که
انقدر این یک حرکت در ذهنم حک شده است .
_ بیا !
موبایل را به او دادم و او در حالی که دستش روی دست من کشیده می شد آنرا گرفت  .ناگهان پرسید :
_ ناراحت نمی شی اگه منم بهت پیام بدم که  ،نه ؟
خندیدم و جواب دادم :
_ البته که نه ! هنوزم یه سری کار ها رو مثل دوست پسرم می تونی انجام بدی !
و به شوخی چشمک زدم .
_ خب  ،عالیه ! پس به نظرم می تونم این کارم بکنم !
و مرا به سمت خودش کشید و باعث شد سرخ شوم .
گفت :
_ از دیدنت خوش حال شدم هولدن !
و من دلیل این حرکت ناگهانی اش را فهمیدم !
هولدن جواب داد :
_ همینطور اسکات .
از لغل اسکات او را زیر چشمی نگاه کردم  .آنها در جشن با همدیگر آشنا شده بودند .
هولدن برایم سری تکان داد و گفت :
_ توی تمرین فردا می بینمت اال !
_ می بینمت !
برای لحظه ای تردید کرد  .چشمانش از اسکات به من و از من به اسکات در حرکت بود  .بعدش بدون
هیچ حرفی دیگر برگشت و به سمت در رفت  .از بغل اسکات با لبخند بیرون آمدم و گفتم :
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_ ما خیلی آدمای بدی هستیم !
جواب لبخندم را داد و گفت :

_ خب  ،تو هستی ! ولی در مورد خودم نمی تونم همچین حرفی بزنم ! می دونی ! خیلی بهم خوش گذشت
 .حتی با اینکه فقط می خواستیم اون بنده خدا رو عذاب بدیم .
_ موفق شدیم نه ؟
_ شاید ! ولی اگه بخوای می تونم بازم دوست پسر جعلیت بمونم !
آهی نمایشی کشیدم و گفتم :
_ ولی صبر کن ! اینجوری نمیشی دوست پسر واقعیم ؟!
_ خب  ،به احتمال زیاد !
می دانستم که چقدر برخالف چیزی که هستم رفتار می کردم  .ولی چه کسی همچین شانسی را از دست
می داد ؟اسکات خون گرم و خاکی بود و در همان حال جذاب و قد بلند هم بود  .نمی دانستم راجعب
هولدن باید چه احساسی داشته باشم  ،ولی اسکات داشت از من میخواست که با او باشم و من نباید این
شانس را از دست می دادم ! در حالی که صدایم کنجکاو بود پرسیدم :
_ داری ازم می خوای دوست دختر واقعیت شم ؟
_ بستگی داره ! اگه می خواستم می گفتی آره ؟!
_ آره !
خیلی ریسک داشت ! انتخابی هول هولکی کرده بودم که می توانست هم فوق العاده باشد و هم همه چیز
را خراب کند .خدا کند عالی پیش برود !
*******************
_اوه  ،خدای  ،من !
تلفن را از جلوی گوشم دور کردم تا صدای جیغ کارینا پرده اش را پاره نکند .
_شما دو تا باهم خیلی بامزه به نظر میاید ! باور نمیشه همون اتفاقی افتاد که می خواستم !
هشدار دادم:
_اگه یه ثانیه ی دیگه جیغ بزنی دیگه نمی شنومش چون که کر شدم !
_می دونم ! ولی اون لعنتی دوست منه و بهت میگم که بهترین انتخاب رو کردی !
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_امیدوارم...
_بهترین انتخاب رو کردی !
قهقهه ای زدم و گفتم:
_باید برم ! هم کالس تک نفره دارم هم دو نفره .
_باشه ! بعدا باهات حرف می زنم !
_خدافظ !
موبایلم را روی میز گذاشتم و همان لحظه تریستان وارد شد و پرسید :
_چه خبرا اال ؟!
_اوه ! هیچی ! ابی داره تک نفره شو تمرین می کنه و منم منتظر هولدنم.
_چند وقته که اینجایی ؟
_ام...فکر کنم یه پنج دقیقه ای بشه چطور ؟
شانه هایش افتاد و کنارم نشست .
_می خواستم یه چیزی ازت بپرسم...
_ازم بپرس !
_فکر می کنی ابی  ...اوه ! بی خیال !
به شانه اش زدم و با طلب کاری اصرار کردم:
_چی ؟!
گونه هایش قرمز شدند و جواب داد:
_مهم نیست ! بی خیال .
زمزمه کردم:
_هر چی که تو بگی !
ولی در اصل می خواستم ابی را از کالس رقص بیرون بکشم و مجبورشان کنم اعتراف کنند که همدیگر را
دوست دارند ! ( مترجم  :دوست صمیمی به این میگن ! ) همیشه فکر می کردم آن دو نفر به هم می آیند
ولی این چند وقته طوری رفتار می کردند که کامال جدا نشدنی بودند .
_سالم تریستان  ،فورد !
برای هولدن سر تکان دادم و در صندلی طرف دیگرم نشست  .هیچ کس برای مدتی چیزی نگفت  .بعدش
یکی از دختران مقدماتی آمد و از من پرسید آیا می خواهم با او تمرینات کششی بکنم یا نه ؟ سری تکان
دادم و شروع به گرم کردن خودم کردم  .شروع به صحبت کردن کرد:
_دست چپی بودن خیلی سخته ! همه ی بچه های کالس هم سمت راستو ترجیح میدن  .با چشمک گفتم:
_فقط این معنی رو میده که تو دو برابر بقیه کار می کنی !
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با شوق و ذوق گفت:
_آره ! پس فکر کنم تو خیلی توی رقص مشکل داشته باشی نه ؟! چون تو دست راستی هستی و دست
راستت کار نمی کنه .
دهانم را باز کردم که جواب دهم ولی هولدن بالفاصله گفت:
_این چه سوالی بود ؟
با عصبانیت ادامه داد:
_چرا باید اصال همچین سوالی بپرسی ؟
با لکنت گفت:
_آخه  ،دستش  ،می نمی خواستم  .ببخشید .
هولدن به سمتش چشم غره رفت و او نگاهش را به سمت دیگری برگرداند  .چشمانش از ترس بزرگ
شده بود و چند ثانیه بعد به بهانه ی رفتن به دستشویی رفت .به سمت هولدن چرخیدم و پرسیدم:
_الزم بود اون کارو بکنی ؟
_همونقدر الزم که پرسیدن اون سوال احمقانه الزم بود.
_ متوجه شدی که ناراحتم نکرد نه ؟!
_هنوزم حق نداشت اون سوالو بپرسه  .اگه ناراحتت می کرد چی ؟(مترجم  :آخییییییییییی!(
آهی کشیدم و گفتم:
_نظرت چیه بری توی اون اتاق کوچیک و تمرین رقصتو بکنی تا چند تا مقدماتی دیگه رم نترسوندی ؟!
***************
هولدن در حالی که زیر میله ی روبروی آینه می نشست پرسید:
_به نظرت این رقصه چطوری میشه ؟
در حالی که بدنم را کشش می دادم پرسیدم:
_نمی دونم .
_شاید برای یه بارم که شده یه چیز متفاوت بهمون بده ! کی میدونه ؟
_شاید قراره نمایش کاله قرمزی باشه و من کاله قرمزی باشم و تو گرگه که داره دنبالم می گرده و می
خواد بخورتم و من تو رو با یه دست شکست بدم و به تماشاچیا یه پیام آموزنده در مورد تسلیم نشدن
نشون بدم ؟!
در حالی که سرش را تکان می داد گفت:
_این دقیقا همون چیزی بود که در موردش فکر می کردم !
_مسلما !
و چند تا حرکت دیگری را که فکر می کردم بدرد می خورند عالمت گذاری کردم .
_رقصت برات فوق العاده است .
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خیلی ناگهانی این جمله را گفت  .به همین دلیل ایستادم و نگاهش کردم .
_ممنون ...؟
جواب داد:
_خواهش می کنم  .سارا خانوم گفت گند زدی توش ولی به نظر من قشنگ بود .
