
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 فیکشن فن دسته بندی: رمان

 فن فیکشن رقــص در آسمان عشق  نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر شیرین سعادتی نویسنده: 

 عاشقانهژانر: 

 DENIRA  : ویراستار

 -جـانـا کـآف-رمان : ناظر 

   نفیس مهرسان: طراح جلد

 /http://forum.negahdl.com/threads/215930منبع نگارش: 

و تمامی حقوق آن نزد این   سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، دراین کتاب 

  یا سایت هرگونه از ان دانلود یا فایل این فروش هرگونه سایت محفوظ است.

 است حرام دانلود نگاه بجز کانالی
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 خالصه :

 

 

 باله آموزشگاه یک در او. کندمی زندگی اشناتنی برادر و نامادری با که تنهاست و نوجوان دختری واتسون امیلی

 ...کهاین تا، کند اداره را سختش زندگی بتواند تا است کار به مشغول
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 ها واژه ترین مناسب نام به

 خدا نام به، محبت رسم به

 حواسش که بود زده هول قدرآن. رفت شانکوچک آشپزخانه اوپن سمت به عجله با و برداشت را مربا یشیشه

 محکم جایش در را خودش زده وحشت. ردخو سر عقب به قدم دومین با و نبود زمین روی رنگ آبی یپارچه به

 پر لبشق پیش لحظه چند اتفاق از. بماند امنیت در مربا یشیشه تا برد باال را دستانش و شد خم جلو به و کرد

 و تادفرس بیرون را اششده حبس نفس، ندید را کسی چشمش وقتی و کرد نگاه را اطرافش هراسان. میزد تپش

 :کرد زمزمه خود با

 !ذشتگ خیر به-

 :پرید جا از گابریال صدای با که بود نگذشته امنیتش احساس از ایلحظه چند هنوز

 !نزن گند من یآشپزخونه به؟ کنیمی چیکار داری-

 کرده ادب چشمانی با، داشت تن به را رنگش خاکستری روبدوشامبر که را گابریال که برگشت عقب به سرعت با

 :داد جواب آرامی صدای با. داد قرار اوپن روی را مربا یشیشه دستپاچگی با. دید طلبکار نگاهی و خواب اثر در

 .بودم مراقب-

 :گفت میلیبی با دادمی ماساژ را گردنش که درحالی گابریال

 .بذار راحتم و بیرون برو-
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 طورانهم؛ کرد تند را هایشقدم و شد خارج آشپزخانه از. گذشت کنارش از حرفبی و کرد گابریال به نگاهی نیم

 .دشون مرتب تا کشیدمی رنگش مشکی موهای میان را انگشتانش تند تند، میشد اشنقلی اتاق وارد که

 سه که باریکی راهروی در. رفت بیرون اتاق از عجله با و برداشت اشکهنه تخت روی از را رنگش ایقهوه کیف

 آشپزخانه در هنوز که دید را گابریال که ودب ایستاده، بود خروجی درب به آن امتداد و داشتند قرار خواب اتاق

 .ایدبی بیرون خواب دنیای از نتوانسته هنوز اشنامادری آمدمی نظر به. است داده تکیه اوپن به بسته چشم

 ؟زده خشکت چی برای-

 گشکمرن پوزخند با و کرد باز چشم گابریال؟! داشت چشم هم هایشپلک پشت او. ترسید اشناگهانی صدای از

 :گفت و کرد هشنگا

 !کنم حس رو اتدهنده آزار وجود تونممی فقط؛ نیستم عجیب من نه؟ ترسیدی؟ چیه-

 .انداخت زیر به سر و کرد جمع را انگشتان، داد غم به را جایش بهت

 ضعیفی صدای با و کرد تر را هایشلب. بود نکرده عادت زن این هایسرکوفت به سال چندین از بعد هم هنوز

 :گفت

 ...و بدی فشار رو گاز یدکمه کافیه فقط؛ اسآماده ناهار. میرم ارمد من_

 :گفت حرفش میان خیالیبی با گابریال

 !توئه یوظیفه کهاین با_

 تگرف اششده مانیکور هایناخن از را نگاهش گابریال. نکند ترسخت خودش برای را اوضاع تا گزید لب محکم

 :گفت و داد او به و
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 ...به باید کنی دیر شب اگه_

 :داد جواب لرزان و تند

 .گردمبرمی همیشگی ساعت سر، خانوم نه_

 !برو ترسریع پس_

 اشخرسی خواب از صفتش غول ناتنیِ برادر تا داد قرار هم روی آرام را در. شد خارج خانه از فورا و نکرد تعلل

 .نشود بیدار

 .برسد کردمی کار آن در که لباسی گاهفروش به موقع به تا کرد دویدن به شروع، رو پیاده به رسیده

 آن. تهس خودش برای وقتش کردمی حس، بود کار به مشغول خانه از بیرون که زمانی! انگیز دل صبح و بود بهار

 رادرب، گِری از و بگوید خانوم او به راست و چپ و بدهد گوش گابریال منطقبی هایحرف به نبود نیاز ساعت چند

 .باشد آزاد و بکشد نفس ساعتی چند توانستمی. سدبتر نامهربانش ناتنی

 جفرسون آقای. شد وارد آرامش با سپس با و کرد تازه را هایشنفس، جفرسون آقای فروشگاه به رسیدن با

 :گفت سرحال، او دیدن با که برد باال را سرش

 ؟طورهچه حالت امروز، کوچولو دختر بخیر صبح اوه_

 : گفت دل در. شد نمایان برایش جفرسون آقای بزرگ و گرد شکم، ابتدا در که کرد مایل باال به را نگاهش

 !شد خراب تو دیدن با صبحم که البته-

 :کرد آزاد را صدایش بعد و

 .جفرسون آقای بخیر صبح_
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 یشههم او و بود معنادار و سنگین جفرسون هاینگاه. نبود راحت او کنار در. نداد جوابی جفرسون یجمله باقی به

 هایمشتری منتظر و گرفت قرار جایگاهش در روز هر مثل؛ کند دوری، گِرد سر تا سر مرد این از کردمی سعی

 .ماند احتمالی

 نیز داشتن با که کردمی تقال شاید. کردمی جا به جا را اجناسش و بود آمد و رفت درحال سرش پشت جفرسون

 ازنی کار این به اگر مطمئنا که چرا؛ بود ممکن غیر این اما؛ کند جا او چشم در را خودش، بالغ پسری و بداخالق

 .بایستد اشتها خوش پیرمرد این کنار در نمیشد حاضر حتی ابدا نداشت

 یداپ به مجبور گری و گابریال فشارهای خاطربه و شد ناهموار اشزندگی مسیر پدرش فوت از بعد، بد شانس از

 .آید بر مخارجش پس از بتواند تا شد کار کردن

 کمی ساله هفده دختر یک برای این. دور محبت از و بود شده نامادری یک اسیر، نوجوان دخترهای مانند هم او

، جفرسون آقای صدای. داشت روشن ایآینده برای ایبرنامه هم او شاید؟ دانستمی چه کسی اما؛ بود سخت

 :شد پارازیت شیرینش افکار میان

 ؟ایخومی هااین از تا چند! دختری هی-

 .دید را رنگ آبی جین یک و تیشرت چند که داد جفرسون تپل دست به را نگاهش

 !پولی هیچ پرداخت بدون، بدمشون بهت تونممی بخوای اگه؟ هان-

 :داد ادامه اصرار با جفرسون. باشد تفاوتبی کرد سعی و برگرداند را رویش اشتیاقبی

 .بدمشون بهت دارم دوست من! دختری نگیر سخت-

 :کرد نزدیک گوشش به را سرش
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 .داشت نخواهی مشکلی هیچ دیگه! بخوای کافیه فقط-

 الح اما؛ کردمی ایتوجهبی همیشه. بود شدن تمام درحال تحملش یآستانه. شد مشت محکم کوچکش دستان

 !باز س*و*ه مردک. بود شدن گرم درحال بدنش عصبانیت از

؛ شدند وارد جوان خانم دو و شد باز ایشیشه در، بدهد او به شکنی دندان جواب و کند باز دهان کهاین از قبل

 :کرد آوری یاد را موقعیتش او به جمله یک با و کرد پوشی چشم قبل دفعات همانند

 !میشه خوشحال حتما، کنید هدیه همسرتون به مناسب لباس یک من نظر به_

 .گذشت تنها را متعجب جفرسونِ و رفت هایشانمشتری اولین استقبال به و

 ناهار توق. شد اشخوشحالی باعث این و نیامد پیش جفرسون با صحبتی هم برای فرصتی دیگر ظهر نزدیک تا

 جیغ را شنام که رسید گوشش به ضعیفی صدای که بود هاپالستیک کردن جمع درحال؛ شد که فروشگاه بستن و

 :کوبیدمی شیشه به و میزد

 !دختر هی...امیلی...امیلی-

 و دش هاپالستیک خیالِبی. خندید هایشلب، جین دلبروی تو و گرد صورت دیدن با که برد البا سر متعجب

 :گفت جفرسون به پشت. برداشت را کیفش

 !جفرسون آقای بخیر ظهر_

 . نکرد ایتوجه اما؛ شنید آرام را جفرسون گفتن لعنتی صدای

 .شد کشیده جین سطتو دستش، فروشگاه از شدن خارج محض به و داد هل را ایشیشه در

 .بکنم برات فکری یه باید؟شده سنگین گوشات تو دختر هی-
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 :گفت و برداشت قدم کنارش در خنده با امیلی

 .ببینمت تا داخل بیا، زدن داد جای به خب-

 :گفت اشبرداشته چین بینی و داد تاب و پیچ ابروهایش جین

 !ینمبب رو ل*ک*ل*ا مخزن اون صورت خوادنمی دلم اصال! هرگز_

 :دیدخن قهقه به و گرفت فاصله انگیزش غم دنیای از، هایشزبانی شیرین و جین کنار در همیشه مثل امیلی

 .نکن فکر بهش، خب خیلی-

 ؟کنیمی تحملش طورچه تو فهممنمی-

، رشپس تنها به بعد به ظهر از را فروشگاهش روز هر که بود روتینی آدمی جفرسون. زد بندی نیم لبخند امیلی

 با او واختن یک زندگی از جین و امیلی. بنوشند باهم تا رفتمی دوستانش پاتوق به خودش و سپردمی رانسیسف

 ذاشتهگ لقب او روی، اشهمیشگی نوشیدنِ عادت خاطربه و بود مصرفیبی آدم جفرسون، جین نظر از. بودند خبر

 .انداختمی خنده به را امیلی که ل*ک*ل*ا مخزن. بود

 .ممجبور چون-

 :داد ادامه ترسرحال امیلی که انداخت او به ناراحتی نگاه جین

 .شدم خسته دستش از هم خودم، میرم پیشش از زودی به اما-

 :داد مالش را امیلی یشانه و خندید شیرین جین

 .عزیزم البته-
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 :گفت عجله با امیلی

 .نشده دیرمون تا بدو حاال-

 :گرفت را دستش شیطنت با جین

 !لمی کمال با-

 دو، دمقص به رسیدن از قبل. دوید دنبالش به صدایی پر یخنده با امیلی که کشید خود دنبال را او ناگهانی و

 :گفت و داد پایین را ساندویچ کاغذ امیلی.دادند ادامه مسیر به و کردند تهیه ناهار برای ساندویچ

 ؟نمیشه ناراحت بخوری ناهار خونه از بیرون کهاین از مادرت_

 :داد جواب پر دهان با و زد مرغش ساندویچ به بزرگی ازگ جین

 .هستم تو با که گفتم بهش من و نیست گیر سخت زیاد اون! نه اوم_

 :داد ادامه جین و زد لبخند امیلی

 .میاد خوششون تو از خیلی اونا_

 :گرفت غم از رنگی جین صدای. شد ترپررنگ امیلی لبخند

 .عصبانیه افتادی بریالگا گیر اینکه از من مثل هم مادرم_

 .بجنگد تقدیر با تواندنمی کسهیچ...خب و نمیزد حرف بحث این درباره همیشه. کرد سکوت امیلی

 .پیش سال سه یعنی؛ شد آشنا پدرش فوت از بعد ماه یک، جین با
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. رککال جین یخانواده همسایگی در، بود خریده دیگری یخانه، پدرش هایپول با گابریال که زمانی درست

 یک مثل درست؛ دهد انجام را خانه کارهای که بماند هاآن کنار در بود داده اجازه امیلی به صورتی در گابریال

 جین. اشندب داشته بود ممکن که هاییدوست بهترین به شدند تبدیل، آشنایی هفته یک در امیلی و جین! خدمتکار

 هک کرد مجبور را او، گابریال هایبدهی مدتی از بعد اما؛ بود شده مرهم یک او برای و داشت خبر امیلی اوضاع از

 هک نشد باعث این اما؛ کنند مهیا دیگر ایمحله در ترکوچک ی خانه یک و بفروشد را بزرگ تقریبا یخانه آن

 و گرفت جین از را ساندویچ کاغذ. کنند گرد عقب افکارش تا داد تکان را سرش. برسد پایان به هاآن دوستی

 :گفت

 .نشده دیر تا کن عجله، شو بیخیال فعال-

 :گفت و کرد لمس را امیلی بازوی نرمی لبخند با جین رسیدند باله آموزشگاه به وقتی بعد ربع یک

 .نکن خسته رو خودت_

. فتر انباری سمت به امیلی و تمرینش سالن سمت به جین. شدند وارد و داد پاسخ سر کوتاه تکان با امیلی

 دیدن آموزش برای جین مانند او که چرا؛ کردنمی توجه کدامهیچ به او اما؛ پیچیدمی سرش رد دخترها یهمهمه

 .نبود جااین

 هب ورود با. افتاد راه بهداشتی سرویس سمت به و برداشت را بلند دسته جاروی و سطل، انباری یگوشه از

 را نگاهش. بودند گو و گفت حال در هک شد مواجه بالرین لباس به آراسته دخترهای از کوچکی جمع با، سرویس

؛ فتر باال ارادهبی ابروهایش. شد بلند دخترها یخنده صدای ناگهان. کرد پر را استیل سطل، آب شیر از و گرفت

 .داد هل را توالت در و گذاشت زمین را سطل! سرخوش چه

 .کشید هم در را اشچهره، خورد مشامش به که ایترشیده بوی از

 :زد غر لب زیر
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 !بهداشتی غیر آدمای_

 :داد قرار مخاطب را او ایبچگانه صدای که کرد کثیف توالت آن درون به ورود قصد

 !میاد بهت قدرچه_

 یندهخ با دخترک. کردمی نگاه اون به شیطنت از براق چشمانی با که داد نقشی ریز دختر به را نگاهش سوال با

 :داد ادامه عمیقش

 !جادوییت جاروی و سطل اون با شدی جذاب قدرچه_

 وجار فلزی یدسته دور به اششده حلقه دستِ. افتادند قهقه به دوستانش، اشجمله یافتن پایان محض به

 ار آرامشش باید. بود عمیق نگاه یک و سنگین سکوت یک تنها هاآن به جوابش... ولی؛ بود کردن عرق درحال

 یننش ته دخترها یخنده. دانستنمی آور شرم کاری را نظافت او که چرا؛ هازبان زخم برابر در حتی؛ کردمی حفظ

 :گفت آمیزی طعنه لحن با صورتی مو دختر که شد

 .برسه کارش به بذارید! هابچه باشید زود_

 ضرحا امیلی. شد مشغول و داد تکان سرش محسوس تاسفی با او و رفتند بیرون سرویس از سرخوش دخترها

 .بماند امان در او گزندهای از اما؛ بدهد اشنامادری به را آمدش در و شود تهخس بیشتر آرامشی برای بود

 با ار نفسش و گرفت را اشپیشانی عرق، شد مطمئن سرویس کف هایکاشی و هاتوالت تمیزی از کهاین از بعد

 .کرد فوت بیرون به آسودگی

 دیدن اب پیتر. شد سرویس داخل گاهآموزش پیر نگهبان و مستخدم پیتر که بود سطل درون آب تعویض مشغول

 :گفت و پاشید امیلی روی به را مهربانش لبخند امیلی
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 ؟بود طورچه امروز. کردی دیر دقیقه چند! کن نگاش اوه-

 :گفت راحت و زد لبخندی، بود شده بهتر حالش پیتر دیدن از که امیلی

 .تفاوتی هیچ بدون! همیشه مثل-

 :گفت و برد آب شیر زیر را دستش، بود خبر با لیامی تنهاییِ از حدودی تا که پیتر

 .دارم باور من. کنهمی تغییر روز یک-

 :کرد نگاه امیلی به

 !بزرگ تغییر یه-

 و طلس همراه به، قبل از ترقدرت کم. کرد اشبدرقه رفته باال ابروهای با امیلی و رفت بیرون و زد کوچکی لبخند

 :پراند جا از را او دختری جیغ صدای که نهاد زمین یرو را سطل و شد خم. شد سالن وارد جارو

 !کنم باور تونمنمی! من خدای اوه-

 با و بودند شده جمع، بود شده نصب دیوار به که بزرگ نسبتا بنر یک دوره به دخترها. کرد نگاه صدا سمت به

 :گفت شیفتگی با دختری. کردندمی صحبت یکدیگر با هیجان

 !جذابه قدرچه-

 : گفت دیگری که شد نزدیک هاآن به کشان جارو، تعجب با امیلی

 ؟!جااین میاد داره دانتس جاسپر؟ درسته این-
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 صورتی با، خندان و چهره خوش پسری. بود شده گذاشته نمایش به بنر روی که شد شخصی یخیره امیلی

 آن به اتم امیلی. بود وختهد نگاه امیلی به روشنش چشمان آن با گویی. رنگ خرمایی موهایی و استخوانی تقریبا

 :خوردمی غلت ذهنش در و نگریستمی جذاب یچهره

 ؟!کیه دیگه این-

 .دید ای نوشته که داد سر پایین به را نگاهش

( نانگلستا در شهری)دورهام به باشکوه نمایش یک اجرای برای)...(تاریخ در جوان پیانیست، دانتس جاسپر»

 «آیدمی

 :بازگرداند حال زمان به را او، بود داده قرار خاطبم را او که دختری تند لحن

 ؟زده خشکت چرا! تو هی-

 :داد ادامه اخالقی بد با هم او که داد درشت هیکل دختر به را نگاهش مظلومانه و حرفبی

 !بشه تو نصیب دیدنش کنمنمی فکر_

 و کرد خفه را آهش. بود آمده وجل کنجکاوی رفع محض فقط؛ بود نکرده فکری که او. داد فرو را دهانش آب امیلی

 !برگشت سطلش کنار به

 .بود کاری تمیز مشغول عصر شش ساعت تا

 به ایتقه .بگیرد را پولش تا رفت پیتر نزد به خستگی با و تکاند لباس و شست را صورتش و دست، کار پایانِ

 .شد اتاقک وارد و زد در شیشه

 !پیرمرد سالم-
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 .آورد بیرون پول مقداری و کرد باز را اشکهنه میز کشوی و داد سر ایخنده پیتر

 .نکن شک، جون دختر میشی پیر من از زودتر تو-

 :گفت زنان لبخند و گرفت امیلی طرف به را پول

 .امزنده حاالها حاال من-

 :خندید جانبی و گرفت را پول امیلی

 .توست با حق ؛بله-

 :برد باال را دستش

 .خوش روز-

 !نجوا خانوم خوش روز-

 تتوانسمی. بود مانده ایدقیقه ده جین آمدن تا خب. انداخت سالن رنگ طالیی و بزرگ ساعت به نگاهی امیلی

 مک آفتاب. گرفت جا سکو روی آرامی به و شد خارج آموزشگاه از. کند استراحت بیرونی سکوی روی، آمدنش تا

 گاهن مردمی به سکوت در و کرد قفل هم در را کشدردنا هایپنجه. پیچیدمی هوا در ناشیانه بادی و تابیدمی جان

 . شدندمی رد مقابلش از آرامش با گاه و عجله با گاه که کرد

 دیگر. بیاورد او جای به را شخصی ترسریع هرچه که کردمی صحبت جفرسون آقای با باید حتما فردا

 ونجفرس وجود هم. میشد دردسر رایشب حتما، رفتمی پیش بیشتر اگر. دهد ادامه جاآن در کار به توانستنمی

 !بدخلق گابریالی هم

 .بود عذاب در خانه کارهای به کردن رسیدگی دیر برای گِری و گابریال هایگیری بهانه از هم حاال همین
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 و بست را اشخسته چشمان آلود اخم. کرد پرت را حواسش، کرد گذر خیابان در سرعت با که موتوری صدای

 .کند نوازش را تشصور باد داد اجازه

 !باشد جالب باید؟ دورهام در؟ بود راه در نمایش یک یعنی؛ کرد پرواز بنر آن طرف به ذهنش ناخوداگاه

 .موندیمی منتظر داخل؟ نشستی جااین چرا هی-

 :گفت و برخاست جا از. دید سرش باالی را جین و کرد باز پلک

 ؟بود طورچه کالس، خوبم من نه-

 :گرفت را کتفش و شد درهم صورتش، بود شده زنده برایش بدنش درد جمله ینا با انگار که جین

 !سخت و کننده خسته اوه-

 :گفت امیلی و افتادند راه به رو پیاده در

 ؟دیدی رو بنر اون-

 ؟بنر کدوم-

 .بیاد قراره پیانیست یه. بود ورودی در دیوار روی-

 :گفت و داد جلو را هایشلب متفکر جین

 ؟هست کی حاال، نبود حواسم الاص من؟ واقعا-

 :انداخت باال ایشانه امیلی

 !نشناختمش من-
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*** 

 بعد هفته یک

 :گفت و انداخت بیرون به ماشین شیشه از سریعی نگاه

 .بینمتمی زودی به! مامان نباش نگران-

 :رسید گوشش به تلفن پشت از خش خش کمی با لوئیزا صدای

 ...تو اما؛ ندیدیم رو تو وقته خیلی پدرت و من. باش خودت مراقب لطفا جاس-

 :گفت سرخوشی با و خندید صدا با جاسپر

 !میدم قول. میام من! باتوست حق، مامان ببخشید -

 .بینمتمی، پسرم باشه-

 :شد بلند راننده صدای

 .دانتس آقای رسیدیم-

 :گفت مادرش به خطاب و کرد نگاه بیرون به جاسپر

 .بینمتمی؛ باشه-

 :گفت و زد راننده یشانه به ایضربه. شد بلند صندلی روی از و کرد طعق را تماس سریع

 .کریس ممنون-
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 :خواند را نامش بلندی صدای. پرید بیرون ون از و

 !جاسپر-

 با الکس. ترف جلو و خندید. دید خود استقبال به شاد لبخندی با متر یک یفاصله به را الکس که برد باال سر فورا

 .شد نزدیکش و کرد باز را دستانش شادمانی

 !پسر هی-

 :دز جاسپر کمر به ایضربه الکس و شدند جدا خنده با. کوبیدند هم یشانه به و رفتند هم آغوش در برادرانه

 .اومدی خوش، گذشته زمان خیلی-

 :گفت شیطانش و شوخ همیشگی لحن با جاسپر

 ؟خبر چه. بود شده تنگ دلم منم، پسر درسته-

 :کرد اشاره وزشگاهآم ورودی در به الکس

 .هستن جااون خبرا-

 .فهمید را ماجرا عمق، نوجوان دخترهای کوچک جمعیت به رسیدن و الکس انگشت کردن دنبال با جاسپر

 :گفتند هم با هردو که کرد نگاه الکس به رفته باال ابروهای با

 !اوه اوه-

 به شانه، رویی گشاده با و کشید لباسش هب دستی جاسپر. بود شده بلند دخترها جیغ صدای. افتادند خنده به و

 .شد نزدیک آموزشگاه ورودی در به الکس یشانه
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 وهنح یک به، تیزی صدای با کدام هر دخترها. شد مصادف یکدیگر با ورود راه شدن تنگ و هاصورت شدن واضح

 :دادمی را هاآن پاسخ جمله یه تکرار با جاسپر و کردندمی تحسین را جاسپر

 .متشکرم. بینممی رو اتونهمه زودی به. دارید لطف خیلی دخترها شما، ممنونم خیلی !ممنونم-

 :داد بیرون محکم را نفسش جاسپر. شدند آموزشگاه وارد، گیرنفس لحظاتی از بعد

 .انرژی قدرچه! واوو-

 :گفت کرد نگاهش شیطنت با الکس

 .باشی کرده عادت بهش باید که تو-

 :گفت و ذاشتگ اششانه روی دست جاسپر

 یه ردنک پیدا، کار این از پارت ترینمهم االن و کنم برگزار رو نمایش اون زود خیلی باید من...ببین خب خیلی-

 .ایهحرفه بالرین

 :کرد ضعیف را صدایش الکس

 ؟باشه، کن استراحت یکم فقط؛ برگشتی آلمان از تازه تو! پسر خیالبی اوه-

 یشانه به را دستش و ایستاد جایش در. کرد پوفی و چرخاند کاسه در را چشمانش الکس یبهانه از جاسپر

 :گفت و کوبید الکس

 .هستم اینجا ماه چند فقط و گرفتم تصمیمی یه من! الکس بده گوش-

 :کرد باز را دستانش
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 .بشیم کار به دست زود بهتره پس؛ نداریم زیادی زمان ما؟ بینیمی-

 :گفت کند متقاعد را جاسپر تواندنمی همیدف وقتی. نگریست او به لحظه چند الکس

 .میشه تو حرف، حرف همیشه! خراب کله خب خیلی-

 :گفت و ریخت هم به را دوستش بهترین موهای حالیخوش با جاسپر

 .بزنیم حرف مدیرا با تا بریم پس! اینه آره-

 .بدی توضیح رو اتبرنامه کامل هم من برای باید اما؛ باشه-

 :داد شهل لبخند با جاسپر

 .بریم بزن، خب خیلی-

*** 

 زا یکی در امیلی. بود رفته فرو سنگینی سکوت در و خلوت آموزشگاه که بود شب هشت به نزدیک ساعت

 تنها رهادخت احتیاطیبی توسط پنجره یشیشه شکستن. بود هاخرده شیشه کردن جمع درحال تمرین هایسالن

 .بود امروز اتفاق

 کمر. روانه زباله سطل درون به سپس و کرد هدایت انداز خاک داخل به را شیشه هایتیکه اشدستی جارو با

 !امروز بود ایکننده خسته روز چه. داد بیرون فشار با را نفسش و کرد راست

 ساعت چندین آن از بعد و بود دوستانش با گابریال دورهمی برای که کثیفی هایظرف شستن صبح هاینیمه تا

 او، وظایف انجام و آموزشگاه به خودش رساندن دوان دوان آخر در و لباس فروشگاه در یسفرانس جای به ماندن
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 به گردی که بگوید جفرسون آقای به بود توانسته بین این که بود خوب البته؛ بود کرده ناتوان امروز برای را

 .رودنمی فروشگاهش

 دنشمان به اصرار حتی و آورد بهانه، زد غر یلیام جان به. نداشت را ناگهانی استعفای این انتظار جفرسون آقای

 .نداشت کردن قبول جز ایچاره، دید را امیلی بودن مُصر وقتی اما؛ کرد

 ختوبی گری و گابریال جانب از که بود امیدوار دل در. انداخت غروب درحال خورشیدن به نگاهی سالن یپنجره از

 رد لحظه یک در. شود گرفته خاکش تا کشید پنجره چوب رچها دور به و برداشت را رنگ سفید یپارچه. نشود

 .شد خودش ی خیره و کرد مکث. شد چشم در چشم خودش با آینه

 هدف ار زمین کمرنگش لبخند. رفتندمی پرواز صِ*ق*ر آینه این مقابل در که دخترهایی بودند شانس خوش چه

 .گرفت

 ،کمرنگش لبخند. دارد هم دیگری لطف هاکردن دیر این آمدمی نظر به اما؛ شد خسته زیاد امروز که بود درست

 .شد پررنگ و شیرین

 وصمخص که کوتاهی سفید صورتی لباس عالقه با. رفت نفره تک کمدهای طرف به و انداخت کناری به را پارچه

 .کرد وارسی را دارنگین لباس، براق چشمانی با. کشید بیرون را بود باله

 کنترل بدون! ایپارچه نقاب یک؛ کرد کمد درون به نگاهی. بود کرده پنجه ویر به چرخیدن س*و*ه دلش چقدر

 .برداشت هم را آن و کرد دراز را دستش

 .شد خیره خودش به، سری تا سر یآینه در و گرفت صورتش مقابل را حریر نقاب اختیاربی

 مثل ؟نکند امتحان چرا پس! کند غوغا توانستمی حریر یپارچه این پشت، نوجوان و تنها دختر این، امیلی این

 ...پس؛ دیدندنمی را او. نبود کسی که حال! قبل هایفرصت
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 .رفت لباس تعویض اتاق طرف به هیجان با و شد امید از سرشار دوباره هفته چند از بعد

 پایین و باال آموزها کار اسامی روی را نگاهش، بینی ریز با و داشتمی بر قدم عجله با اطرافش به توجهبی

 گانیبای به را او تنها، گذاشتن منت کلی از بعد که برسد جونز آقای خدمت به حسابی خواستمی دلش. بردمی

 .نکرد او به کمکی هیچ و فرستاد

*** 

 :کرد زمزمه لب زیر

 .داریم کار خیلی جااین! پسر اوه-

 هک ساعت این در. کرد اهنگ را اطرافش متعجب. رسید گوشش به ضعیفی و آرام موسیقی صدای لحظه همین

 ؟!موسیقی صدای این پس،نبود کسی

 ار مادرش که چرا. خودش به بود نگفته ناسزا کم هم بابت این از که بود خودش فقط داشت اطالع که جایی تا

 .رسید باز نیمه در یک به که برداشت جلو به قدم چند صدابی و آهسته. بود گذاشته منتظر

 ...که دبر جلو سر کنجکاوی از پُر

 آن میخ جاسپر. ید*ص*ق*رمی بال سبک اطرافش از غافل شده جمع موهای با، پوشیده سفید صورتی دختری

 .بود شده خشک صحنه

 و دبرمی هوا به دست موسیقی گرفتن اوج با و خوردمی چرخ پا یپنجه روی، مکان و زمان به توجه بدون امیلی

 .پریدمی باال
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 خوش دختر آن یچهره تا کرد در نزدیک را سرش شده گرد چشمانی با زیبایی و هنر آن یزده حیران جاسپر

 .ببیند را هیکل

 ؟!کیست دختر این پس؛ بود نگرفته آزمونی کسی از هنوز که او

 از سنگین یپوشه، تمام حواسیبی با شد باعث، حریر نقابِ زیر صورتِ آن دیدن برای اشزیادی شدن خم

 .شود پرتاب زمین روی صدا با و بخورد سر دستش

 مشکی یپوشه به زدن چنگ با سپس و کرد نگاه را اطراف ترس با دزدها همانند و پرید جا از زده هول جاسپر

 .شد پنهان دیوار پشت و برداشت خیز عقب به،رنگ

 از دش نگران. ندید چیزی اما؛ کرد نگاه ورودی در به و شد متوقف جایش در چیزی افتادن صدای شنیدن از امیلی

 .باشد دیده را او کسی نکند کهاین

 :گفت لب زیر

 !لعنتی-

 .رفتمی خانه به زودتر هرچه باید. دوید اتاقک طرف به و کند صورتش از را نقاب

*** 

 کرد آویزان دیوار میخ روی را کلید. شد خانه داخل حیاط کردن طی از بعد و داد هل را حیاط رنگ آبی و کوچک در

 به قدمی ترس از امیلی. شد ظاهر مقابلش وحشتناک اخمی با، گری ناگهان که کرد کج تاقا سمت به را راهش و