سرم را تکان دادم و گفتم:
_ممنون .
نمی دانستم چه بگویم  .ولی خوشبختانه تریستان نجاتم داد .
_سارا خانوم می خواد که شما دو تا توی اتاق بزرگ باشید .
لبم را گاز گرفتم و در سکوت از تریستان تشکر کردم  .این قضیه می توانست خیل بیخ دار شود  .اول از
همه وارد اتاق بزرگ شدم  .سارا خانوم آنجا ایستاده بود و گوش تا گوش لبخند می زد  .خواهش می کنم
! دیگه داستان عاشقانه نه !
پرسید:
_آماده اید که آهنگتونو گوش بدید ؟
سرم را تکان دادم و او دکمه را فشار داد .
اولین نوت از استریو بیرون آمد و می توانستم بگویم که یک نوت پیانو است  .بعدش بقیه ی آهنگ و
من توانستم آهنگ زیبایی از آنگ ساز مورد عالقه ام سارا بارلیز را بشنوم  .اسم آهنگ "گرویتی " (
مترجم  :به معنی جاذبه ) بود  .یکی از آن آهنگ هایی بود که هر وقت برای پیدا کردن آهنگ رقص می
گشتی می دیدی اش .ولی نمی توانستم بگویم که آهنگ عاشقانه بود یا نه ؟
همانطور که آهنگ داشت پلی می شد به این فکر کردم که سارا خانم چه افکاری پلیدی در ذهن دارد
؟!تصمیم گرفتم که فقط اجازه بدهم خودش جوابم را در طی زمان بدهد  .ولی هولدن کامال ناراحت بود .
_تو گفتی قرار نیست داستان عاشقانه داشته باشیم!
سارا خانم با لبخندی بزرگ روی صورتش جواب داد:
_درست میگی ! همینو گفتم ! و این آهنگ ها می تونن هر چیزی که تو بخوای معنی بدن  .و برای بعضی
افراد می تونن داستان عاشقانه باشن ! ولی من مطمئنم که شما دو نفر دوستی قوی تری از عشق دارید و
من می خواستم اینو به داورا و تماشاچیا نشون بدم  .حاال  ،برای حرکات...
دیگر تمرگزی روی چیزی که سارا خانم می گفت نداشتم  .ذهنم روی چند کلمه ی قبل قفل شده بود و
نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم  .منظورش چه بود ؟
_اال ؟
سرم با شنیدن اسمم چرخید  .سارا خانم در حالی که لبخندی عالمانه زده بود پرسید:
_گوش میدی ؟
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سری تکان دادم و سریع گفتم:
_اوهوم .
_عالیه ! خوب ! توی کل این رقص شما دو نفر در اصل یه نفرید  .تقریبا به هم وصلید ! هر حرکتی به
دیگری مربوطه و شما دوتا تا تموم نشدن رقص از هم جدا نخواهید شد  .این تئوری منه  .ولی ازتون می
خوام که یه چیز جدیدو امتحان کنید .
صدایش آرام آرام پایین آمد و من آب دهانم را قورت دادم  .او داشت دوباره نقشه می کشید  .ابروهایش
به هم پیوسته شده بودند .دقیقا همان قیافه ای که وقتی داشت عمیق فکر می کرد می گرفت  .دلواپس
شدم .
سریع باال را نگاه کرد و به هر دویمان لبخند گرمی زد .
_کلی پرش جدید هست که احتیاجه تمرین کنید  .پس بیاید انجامشون بدیم تا بعدش بریم سراغ
طراحی رقصتون .
به سمت دفتر رقصش رفت و بعد  ،وسط سالن متوقف شد .
_ازتون می خوام که طبق احساسات خودتون این رقصو انجام بدین  .به خاطر همینه که بهتون حرکاتو
میدم و خودتون باید رقصو طراحی کنید .
این اولین باری بود که در این چند وقته در استدیو احساس راحتی می کردم  .هیچ نمایش و داستان
عاشقانه ای در کار نبود  .دستم اهمیتی نداشت ! من هنوز شروع نشده از این رقص خوشم آمده !
***************************
روز بعد از یک تمرین سخت همیشه جهنم بود ! ولی دردی که صبح به محض بیدار شدن در تمام بدنم
حس کردم از هر وقت دیگری بدتر بود  .حتی یک حرکت کوچک باعث می شد پایم عجیب درد بگیرد و
دست چپم سفت و سنگین شده بود  .ایده ی " هیچوقت همدیگر را رها نکنید " سارا خانوم دقیقا همان
معنی را که گفته بود می داد ! من حتی نتوانستم برای یک لحظه هم از هولدن جدا شوم .
به سمت پایین پله ها حرکت کردم و در حالی که تمام بدنم کوفته بود برای خودم یک کاسه سیریال (
غالت صبحانه) درست کردم  .دو روز تمرین پیش در ذهنم جلو و عقب می رفت ولی فقط باعث می شدند
سرم بیشتر از پیش درد بگیرد  .روز اول زیاد بد نبود ؛ ما چند نوع پرش و حرکت تمرین کردیم ولی سارا
خانم در تمرین دوم اصال دست از سرمان بر نمی داشت  .او آنقدر سخت گرفت که در نهایت کل رقص را
در سه ساعت تمام کردیم و بهانه اش هم این بود که انقدر ذوق داشت که می خواست زود تر ما را با
رقص آشنا کند  .ذوقش در کل آن جلسه باقی ماند .در حالی که من و هولدن در نیم ساعت اول از این
بساط خسته شدیم  .و سارا خانم هر ده دقیقه یک بار باید می رفت دستشویی  .می دانستم که تالش می
کند من و هولدن وقت بیشتری را تنها با هم بگذرانیم که یکی دیگر از نقشه های پلیدانه اش بود  .می
دانستم که احساسات ما دونفر در رقص داغون بود  .ولی او نهایت تالشش را می کرد که ما را گرم کند و
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دوباره دوستی مان را درست کند ولی این کار هایش فقط آن را بیشتر افتضاح می کرد .آهی کشیدم و
سیریالم را در سینک آشپز خانه خالی کردم  .مسابقات جهانی تقریبا شروع شده بودند و سارا خانم یک
قهرمانی می خواست  ،هر چند  ،من کامال مطمئن نبودم که همچین چیزی اتفاق بیافتد .
********************
لب هایم را در حالی که با اضطراب به در نگاه می کردم روی هم فشار دادم  .اسکات ازم درخواست کرده
بود که به خانه شان بروم و خواهرش را ببینم  .البته که می خواستم خواهرش را ببینم  .ولی بعدش چه ؟
همه چیز داشت خیلی سریع اتفاق می افتاد  .اولش دوست پسر تقلبی و لحظه ای بعد دوست پسر واقعی .
داشتم چه کار می کردم ؟ تلفن ام تکان خورد و اس ام اسی برایم آمد .
"من اینجاعم " !
ما بعد از جشن کارینا با هم کلی اس ام اس بازی کرده بودیم ولی من هنوز هم کمی اضطراب داشتم .
اعالم کردم:
_دارم میرم .
و جوابی نا مفهوم از مادرم در اتاقی دیگر شنیدم و بعدش در را با آهی کوچک باز کردم  .اسکات با لبخند
گفت:
_سالم اال !
جلوی در ایستاده بود  .با لبخند گفتم:
_سالم !
_خیله خوب ! خواهرم خیلی برای دیدنت هیجان زده است و از من بزرگتره ! در واقع اون داره می
رسونتمون بنابر این االن توی ماشینه!
به سمت ماشین نگاه کرد .معلوم بود از این که می توانست مرا معرفی کند خوشحال است  .پرسیدم:
_اسمش چیه ؟
به سمت ماشین راه افتادیم و جواب داد:
_دنیل .
او را بدون هیچ حرفی دنبال کردم و نفس عمیقی کشیدم  .در را برایم باز کرد و من سوار شدم و دستش
را از قصد برای یک ثانیه روی شانه ام گذاشت  .با اضطراب گفتم:
_سالم دنیل ! اال ام  .از دیدنت خوش حالم !
دختر پشت فرمان درست شبیه اسکات با موهای سیاه و روی شانه اش با همان چشمان سبز بود .
_می دونم کی هستی ! توی اینستاگرام دنبالت می کنم .تو فوق العاده ای!
به او لبخند زدم  .ولی یک چیزی کم بود  .موقعی که این حرف را می زد هیچ احساسی در چشمانش نبود
و بالفاصله با موبایلش به کسی پیغام داد  .سکوتی ناخوش آیند در ماشین شکل گرفت .اسکات با خوش
رویی به من نگاه کرد .
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با طعنه فکر کردم:
_خوب  ،خیلی داره خوش می گذره !
دنیل رادیو را روشن کرد و چند دقیقه بعد جلوی خانه ی اسکات بودیم  .دنیلی در حالی که پارک می کرد
گفت:
_مامان و بابامون خونه نیستن ولی می دونن که تو اومدی .
جواب دادم:
_دوست داشتنیه !
اسکات چشمکی زد و در را برایم باز کرد  .سرم را تکان دادم و لبخند کوچکی زدم  .چقدر آقا منشانه
رفتار می کرد ( مترجم  :همون جنتلمن خودمون ) !
به سمت خانه ای کوچک و نقلی راه افتادیم  .اسکات اعالم کرد که پاپ کرن درست کرده است  .دنیل با
بی حوصلگی گفت:
_آره ! خیلی خوبه  .من میرم تو اتاقم .
و با همان حرف به سمت اتاقش راه افتاد و من آن دختر را دیگر هیچوقت ندیدم  .در حالی که سکوتی را
که بعد از رفتن دنیل درست شده بود می شکستم گفتم:
_اون ...دختر خوبیه !
_آره می دونم ! اون بهترین خواهر دنیاست ( مترجم در اینجا پوکر شده به افق خیره می شود ) .
و کاسه ای بزرگ پر از پاپ کرن بر داشت و به من اشاره کرد تا دنبالش بروم  .در حالی که او کانال های
تلوزیون را زیر و رو می کرد روی کاناپه نشستم  .با موافقت من هری پاتر را گذاشت و دوباره سر جایش
نشست  .پرسید:
_می خوای یه عکس بگیری ؟
لبخندی زدم  .کامال قبول داشتم که خیلی جذاب بود .
_البته !
او به عقب آمد و من زبانم را بیرون آوردم  .و او عکس را در اینستاگرام آپلود کرد  .خب  ،تگ کردن من
می توانست برای او کلی فالوئر جدید فراهم کند  .او بدون پایان حرف می زد و من جوابش را می دادم .
نمی خواستم اعتراف کنم ولی کم کم داشت حوصله ام با هر چیزی که او می گفت سر می رفت  .او برای
چند دقیقه ساکت شد و ما فقط در حالی که پاپ کرن در دهانمان می چپاندیم فیلم را نگاه کردیم .
سمت چپش نشسته بودم  .بنابراین وقتی سرم را پایین آوردم و دیدم که دست راستم را گرفته است
تعجب کردم  .نمی دانستم برای چه مدت دستم را گرفته بود  .ناگهان از این که نمی توانستم او را حس
کنم احساس بدی پیدا کردم  .نگاهم را دوباره به تلوزیون دادم ولی همچنان احساس بدی داشتم .
پرسید:
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_اال ؟
نگاهم را برگرداندم و پرسیدم:
_هوم ؟
برای یک ثانیه نگاهم کرد و بعد با لبخند مرا جلو کشید و دستش را دور شانه ام گذاشت .وانمود کردم که
راحت هستم و سرم را روی شانه اش گذاشتم ولی فقط می خواستم به خانه بروم  .تنها چیزی که در حال
حاضر از آن لذت می بردم بوی عطرش بود  .خیلی بد بود که از وقتی دیدمش حتی یک احساس کوچک
هم در موردش نداشتم ؟ کم کم داشتم به انتخابی که کرده بودم شک می کردم  .فیلم تمام شد ولی
اسکات به نظر می آمد میلی به جدا کردن من از خودش ندارد  .در حالی که بوسه ای بر سرم می زد
پرسید:
_می خوای برای شام بمونی ؟
تالش کردم وول نخورم و گفتم:
_خیلی دلم می خواست ولی مادربزرگ پدربزرگم خیلی راجعب شام سخت گیرن  .ازشون قبل از اومدن
چیزی نپرسیدم و نمی خوام ناراحتشون کنم .
_اوه ! متوجه ام ! خیلی آدمای خوبی به نظر میان .
با لبخند جواب دادم:
_هستن  .در هر حال  ،ممنون از اینکه دعوتم کردی و خواهرتو نشونم دادی و همه چیز !
باالخره دستش را رها کرد و من ایستادم گفت:
_افتخاری بود !
به مادرم پیام داده بودم و گفته بودم که مرا دقیقا سر ساعت شش ببرد  .بنابراین می دانستم که هر لحظه
می رسد  .اسکات برای اولین بار در امروز به نظر می آمد که نمی داند چه کار کند  .مرا به سمت در
راهنمایی کرد .
گفتم:
_آم ...خودم میرم ! ممنون .
با لبخندی مصنوعی ادامه دادم:
_خیلی خوش گذشت!
صدای بوق بلندی آمد و من بالفاصله دویدم و گفتم:
_می بینمت !
_تا بعد !
**********************
استدیو ی رقص وقتی واردش شدم خیلی سرد بود  .ابی قبل از من آنجا بود و دستانش را دور خودش
پیچیده بود تا نلرزد .
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_هی ! تو نباید االن مشغول تمرین باشی ؟
با کج خلقی گفت:
_ آره  .آره  .یه پیام از سارا خانم گرفتم که نمی تونه امروز بیاد و مریضه  .ولی یکی دیگه از معلما رو
فرستاده که تمرینمونو با اون بکنیم  .بهم گفت کلیدا کجان ولی نمی تونم به گرم کننده ها دست بزنم .
خندیدم و گفتم:
_روز بدی بود نه ؟
فقط چشم غره رفت  .کنارش نشستم و برای چند ثانیه ساکت بودیم  .بعدش شجاعت الزم را در خودم
پیدا کردم تا به او راجعب آن قرار افتضاحی که با اسکات داشتم بگویم .
با خرخر گفت:
_به نظر من که تو اون پسره رو دوست نداری .
با ناراحتی تایید کردم:
_نه  .ندارم .
_خب  ،دست از غرورت بردار و به هولدن بگو که دوستش داری .
پلک زدم و بعد گفتم:
_ابی ! این یکی خیلی غیر منتظره بود ! عقلتو از دست دادی ؟ من از هولدن خوشم نمیاد و حتی اگرم
دوستش داشتم اون خودش دوست دختر داره .
چشمانش را ریز کرد و شانه ی چپم را گرفت .
_اال گوش بده ! من تورو خیلی دوست دارم و خودتم اینو می دونی  .ولی یه رازی بوده که ازت پنهون
کرده بودم و االن بهت میگم  .این پسره تقریبا دو سالی میشه که عاشق توئه  .فکر می کنی اون همه عشق
و عالقه ای که به تو داشته فقط به خاطر این که یه بار از خودت روندیش از بین رفته ؟ اون فقط از
مدیسون خواست که باهاش بیرون بره که تو حسودی کنی  .و مدیسون با من قبل از اینکه بره برای برنامه
ی موسیقی اش حرف زد  .و حدس بزن چی ؟ مدیسون می گفت که هولدن فقط وقتی باهاش خوبه که تو
اون دور و بری  .می خواست قبل از اینکه از اینجا بره با هولدن بهم بزنه ولی فکر کرد که خیلی کار بی
رحمانه ایه  .و راستشو بخوای  ،من خسته شدم که شما ها اینجوری رفتار کنید فقط به خاطر این که انقدر
مغرورید که نمی تونید اعتراف کنید هم دیگه رو دوست دارید .
چشمان هر دویمان بزرگ شده بود  .آخرش فقط توانستم بگویم:
_آه !
_من افتضاحم ! واقعا هستم !