 :کرد جدا تنش از روح گری کلفت صدای. برداشت عقب

 ؟بودی جهنمی کدوم االن تا-
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 چونهم گری! را نفهم زبان موجود این کند لعنت خدا. انداخت گری خشمگین چشمان به هراسانی نگاه امیلی

 :غرید دریدن برای شدن آماده درحال دیوی

 ؟گفتم چی نشنیدی؟! شدی کر-

 الگابری. آمد بند زبانش و رسید خانه دیو به دادن پس جواب وقت دوباره. داد قورت را دهانش آب لرزش با امیلی

 :گفت و زد پوزخند اوپن بر تکیه با و شد نمایان گری پشت از آرامش با

 .بده بهش داری اتاحمقانه هایتوجیه اون از اگه؟ چیه-

 :گفت و انداخت او به نگاهی چندش با گری. کرد انتخاب را سکوت دوباره، درمانده امیلی

 ؟نه گذاشتم آزاد زیادی رو تو-

 :گفت و انداخت باال ابرویی تای پسرش شیر تایید برای گابریال

 .شده خودسر خیلی چون؛ رسهمی نظر به طوراین -

 تبرداش ترسیده و زیر به سر امیلیِ طرف به گامی حرص با. باشد کرده دریافت ایاجازه انگار حرف این با گری

 :برد باال را دستانش و رفت عقب فورا امیلی که

 ...مجبور من...م. کشید طول آموزشگاه توی کار! کن صبر نه نه نه-

 :فشرد محکم و زد چنگ را ظریفش بازوی،جهش یک با و نسپرد گوش گری

 رو تو هایبازی معصوم گول من اما؛ هستن اینا تو همیشگی هایبهونه. نده تحویل پرت و چرت من به-

 !خورمنمی

 :گفت مرتعشی صدای با. دادمی نجات را خودش باید اما؛ بود گرفته بغضش. شد مچاله درد از امیلی صورت
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 ..ببین..خورممی قسم..نه نه-

 :گفت تند تند و کشید بیرون پول از ایدسته و اشکهنه جینِ شلوار جیب در برد فرو دست

 .شد دیر قدراین، این خاطربه. کردمه کار پول این ببین-

 :گفت رنجش با و کرد درازشان گری طرف به

 .شما برای شهمه! بگیر-

 روی، اشمغرورانه لبخند سپس؛ شد حرکتبی، زدندمی چشمک او به که رنگ سبز پول دسته آن دیدن با گابریال

 فقیر یخانواده یک با که بودند کرده ر*ا*م*ق و خرجی زیاد قدرآن، امیلی پدر فوت از بعد. شد ظاهر هایشلب

 :گفت داری کش «هوم» داده باال ابروی با و زد عمیقی پوزخند گری. نداشتند تفاوتی

 !میشی آدم داری حاال! درست حرف یه شد این..خب-

 کاش. شد خیره گری به فروغ بی و باخته رنگ نگاهی با یامیل. کشید امیلی انگشتان میان از شدت با را پول

. دکن بیان را بزرگش هیکل از ترسش عمق توانستمی کاش. بیاندازد تف اشکریه صورت به توانستمی

 .نحیفش بدن و تن شدن کبود با بود مساوی حرف کلمه یک که چرا ؛نداشت جراتی چنین که افسوس

 :توپید او به غلیظی اخم با خاطر همین به. بود متنفر یامیل معنادار هاینگاه از که گری

 !اتاقت تو گمشو؟ زدی زل چی به-

 اتاق به سرعت با بعد و خورد تلو تلو امیلی. داد هل کنارش به را او، امیلی سر پشت دستش ی پنجه گذاشتن با و

 رها آن روی را خودش و رفت اشرفته در زوار ینفره یک تخت طرف به جانبی و سست. بست را در و برد پناه

 .کرد
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 .باشد گذشته گوشش بیخ از خطر انگار که داشت را کسی حس. فرستاد بیرون اشسینه اعماق از آهی

 بیرون ار کشیدمی تصویر به هم کنار در را مادرش و پدر که کوچکی عکس و برد بالشتش زیر به دست آرامی به

 .محو، بالشت سفیدی در و شد روانه شمشچ کنار از، بیچارگی روی از اشکی قطره. آورد

 :شد شبش آن یجمله آخرین، وارش ناله یزمزمه

 .شده تنگ براتون دلم، ذاشتیننمی تنهام کاش-

*** 

 ارک آمد و رفت و هاصحبت یهمهمه. برد بین از را بودنش مات و کشید ویترین یشیشه روی دقت با را پارچه

 .دبو پا به آموزشگاه سالن در آموزها

 قدم مه که دید را جونز آقای بلند و رنگین موهای همه آن میان، تصادفا که برگشت عقب به و بست را ویترین در

 .بود آشنا برایش هاآن از یکی یچهره. بود جوان پسر دو

 کی با سپس و گفت جونز آقای به ایجمله دست تکان با خرمایی مو پسر آن دهد خرج به دقت کهاین از قبل

 صدای با و دکوبی هم به را دستانش ناگهانی حرکتی با. ایستاد بود سرش پشت که سفیدی سکوی روی، بلند گام

 :گفت بلندی

 ؟کنیدمی توجه لحظه چند! هابچه سالم-

 محجوبی لبخند جاسپر. نگریستند او به جایشان در توقف با و شدند اشمتوجه، بودند سالن در که کسانی تمام

 :گفت و زد

 .حالمخوش دیدنتون از، هستم دانتس پرجاس من-
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 .است دیده کجا را او که آمد یادش حال. گفت دل در باالیی بلند «آهانِ» اسم این شنیدن با امیلی

، کردنشان آرام برای جاسپر. انداخت جوشش به را جوان آموزان کار ذوق و هیجان، خودش معرفی با جاسپر

 :گفت و داد باال را دستانش

 جراا نمایش یه کردم ضبط تازگی به که تراکی تک برای دارم قصد من. جاماین چرا من که دارید رخب احتماال-

 .دارم احتیاج بالرین یک به که کنم

 :کرد صحبتش یادامه چاشنی لبخندی

 که بلق دفعات مثل درست. کنم انتخاب جااین از رو بالرین اون، گذاشتم خودم با که قراری طبق داشتم دوست-

 .پیشرفت شما برای هم و تنوعِ من برای هم کار این. میشد انجام دیگه جاهای کار این

 .شد بلند هاپچ پچ و هاکشیدن «او» صدای

 شده رجاسپ صورت یخیره کوچک جمعیت آن پشت بود اشچاشنی تعجب هم کمی که تفاوتبی نگاهی با امیلی

 :گفت و شد ظاهر کنارش جین لحظه همین. دادمی گوش تنها و بود

 ؟شده خبر چه-

 و دکر انرژی پر را صدایش و کوبید هم به را دستانش جاسپر. دهد آب گوشی و سر تا برداشت جلو به قدمی و

 :گفت

 نآزمو توی باشه نمایش این یستاره مایله که کسی هر که شده داده ترتیب آزمون یه خاطر همین به...پس-

 ؟نیست سوالی، کنه شرکت
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 جاسپر. زدن نامفهوم های حرف به کردند شروع همه و رفت هوا به دخترها جیغ صدای، لهجم این گفتن محض به

 خبرهای آمدمی نظر به. انداختند یکدیگر به نگاهی زمانهم جین و امیلی. دادمی تکان را سرش خنده با تنها

 .است راه در آموزشگاه این در بزرگی

 :کردند سکوت همه جونز آقای صدای با

 .تمریناتشون سر برگردن هابچه نمونده باقی صحبتی اگه انتسد آقای خب-

 .متشکرم، جونز آقای نه-

 رکتح یک با و شود خیالبی نتوانست. شد اشمانع چیزی انگار...که شود دور گردهمایی این از تا چرخید جاسپر

 :گفت و چرخید عقب به

 .کرده مشغول رو فکرم که هست هم دیگه موضوع یه راستش! آم-

 :داد ادامه سپس و کرد تردید روی از ثیمک

 .ید*ص*ق*رمی زیبایی به داشت که دیدم رو دختر یه تمرین هایسالن از یکی تو من، پیش روز دو-

 :شد سخت صدایش

 !پری یک مثل درست، بود آروم و نرم خیلی اون حرکات خب و-

 :کرد عوض را فضا بامزه ایجمله با جونز آقای

 !باش آروم فالط، دانتس آقای باشه-

 محکم ار دستش در یپارچه، اششده حبس نفس با امیلی. کرد امیلی به خاصی نگاه جین. افتادند خنده به همه

 :نالید دل در و فشرد
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 ؟!طورچه! دیده رو من اون! لعنتی لعنتی لعنتی-

 ونهگچه؟! نبود موزشگاهدرآ تنها او فقط مگر؟! بود ممکن طورچه. کند مهار را بُهتش کرد سعی، قدرتش یهمه با

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده جاسپر؟! بیفتد اتفاق این بود داده اجازه

 .کنه معرفی بهم رو اون، شناسهمی رو دختر اون کسی اگه بگم خواستم فقط من، خب خیلی! باشه باشه-

 :داد ادامه و انداخت جمعیت به مطمئنی نگاه

 .دارم نیاز بهت من! پیشم بیا لطفا...که بگم بهش خواممی جاستاین اگه و-

 دلی و غمزده چشمانی با..امیلی اما؛ کردند تشویق جیغ با را او و شدند احساساتی جمله این تاثیر تحت دخترها

 نممک غیر؟ جاسپر دیدن برود؟ بود افتاده درونش که بود دردسری چه دیگر این. بود شده خیره او به، شوریده

 !بیفتد توانستنمی هرگز اتفاق این! بود

 *** 

 :گفت و کشید پایین را شلوارش یپاچه جین

 ؟نمیگی بهشون چرا خب-

 :زد کمرش به را دستانش معترضانه جین. کرد نگاه جین به، نامحسوس ایغره چشم با امیلی

 ؟ترسیمی چرا پس ؛کنیمی رو کارها این تو فقط چون؛ بودی تو یده*ص*ق*ر که اونی دونممی که من؟! چیه-

 :شکست را سکوتش ناراحت و کالفه امیلی

 ...نه و رو موقعیت نه دارم رو پولش نه من، دونیمی رو من وضعیت تو! لطفا جین-
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 :گفت اعتراض با جین. بود متنفر، ندارد را گابریال یاجازه بگوید کهاین از. نداد ادامه را حرفش کالفه

 !گیریمی سخت خیلی تو-

 :گفت شده عاصی و کرد گرد را چشمانش امیلی

 .دارهن انتظاری چینهم خدمتکار یه از هم کسهیچ البته و؟! میاد من سر به چی بفهمن دوتا اون اگه دونیمی تو-

 :گفت ناراحتی با جین

 .نداره ربطی هاغریبه به تو زندگیِ-

 :گفت آرام و دوخت خیابان به را نگاهش امیلی

 .توئه نظر این-

 :کشید آه ناچار به جین

 .بمون منتظرم! خب یلیخ-

 .شد دور امیلی از و

 شنیدن از بعد. بود کرده سواری دوچرخه س*و*ه جین و بودند شده خارج آموزشگاه از که بود ایدقیقه چند

 در هک رسیدند نتیجه این به هردو و بود کرده تعریف برایش را چیز همه امیلی، جین اصرارهای و جاسپر هایحرف

 آن در تواندنمی که داشت اعتقاد امیلی. دیده را او جاسپر فقط بلکه ؛نشده جاسپر حضور متوجه امیلی زمان آن

 شناخته از امیلی. کند متقاعد را او داشت سعی جین و بود محال این ذهنش در. باشد داشته حضور نمایش

 .ترسید می شدنش
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 را ایناخواسته لذت، انداختمی سایه افکارش یپرده در صحنه روی بر ص*ق*ر که گاه هر، هم دیگر سوی از

 .بود دردسر خود، او برای کار این انجام. توانستنمی او! نه اما؛ کردمی احساس

 :مدآ بود دوچرخه دو بندِ دستانش که درحالی جین،صدای که کرد پرتاب کناری به را پایش جلوی یریزه سنگ

 !کمکم بیا-

 :گفت و گرفت تشدس از را ایدوچرخه سر و شد نزدیکش فورا امیلی

 .خونه برگردم باید من؟ بود وقتش حاال-

 .ببر لذت فقط؛ امیلی نزن غر-

 .دنبو هم بلد بنابراین؛ بود نشده دوچرخه سوار اشزندگی در وقتهیچ او. بزند فریاد خواستمی دلش امیلی

 !جین عجیبی خیلی تو-

 :گفت و شد دوچرخه سوار خیالیبی با جین

 !همینه مادرمم نظر-

 :گفت مکث با و انداخت دوچرخه به نگاهی امیلی .زد رکاب و

 ؟!هست هم ایدیگه راه مگر کردن امتحان جز-

 :گفت بلند، خوردمی چرخ واردایره طورهمان جین. انداخت دوچرخه طرفآن را پایش و انداخت باال ایشانه

 !است کرایه، نیاری سرش بالیی باش مواظب-

 :گفت و گرفت را رخهدوچ فرمان خنده با امیلی
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 !جین متنفرم ازت-

 .خندید قهقه به جین

 .شدند خارج آموزشگاه از صحبت حال در الکس و جاسپر

 زد دریا به دل. بود آمده خوشش انگار. خندید ارادهبی. نهاد ها پدال روی و کرد جمع را پاهایش، تعادل کم امیلی

 .زد را رکاب اولین و

 آن در سواری دوچرخه درحال که خورد دختری دو به چشمش، کردمی بتصح الکس با که طورهمین جاسپر

 :گفت امیلی به رو بلند شیطنت پر رجین.بودند خلوت و بزرگ خیابان

 .دارم دوستش من؟ نه جالبه-

 .نگفت چیزی و خندید امیلی

 را یزچ همه گویی. دبو افتادن شُرُف در لحظه هر و لرزیدمی دستانش. میزد رکاب کارانه محافظه و ترسان ترسان

 . بردمی لذت اشلحظه از و بود سپرده فراموشی به

*** 

 :گفت او یسینه به ایضربه با و رساند پایان به الکس با را اشمکالمه جاسپر

 .منتظرم-

 طی را زیادی مسیر. داشت دوچرخه کردن کنترل در سعی که امیلی. شد دور او از و داد تکان را سرش الکس

 .دید خودش مقابل را ایچاله که بود نکرده
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 و شد متعجب، دید که ایصحنه از که دوخت چشم دختر دو آن به دوباره خیالبی و کرد فوت را نفسش جاسپر

 .داد دست از را تعادلش، کرده هول و ترسیده امیلی. کرد دویدن به شروع

 .چرخاند چپ به را فرمان، چاله در تایر افتادن از قبل که بود این دهد نشان توانست که العملی عکس تنها

 اام؛ کرد برخورد اشناجی به محکم امیلی. گرفت را کمرش دست دو ناگهان که شود چپ زمین روی بود نزدیک

 روی دستی که بود مانده هوا در کج دوچرخه. دارد نگه را خودش کرد سعی کوتاه آهی با. نیامد فرود زمین بر

 :گفت گوشش کنار انزن نفس نفس صدایی. نشست اشصندلی

 .باش مواظب، آروم آروم-

 طرف به،کرده رها را آن و آمد پایین دوچرخه از نگرانی با،بود خورده رقم لحظه چند در که صحنه آن دیدن با جین

 .دوید امیلی

 با هک چرخید عقب فورا و کرد جدا را بود کرده گیر عقب چرخ یبرامده پیچ به که شلوارش پایین دست با امیلی

 :فتگ تند و گرفت را امیلی بازوی نفس نفس با جین؟! جاسپر. شد درشت حیرت از هایشچشم اشناجی دیدن

 ؟خوبه حالت؟ شد چی-

 :گفت کوتاه و کرد نگاه دختر دو آن به لبخند با و کرد راست درجایش را دوچرخه جاسپر

 .سالم! احتیاطیبی-

 :زد نمایی دندان لبخند و دهآم خود به سپس و شد متعجب اول،جاسپر دیدن با جین

 !سالم اوه-

 :نگریست امیلی یپریده رنگ صورت به جاسپر
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 .افتاد اتفاقی چه که دیدم طرفاون از من؟ خوبی-