فقط دوباره پلک زدم و روی صندلی صاف نشستم  .همممم...
باالخره معلم آمد و تمرین را شروع کرد  .وقتی دست هولدن به دست فلجم خورد  ،الکتریسیته در تمام
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دستم به حرکت در آمد  .به این فکر کردم که چگونه هیچ احساسی به دست اسکات دورم نداشتم و
لبخندی روی صورتم بوجود آمد  .باالخره همه چیز معنی می داد !
لبانم را روی هم فشار دادم و از چای بلوبری ام جرعه ای خوردم  .موبایلم را برداشتم و دکمه اش را فشار
دادم  .روشن شد  .هیچ پیغام یا اعالمیه ای نداشتم  .نمی توانستند االن منصرف شوند می توانستند!؟
گارسونی خانم کنارم آمد و پرسید :
_هنوز منتظری؟
بینی ام را چین دادم و گفتم :
_آره  .االن دیگه باید پیداشون بشه  .هر چند ،فکر کنم بستنیمو االن بخورم !
لبخندی زد و جواب داد :
_االن برات میارمش .
دوباره به سمت در نگاه کردم و این دفعه مو های ژل زده ی طالیی را دیدم  .با خوش حالی برای تریستان
و ابی و هولدن دست تکان دادم .
ابی گفت :
_لعنت بهش ! خیلی وقت بود که نیومده بودیم .
با هیس گفتم :
_درست حرف بزن ! خانواده نشسته !
هولدن که به نظر شوک زده می آمد کنارم نشست و ابی و تریستان روبرویمان نشستند .تریستان یکی از
دست هایش را دور کمر ابی گذاشته بود  .چشمکی به ابی زدم .هولدن که به چای سرد با لیموی جلویش
اشاره می کرد پرسید :
_این مال منه ؟
لبخندی زدم و گفتم :
_اوهوم ! و سه تا قاشق شکر هم توش قاطی کردم .
_کارت درسته!
_می دونم !
تریستان پرسید :
_خوب  ،واسه چی یه شب به این زیبایی رو توی اپل بیز می گذرونیم !؟
ابی شانه ای باال انداخت و گفت :
_این یه جورایی رسم ما بود  .همیشه شب قبل از مسابقه رو میومدیم اینجا و دیوونه بازی در میاوردیم !
هولدن زمزمه کرد :
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_نمی دونم اصال برای چی ولش کردیم .
ابی در حالی که به هولدن اشاره می کرد پرسید :
_هی تو ! چته امروز !؟
هولدن از خودش دفاع کرد :
_هیچیم نیست ! فقط یه خورده سورپرایز شدم .
تریستان شانه ای باال انداخت و گفت :
_خب ،فکر کنم باید از اول همه چی رو تعریف کنی .
هولدن خندید و گفت:
_مدیسون همین االن با یه پیام باهام بهم زد ! (مترجم  :با پیامک آخه ?! بعد میومد می گفت نمی خوام به
احساسات بچه لطمه بزنم )/:
چشمان ابی بزرگ و یک ثانیه روی مث متوقف شدند .
_خدای من ! االن حالت خوبه !؟
هولدن سرش را تکان داد و گفت:
_حالم افتصاحه چون هیچ احساسی ندارم ! (مترجم  :منظورش اینه که از رفتن مدیسون اصال ناراحت نشده
و به خاطر همین که ناراحت نشده عذاب وجدان داره ).فکر کنم یه ماه پیش می دونستم که همه چی
بینمون تمومه  .نسبت بهش اون احساسی رو که فکر می کردم داشته باشم رو ندارم .ولی باورم نمیشه که
فقط با یه اس ام اس همه چی رو بینمون تموم کرد ! یه جورایی احساس آزادی می کنم االن  .چیز بدی
نیست  ،فقط متفاوته .
متفاوت ،این چیزی بود که از بعد از تصادف با آن دست و پنجه نرم می کردم  .و راستش را بخواهید بعد
از همه ی این اتفاقات یک جور هایی خوش حال بودم که "متفاوت" هستم .
ناگهان به این نتیجه رسیدم که متفاوت چیزی است که همه باید با آن دست و پنجه نرم کنند و همه بعد از
بیرون آمدن از آن شرایط بهتر می شدند .بنابر این ،بدون اینکه خودم هم بدانم چرا  ،دست هولدن را از
زیر میز گرفتم و او بدون اینکه هیچ عکس العملی نشان دهد انگشتانش را در بین انگشتانم فرو کرد .
*******************
سارا خانم با شوق و ذوق فریاد زد:
_به روز اول مسابقات جهانی خوش اومدید !
همه به او خیره شدیم .خیلی برای این حرف ها زود بود ولی او از خوشحالی در حال ترکیدن بود.
_یه سواری خیلی طوالنی داریم  .باید یک و نیم توی هتل باشیم  .هر کسی که می خواد توی کالس رقص
حرفه ای اونجا شرکت کنه باید راس چهار آماده باشه  .بقیه می تونن استراحت کنن ! مسابقه تا فردا
شروع نمیشه ! و من فردا همین موقع برنامه ی رقصاتونو براتون میارم که می تونید بیاید و بپرسید .
گروه متفرق شدند تا به ماشین هایشان بروند و چمدان هایشان را در اتوبوس جا بدهند .به دو و برگ نگاه
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کردم و تریستان و ابی را دیدم که مشغول الس زدن با هم بودند  .بچه های کالس مقدماتی همه به نظر
آماده بودند .لبحندم بزرگتر شد .مطمئن بودم که با رقصم خواهند برد.
در حالی که روی شانه ی سارا خانم می زدن پرسیدم:
_هی ! هولدن کجاست !؟
جواب داد:
سوال خوبیه ! چون اگه تا پنج دقیقه ی دیگه اینجا نباشه باید خودشو مرده فرض کنه !
خندیدم و به موبایلم نگاه کردم  .هیچ پیغامی نداشتم و ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه بود.
دقیقا راس هشت و پنجاه و یک دقیقه  ،ماشینش یا سرعت وارد پارکینگ شد و سارا خانم که به نظر
خوش حال می آمد یاال را نگاه کرد .
_متاسفم ! نتونستم....
سارا خانم وسط حرفش پرید:
_هیسسسسس ! برو وسایلتو بذار توی اتوبوس !
آهی از سر آسودگی کشید و دوباره به سمت ماشینش رفت  .پشت سرش به راه افتادم.
_می تونم صدای کفشاتو بشنوم  .و برای این که خوش حال شی ،دلیل دیر کردنم تویی .
با خنده پرسیدم :
_من!؟
چرخید و لیوان سفید قهوه ی استارباکس را بدستم داد .
_بیا !
سرم را تکان دادم و پرسیدم :
_چرا باید این کارو می کردی ?! و لین که من فقط نگران بودم که نکنه اگه دیر بیای سارا خانم رقصاتو به
تریستان بده .
جوابم را نداد  .به جایش شروع به مسخره بازی کرد :
_آره ،ولی هیچ کس نمی تونه جای منو پر کنه ! من فوق العاده خاصم ! البته اگر تا حاال توجه نکرده باشی
!
خندیدم و جواب دادم :
_آرههههههههههه !
*********************
99درصد مطمئن بودم که نود و نه درصد بچه ها به کالس رقص حرفه ای رفتند چون که آن یک
درصدی که نرفت خودم بودم ! بعد از همه ی اتفاقاتی که افتاده بود رقص تبدیل شده بود به بزرگترین
اتفاق و همینطور بزرگترین فرار من  .همه چیز وقتی سارا خانوم برایم رقص طراحی می کرد و من بدون
احتیاج به یک دستم آن ها را یاد می گرفتم خیلی عالی بود ولی نه فقط خودم بلکه همه می دانستند یک

169

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

دختر یک دست در کالس یک طراح مشهور رقص با ده ها دانش آموز جایی ندارد .
در اتاقم زده شد و صدای آرامی گفت :
_خانم فورد؟
آهنگی را که از اسپیکرم در حال پخش بود را قطع کردم و در را باز کردم .