 :گفت سپس و کرد نگاه کرد اشاره جاسپر که طرفی به گنگی با امیلی

 .تونکمک از ممنون، خوبم من..من-

 ؟!صحبت و هفاصل این با؟! دانتس جاسپر! کردنمی باور

 :کرد دراز را دستش جاسپر

 ؟شما و هستم جاسپر من. کنممی خواهش-

 یهپنج در را ظریفش و کوچک دست تردید کمی با. باشد ندیده را او که دادمی حق. شد خیره او دست به امیلی

 :داد قرار جاسپر یکشیده

 .واتسون امیلی-

 :داد آشنایی دست خندان هم جین

 .دیدم آموزشگاه تو رو شما نم، هستم کالرک جین-

 :گفت خوشحالی و تفاهم از حالتی با جاسپر

 ؟درسته، هستین آموز کار هم شما پس! واوو-

 :گفت خوشحال و تند جین

 !بله-

 :پرسید لبخند با و که دوخت چشم گیج امیلیِ به جاسپر
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 ؟درسته، طورهمین هم تو-

 :افتاد من من به، افتاده گیر امیلی

 ...خب...آم...من-

 :داد نجات را او جاسپر پشت از الکس ناگهانی حضور که بدهد جوابی چه دانستنمی

 ؟جاییاین تو، جاس هی-

 :کرد کوتاهی یخنده جاسپر. بگوید دروغی نشد مجبور که کرد تشکر خدا از دل در آسودگی با امیلی

 .کردیم پیدا جدید دوستای میاد نظربه..آمم بله-

 :کرد دستی پیش جین که کرد نگاه نوجوان جینِ و یامیل به لبخند با الکس

 ...و هستم جین من-

 :کرد اشاره امیلی به

 .امیلی دوستم-

 :برد جلو دست هم الکس

 .حالمخوش دیدنتون از، مِنسون الکس-

 :گفت و داد تکان سری جاسپر که شد انداز طنین سکوت لحظاتی برای. خندید ناز از پر جین

 .بینمتونمی عدب، بریم باید ما...خب-
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 :داد تکان تیک یک مثل، اششقیقه کنار را انگشتش دو و رفت عقب عقب

 .باشید داشته خوبی روز-

 :داد تکان دست برایشان شیفتگی با جین. رفت او دنبال به و کرد خداحافظی خنده با هم الکس

 !بای بای-

 :زد دستش به آرامی یضربه کمرنگی لبخند با امیلی

 .دختر باش آروم-

 .مودبه خیلی جاس، کن نگاشون..امی اوه-

 :گفت دهنده هشدار لحنی و معنادار لبخندی با امیلی

 ؟!جاس-

 :گرفت خود به متفکری ژست، لوندی با و خندید دل ته از جین

 !اصیل بلوندِ مو، بود جذاب هم دوستش خب-

 :زد تشر مالیمت با امیلی

 !کافیه...هی-

 ؟نگفتی براشون تخود از چرا راستی هی! باشه باشه-

 .جین نداشت لزومی-
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 :گرفت را بازوهایش و ایستاد امیلی مقابل جین

 خودت خاطربه شده هم بار یک. کنی امتحانش باید من نظر به! نده دست از رو شانس این، امی بده گوش-

 .بسه شدن قایم، کن زندگی

 خواستمی دلش، جین مانند هم خودش که بود این حقیقت. شد غرق جین چشمان صداقت در حرفبی امیلی

 ؟!توانستمی طورچه...اما؛ دهد انجام را کار این

 *** 

 تهگف جاسپر که آزمونی قرار از هفته یک. داشتمی بر قدم رو پیاده در افکارش در غرق، اضطراب روی از اخمی با

، آن از جدای و بودند دندا آزمون و تمرین مشغول همه. بود شلوغ وقتی هر از بیشتر آموزشگاه. گذشتمی بود

 کند فراموش بود کرده سعی هفته یک این تمام. بود کرده مشغول شدت به را امیلی فکر جین هایصحبت

 .بیاید بیرون فکرش از توانستنمی، نمیشد انگار اما؛ را قلبش یخواسته

 هم جسارت نه. بود کرده هانپن را خودش، بار دو هر که بود دیده را جاسپر دور از بار دو تنها هفته یک این در

 .را قدرتش نه و داشت را او با صحبتی

 را فتهه یک! افتاد خواهد اتفاقی چه، ببیند توالت سنگ کردن تمیز درحال را او جاسپر اگر که دانستنمی اصال

 !قلبش پیروزی شد اشنتیجه اما؛ کرد تقال

 !گری و گابریال اجبارِ به نه، دهد مانجا خودش یخواسته به را کاری شده که هم بار یک خواستمی

 یاجهب به رسیدن با. داد نخواهند نشان خوبی رفتار که دانستمی. بود هاآن العمل عکس از ترسش بیشترین

 بد هم باراین البته؛ نداشت همراه تلفن وقتهیچ او گابریال لطف به. شد داخل و کشید استرسی پر نفسِ، تلفن

 .کند معرفی را خودش داشتن قصد امیلی که چرا؛ نشد
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 ظرمنت و گرفت را شماره. آورد بیرون کیفش را بود شده نوشته آموزشگاه دفتر ی شماره آن در که کاغذی تکه

 :پیچید گوشی در جونز آقای صدای اینکه تا شد سپری گیری نفس لحظات. میزد شدت به قلبش. ماند

 ؟بفرمایید -

 :گفت لرزان صدایی با و زده هول

 .مگیرمی رو وقتتون که ببخشید، هستم آموزشگاه دخترای از یکی من..من! بخیر روز، جونز آقای مسال..س-

 :شد راحت جونز آقای صدای. داشت آمد و رفت آموزشگاه در هم او. نگفت دروغ

 ؟برمیاد من دست از کمکی، کنممی خواهش! عزیز سالم-

 .کنم صحبت باهاتون آزمون اون به راجع خواستممی من-

 ...برات من کنی شرکت آزمون تو خوایمی اگه خب؛ باشه-

 :گفت حرفش میان صبربی و داد فشار دست در را گوشی امیلی

 ...من...من واقع در. نیست پذیر امکان من برای متاسفانه اما؛ هستم متوجه من...من نه...نه-

 ؟هست مشکلی-

 :گفت سریع. داد بیرون را نفسش و بست را چشمانش امیلی

 .دیدن رو من دانتس آقای و یدم*ص*ق*ر هاسالن از یکی تو، وقت آخر که هستم دختری همون نم-

 :زد فریاد مبهوت جونز آقای

 ؟چرا؛ دنبالته مصرانه جاسپر؟! بدی نشون رو خودت نمیای چرا پس؟! تویی دختر اون؟! چی-
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 :گفت ضعیفی صدای با و گزید را لبش امیلی

 .تونمنمی من-

 ؟کنی معرفی رو خودت میشه. نه ما ولی؛ شناسیمی رو ما یهمه تو معلومه که طوراین ،ببینم وایسا-

 :گفت محکم. باخت می را خود نباید، زد پس را ترس امیلی

 نه اما ؛کنم شرکت آزمون تو خواممی من، کنید همکاری من با هم شما اگه جونز آقای. بمونه باقی راز یک بذارید-

 .بقیه مثل

 ؟بدیم انجام کاری چه باید ما؟ رطوچه یعنی-

 یک با؟! نه را خودش اما؛ ببینند را او ص*ق*ر طورچه حال. بود نکرده را این فکر. ماند کار جایاین در امیلی

 :گفت آنی تصمیم

 .کنممی خبرتون من-

 یرد خیلی باش مواظب فقط؛ زدی زنگ که میدم اطالع جاسپر به من، هستیم منتظر! مرموز دختر خب خیلی-

 .نکنی

 :زد شیرینی لبخند ناخوداگاه امیلی

 .ممنونم-

 و تانداخ در به را کلید. میشد انجام حتما این. افتاد راه خانه مقصد به شادی با و گرفت خداحافظی جونز آقای از

 .انداخت شانخانه کثیف و کوچک حیاط به را نگاهش. شد داخل
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 چندانی تفاوت ارواح یخانه با خانه این و اندشده ژمردهپ هم شانکوچک یباغچه هایگل که بود سالی چند

، امیلی ندید با که شد حیاط وارد غلیظ اخمی و عصبانی صورتی با گابریال، شود خانه داخل کهاین از قبل. نداشت

 :زد فریاد آمده پیش موقعیت از زده حرص

 ؟!چیه این-

 بلند اخگست لحنی با گابریال؟! بود شده چه بارهدو. رفت عقب کمی و بست پلک محکم، بلندش صدای از امیلی

 :گفت

 ؟!کردی چیکار لباسم با ببین؟! کری مگه احمق یدختره-

 با که کرد باز را آن و برداشت را سفید پیراهن و شد خم نگرانی با امیلی. کرد پرتاب زمین روی محکم را لباس و

 :ترساند را او گابریال تناکِوحش و بلند صدای. شد متعجب، آن روی صورتی هایلکه دیدن

 فکر! ؟کنیمی سرپیچی تو ولی؛ منه کارهای دادن انجام تو یوظیفه گفتم تو به من؟! کنیمی بازی من با تو-

 !مردیمی گرسنگی از هاخیابون توی تو نبودم من اگه؟! بگیری انتقام ازم تونیمی کنیمی

 :گفت گابریال هایزبان زخم به پاسخی بدون متزلزل امیلی

 .نیست من کار-

 :کشید فریاد خشم پر گابریال

 ؟!نه منِ کار حتما پس-

 :کرد تکرار و دوخت زمین به نگاه امیلی

 .نکردم من-
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 وتاهیک نگاه با. شد حیاط داخل، کردمی آشنا یکدیگر با را ابروانش همیشه که کمرنگ اخمی با گری، لحظه همین

 :گفت و زد پوزخند. داده جواب کارش شد متوجه، ادرشم عصیانگر چشمان و امیلی رنجور صورت به

 ؟زده گندی چه باز؟ شده چی-

 باهوش رقدآن اما ؛بود بد بختش چه اگر. کرد نگاه بود پوشیده گری که رنگی قرمز شرت تی به خیره خیره امیلی

 عمرش در بار یناول برای گری. نبود ذهن از دور به. دهد تشخیص را شرت تی روی اتوی خط و تمیزی که بود

 صوممع صورت به نفرت با گابریال! امیلی انداختن دردسر به برای هم آن، بود انداخته ماشین درون را لباسش

 :گفت و کرد نگاه امیلی

 !پا و دست بی احمقِ! ننگ یلکه بمیری کنممی آرزو-

 .رفت خانه داخل به و کرد رد را در دم یپله دو کوبان پا و

 :گفت آرامی صدای با و شد خم امیلی طرف به بدجنسی با گری

 !حقته-

 هک بود ممکن، کشید سینه اعماق از آهی. شد خارج حیاط در از زنان سوت و خندید کارش ینتیجه از سرخوش و

 ؟!شود خالص مخمصه این از

 هرفت وفر تاریکی در که انداخت شانکوچک هال به نگاهی. شد خانه داخل و گرفت مشتش در را پیراهن جانبی

 .بود

 .نبود سروصدا از دور به کردنش روشن که کوچک تلویزیون یک و ایقهوه مبل دست یک
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 یراهنپ و انداخت کار به دوباره را شویی لباس ماشین. رفت آشپزخانه به، لباس تعویض از بعد و رفت اتاق به

 !دسیسه پشت دسیسه. بود گرفته دلش. انداخت درونش را گابریال

 :بزند فریاد گابریال منفیِ صورت در خواستمی دلش

 ؟!کنی سیر رو من شکم بخوای که دادی پول من به کی تو-

 گری به تری هیزم چه دانستنمی اصال. گذاشتمی سرش منت او حاال و آورد می در را خانه مخارج او، بوده تا

 .کند فرار دستشان از توانستمی کاش. کردمی چنین هم او که بود فروخته

*** 

 :گفت کردمی جا به جا دستش در را خرید هاینایلون سختی به که درحالی ینج

 .شدم دردسر هم تو برای که متاسفم واقعا من، امی-

 :گفت و افتاد راه جین دنبال به، دستانش در تنقالت پالستیک با و زد کوچکی لبخند امیلی

 .باشم باهات تونممی من که باشی حالخوش باید تو! نگو رو این-

 جین مکک به توانسته، رودمی دیگری کارِ دنبال به که گابریال زدن گول با بگوید؟ بگوید توانستمی چه این جز

 :فتگ و دوخت اطرافش به را نگاهش بدخلقی با جین. گفتنمی دوستش به را چیزی چنین هرگز او، نه؟ بیاید

 ؟کنم رسیدگی بهش باید که داره ارتباطی چه من به مادرم یخاله دختر تولد فهممنمی من-

 :گفت تعجب و اعتراض با و برگشت عقب به ناگهانی

 !کنن برگذارش ما یخونه تو خوانمی تازه-
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 !نگیر سخت-

 :زد نق و کوبید زمین به پا جین

 .گیرنمی رو استراحتم وقت، دارم درس من. نمیاد خوشم کار این از من-

 :خندید آرامی به امیلی

 .بیچاره جینِ-

 !گیرممی ازشون رو قاممانت-

 :گفت و داد هل جلو به را او دستش پشت با امیلی

 .بریم بیفت راه فعال، خب خیلی-

 :گفت حرارت با جین. کرد براق را هایشانصورت، تابستان آفتاب. آمدند بیرون که هاغرفه هایبان سایه از

 .بخوریم خنک چیز یه بیا !گرمه خیلی هوا-

 :گفت فورا امیلی

 ...باید ما...جین نه اوه-

 :گفت و گذاشت زمین را هاپاکت، امیلی به دادن فرصت بدون جین

 .میام االن-

 :گفت بریده و کرد نگاه جین رفتن به، مانده باز تعجب از دهانی با امیلی
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 .آه! هی-

 بان هسای ار دستش، کرده اخم. تابیدمی رحمانهبی خورشید. کرد نگاه اطرافش به و داد بیرون محکم را نفسش

 .کرد صورتش

 بود ارانتظ از دور به جین از. رفتندمی سو آن به سو این از کنان جوش و جنب، پُر دست با که شد خیره مردمی به

 .بیاید جایی چینهم به خرید برای که

 ماین شارآب میدانِ یک. مرغوب نسبتا اجناسی با عادی مردم برای بود بازاری جاآن و بود مرفه یخانواده از جین

 دبو گرفته خوراک از که فروشگاهی. بودند گرفته هافروشگاه را دورش تا دور که بود شهرک آن وسط هم کوچک

 !پوشاک تا

 !بود کرده انتخاب خرید برای را عمومی خیلی جای یک، ایافسانه انتقام همان خاطربه جین حتما

 و نیبی ریز و دقت کمی با. خورد آشنا و جوان پسر ود به چشمش ناگهان. گرفت میدان سوی آن از نگاه تا امیلی

 :کرد زمزمه لب زیر. شد مات، هاآن شناخت

 ؟دوباره! من خدای اوه-

 .نه نگاهش اما؛ برگشت اششنوایی بود بهشت در یخ دو دستانش در که جین صدای با

 !عالیه قدرچه ببین بگیر-

 دست مچ با جین. بودند هالواشک کردن تست حالدر که بود الکسی و جاسپر یخیره. نخورد تکان امیلی

 :گفت و زد او به ایضربه

 ؟شده چت هی-
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 :برگشت جین طرف به نگرانی با امیلی

 !جاناین کیا ببین. افتادیم دردسر تو کنم فکر-

 دهز فتشگ الکس و جاسپر دیدن با، دقت ثانیه چند و مسیر کردن دنبال با جین. داد نشان را رو به رو انگشت با

 :خندید

 !اسالعاده فوق این؟ دردسری چه! من خدای اوه -

 :گفت و برداشت را هاپالستیک سریع

 !شونپیش بریم باش زود-

 :گفت عجله با امیلی

 ؟چرا. کن صبر-

 !امی بجنب؟! نه چرا-

 :کرد غر غر خود با و کشید بلندی نفس کالفه امیلی. شد دور او از جین

 !بینندمی رو ام اونا نریم هم ما اگه حتی-

. شد ترواضح برایشان الکس و جاسپر صورت، فروشی ترشیجات یغرفه به رسیدن با. افتاد راه جین دنبال به و

 :گفت که آمد جاسپر صدای. بود دو آن تماشای محو نمایی دندان لبخند با جین

 !الکس بریم بزن-

 :گفت ایشده یرغافلگ حالت با. دید را دوستش و امیلی که آورد باال را سرش و
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 !زیبا دختران؛ ببین رو جااین واوو-

 :زد لبخند دخترها روی به و رفت جلو و شد هاآن متوجه الکس

 .هابچه سالم-

 :گفت شادمانه جین اما ؛زد گیجی لبخنده تنها امیلی

 !خوبی سورپرایز چه، سالم -

 :داد تکان سرش تایید برای جاسپر

 ؟نه گرمیه روز! البته -

 :گرفت را رقشع الکس

 ؟کنیدمی چیکار جااین شماها-

 :گفت زبانی شیرین با و شد جا به جا درجایش جین

 !جشن تدارکات-

 اطرخ همین به. است کرده سکوت زیادی که شد متوجه امیلی. شدند خیره امیلی دهان به و گفتند «آهانی» هردو

 :گفت و زد لبخند

 ؟شماها و-

 :داد جواب مهربان و تند جاسپر

 !گردش کمی-
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 :کرد نگاه الکس به

 .نمیشه جمع موناطراف کسی چون؛ بود عالی که-

 :گفت رفته باال ابروهای با امیلی که داد تحویلش ژکوندی لبخند الکس

 ؟نیستین معروف زیاد یعنی این-

 :تفگ و خندید بلند امی یبامزه بودنِ رُک از جاسپر ناگهان که انداختند یکدیگر به نگاهی الکس و جاسپر

 !شاید دیگه جاهای ولی؛ نه جااین! دقیقا بله-

 .افتادند خنده به نفر چهار هر بار این

 :گفت هاگرفته برق همانند جین ناگهان

 .بدم ادامه باید، موندم جا خریدام از من! بزرگ خدای اوه-

 :گفت و کرد استفاده فرصت از، خواسته خدا از امیلی

 .کن عجله پس ،درسته اوه -

 :گفت جین به رو وقار با، جنتلمن الکسِ

 .کنممی تونکمک من باشید مایل اگه-

 :شد خیره الکس به شیفتگی سر از ایدخترانه ناز با و شد متوقف جین

 ؟!واقعا-
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 :گرفت جین از را هانایلون و کرد هدیه جوان جین به لبخندی الکس

 .دیممی انجامش باهم! میل کمال با البته-

 پرجاس! بود نکردی باور جین. کردمی نگاه بودند شده صمیمی سرعت این با که دو آن به مبهوت و مات امیلی

 :گفت سرحال اما؛ کوتاه

 !بینمتمی، اطرافم همین منم، باشه-

 از لیامی. زد چشمک و داد تکان دست امیلی برای شیطنت با جین. کوبیدند هم به را هایشانمشت، الکس با و

 دو آن از را نگاهش جاسپر صدای با! دارد سر در اینقشه که فهمیدمی جین نگاه برق از. کرد کوتاهی خنده بهت

 :گرفت

 ؟بریم تونیممی-

 :داد جواب گیج و گنگ

 !بله...ب اوه-

 :کرد دراز راه طرف به را دستش جاسپر

 .بفرمایید-

. ودندب حرکت در نامشخصی مسیر در آرام و ساکت. برداشت قدم کنارش در و زد لبخند او احترام و ادب به امیلی

 دلش هم طرفی از. بود برده لذت بسیار جاسپر رفتار ادب و کالم لطافت از اما؛ کردمی خجالت احساس امیلی

 :آمد رفح به خودش خاطر همین به. بیاید نظر به زبانبی و کوچک جاسپر نظر در، شرم از سکوتی با خواستنمی

 .باشید دخترها از گرفتن آزمون درحال االن کردممی فکر-
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 :داد جواب فورا، بود خاص امیلیِ طرف از کالمی منتظر گویی که جاسپر

 ؟کنیمی شرکت آزمون تو؟ چی تو. کنم استراحت یکم خواستم. نه امروز اما ؛درسته بله-

 :زد کمرنگی لبخند. است آموز کار هم نیز او که کردمی خیال جاسپر

 .بله جین اما؛ کنمنمی فکر من-

 ؟کنینمی شرکت چرا تو-

 :گفت کوتاه و انداخت زیر را سرش شرمندگی با امیلی

 ...خب-

 :رساند اتمام به را بحث فورا. کندمی دخالت او زندگی در دارد کرد حس جاسپر

 !باشه-

 :گفت نبود راحت بابت این از که امیلی. انداخت فاصله شانمیان دوباره سکوت

 !دبو جالب دورهام تو آزمون این فکر-

 :گفت هیجان با، بود دیده خود با موافق یک که جاسپر

 .کنند امتحان رو شانسشون همه که خواستم و بار اولین برای. کردم انتخاب رو جااین هم همین برای بله-

 :شد ناراحت قسمتی تا کمی امیلی صدای

 ؟چرا-



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 .برسه وبخ جاهای به و کنه پیشرفت آدم میشه باعث! خوبه خیلی هنر دادن نشون چون-

 ؟تو مثل-

 :زد لبخند جاسپر

 .من مثل-

 دو با، این از قبل او. دانستمی هم را بود نمایش این یکننده هدایت که جاسپر نظر حال. رفت فرو فکر به امیلی

 :داد ادامه کردمی نگاه رو به رو به که طورهمان جاسپر. بود آرام نا اما؛ بود شده کار به دست دلی

 به تا کنه تالش خوادمی زندگی از که چیزایی و هنرش برای باید آدم، نیست آسون موفقیت به رسیدن البته-

 .برسه هدفش

 :گفت بنابرهمین

 ؟داد خرج به شجاعت هنرت برای باید که اینه تو نظر پس-

 :گفت انرژی پر جاسپر

 .بریمی لذت و میشی راضی زحماتت نتیجه از که وقته اون چون! دقیقا-

 :گفت و زد ملیحی لبخند امیلی

 .شدم متوجه-

 نشده مانپشی تا گرفت تصمیم امیلی. رسیدند نما آبشار میدان به. زد نمکینی لبخند و خاراند را سرش جاسپر

 . دهد خرج به جسارت داشت قصد. کند مشخص جونز آقای با را مکان و زمان
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 :گفت و بود شده خیره کوچک آبشار به که جاسپری به کرد رو

 .گردمبرمی االن من-

 :خورد تکانی جاسپر

 .باشه اوه-

 و دوید سمتش به، تلفن باجه اولین دیدن با. شد دور او از محکم و تند هاییگام با و زد جاسپر به کوچکی لبخند

 قایآ صدای، پیچید گوشش در که بوقی پنج از بعد. ماند منتظر و گرفت را آموزشگاه دفتر یشماره. شد داخل

 :آمد جونز

 ؟بفرمایید باله گاهآموزش-

 :گفت عجله با امیلی

 ...امی من سالم آ-

 !بماند ناشناس باید که افتاد یادش به ناگهان

 .گرفت تماس باهاتون پیش هفته دو که امکسی همون من-

 :پرسید شک با جونز آقای

 ؟فراری بالرین-

 :زد لقب این به لبخندی امیلی

 ...خب-
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 !منتظرته صبرانهبی اسپرج، گرفتی تماس باالخره من خدای اوه-

 .است کنارش در هم االن همین انرژی پر و عجول جاسپرِ که دانستنمی! جونز آقای بود خیال خوش چه

 ...تا بگم بهتون رو مکان و زمان خواستممی..من؛ بله-

 .بگو...کنممی یادداشت! حتما حتما-

 آقای. ددا جونز آقای به را تمرین هایسالن از کیی نشانی و فردا ظهر از دقیق ساعتی، تمرکز لحظه چند با امیلی

 :گفت و نهاد بود نشسته پشتش که میزی روی را خودکار جونز

 بعجی این...دیدنمون به میای داری ولی؛ بشناسه رو تو کسی خواینمی تو! دونیمی رو آدرس مطمئن قدرچه-

 ؟نیست

 :گفت و شد جا به جا جایش در امیلی

 .برم باید من، بیایید گفتم که جاییاون به شد که زمانش فقط؛ اشیدنب موضوع این نگران-

 .بینیمتمی !خب خیلی! خب خیلی-

 و دآم بیرون باجه از! دادمی انجامش باید. توانستمی او. گزید را لبش استرس با و داد قرار جایش در را گوشی

 .کردمی صحبت جین با باید. افتاد راه دوستانش طرف به آرام آرام

 گو و گفت حال در خوشی سر با، بودند رسانده جاسپر به را خود بود ایدقیقه چند تازه که الکس همراه به جین

 .دید را امیلی و چرخاند را سرش ایلحظه برای که بود

 و ردک سوال روی از اخمی جینی. بیاید نزدیکش به که داد عالمت فورا، شد نگاهش متوجه کهاین محض به امیلی

 .رفت او طرف به و انداخت باال ایشانه جین. کرد تکرار را حرکتش دوباره امیلی که داد تکان ار سرش
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 :پرسید جین، شدند که نزدیک

 ؟ایستادی جااین چرا؟ شده چی-

 :گفت آرام و گرفت را جین دست امیلی

 .گذاشتم رو قرار جونز آقای با من..جین-

 :گفت زده شگفت جین

 !عالیه این خدا وای؟ واقعا؟ چی-

 .دارم نیاز پیتر و تو کمک به من !کن گوش فقط؛ ترآروم-

 ؟زمانی چه، باشه-

 .فردا-

 :کرد اضافه و گذاشت میان در جین با را داشت سر در که اینقشه

 !نمیگی هم کلمه یک حتی کسهیچ به-

 :گفت حالخوش و خیالبی جین

 .نباش نگران دونممی-

 :کشید را دستش امیلی

 .کن جمع رو حواست پسرا پیش-
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 :کرد اخم ظاهری دلخوری با جین

 !باشه راحت خیالت که گفتم-

 :فتگ کالفه، بود الکس با صحبت حال در که جاسپر. بازگشتند الکس و جاسپر کنار به، شانتوافق از بعد

 .متنفرم کاری مخفی از واقعا من، دونیمی که تو-

 :پرسید و گرداند دو آن میان را نگاهش جین

 ؟اومده پیش لیمشک-

 :پرسید جاسپر به رو الکس

 .میشه مشخص چیز همه آخرش، نباش نگران که گفتم؟ دختر اون دوباره-

 :پرسید جین و انداختند یکدیگر به نگاهی جین و امیلی

 ؟دختر کدوم-

 :گفت خنده با الکس

 .گذاشته کار سر رو جاس که دختر یه-

 :گفت الکس به رو اعتراض با جاسپر

 !هی-

 :داد ادامه و خندید دوباره الکس
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 ؟شنیدید حتما، زد حرف آموزشگاه تو بهش راجع که دختره یه منتظره جاس-

 :گفت شده کنترل بودند آمده در صدا به برایش خطر هایزنگ انگار و بود فهمیده را چیز همه که امیلی

 ؟خب-

 اون ظرمنت صبرانهبی جاس نتیجه در و کرده صحبت جونز آقای با! کنه شرکت آزمون تو خوادمی که رسیده خبر-

 .دیداره

 در وا ص*ق*ر از جاسپر پذیری تاثیر این از هنوز امیلی. نشود آشکار اشخنده تا فشرد هم به را هایشلب جین

 :گفت خود با. بود تعجب

 ؟!بوده جالب براش قدراین یعنی-

 :پرسید جاسپر به رو کنجکاوی با

 !؟بوده خوب قدراین دختر اون یعنی-

 :گفت شگفتی با جاسپر

 داره میومد نظربه! ه*ص*ق*بر اون مثل که بودم ندیده رو کسهیچ حاال تا! بود العاده فوق اون نه اوه؟ خوب-

 .کنم باورش تونمنمی! کنهمی پرواز

 .بیندمی لحظه آن در را خود،تصوراتش در غرق جاسپر گویی. شد جاسپر براق نگاهِ محوه امیلی

 .بود شده سرخ، اششده مخفی یخنده از که کرد نگاه جین به و داد بیرون را نفسش

 :گفت جاسپر به رو. زد تشر او به چشمانش با و کرد کوچکی اخمی
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 .میشه پیداش باالخره، نباش نگران-

 جین از نگاه جاسپر. کرد ایسرفه تک و شد مسلط خود بر فورا. رفت سوی به هانگاه که خندید هوابی جین

 :داد امیلی هب و گرفت

 ؟زنممی حرف کی به راجع دارم دقیقا من که دونیمی تو مگه-

 ناولی من من با. است ندیده آموزشگاه در جدی طور به را او جاسپر که کردمی فکر این به باید، شد هول امیلی

 :گفت را آمد ذهنش به که را چیزی

 !گفته برام جین آ..من..من-

 :گفت که جین به رو

 !؟جین درسته-

 :داد جواب تندی به سپس و کرد نگاهشان تعلل با ایلحظه جین

 !طورههمین بله بله-

 :داد تکان سر آرام، بود شده خاموش اشکنجکاوی شمع که جاسپر

 !آهان-

 :گفت و پاشید جاسپر سفید پیراهن به را آبش پر مشت الکس لحظه همین

 .شدم خسته من؟ بریم بیای خواینمی تو! وراج هی-

 :گفت بلند و پرید جا از آب سردی از جاسپر
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 !دیوونه هی-

 زده حرص، بود دیوانگی هر یآماده که جاسپر. آورد در جاسپر برای شکلکی الکس. افتادند خنده به امیلی و جین

 :گفت

 !نمیرم جایی نرسم تو حساب به من تا حاال-

 از امیلی و کشید جیغ زدههیجان ینج. کشید آب درون به را او و رفت الکس طرف به. شد آبشار حوضچه وارد

 :زد فریاد الکس. افتاد خنده به هاآن حرکات

 .نکن...نکن-

 :گرفت را اشیقه جاسپر

 !جناب عالی حتما-

 به رو و رفت جلو بدجنسی با جین. شد آب از خیس الکس خدادادی طالییِ موهای. کرد فرو آب درون را سرش و

 :گفت جاسپر

 .کنممی کمکت منم-

 خرید هاینایلون. کند تجربه را شیطنت این هم او خواستمی دلش. خندیدمی و کردمی نگاه ها آن بازی به امیلی

 :گفت بلند حوضچه در گذاشتن قدم با و برد عقب را

 ؟!است منصفانه کنیدمی فکر؟! یک به دو-
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. جین کشیدن در سعی امیلی و داشت جاسپر کردن مهار در سعی الکس! جانانه بازی آب یک شروع شد این و

 آن روی ایلحظه برای داشت حضور اطراف آن در کسی هر نگاه و بود پیچیده محله در هایشانداد و جیغ صدای

 :گفت و زد پس را امیلی خنده و جیغ با جین. میشد کشیده نفر چهار

 !کمک-

. شیدک جیغ خنده با لیامی که گرفت را او بازوی حرکت یک با و چرخید امیلی طرف به خیس صورتی با جاسپر

 :گفت نفس نفس با الکس

 ...اذیت رو من یار هی-

 جین اب زدن کله و سر به مجبور و ماند باقی نیمه حرفش شد پاشیده صورتش به جین توسط که آبی مشت با

 :گفت کردمی هدایت عقب به را او که طورهمان. گرفت را امیلی بازوان شیطنت با جاسپر. شد

 ؟ها؟ هستی اون یار-

 کردمی زهبام را او که ترسناکی لحن با جاسپر. کرد نگاه جاسپر به و رفت عقب عقب خنده با خیس سراسر امیلیِ

 :گفت

 ؟کنممی چیکار نیستن من با که کوچولوهایی دختر با من دونیمی-

 کنان ندهخ و تند و خواند لحنش را جاسپر پلید فکر. دید را کوچک آبشار که انداخت سرش پشت به نگاهی امیلی