یکی از کارکنان هتل همراه یک بسته منتظرم بود .
_این از طرف ،
و این چند تا از افرادی را که در مسابقه شرکت کرده بودند نام برد  .بسته را از دستش گرفتم و گفتم :
_ممنون .روزتون خوش !
ّلبخندی زد و جواب داد :
_همینطور !
جعبه را باز کردم  .پر از شیرینی بود ! خیلی عجیب بود که از طرف رقبایم شیرینی هدیه بگیرم  .جعبه را
کناری گذاشتم  .دختری که هم اتاقی ام شده بود باید شیرینی دوست می داشت  .تصمیم گرفتم در اوقات
فراغتم هتل را کشف کنم .از آنجایی که محل مسابقه دقیقا جلوی خیابان بود ،بیشتر استدیو های بزرگ
اینجا بودند .همه چیز بزرگ و زیبا و درخشان بود  .تقریبا فکر کردم اشتباهی وارد یک سالن عروسی یا
همچین چیزی شده ام  .یک استخر و یک اتاق بدنسازی هم وجود داشت  .همینطور هم یک اتاق انتظار
بزرگ و پیشخانی بزرگ.
در بیرون یک باغچه ی زیبا با آالچیق و صندلی برای نشستن بود  .وقتی که حسابی همه جا را دیده بودم
رقصنده ها با موهای جمع شده و لباس های رقص پیدایشلن شد  .راهم را به سمت اتاقم ادامه دادم و
لبخند زدم  .دختر ها جعبه ی شیرینی را در اتاقمان پیدا کرده بودند  .ابی در حالی که می جوید گفت:
_اوه ! راستی اینا ماله توعه ؟
با خنده جواب دادم :
_قبل از حرف زدن بجو و قورت بده ! و اینکه آره ! برای شما ها نگهش داشته بودم.
دختر دیگری جواب داد:
_خب  ،عالیه ! چون ما در هر حال قراره بخوریمشون !
ابی گفت :
_اوه ! و راستی ! سارا خانم می خواد هر چه زود تر ببیندت .
شیرینی ام را قورت دادم و با آه جواب دادم:
_باشه  .میرم پیداش می کنم .
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*******************************
راه رفتن در راهرویی پر از رقصنده ها در این هتل اصال آسان نبود !
"اال صبر کن"!
"امروز مسابقه میدی ؟"
"میشه باهام یه عکس بندازی ؟"
بعد از اینکه دوبرابر زمانی که نیاز بود طول کشید تا به راهرویی که سارا خانم در آن بود برسم نمی
توانستم جلوی خندیدنم را بگیرم ! بعد از یک جست و خیز کوچک در اتاق  71را زدم .
_هی سارا خانم ! ابی بهم گفت می خوایـ....
بعد از اینکه صورت ناراحتش را دیدم متوقف شدم .
_اتفاقی افتاده ؟
به آرامی شروع به صحبت کرد:
_مطمئن نیستم...ولی پرستار کالس رقص حرفه ای بهم گفت که باید برم بیمارستان  .برای هولدن .
دهانم از تعجب باز شد و پرسیدم:
_چی ؟ چرا ؟!
_به من هیچی نگفتن  .فقط فکر کردم شاید دلت بخواد بیای .
_کی ؟
_همین االن .
چرخیدم و به سرعت راهم را به سمت البی سر گرفتم و هر کسی را که می خواست حرف بزند نادیده
گرفتم .
**********************
بوی ضد عفونی کننده ی بیمارستان در بینی ام رفت و من به آرامی چشمانم را بستم  .او هم وقتی من در
بیمارستان بودم همین حس را داشت ؟
سارا خانم به سرعت به سمت میز اعالنات رفت و من با اضطراب دنبالش کردم  .پرسید:
_هولدن اندرسون ؟
زن لبخندی زد و محل اتاق هولدن را به ما گفت  .سارا خانم تشکر کرد و به سرعت به سمت آسانسور
رفت  .با دو همراهش رفتم  .نمی دانستم که اصال ابی و بقیه خبر داشتند اتفاقی افتاده یا نه ؟ از آسانسور
پشت سر سارا خانم بیرون رفتم و به اتاق هولدن رسیدیم  .هر دو سر جایمان ایستادیم و به اولین تختی
که می دیدیم زل زدیم  .پسری با همان مو های طالیی روی تخت پشت به ما دراز کشیده بود .
سارا خانم نفس عمیقی کشید و گفت:
_هیچ نقشه یا هر چی ای ندارم  .می خوای اول بری ؟ چند دقیقه بهت وقت میدم .
شانه ام را باال انداختم و داخل اتاق شدم و دست چپم را روی شانه اش گذاشتم .
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_هولدن ؟
به سمتم چرخید و نگاهم کرد  .به نظر کمی خسته و رنگ پریده می آمد ولی به نظر هیچ مشکل دیگری
وجود نداشت  .با کمی نگرانی پرسیدم:
_چی شده ؟
لبخند خسته ای زد و گفت:
_اتفاقی نیافتاده ! اوکیم ! فقط غش کردم ( مترجم  :به این میگی اوکیی ؟)
همان صدای شیطنت آمیز همیشگی را داشت  .به سمت پرونده ای که روی پایین تختش بود رفتم .
_دیهایدریتد( همون بی آبی خودمون ! ) شدی ؟! هولدن ! اصال امروز چیزی خوردی ؟ !
برای یک لحظه ساکت شد و بعد گفت:
_خب  ،امروز دیر از خواب بیدار شدم و بعدشم باید می رفتم برای تو از استارباکس قهوه می گرفتم  .می
دونم چقدر استارباکس دوست داری ! فقط اینکه یادم رفتش برای خودم چیزی برای خوردن بیارم  .واقعا
نمی دونم داشتم به چی فکر می کردم ؟!
چشمانم را برای یک ثانیه بستم و فکر هایم به جاهای عجیب و غریب رسیدند  .تقصیر من بود که انقدر
آب بدنش از دست رفته بود  .هچ کس تا بحال به اندازه ی هولدن اندرسون با من خوب نبوده و من
همیشه در جوابش خیلی افتضاح بوده ام  .اگر آنقدر شجاعت داشتم که می توانستم بعد از آن قرار
افتضاحم با اسکات به او پیام بدهم و بگویم که به خاطر عشقم به هولدن نمی توانم با او باشم  ،چرا نمی
توانستم به هولدن نشان بدهم چقدر دوستش دارم ؟
شروع به صحبت کردم:
_هولدن من ...،
ولی همان لحظه سارا خانم وارد شد و فریاد زد :
_چه غلطی کردی ؟!
نور امیدی که در چشمان هولدن می درخشید با ساکت شدن من از بین رفت  .با خستگی به سمت سارا
خانم برگشت و شانه ای باال انداخت  .و فقط همان موقع بود که واقعا دیدم که سیاهی زیر چشمش چقدر
بزرگ است .
*****************
ابی گفت:
_آره ! توی کالس حرفه ای هم خیلی خسته به نظر می اومد  .تعجب نمی کنم که کم آبی داشته .
به سمت مقدماتی های روی صحنه اشاره کرد و گفت:
_خدای من ! ما توی جهانی هستیم و این حتی نمی دونه چطوری روی نوک پاهاش وایسته ؟!
سارا خانم در صندلی کنارم نشست و گفت:
_آه ! خیلی بهترم !
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چشمانم را به سمتش ریز کردم و گفتم:
_به معنای کامل کلمه پنج بار تو این یه ساعت رفتی دستشویی !
به سمتم چشمک زد و گفت:
_خودت یه روزی می فهمی !
همان لحظه بود که چشمانم بزرگ شد و به چیزی اشاره کردم  .او دیگر به من توجهی نمی کرد  .صورتش
را برگردانده بود تا به صحنه نگاه کند  .تمام چیزی که من می توانستم نگاهش کنم این بود که چطور
شکمش خیلی آهسته طوری که حتی نزدیک ترین افراد کنارش نمی توانستند ببینند در حال حرکت بود
!