 :گفت

 !کنینمی رو کار این تو نه! نه نه اوه-

 :گفت آرام آرام و داد تکان سر شده شیطان جاسپر
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 .بکنم رو کار این خواممی دقیقا! چرا چرا-

 کنار ار امیلی جاسپر. خندیدند قهقهه به الکس و جین و زد کوتاهی جیغ امیلی. داد هل آبشار زیر را امیلی هوابی و

 را شچشمان و ریخت بیرون را دهانش آب امیلی. شد خیره سفیدش و براق صورت به صدا بی ایخنده با و کشید

 :گفت غیظ با. کرد پاک

 .شدممی خفه داشتم! ایدیوونه تو-

 یتیصمیم باعث بود که هرچه اما؛ نبود مشخص، جوش و جنب از پر بازیه آب یا بود شاناخالق مَنِش تاثیر تحت

 :گفت و زد عقب را امیلی یگونه به چسبیده موی دسته پررنگ لبخندی با جاسپر. بود شده ریابی

 !نمیدم اجازه، نباش نگران نه-

 تنتوانس. شد خیره جاسپر رنگ شکالت چشمان به، بودند گرفته آرام اشزده شتاب هاینفس تازه که امیلی

 خود هب هردو. شد باز جاسپر گوشی زنگ صدای با ایشانلحظه چند نگاه یگره. کند مخفی را شیرینش لبخند

 .آمدند

 آبشار زیر سکوی روی از امیلی. داد پاسخ را تماس، هاآن از شدن دور از بعد و رفت بیرون حوضچه از جاسپر

 :گفت گرفتمی را موهایش آب که درحالی جین. کرد جدا تنش از را رنگش ایسرمه پیراهن و برخاست

 ؟بود کاری چه دیگه این واقعا-

 :گفت خنده با و داد تکان و گرفت دست در را پیراهنش پایین الکس

 !دیره گفتنش-

 :داد عقب را موهایش الکس. آمد طرفشان به زده بهت صورتی با جاسپر که خندیدند سه هر
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 ؟شدی ترسیده تیغی جوجه یه شبیه چرا؟ شده چی-

 :زد لب جاسپر که خندید هوابی امیلی

 !نمیشه باورم-

 :گفت لکسا به رو جین

 !کردن غافلگیرش کنممی فکر-

 :گفت متعجب و بلند جاسپر ناگهان

 !میاد( دختر) اون-

 :گفت متعجب الکس

 ؟!کی؟! چی-

 :کرد اشاره موبایلش به هیجان با جاسپر

 .کرده مشخص رو زمان یه! میاد گفته و گرفته تماس مرموز دختر اون، بود جونز آقای-

 :گفت خنده با لکسا و گرفتند را مطلب جین و امیلی

 .شدم حالخوش! خوبه خیلی! هی-

 :گذراند ذهن در امیلی

 !دادند خبر بهش زود چه-
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 :گفت دل در و انداخت میزد لبخند راحت خیال با که جاسپر به نگاهی

 !بیام بر پسش از امیدوارم-

 :گفت امیلی که بود شدن تیره حال در آسمان

 .بود خوبی روز، بریم باید دیگه ما...خب-

 .رفتند خیابان طرف به دوان دوان خداحافظی از بعد و شد همراه او با هم جین

 .رساند خانه به دویدن با نیز را خود و سپرد تاکسی به را خریدهایش و جین

 هرش هایخیابان در گشتن درحال گری همیشه مثل که فهمید، بود رفته فرو تاریکی در که خانه احوال دیدن با

 !اشعجوزه دوستان جمع در مطمئنا هم گابریال. مردم اذیت و آزار مشغول و است

 نقشع بد هایارباب برای شامی تا رفت آشپزخانه به، خیسش هایلباس تعویض از بعد و داد بیرون را نفسش

 .کند تهیه

*** 

 شمچ نتمری سالن به منتظر که بود ساعتی یک، کارها انجام از بعد امیلی. بود آموزشگاه کاری آخر هایساعت

 تمام اما؛ کاری پنهان با هرچند ؛دهد نشان جاسپر خصوصا و داورها به را هنرش بود قرار امروز. بود دوخته

 .بود جایش سر اضطرابش

 رکدخت آمدن بیرون با. برسد پایان به خوبی به کارش که داشت امید دل در تنها و بود کرده هماهنگ را چیز همه

 .کرد نگاه راستش سمت به سرعت با امیلی، گرفتندمی ونآزم آن در که سالنی از مشکی مو
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 به ود هر و داد تکان را سرش امیلی. زد چشمکی و شد او متوجه، بود امیلی منتظر کوچکی یکیسه با که جین

 :گفت و داد امیلی دست به را کیسه جین، در به رسیدن با. افتادند راه پشتی در طرف

 .هست اطراف به حواسم من! بگیر-

 :کرد نگاهش قدردانی با میلیا

 !جین ممنون-

 :اورد در شکلکی جین

 !باشی موفق و کنممی خواهش-

 خوبی. شد کن رخت وارد اطرافش کردن چک از بعد و کرد تازه را نفسش امیلی. شد دور امیلی از سرعت با و

. نداشت خبر درها این بودن از کسی او و پیتر جز. داشت هم کن رخت در مخفی در یک که بود این تمرین سالن

 .کردمی عجله باید

 که یاباله لباس با را هایش لباس فورا! ساعت سر درست، میشد شانپیدای داوران باقیه و جاسپر دیگر کمی

 گهن مو گیره با و کرد جمع سرش باالی را دارش حالت مشکی موهای. کرد تعویض، بود کرده تهیه برایش جین

 :کرد زمزمه استرس با. داشت

 !رسنمی االن، رسنمی االن-

 :کرد نگاه را اطرافش تندی به

 !باشه نکرده فراموشش جین امیدوارم! مونده جا چیز یه-
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 دوز ننگی و سفید نقاب. شد حالخوش حریر نقاب لمس با که برد درونش به دست و برداشت را کیسه و شد خم

 .انداخت خود به نگاهی آینه در. بست صورتش به را شده

 آینه رد دخترک آن بودن ایحرفه ذهن در توانستمی. ببیند را رنگ مشکی چشمانی با جذاب دختری وانستتمی

 !داشت را موقعیتش اگر البته؛ ببیند را

 کن رخت در. بزند عقب را افکارش تا داد تکان شدت به را سرش، داشت قرار آن در که ایلحظه آوردن یاد به با

 .آمدندمی همکارانش و جاسپر االن. شد سالن داخل و ردک باز را بود سالن به رو که

 صدای و شد باز در لحظه همان که رفت داشت قرار سالن یگوشه در که پخش دستگاه طرف به لرزش با

 :گفت که آمد شخصی

 ؟اینجاست االن( دختر) اون یعنی-

 :گفت دیگری صدای

 ؟بشه داخل که ندیدیمش چرا پس-

 .میزد امان بی امیلی قلب

 حضور متوجه، اول لحظه همان در که جاسپر. بود کرده مشت را دستش، جوان مرد چهار آن به کرده پشت

 .بود شده خشک جایش در، بود شده سالن در قامت خوش دختری

 :گفت داور دو آن به رو دقتیبی با جونز آقای

 ...باید ما! لطفا باشید آروم-
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 با که دچرخی عقب به تردید با امیلی. ماند ناتمام جونز آقای یجمله، امیلی توسط پخش دستگاه شدن روشن با

 به آخر در که چرخاند هایشانصورت روی را نگاهش! ستجدی چیز همه که شد متوجه نفر چهار آن دیدن

 :گذراند ذهن در جاسپر. رسید شده میخ نگاه آن با جاسپر

 ؟!خودشه واقعا-

 :تگف دل در و گرفت عمیقی نفس و بست پلک امیلی

 !وقتشه-

 پا یپنجه روی به جلو به قدم یک با و گرفت مقابلش دایره نیم حالت به را چپش دست، موزیک شدن شروع با

 یامیل. بود امیلی یخیره حرکتبی جاسپر و بود گرفتن رنگ درحال دیگر داور دو آن و جونز آقای نگاه. چرخید

 .زد چرخی و نهاد زمین روی را چپش پای یپنجه

 و هادست و شد خم هاآن سوی به و رفت نفر چهار آن طرف به کوتاه و تند هایقدم با، موزیک ریتم شدن تند با

 :خورد تکان جونز آقای هایلب. برد باال را پاهایش از یکی

 !واوو-

 :گفت دل در نفسبی امیلی

 !کن کمکم خدایا-

 به سوزنده نگاهی گاه، نرم سقوطی اهگ، کردمی پرواز گاه. کرد چرخیدن به شروع و رفت عقب سرعت با و

 !رحمانهبی دلبری گاه، جاسپر
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 فرار ودب وقتش حال و شد قطع موسیقی صدای. گرفت آرام باالخره هیجان با که تا گذشت گیر نفس ایدقیقه دو

 بل صدابی و انداخت زیر به سر امیلی. کرد سروصدا پر تشویقی به شروع داور دو آن همراه به جونز آقای! کند

 :زد

 !بجنب بجنب-

 :گفت حالیخوش با جونز آقای

 ؟دختر بودی کجا حاال تا تو! بود العاده فوق-

 امیلی .برداشت جلو به قدمی هوابی، آمده بیرون رویا از گویی که جاسپر. کرد نگرانی و ترس روی از اخمی امیلی

! کیست مرموز اما؛ خاص دختر این فهمیدمی باید! کرد جبران را جاسپر حرکت، عقب به قدمی با زده هول

 ...که بگوید چیزی تا کرد باز لب حواسبی

 :گفت نفس نفس با و گرفت قرار چهارچوب در هراسان جین ناگهان

 !کمک...کمک-

 :گفت تعجب با جونز آقای. شد خیره او به اشتیاق با امیلی

 ؟!شده چی-

 !دیده آسیب پیتر کهاین مثل...پیتر-

 اما ؛رفتند دنبالش به هم دیگر داور دو آن که دوید بیرون و گفت بلندی« ؟چی» جمله این شنیدن با جونز آقای

 با ینج. چرخاند جاسپر و جین بین را نگاهش امیلی. بود امیلی درگیر سوال پر و منتظر نگاهی با مردد جاسپر

 :گفت ترسیده ظاهر به لحنی
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 .بده خیلی حالش اون! لطفا اوه؟ کمک نمیاید شما-

 امیلی هب نگاهش که حالی در و کند مقاومت نتوانست جاسپر. کرد رفتن به مجبور را او جاسپر دست گرفتن با و

 :گفت آسودگی با و نهاد قلبش روی را دستش، شدن تنها محض به. شد خارج سالن از تردید با، بود

 !خدا ممنون-

 در دوباره. داد هل کیسه درون به را باله لباس. پوشید را هایشلباس نور سرعت با و دوید کن رخت درون به

 کسچهی. کرد اطراف به نگاهی ترس با. شد پنهان کناری دیوار پشت و رفت بیرون و کرد باز را کن رخت پشتی

 !اندشده جمع موهایش که شد متوجه که داد قرار صورتش روی را دستش و کشید آسودگی سر از آهی. نبود

 !خدا اوه-

 سالن سمت به و گرفت عمیقی نفس. داد تکان را سرش و کرد آزاد موهایش حجم یانم از را سر گیر عجله با

 .افتاد راه آموزشگاه اصلی

 صحبت درحال و اندگرفته را صندلی روی بر نشسته پیتر دور که دید را جین و داورها تر طرف آن کمی

 :گفت پیتر. شد نزدیک هاآن هب تند هایقدم با و انداخت ایگوشه به را لباس یکیسه راهش رمیان.هستند

 .بود اتفاق یک، خوبم من نباشید نگران-

 :گفت و زد زانو دادمی ماساژ را پایش مچ که پیتر کنار کند رفتار عادی کردمی سعی که درحالی امیلی

 ؟نیستی مراقب چرا-

. بود رینبال دختر آن فکر در هنوز بیچاره جاسپرِ. انداخت کوتاهی نگاه بود ایستاده سرشان باالی که جاسپر به و

 :گفت عجله با جین
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 .بده نشونش دکتر یه به بریم بیا-

 رفته فرو نقشش در خوب چه کاه زیر آب یدختره! بگیرد جین بازوی از محکمی نیشگون خواستمی دلش امیلی

 :گفت و کرد مخفی را اشخنده پیتر! بود

 .شده ترآروم دردش، نیست نیازی نه-

 :گفت ناراحتی با بود شده وجدان عذاب دچار ارانگ که جونز آقای

 .کمکت میارم رو یکی من، هاپله باالی بری نیست الزم کارها انجام برای دیگه! پیر پیترِ-

 :گرفت را او بازوی و کرد استفاده فرصت از امیلی. نگفت چیزی و زد لبخند پیتر

 .اتاقکت به برگردی کنممی کمکت من بیا-

 را یترپ امیلی، اتاقک به ورود با. شدند متفرق هم آموزها کار، هاآن شدن دور با و برخاست جا از امیلی کمک با پیتر

 :گفت و کرد رها

 .نمیشد تو کمک بدون، پیتر ممنونم-

 :گفت تررنگ پر را چروکـهایش و دادمی چین را چشمانش که لبخندی با پیتر

 .کنممی خواهش اما؛ کنیمی چیکار داری دقیقا دونمنمی کهاین با-

 :زد صدایش پیتر که برود بیرون تا کرد گرد عقب و خندید امیلی

 ؟امی-

 :برگشت امیلی
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 ؟بله-

 !بشی موفق امیدوارم، آرزوهات دنبال برو-

 شده سرخ یقیافه با را جین که شد خارج اتاقک از. داد تکان را سرش و زد لبخند، اشجمله درک از بعد امیلی

 :گفت ایمزه با حالت با. دید ای

 ؟!شده چت تو-

 :گفت داشت نظر زیر را اطراف چشم با که درحالی جین

 !کشتمتمی خودم افتادیممی گیر اگه-

 :زد لبخند سخاوت با امیلی

 ...نیو گیر که حاال، نباش نگران-

 را اشناگهانی حضور انتظار! شد درشت چشمانش و ماند دهانش در حرف مقابلش در جاسپر ناگهانی حضور با

 .نداشت

 :پرسید عجیبی حالت با جاسپر

 ؟خوبه حالش-

 :داد جواب تعجب با. است پیتر به جاسپر منظور شود متوجه امیلی تا شد تلف زمان ایلحظه

 !بهتره-

 :داد تکان سر گیج جاسپر
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 .خوبه-

 :کرد استفاده جاسپر سکوت از جین

 !بعد تا خب-

 :گفت همقدمبی جاسپر که کشید خود دنبال را امیلی دست

 !کن صبر-

 امیلی هب رو سوال روی از اخمی با جاسپر. برگشتند عقب به ترس با سپس و شدند متوقف کوتاه لرزشی با هردو

 :پرسید

 ؟بودی کجا تو-

 :داد قورت را دهانش آب امیلی

 ؟بودم کجا که چیه منظورت؟! ها-

 :داد تکان را دستش. نرسانده درست را منظورش فهمید جاسپر

 ؟بودی کجا تو افتاد هاپله روی از پیتر که زمانی ینها منظورم-

 دکر ایسرفه تک. شد هم در صورتش، داشت که زیادی استرس بخاطر بازویش در جین هایناخن رفتن فرو با

 :گفت لکنت با و

 !کالسم یعنی...کارم سر معلومه خب..خب-

 :گفت و کرد ایخنده کت بامزه. شد قانع جمله همین با دیدهمی منطقی را جواب که جاسپر
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 !باشه...درسته اوه-

 :داد تکان دست نمکین لبخندی با سپس

 !میبینمت بعدا! ببخشید-

 محکم ار نفسش آسودگی و حرص با جین، جاسپر شدن دور با. داد تکان دست برایش تظاهری لبخندی با امیلی

 :داد بیرون

 ؟ها هستی که متوجه! بفهمه بود نزدیک! خدا آه -

 :داد هل را جین کالفگی با امیلی

 .نشد چیزی...بیفت راه خب خیلی-

 :گفت نگرانی با و افتاد لباس یکیسه یاد به لحظه یک

 !لباس یکیسه جین! جین-

 :گفت گیج جین

 ؟کیسه کدوم-

 .میام االن من برو تو. دادی بهم که همون-

 ؟!میری کجا؟! چی-

 رفط به و برداشت را رنگ را خاکستری یکیسه دیوار کنار از. دوید سالن سوی آن به جین به توجهبی امیلی

 :داد جین به را کیسه امیلی و شدند خارج آموزشگاه از. برگشت جین
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 .باشه تو پیش، بگیرش-

 :گرفت را کیسه نق نق با جین

 .چرخممی شهر توی مونخونه هایزباله با دارم کنهمی فکر ببینه رو من هرکی-

 به هک کاری دادن انجام از زیرپوستی خوشحالی یک. داشت خوبی احساس. شد خیره رو به رو به و خندید امیلی

 :کرد هایشریه وارد را اکسیژن، بسته هاییپلک با و کرد باز را دستانش. بود خودش یخواسته

 !خوبیه روز چه امروز آه-

 :گفت غرغرو هایپیرزن لحن با جین

 .باشی نمایش یه یتارهس قراره تو باالخره! باشه خوب بایدم بله بله-

 :گفت و خندید آرام امیلی

 .جین نیست معلوم چیز هیچ-

 :گفت افاده با جین

 و عشق از لبالب دلی با، شده خسته گشتن تو دنبال در به در از که وقتی جاسپر کار آخر! دونممی من نه-

 ...میگه و گریه زیر زنهمی و آموزشگاه سالن وسط میاد ملتمس چشمانی

 :کرد آلود بغض و لرزان ار صدایش

 !میرممی تو دوری از دارم من! بده نشون من به رو خودت و بیا من مهربون ای! من زیبای عشق اوه-
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 هقهق به، کردمی تصور احواالت آن در را جاسپر که هرگاه و خندیدمی جین ی بامزه اداهای به سرخوشی با امیلی

 :گفت برید بریده. افتادمی

 !کافیه جین اوه-

 :داد ادامه هیجان با و نشد بیخیال جین

 عادهال فوق دختر اون میگی و میری جلو مغرورانه لبخندی با، پوشیدی رو هافرشته لباس که حالی در هم تو و-

 !منم

 :گفت اشخنده میان از سختی به امیلی

 .زنمنمی حرف احمقانه قدراین وقتهیچ من-

 :برد باال را ابروهایش جین

 .بفهمن باید که خرهباال! هرچی-

 :پرسید مقدمهبی و

 ؟!بشی خبر با نتیجه از خوایمی طورچه تو-

 :گفت خیالبی امیلی

 .زنممی زنگ-

 ؟!واقعا-

 .بله-
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 !باشه-

*** 

 :گفت لبخند با و گرفت را مخمل لباس یجعبه امیلی

 .رسونممی رو خودم من! کولین خانوم ممنون-

 انداختمی خط را هایش لب کنار که لبخندی با و زد کنار را اشگونه ویر رنگ طالیی موی تار کولین خانوم

 :گفت

 .برسون گابریال به رو من سالم. کنممی خواهش-

 .بخیر روز! حتما-

 .عزیزم خوش روز-

 طورچه مهربانی این به کولین خانوم که داشت تعجب جای برایش. افتاد راه به زنان قدم و شد رد آب جوی از

 هم ریالگاب کاش ای ولی ؛بود گابریال یعالقه مورد خیاط کولین خانوم که هرچند؛ داده را گابریال با یدوست به تن

 .نداشتند یکدیگر با مشکلی دیگر گونهاین. بود تاثیرپذیر کمی

 نبدو لیامی حضور حس با گابریال. دید کشیدن سیگار درحال را گابریال که شد حیاط داخل و انداخت در به را کلید

 :زد طعنه او به نگاه

 .رسیدن دراز و دور راه از خانوم باالخره-

 :داد نشان را جعبه و رفت جلو موقر و آرام امیلی

 .شده آماده. آوردم رو لباستون-
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 :گفت و فرستاد بیرون هایشریه از را دود گابریال

 .اتاقم تو بذارش-

 .خانوم بله-

 ...که کرد رفتن قصد

 !هی-

 :چرخید عقب به فشرده هایلب اب و شد متوقف جا در

 ؟خانوم بله-

 .دارمنمی نگه مُفت تورو من؟ نداشت دادن انجام برای کاری آلینا-

 :داد جواب و داشت نگه خفه سینه درون را آهش! منت، سرکوفت، طعنه با؛ کرد مچاله را قلبش دوباره

 ...رو شونخونه باالی یطبقه خوانمی دیگه روز دو-

 :گفت ایزننده و بلند صدای با و فشرد محکم را یشهاپلک گابریال

 .خوامنمی اضافه توضیح! کافیه-

 :شد گرفته صدایش و کرد مشت را دستش امیلی

 .بدم انجامش تا میرم من-

 :زد سرخوشی لبخند، داشت آمدن قصد زودی به که پولی خبر از گابریال
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 .دارم برنامه براش! خوبه-

 :ندبز فریاد خواستمی دلش امیلی

 !نداری حقی هیچ تو، منه زحمت مزد دست! منه پول اون-

 ! نمیشد، نتوانست اما

 القهع سکوت و تاریکی به قدرآن گابریال چرا فهمیدنمی! تاریکی در غرق همیشه مثل. شد خانه داخل زیر به سر

 قطع همیشه برای؛ هخان تلفن همانند هم برق که کردمی گمان، کردنمی روشن را اتاقش المپ گاهی اگر. دارد

 !است شده

 فکر یدنپوش و نوشیدن جز چیز هیچ به گابریال. آمد بیرون و نهاد تخت روی را لباس جعبه و رفت گابریال اتاق به

 گری کارهایش ینتیجه! معنوی نه مالی نه؛ کردنمی کسب موفقیتی اشزندگی در گاههیچ همین برای. کردنمی

 .بود ربدت گابریال از هم آن که بود

 .آورد بیرون زده زنگ کابینت از را پاستا ی بسته یمانده باقی و رفت آشپزخانه به

 برای نبود مجبور حال، داشت را مادرش و پدر اگر. دهد هدیه توانستمی دردناک پوزخند یک تنها تقدیرش به

؟ کندن تجربه را مادر آغوش که بود حقش راستی به. بِکَنَد جان گونه این گری و گابریال هایدست زیر ماندن زنده

 رفته دنیا از او آوردن دنیا به هنگام پدرش گفته به که مادری. نداشت مادرش از ایخاطره هیچ عکس یک جز

 !اصال پدرش اما؛ نبوده اول از که چرا، بود ترآسان مادر نبود تحمل شاید. بود

 ادفتص یک با را اشداشتنی دوست پدر، شده شروع گابریال با دردسرهایش تازه که زمانی درست که بود ظلم

 هک نبود کسهیچ. بود عمرش خبر ترین دردناک و بدترین پدرش رفتن خبر. دهد دست از بارانی روزی عصر در

 .داد نشان او به را دیگرش روی روزگار روز آن فردای صبح. باشد او مرحم و دهد تسلی را او
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 جز ایارهچ او. بود کرده تبدیل مُزدشبی خدمتکاره به تبدیل را او و بود دهدا تغییر را اشرویه رحمیبی با گابریال

 یک، حقارت همه این حداقل. نداشت رفتن برای جایی. نداشت را دیگری کس که چرا. نداشت جهنم این تحمل

 !اتاق نام به بود پناهگاه

 بود هک چه هر هرحالبه. کشید اش شانیپی به دستی و کرد روشن را پاستا مواد مخلوط با آب از پر ی قابلمه زیر

 .کردمی تغییر باید زندگی این مسیر باالخره

 *** 

 هر و ودب آمیخته هم در تلفن بوق و قلبش صدای. بود گرفته ضرب گوشی روی کوتاهش ناخن با تحمل و صبربی

 :پیچید گوشش در جونز آقای صدای. است کردن غش حال در کردمی احساس آن

 ؟بفرمایید الهب آموزشگاه-

 :کرد صاف را صدایش ایسرفه تک با. شد مسلط خود به فورا اما؛ گرفت گُر دوباره اششده داغ تن

 ...من...من جونز آقای سالم-

 !فراری بالرین سالم! هستی کی فهمیدم، کنی اذیت رو خودت نیست نیازی! کن صبر کن صبر-

 شارف تحت را خودش نبود نیاز دیگر، بود فهمیده پس. زد عمیقی لبخند و داد قرار دهانش روی را دستش امیلی

 .دهد قرار

 .گرفتم تماس آزمون اون ینتجیه برای من، خودمم؛ بله-

 :پیچید گوشش در جونز آقای افتخار پر یخنده صدای
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 ما. گرفتی تماس که شد خوب که بگم باید اما؛ بشناسیمت نتونستیم و شد حیف کهاین با خب! درسته بله بله-

 .کنیم مطلعت نتیجه از طورچه که بودیم نگران هم

 :گفت کشیده کنجکاوی با و کرد پا آن و پا این امیلی

 ؟!خب-

 :خندید خباثت با جونز آقای

 !دونممی دونممی آره؟ نه بدونی داری دوست خیلی-

 چهل جونز آقای بود شده شیطان چه!لعنتی آه. گزید لب محکم و بست را چشمانش امیلی. کرد سکوت عمد به و

 :گفت سرعت با و ناگهانی کشی وقت کمی از بعد جونز آقای! ساله هشت و

 !بیای اجرا در شرکت برای باید و شدی قبول آزمون تو میگم تبریک-

 ،ذهنش در جونز آقای سریع یجمله مرور با. شد باز بُهت از دهانش و افتاد تپش از ایلحظه برای امیلی قلب

؟! کردمی باور باید. کرد مهار را جیغش سختی به و پرید درجایش، حالیخوش با و کرد ردو خودش از را گوشی

 ؟!بود چه مدیون را شانسی خوش این

 :گفت کنجکاوی با نرسید گوشش به خط سوی آن از صدایی وقتی جونز آقای

 !نمردی تا بزنی جیغ رو حالیتخوش بهتره من نظربه؟ رفتی هوش از شده چی؟ کوچولو دختر؟ الو-

 و لیخوشحا روی از منی من با. چسباند گوشش به را گوشی. کرد تازه را نفسش سپس و خندید لذت با امیلی

 :گفت خجالت

 !بگم باید چی دونمنمی! ممنونم خیلی من...من آم-
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 :داد جواب خندان جونز آقای

 .بشه رو دستت زودی به قراره که باش منتظر فقط؛ عزیزم هیچی-

 :گفت و خندید بلند نکرد دریافت جوابی وقتی جونز آقای؟! بود چه منظورش. کرد سکوت تعجب با امیلی

 .ببینیم رو تو قراره باالخره که اینه منظورم! کوچولو نترس-

 :شد شیطان جونز آقای همانند هوابی و رفت باال مطلب گرفتن از امیلی ابروهای

 .کنممی فکری هم اون برای؛ نباشید نگران-

 .میشه اعالم اجرا زمان، کن تمرین خوب! نکشیطو ای-

 :گفت شیطنت از پر امیلی

 .خوش روزتون! قربان بله-

 .کوچولو خانوم بخیر روز-

 :گفت انگیزه با و کوبید هم به را دستانش. شد خارج باجه از و داد قرار جایش در را گوشی

 !اینه-

 . دادمی جین به را خوب خبر این باید. افتاد راه به و کرد محکم شانه روی را کوچکش کیف

 .آیدمی سمتش به که دید را پیتر که شد داخل و داد هل جلو به را آموزشگاه ایشیشه در

 .امی بخیر روز-
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 :زد لبخندی امیلی

 ؟شد خوب پات درد؟ طوریچه! پیتر سالم-

 :گفت شیطنت با و داد هل را امیلی سر انگشت با پیتر

 !کوچولو خنگ هی-

 :گفت آرامی صدای با و انداخت رافاط به نگاهی و

 .بود ندیده آسیب اصال که اون-

 :گفت خنده با سپس و نگریست او به گرد چشمانی با امیلی

 .مردممی وجدان عذاب از داشتم من! که واقعا اوه-

 از و ادد تکان خودش برای سری امیلی. شد خارج آموزشگاه از، هایششانه تکان با و زد نمایی دندان لبخند پیتر

 .گرفت فاصله در

 .بکشند نقشه او به کمک برای تا داشت پیتر و جین مثل کسانی که بود خوب چه

 بود دهنکر رد را اصلی سالن هنوز؟ کند مخفی جاسپر از را خود توانستمی گونهچه پیتر کمک بدون دانستنمی

 او هب متعجب. دید بود گرفته هلوپ از را رنگش سفید یباله لباس دست دو با درحالی را جین لحظه همین که

 :گفت و شد نزدیک

 ؟!شده چی! هی-

 :گفت بیچارگی با جین
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 !ببین، افتادم دردسر تو! لعنتی اوه-

 خنده هب بُهت با صحنه آن دیدن از امیلی. شد نمایان لباس پهلوی در بزرگی پارگی که برد کنار را هایشدست و

 :گفت و افتاد

 !؟جین کردی چیکار این با تو-

 :زد تشر امیلی به و کرد نارضایتی روی از اخمی جین

 .بشم خالص بدبختی این از کن کمکم! نخند-

 :گفت و خندید آرام امیلی

 .بیام من تا بهداشتی سرویس تو برو! باشه باشه-

 :گفت تندی به جین

 .باشه-

 رداشتب سوزنی و نخ، میزش شویک درون هایوسیله میان از و رفت پیتر اتاقک به امیلی. شد دور او از عجله با و

 .رفت بهداشتی سرویس طرف به و

 نتظرم و لباسبی توالت در که جین با لباس دوختن حین و بود نشسته روشویی سکوی روی بعد دقیقه چند

 :گفت غرولند با جین. کردمی صحبت، بود ایستاده

 !شانس این به لعنت-

 .اوردی لباس این سر رو بال این طورچه تو فهممنمی من. میشه تموم االن ،جین نزن نق-
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 .شد طوراین خودش که گفتم بار چند اه-

 :گفت نگرانی با سپس و کرد کوتاهی مکث جین. زد او توجیه به کوچکی لبخند امیلی

 .میشه شروع کالس و رسهمی راه از هم جاسپر االن-

 :آمد باال متعجب نگاهی با امیلی سر

 ؟!نیومده هنوز؟! جاسپر-

 تخابان رو اشستاره هنوز البته؛ کنه اعالم رو نتایج یعنی؛ کنه انتخاب رو هانده*ص*ق*ر گروه و بیاد قراره! نه-

 .نکرده

 :پرسید جین که گفت کوتاهی «آهان» امیلی

 ؟بگن بهت رو نتجیه گرفتی تماس تو-

 :زد لبخند امیلی

 .قبولی گفتن...آره-

 :گفت و آورد بیرون در میان از را سرش حالیخوش با جین

 .عالیه این خدا وای؟! واقعا-

 :گفت محزون با امیلی

 ؟بدم ادامه طورچه دونمنمی من اما؛ آره-

 ؟میشه چی مگه بفهمن بذار، نکن مخفی! بری جلو ترس بدون باید تو من نظر به امی ببین-
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 تمام را کارش جاسپر دنآم از قبل باید. برخاست جا از و برید را نخ و داد تکان را سرش و کشید آهی امیلی

 :گفت و داد جین دست به را لباس. کردمی

 !نمیوفته اتفاق این بخوری شکالتی کیک کمتر اگه! بگیر-

 :گفت و گرفت را لباس ایکودکانه اخم با جین

 !فرمه رو هم خیلی من هیکل، نیست طوراین هم اصال-

 :داد تکان سر خنده با امیلی

 .نیومدن تا بیرون بیا زودباش، خب خیلی-

 :گفت پوشیدمی را لباس که طورهمان جین

 !میشه چی واوو؟ کنه انتخاب نمایش یستاره عنوان به تورو اگه. کن فکر یکم امی-

 :داد ادامه جین و رفت فرو فکر به و داد تکیه دیوار به سینه به دست امیلی

 :زد هم بر را سکوتش امیلی. بوده وت مال دیده که صی*ق*ر ترین ایحرفه جاسپر نظر از چون؛ ممکنه این-