داخل لپم را گاز گرفتم تا خنده ام نگیرد ! هولدن در اتاقش برای بقیه ی روز خواب بود  .ولی من به آرامی
خبر را برایش تایپ کردم:
"99و نه دهم درصد مطمئنم که سارا خانم حامله است " !
یک ساعت بعد جوابم را گرفتم .
"احساس منگلیت می کنم ! هیچوقت حتی بهش فکرم نکرده بودم ! ولی بازم اییییییییییی " !
"چرا اییییییییی؟"!
"یه موجود زنده داره تو شکمش زندگی می کنه"!
"تو بایدم همین حرفو بزنی ! تو یه پسر بی عاطفه ای" !
"عذر می خوام خانم فورد ؟! من یه مرد هستم"!
لبخند زدم و سرم را تکان دادم و دوباره به استیج خیره شدم  .موبایلم را خاموش کردم و با اضطراب تکان
خوردم  .کالس مقدماتی مان چند ثانیه ی دیگر رقص مرا اجرا می کردند .
سارا خانم پرسید:
_چه احساسی داری ؟!
با پررویی جواب دادم:
_چه احساسی دارم که رقصم قراره برقو از کله ی همه ی داورا بپرونه ؟! عالی!
خندید و مرا محکم بغل کرد .
_این همون دختریه که من می شناختم !
*****************************
ضربه ای به در زدم و با اضطراب وزنم را روی پای دیگرم انداختم  .هولدن در را برایم باز کرد  .به نظر
خیلی بهتر از قبل می آمد  .اتاقش پر از بطری آب و غذا بود  .به احتمال زیاد از بیمارستان یا سارا خانم
بهش رسیده بودند !
پرسیدم:
_چطوری ؟
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شانه ای باال انداخت و گفت:
_خیلی بهترم !
تکه ای شیرینی از جعبه ای که قبل تر دریافت کرده بودم بهش دادم .
_ممنون !
لبخندی زدم و وارد اتاقش شدم و روی لبه ی تختش نشستم .
_چی داری نگاه می کنی ؟
کنارم نشست و با یک نیشخند و بدون خجالت گفت:
_بهم نخند خوب ؟ ولی تام و جری می بینم !
قهقهه زدم و گفتم:
_یادته گفتی یه مردی ؟ !
یکی از ابرو هایش را باال برد و گفت:
_تو این حرفو نزدی !
با شوخی زبانم را بیرون آوردم و گفتم:
_چرا گفتم !
_تموم شد ! خودت خواستی فورد !
و با این جمله شروع به قلقلک دادنم کرد  .با خنده روی تخت ولو شدم و او بیشتر قلقلکم داد .
_بس.کن .هولدن .یا  .قسم می خورمـــ....
بلند شد و مرا به خودش نزدیک کردو من پاهایم را در شکمم جمع کردم و سرم را روی سینه اش
گذاشتم  .مرا محکم به خودش فشار داد و من با آرامش همانجا در بغلش نشستم  .می توانستم برای سالها
همانجا در بغل هولدن بنشینم و تام و جری نگاه کنم !
پاهایم را از روی شاخه ی درختی که رویش نشسته بودم تکان دادم  .به کفش های رقص صورتی ام نگاه
کردم و دستم را روی لباس صورتی نرمم گذاشتم  .پاهایم را روی هم انداختم و بعد از روی هم برداشتم .
همه چیز به نظر رویایی می آمد انگار که زیر آب بودم  .هر طرفی را که نگاه می کردم درخت های بزرگ
بودند و خورشید به زیبایی روی چمن های سبز می تابید  .از روی شاخه با آرامش پایین پریدم و چرخیدم
و پایم را بلند کردم  .رقصم به نظر زیبا و شاهانه می آمد  .دست هایم را بلند کردم و پایم را از پشت باال
بردم  .ناگهان از شوک نفسی کشیدم و احساس کردم در هوا به پرواز در می آیم  .چرخیدم و هولدن را
که به من لبخند می زد روبرویم دیدم  .دستم را گرفت و مرا روی شاخه ای که تا االن رویش نشسته بودم
گذاشت  .مثل بچه ها این طرف و آن طرف وول خوردم و تعادلم را از قصد از دست می دادم  .دست هایم
را گرفت و مرا محکم به خودش چسباند تا بتواند کنترلم کند  .تقال کردم و با خنده  ،هر دویمان روی
زمین افتادیم .
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ناگهان  ،دیگر در باغ بزرگ نبودیم ! روی زمین ماست بستنی فروشی نشسته بودیم و لباس بلندم در
اطرافم پخش شده بود .هولدن کمکم کرد بلند شوم و در حالی که من داشتم می چرخیدم قدمی به عقب
گذاشت  .همینطور رقصیدم و از روی میز ها به روی صندلی مها می رقصیدم که ناگهان دیدم در اتاق
هولدنم  .هیچ تخت یا تلوزیونی وجود نداشت  .همه چیز را برای رقص به کنار گذاشته بودند .هولدن
دستم را گرفت و به آرامی یک رقص دو نفره ی ساده را با من شروع کرد  .در تمام اتاق می رقصیدیم و
سر هایمان نزدیک به هم بود .
"اال؟"
با شنیدن صدا اخم کردم  .بلند و شفاف بود .
_اال ! وقتشه بیدار شی ! ( مترجم  :خواب بود ؟! حیف !)
چشمانم را باز کردم و ابی را دیدم که سرش را به سمتم گرفته و لبخند می زند  .احساس تخیلی ای که در
دست راستم داشتم ناپدید شده بود و دیگر دستم را حس نمی کردم  .همانطور که یک ماه پیش می
توانست ناراحتم کند  ،االن حالم را خراب نمی کرد  .در حقیقت  ،این که هنوز می توانستم رویایی دو
دسته داشته باشم حالم را خوب هم می کرد! بلند شدم و شروع به خوردن صبحانه کردم  .ادامه ی رویا در
سرم ناپدید می شد .
******************
به خودم در آینه نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم  .چشمان آبی ام از هر وقت دیگری بزرگ تر بودند .
همه چیزم بی نقص بود  .سارا خانم آنقدر زمان صرف درست کردن آرایشم کرده بود که به نظر احمقانه
می آمد  .البته  ،زخم های روی صورتم را محو نکرده بود  .کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که
هیچوقت نمی توانم آن ها را بپوشانم  .ابی موهایم را برایم فر کرده بود و پشت سرم جمعشان کرده بود .
کامال برای رقص آماده بودم ولی قلبم نمی توانست آرام بگیرد !
سارا خانم در حالی که دستش را پشتم گذاشته بود مرا به سمت راهرو راهنمایی کرد و گفت:
_نفس عمیق بکش اال ! تو کامال آماده ای !
سرگیجه ام تا وقتی که روی صحنه بودم طول کشید  .آن نور هایی که رویم تنظیم شده بودند یک
جورهایی آرامم کردند  .به تماشاچیان نگاه کردم و خانواده و دوستانم را پیدا کردم  .وقتی اسمم را اعالم
کردند  ،انگار که تشویق ها نمی خواست تمام شود  .ناگهان  ،آهنگ شروع شد و بقیه ی جهان محو شدند
 .راجعب رقصیدن فکر نکردم  .به بدنم اعتماد داشتم که حرکات را انجام می دهد  .در هر حال  ،سالها بود
که این کار را انجام می دادم  .می توانستم به راحتی وانمود کنم که دست فلج جزوی از رقص بود و این که
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می توانستم بعد از رقص از صحنه پایین بروم و برای کسی با دست راستم عالمتی بدهم  .داور ها از این
که چقدر واقعی رفتار می کردم از من تقدیر می کردند ولی حقیقت این بود که االن من یک هویت داشتم .
من فقط "برنده ی مسابقات رقص جهانی " نبودم  .بلکه برنده ی مسابقات جهانی ای بودم که کلی اتفاقات
بد را پشت سر گذاشته است ولی هنوز هم می رقصد .و راستش را بخواهید  ،این با ارزش ترین چیزی بود
که در خودم سراغ داشتم .
حتی متوجه تمام شدن آهنگ هم نشدم  .فقط به تماشاچیان نگاه کردم و سارا خانم را دیدم که اشک روی
گونه هایش جاری بود  .برای چند لحظه سکوت شد و بعد همه شروع به تشویق کردند  .چشمانم را برای
یک لحظه بستم و این حس را در خود کشیدم  .عاشقش بودم !
***********
پتویی دور خودم پیچیدم و به سمت جایگاه تماشاچیان دویدم تا رقص ابی را ببینم  .زیبا و کامال بی نقص
بود  .موهایش زیبا و براق بودند و پاهایش بلند و صاف  .دیدن رقص او باعث شد از رقص خودم خجالت
بکشم  .و وقتی چرخش های زیبا و پر احساسش را می دیدم مطمئن بودم که او برنده خواهد شد  .راجعب
ابی به همان اندازه مطمئن بودم که راجعب مقدماتی هایم  .وقتی رقصش تمام شد دوباره به سمت پشت
صحنه دویدم  .ابی را قبل از آنکه بتواند در رختکن پنهان شود دیدم  .همدیگر را در آغوش کشیدیم و
بدون هیچ حرفی  ،دست در گردن یکدیگر حرکت کردیم  .هولدن را در زمان اجرایم میان تماشاچیان
دیده بودم ولی نمی دانستم کجا باید پیدایش کنم ؟ ابی کمکم کرد لباس های رقص بعدی ام را بپوشم و
موهایم را برایم از پشت بست و با کش محکمش کرد  .با اطمینان گفت:
_هر دوتون فوق العاده خواهید بود !
با چشمک جوابش را دادم:
_تو و تریستان حتی فوق العاده تر از ما می شید !
ابی شروع به صحبت کردن کرد:
_نمی دونم ! احساس می کنم اون باند اال و هولدن برگشته و حتی قوی تر از قبله و هیچ کس نمی تونه
شکستش بده !
لبخندی زدم .
_خواهیم دید !
وقتی از رختکن بیرون آمدم به هولدن خوردم .
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_اوه ! ببخشید !
خندید و گفت:
_عذر خواهی نکن ! و باید اضافه کنم که خیلی زیبا شدی !
سرخ شدم و پلک زدم .
_ممنون.
دستش را به سمتم گرفت و من سرم را تکان دادم  .با اجازه ی من  ،دست فلجم را گرفت و با هم به سمت
پشت صحنه رفتیم .
با هم به سمت صحنه رفتیم و اسممان را صدا زدند  .آنطور که تمرین کرده بودیم  ،دستم را ول نکرد .در
کل رقص  ،قرار نبود همدیگر را ول کنیم  .به خاطر یکی سری دالیل  ،این بار اصال مضطرب نبودم  .هولدن
چشمکی زد و موسیقی آغاز شد .با صدای تشویق تماشاچیان  ،رقص را شروع کردیم  .من تالش می
کردم خودم را از هولدن جدا کنم و هولدن تالش می کرد خودش را به من نزدیک کند  .بعد  ،او مرا به
هوا بلند کرد و من مثل همیشه در رقص گم شدم  .رقص تندی بود و کلی حرکات پیچیده داشت .باید به
هولدن اعتماد می کردم  .خیلی بیشتر از آخرین رقص دو نفره ای که با هم داشتیم و او تالش کرد مرا
ببوسد  .در حالی که پشتم به تماشاچیان بود زمزمه کردم:
_فکر کنم می دونم دلم می خواد این رقص چه معنایی برام داشته باشه .
می توانستم ببینم که او را گیج کردم  .ولی برای لحظات بعدی هیچ حرفی نزدم  .سارا خانم از اولش به ما
گفته بود که به رقص داستان خودمان را بدهیم و من هیچوقت از هولدن به خاطر رقص قبلی مان عذر
خواهی نکردم  .باید این قضیه را با او درست می کردم  .نمی دانم چرا االن به این فکر افتادم ؟ شاید
موسیقی و متنش بود که مرا به این فکر انداخته بود ولی من در رقص غرق بودم و وقتی رقص آهسته
شروع شد  ،اصال به طرحی که تمرین کرده بودیم اهمیتی نمی دادم  .من فقط به پسری اهمیت می دادم که
دست هایش به دورم حلقه شده بود  .پس دست چپم را به سمت صورتش باال آوردم و در حالی که دستم
را روی سمت چپ صورتش گذاشته بودم  ،او را بوسیدم!
صدای تشویق تماشاچیان و نفس عمیق هولدن را شنیدم  .مسلما بخشی از طرح رقص را از دست داده
بودیم ولی حتی یک لحظه را هم از دست ندادیم  .با قلبمان می رقصیدیم و هر چه که احساس می کردیم
را انجام می دادیم  .مرا نزدیک خودش نگه داشته بود و می رقصید و من اصال به خاطرش خجالت زده
نبودم .

177

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

وقتی از صحنه بیرون آمدیم  ،به سمت من چرخید .تاریک بود و نمی توانستم احساسات روی صورتش را
ببینم  .گفت:
_اال فورد ! اون کارت بی عدالتی محض بود ! چطور جرئت می کنی بوسم کنی و نذاری من حتی بتونم هیج
عکس العملی نشون بدم؟ من توی پشت صحنه بوست می کنم و تا یه ماه جون به لبم می کنی اونوقت
خودت وسط رقص یه بوسه ی بدون برنامــــ...
می توانستم بگویم که واقعا از دستم عصبانی نبود  .ولی با یک بوسه ی دیگر ساکتش کردم  .چشمانش را
باز کرد و با ناباوری نگاهم کرد  .ناگهان  ،مرا به خودش نزدیک تر کرد و من دستم را دور گردنش
گذاشتم  .من همیشه دختری باوقار و آداب دان بودم  ،ولی از این به بعد  ،همه مرا کسی می شناختند که
هولدن را در پشت صحنه می بوسید !
بعد از مدتی نشستن در جایگاه تماشاچیان  ،همه خسته شده بودند ولی نتایج هنوز نیامده بود  .ما با تلفن
هایمان بازی می کردیم و چشم غره ی دیگران را به خاطر خنده های بلندمان نادیده می گرفتیم  .به نظر
می آمد که همه من و هولدن را دست می انداختند  .گونه هایم با هر حرفشان سرخ می شد  .ولی هولدن
کامنت های بازیگوشانه و کثیف می داد و به نظر می آمد که بعد از مدتی همه خسته شدند  .ابی وقتی که
باالخره اتفاقی افتاد کنارم نشست  .یک مجری برندگان را اعالم می کرد و گروه رقصمان رتبه ی یک را
گرفت !
برایشان دست زدم و دیوانه بازی در آوردم  .دلم خیلی برای عضوی از آن گروه بودن تنگ شده بود .
صبر کردیم تا برندگان گروه های کوچک را تمام کنند و ناگهان در بخش برندگان رقص های یک نفره
تا سه نفره بودیم  .وقتی به گروه چهارم رسیدیم و هیچ کدام از آهنگ هایمان را اعالم نکردند قلبم به
شماره افتاد .
_در رتبه ی دوم  ،ابی و تریستان رو با آهنگ...
تشویق ها آنقدر بلند بود که نمی توانستم ادامه ی حرف های مجری را بشنوم  .ابی جیغ کشید و به سمت
صحنه رفت  .تریستان او را محکم در آغوش گرفت  ( .مترجم  :عاااااااااااااااااااا ! ) هولدن به سمتم آمد و
مرا آرام بغل کرد .
_من راجعبش احساس خوبی دارم !
_راجعب چی ؟ بغل کردن من ؟!
_نه احمق جان ! راجعب رقصمون ! ولی بغل کردنتم خیلی حال میده !
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چشمانم را چرخاندم و زبانم را برایش در آوردم  .خندید و دستم را گرفت .
_و برای رتبه ی اول  ،داور ها ازمون خواستن که چند ثانیه در مورد این صحبت کنیم که چقدر این رقص
تحت تاثیرشون قرار داد  .تالش بی نهایت و احساسی که در این رقص وجود داشت  ،تبریک به رقصنده
ها  ،اال فورد و هولدن اندرسون با رقص گرویتی !
احساس کردم از روی زمین بلند شدم  .هولدن مرا دور خودش می چرخاند و با خوش حالی در حالی که
همه تشویق می کردند گفت:
_انجامش دادیم ! انجامش دادیم !
گونه هایم از خنده درد گرفته بود  .قهقهه ای زدم که بالفاصله به اشک تبدیل شد  .با مدال هایی دور
گردنمان در صحنه ایستادیم و مجری میکروفون را به سمتمان گرفت و طراح رقص و استدیویمان را
پرسید  .آنقدر مشغول گریه بودم که هولدن جواب داد  .فریاد ها کم شدند و مجری حرکت کرد ولی من
همچنان خوشحال بودم و فین فین می کردم  .هولدن به آرامی اشک را از روی صورتم پاک کرد و پرسید
:
_چرا داری گریه می کنی ؟
دستانم را روی دستانش گذاشتم تا نتواند آنها را از روی صورتم بردارد  .جواب دادم:
_فقط خیلی خوش حالم ! فکر می کردم هیچوقت دوباره نخواهم رقصید ! ولی اینجا وایستادم  .رتبه ی
اول رو یه بار دیگه گرفتم و اینا همش به خاطر توئه !
با خنده گفت:
_به خاطر من نیست ! تو اونی هستی که کلی بدبختی کشیدی و همه چی رو درست کردی ! هیچ وقتی
امکان نداشت یه دست فلج بتونه جلوی تو رو برای رسیدن به رویات بگیره  .می دونی چقدر بهت افتخار
می کنم ؟
سرم را تکان می دهم و می گویم:
_احساس می کنم به احمقم !
محکم روی شانه ام زد و گفت:
_واقعا ؟! اولش برام یه سخنرانی راجعب افتخاراتت می کنی بعد میگی احمقی ؟! گرفتی مارو ؟!
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خندیدم و گفتم:
_به خاطر این احساس حماقت می کنم که تو همیشه و تمام مدت اینجا بودی و همیشه دوست صمیمیم
بودی و بیشتر از هر کسی وقتی تو بیمارستان بودم و بعد از اون کمکم کردی ولی من به همون راحتی تو
رو کنار زدم .
ناگهان کسی هر دویمان را بغل کرد و باعث شد از جا بپریم  .ابی با خوش حالی نگاهم کرد و گفت:
_دارن ده تا رقص تک نفره ی اولو اعالم می کنن اال ! هفتم شدی !
با خنده گفتم:
_اوه ! تکان دهنده است !
هولدن به آرامی گونه ام را بوسید .
_کارت خوب بود !
ابی دماغش را مچاله کرد  .ولی قبل از آنکه بتواند چیزی بگوید تشویق ها بلند تر شد و او کنار کشیده شد
 .تریستان فریاد زد:
_ ابی ! نفر اول شدی ! تو برنده ی جهانی شدی !
او با شوک نگاه می کرد  .یک زن به سمتش آمد و تاج طالیی و گل و جام به دستش داد  .لبخندی زدم و
در حالی که همچنان گریه میکردم رویم را به سمت دیگر بردم .
**************
وارد حیاط هتل شدم و پابرهنه روی چمن ها حرکت کردم  .بعد از چند ساعت جشن گرفتن پیروزی
هایمان با کل خانواده ی رقصنده ام  ،احتیاج به کمی تنهایی داشتم تا بتوانم اتفاقاتی را که افتاده بود هضم
کنم  .حیاط زیبا بود و یک فواره ی زیبا با سنگ های سفید و درخشان داشت .
_چه موقع خوبی که بهت بگم داشتم تعقیبت می کردم !
سرم را تکان دادم و گفتم:
_به صورت فنی زیاد اهمیت نمی دم ولی خیلی عجیبه !
_خدای من ! منظورم اونجوری نبود !

180

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

غیر قابل پیش بینی| halle ballet

کتابخانه نودهشتیا

هولدن از سایه ها بیرون آمد و با یک آه کنارم روی تاب نشست  .در حالی که به شانه ام ضربه می زد
گفت:
_خیلی قشنگه ! آفرین که پیداش کردی !
چشمانم را گرداندم و گفتم:
_هولدن ! این بیرون غیر از استخر فقط همین جا هست ! آنچنان پیدا کردنی نبوده ! می دونی که !
در حالی که ادای ناراحتی را در می آورد گفت:
_اصال من حرفی نمی زنم !
عذر خواهی کردم:
_ببخشیـــــــــــــــــد !
به سمتش چرخیدم و گفتم:
_هولــــــــــــــــدن ؟!
چانه ام را روی شانه اش گذاشتم  .لبخندی زد و بعد سرش را بازیگوشانه به سمتی دیگر چرخاند  .بوسه
ی کوچکی روی گونه اش گذاشتم و بعد گفتم:
_باشه پس !
صورتش را به سمتم چرخاند و پرسیدم:
_هنوز ناراحتی ؟!
_یه خورده !
صورتم را روبروی صورتش بردم و گفتم:
_از یک تا ده به عصبانیتت نمره بده !
_خیلی بامزه بود ! حاال زودتر بوسم کن !
_باشه ! ولی خودت شروع کردی !
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سرش را تکان داد و مرا روی پایش نشاند  .موهایم را کنار زد نفسش روی گردنم می خورد و مستم می
کرد  .کمی به سمت خودش چرخاندم و آرام همدیگر را بوسیدیم .
در شوک بودم  .فقط به پسری که روبرویم بود فکر می کردم  .موهای نرمش و دستان گرمی که داشت .
نفسش روی صورتم زده می شد و آن را گرم می کرد  .چشمانش را باز کرد و همانطور که مرا می بوسید
نگاهم کرد  .انگار که مطمئن نبود هنوز آنجا بودم  .آرام کنار کشیدم و احساس کردم گونه هایم گرم
شده اند  .احساس می کردم چیزی قفسه ی سینه ام را باال می کشد  .گفتم:
_بیش تر از چیزی که فکرشو بکنی عاشقتم !
ناگهان فهمیدم چه حرفی زده ام و دهانم را با دستانم پوشاندم  .هر دو از حرف من شگفت زده شده
بودیم (مترجم  :این همه ماچ و بوس کاری کردی بعد تعجبم کرده ؟ )!
با حیرت گفتم:
_خدای من ! باورم نمیشه این حرفو زدم !
هولدن دست فلجم را گرفت و انگشتانش را در انگشتانم فشار داد .
_اال فورد ! اصال می دونی امسال من چند بار بهت گفتم عاشقتم ؟! و تو هیچوقت حتی به این فکر هم
نکردی که جدی ام .
_هولدن  ،من متاسفـ...
_عذر خواهی نکن ! مهم نیست چه اتفاقی در گذشته افتاده  .فقط االن که به حساب میاد و من  ،من االن
تورو حتی بیشتر از خودت دوست دارم !
نفس عمیقی کشیدم و احساس کردم سرخی صورتم از بین رفته است  .هولدن با شیطنت ادامه داد:
_ولی حاال که همه ی این اتفاقات افتاده  ،من یه خورده به خاطر اون رقص فیکس یو ناراحتم !
خنده ی بلندی کردم و گفتم:
_خدای من ! چطوری می تونم هیچوقت برات جبرانش کنم ؟!
مرا محکم تر بغل کرد و در حالی که صورتش را به سمتم می آورد گفت:
_خب  ،یه بوسه به ازای هر پرشی که اون رقص داشت چطوره ؟!
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_یادم نمیاد چند تا پرش داشت !
_منم نمی دونم .

چشمان گرمش را برای چند لحظه نگاه کردم و بعد گفتم:
_خب  ،فکر کنم باید حدس بزنیم .
_به نظرم میاد یه چند وقتی اینجا هستیم !
و من هیچ مشکلی با این نداشتم !

پایان .
ساعت  42:4بعد از ظهر.
14بهمن 6931
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"هر گونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا ()www.98ia.co
غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد"
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