 .بیرون بیا! جین کافیه-

 :گفت و شد خارج توالت از و بست را لباسش بند جین

 .شده گیرت پی خیلی اون خب؟ چرا-

 :گفت و کرد اشاره خروجی در به دست با امیلی

 .شد شروع کالست برو-
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 :گفت و کرد نازک چشمی پشت جین

 .خلق بد رفتم خب خیلی-

 : کردمی زمزمه و بوییدمی را خودش که درحالی و

 ! گرفتم گند بوی اوف-

 .رفت بیرون سرویس از و

 .رساند اتمام به را کارش دیگری وقت هر از زودتر. شد کار به دست و داد تکان تاسف نشانه به سری امیلی

 .شود ظاهر جاسپر مقابل جارو و سطل با خواستنمی دلش

 این ریالگاب قطعا. بود نگران و میکرد فکر باشد ستاره، جین یگفته به آن در بود ممکن که اجرایی به مدت تمام

 ؟!ببیند بالرین یک عنوان به را آموزشگاه یک مستخدم توانستمی کسی چه اصال. دادنمی او به را اجازه

 هک بود این کار این خوبی. شد خارج سرویس از پریشان فکری با و شست را صورتش و دست بعد ساعت یک

 .دادمی انجام را کارش او بودند هایشانکالس سر آموزها کار که ساعاتی در

 ادهاربی. بود دخترها از گروهی با صحبت درحال که خورد جاسپر به چشمش که بود رسیده سالن نزدیکیه به

 :گفتمی که رسیدمی گوشش به جاسپر صدای اما؛ شد پنهان دیوار پشت و رفت عقب

 .نکنید فراموش رو هاتونلباس، کنیممی حرکت که باشید آماده دیگه وزر دو برای شما پس-

 :گفت شوق با دخترها از یکی

 .جاسپر ریممی سفر به تو با که حالیمخوش خیلی ما-

 :گفت و گرفت دخترها طرف به را اشاشاره هایانگشت و زد بشکنی و چشمک زمانهم جاسپر
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 .بینمتونمی، طورهمین هم من-

 : کرد فکر خود با و گرفت را گاهشن امیلی

 ؟!خبره چه جااین-

. افتاد هرا به و کشید موهایش به دستی و کرد صاف را صدایش؟ برود جلو توانستمی االن. کرد نگاه جاسپر به و

 را رویش. کرد تمام را صحبت و بود کنارش که مردی ی شانه به ایضربه جاسپر. باشد عادی حالتش کرد سعی

 :گفت اشتیاق با. شد حالخوش و دید را امیلی دبرگردان که

 !امی سالم-

 :زد لبخند جاسپر دیدن با و چرخاند را سرش، بود زده راه آن به را خود حال به تا که امیلی

 .سالم-

 :گفت براق چشمانی با جاسپر

 !امیلی یعنی؟ امی چطوری-

 :داد جواب خجالت با امیلی

 ؟تو...خوبه چی همه-

 سفر هی. شیممی آماده( انگلستان زیبای و توریستی شهرهای از یکی) برنموث به سفر یه ایبر داریم! عالی-

 .بره باال شونروحیه و کنند تمرین عالی جای یه توی تا میریم اجرا انتخابی گروه با! آموزشی

 :گفت و برد باال را ابروهایش امیلی
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 .خوبیه فکر! واوو-

 :گفت ریزبینی با جاسپر

 ؟نه مگه میای هم تو ببینم-

 :گفت شده هول امیلی

 ...من نه؟ من اوه-

 :گفت جاسپر به رو و شد نمایان راست سمت از الکس لحظه همین

 ؟شد دیر بریم نمیای، گشتممی دنبالت داشتم! جاییاین تو جاس هی-

 :گفت امیلی به رو. گرفت الکس از را نگاهش و برد باال «کن صبر» ی نشانه به را دستش جاسپر

 .بشی پشیمون کنمنمی فکر! بیا ما با خیالبی؟ نکردی شرکت مگه؟ اچر-

 :گفت و داد تکان را سرش مخفی رنجی با امیلی

 .دارم کار! متاسفم تونمنمی...من-

 .گذرهمی خوش خیلی، است روزه پنج سفر یه فقط این؟ کاری چه-

 :گفت مغموم و آرام. کند رکد را مشکالتش و او تواندنمی که بود معلوم؟ دانستمی چه جاسپر

 .نیست امکانش! متاسفم-

 :گفت آهنگین و دهنده هشدار الکس
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 !منتظرم من-

 .شد پشیمان اما؛ باشد کنارش در امیلی داشت دوست خیلی. کند اصرار خواست دوباره جاسپر

 .باشه خوب اوقاتت امیدوارم، کنمنمی اصرار! باشه-

 و صوممع نگاه با که بود نرسیده دستش هنوز. کند لمس را امیلی فیدس یگونه تا برد جلو را دستش ارادهبی

 هم به ایکننده توجیه لبخند با را هایشلب خاطر همین به. است روی زیاده حرکت این شد متوجه، امیلی متعجب

 .فشرد گرم را امیلی دست تنها و فشرد

 که ادد را جوابش سر با امیلی. داد تکان ار دستش و رفت عقب عقب جاسپر و زد سازی ظاهر برای لبخندی امیلی

 :گفت و کوبید جاسپر یشانه به الکس

 ؟نشد خبری فراری دختر اون از؟ میکنی چیکار پسر هی-

 بقل و گونه پوست روی که قلقلکی به و بود شده خشک حالت همان در هنوز امیلی. شدند خارج آموزشگاه از و

 :شد ظاهر کنارش جین که اندیشیدمی بود شده ایجاد کوچکش

 ؟هم به گفتیدمی چی؟ شد چی هی-

 :داد جواب و بازگشت حال زمان به پلک یک با امیلی

 ؟دونستیمی، برنموث برن قراره! هیچی-

 :گفت و شد زدههیجان جین

 .گفت کالس سر آره واوو-

 ؟شدی انتخاب اجرا برای هم تو-
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 :گفت و کوبید اشپیشانی به جین

 .شدم قبول منم آره، بگم بهت رو ینا اومدم هم من! اوپس-

 :گفت داشتمی بر قدم که طورهمان و برگشت عقب به امیلی

 ؟میری سفر این به هم تو پس؛ خوبه-

 :گفت فورا و دوید دنبالش به جین

 .الیقشی همه از بیشتر که تو؟ چی تو پس! ممکنه خب-

 :زد کمرنگی پوزخند امیلی

 .نمیتونم من ولی؛ بیا تگفمی داشت هم جاسپر! جین خیالبی-

 ؟چرا-

 .گرفتم کار یه روز چند اون برای، دو. نمیده اجازه( گابریال) مرگم یفرشته، یک-

 :کوبید زمین به را پایش جین

 !کنه لعنتش خدا-

 .نگفت چیزی و فرستاد بیرون را نفسش حوصلهبی امیلی

*** 

 و شد باز ایتقه صدای با در بعد لحظه چند. خلوت خیابان و بود آرامی صبح. ماند منتظر و فشرد را خانه زنگ

 .شد نمایان کولین خانوم خندان و مهربان صورت
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 .امیلی بخیر صبح-

 :زد کوچکی لبخند امیلی

 .کولین خانوم بخیر صبح-

 .عزیزم بزن صدام آلینا-

 :داد ادامه و رفت کنار در جلوی از و

 .کردیممی شروع داشتیم کم کم! تو بیا-

 .شد آلینا یخانه مانند باغچه حیاط وارد و انداخت زیر را سرش امیلی

 ...اما؛ سنگیه کار این، کنم اذیت رو تو خواستمنمی من که دونیمی-

 :گفت فورا و زد مطمئنی لبخند امیلی

 .میام بر پسش از من، نباشید نگران-

 .طرف این از بیا طورهاین که حاال خب-

 یانهناش هم ایوسیله چند. آمدمی نظربه ریخته هم به خانه سالن. شد داخل و ردک رد را ورودی در یپله سه امیلی

 :گفت و کرد باز را اتاقی در آلینا. شد کشیده باال ی طبقه به آلینا دنبال به. بودند شده رها سالن وسط در

 .اینجاست کارمون-

 هروزنام با که دیواری کمد تنها و بود ایوسیله هر از خالی که بزرگی اتاق. شد داخل و داد تکان را سرش امیلی

 :بازگشت عقب به آلینا صدای با. داشت وجود اتاق در قدی یآینه یک و بود شده پوشیده
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 .بیان هم عزیزم دستیارهای میگم االن بمون تو-

 قدم نهآی سمت به. کرد نگاه را اطرافش و کشید بلندی نفس کمر به دست امیلی. شد خارج اتاق از معطلی بدون

 .ایستاد مقابلش و برداشت

 ستهب موهای به دستی. بود شده بامزه، رنگش آبی جین و داشت موس میکی طرح که رنگش سفید شرت تی با

 که شد نمایان کوتاه قد و نوجوان پسری که دید را سرش پشت آینه در. کرد سفت را هاآن و کشید اششده

 با و تادایس راست پسر. شد خیره پسرک آن به و برگشت عقب به رافو امیلی. دادمی قرار روی بر را بزرگی کارتن

 :گفت کردمی بانمک را او که نمایی دندان لبخند

 !سالم-

 یرهنف دو جمع به ترقوی اما؛ نوجوان پسری همراه به آلینا بعد لحظه. داد را او جواب سرش تکان با گنگ امیلی

 .پیوست هاآن

 :گفت و زد ترچککو پسر پشت به را دستش آلینا

 !جانه این...عزیزم امی! شدین رو به رو پس-

 :کرد اشاره تربزرگ پسر به و

 .هستن من هاینوه هردو! مایکل هم این-

 :گفت هم پسر دو آن به رو

 .کنهمی زندگی پسرش و گابریال...با که امیلیِ بینیدمی که هم خوشگل دختر این-
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 بخندل. نیستند دیگری چیز اجباری ایهمخانه جز گری و گابریال که ستدانمی هم آلینا حتی! خوبی معرفی چه

 :گفت و زد محوی

 .حالمخوش دیدنتون از-

 :گفتند صدا یک سپس و انداخت یگدیگر به نگاهی پسرها

 !طورهمین هم ما-

 مانیچش با بود بلند قد و برنزه پوستی با ساله هجده پسری مایکل. افتادند خنده به نفر چهار هر ناگهان که

 رنگ یمیش چشمانی و رنگ سفید پوستی با ساله سیزده پسری هم جان. دار مدل مشکی موهایی و رنگ مشکی

 :گفت رسا و کوبید هم به را دستانش آلینا. ساده مشکی موهایی و

 .داریم کار خیلی که کنید شروع! خب خیلی-

 :گفت اشرگه دو صدای با مایکل

 .بیرون بره آینه این باید اول-

 :داد ادامه و جان به کرد رو آلینا

 !نحیفی خیلی تو، نیا گفتم تو به من-

 :گفت و کرد اخم بود برخورده او به گویی که جان

 .میدم نشون بهت! امقوی هم خیلی من-

 اب یلیام. رفت دنبالش به خنده با آلینا که برد بیرون را آن کردنش ل*غ*ب با و رفت آینه طرف به کوبان پا با

 :گفت و کرد کوتاهی یخنده مایکل که بود صحنه آن گر نظاره رفته باال ابروهای
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 !سرتقه-

 کهنه که یهایدیواری کاغذ ابتدا مایکل همراهی به. شد کار به دست نگاهش گرفتن با و زد بندی نیم لبخند امیلی

 از ار رنگ هایقوطی، هاآن به نجا شدن ملحق با بعد کمی. انداختند پالستیک در و کندند را بود شده کثیف و

 که تبرداش را آمیزی رنگ هایرول از یکی امیلی. سپردند مایکل به را کردنش ترکیب و کشیدند بیرون کارتن

 :پرسید کنجکاوی با جان

 ؟!بدی انجامش تونیمی-

 :گفت شیطنت با سپس و کرد نگاهش مکث با امیلی

 !بدم انجام تونممی کار همه من-

 :آمدند خودشان به مایکل صدای با که ندیدخ خجل جان

 .اسآماده-

 قرمز رنگ عاشق جین. افتاد جین یاد به قرمز گرم رنگ دیدن و درونش به نگاهی با و گرفت را قوطی امیلی

 حال و ودب گذشته بود شده گفته که روزی دو. بود دلتنگش قدرچه. زد لبخندی جین آوردن یاد به با، بود آتشین

 .بودند رفته برنموث به همگی و بود مانده دورهام در امیلی تنها

 برایش دوستش بهترین از دوری و کندن دل. بود گرفته خداحافظی او از و دیده را جین قبلش روز یک امیلی

 من» هک بود گذاشته امیلی سر به سر قدرچه. بود کرده ترآسان هایششیطنت با را کار این جین اما؛ بود سخت

 .بود خندیده او به قدرچه امیلی و!« گردمبرنمی سرپ دوست بدون

 از ختیس به امیلی. داشتند پررنگی حضور سفر آن در که بود جاسپر و الکس به جین منظور که فهمیدمی خوب

 .اوردنمی طاقت گفتمی او به حسی که چرا، بود کرده فرار جاسپر با خداحافظی زیر
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 :بگوید و برود انگیزه با خواستمی دلش قدرچه

 !دنبالشی که امدختری همون من-

 .افسوس اما؛ کند همراهیشان سفر آن در و

 رد. شوند جمع وسایل چیدن و شو و شست برای دوباره فردا شد قرار و کشید طول ساعتی دو اتاق کردن رنگ

 :گفت و داد امیلی به تراول ایدسته جان و مایکل چشم از دور به آلینا کار پایان

 !حقته این! شدی یتاذ خیلی-

 :گفت من من با امیلی

 ...کاری هنوز که من! لطفا آلینا نه-

 :گفت حرفش میان آلینا

 .فردا هم باقیش! گفتم که همین-

 :کرد آرام را صدایش

 .کنیممی فکری یه هم گابریال برای؛ خودته برای این-

 .دانستمی اشندگیز به راجع چیزها خیلی او پس. کردمی نگاه آلینا صورت به محو امیلی

 میلیا هایکردن تحقیر از دوستانش برای گابریال خود چون؛ دانستمی آری. زد معصوم امیلی به لبخندی آلینا

 .کردمی تعریف
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 ریالگاب و گری هایاعتراض شدن شروع از قبل تا باید. برگشت خانه به و گرفت خداحافظی هایش نوه و آلینا از

 .کردمی حاضر را ناهار غذا برای

*** 

 .بود شده شلوغ هایشانصحبت یهمهمه از ساحل و بودند شده گروه به گروه دخترها

 از جزئی آفتاب نور تابش اثر بر که اخمی با، بود برده فرو شلوارش هایجیب در دست که درحالی جاسپر

 .بگیرد بازی به را گشرن خرمایی موهای باد بود داده اجازه و میزد دید را اطرافش سکوت در بود شده صورتش

 کرده تنظیم گردش و اجرا صِ*ق*ر تمرین برای را شانوقت هاآن و بود گذشته برنموث به سفرشان از روز دو

 رد ذهنش. بود مشغول فکرش زیرا؛ نه...جاسپر اما؛ بردندمی لذت اردو این از جین و الکس همانند دخترها. بودند

 .باشد شدت این به تابیبی این ردکنمی فکر. بود مانده جا به دورهام

 ؟میای تو، بگردیم یکم ریممی داریم ما جاس-

 :نگریست او به رقبتبی و آمد بیرون فکر از الکس صدای با

 .برید شما ،اطرافم همین من نه-

 :گفت و کرد کج کمی را زیرینش لبش الکس

 .خب خیلی-

 :زد صدا دوری تقریبا یفاصله از جین لحظه همان

 .بیا زودتر الکس-

 :گفت و زد الکس یشانه به ایضربه و کرد بود منتظر که جین به کوتاهی نگاه جاسپر
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 .تو یعهده به گروه از مراقبت، برید شماها! نذار منتظرش-

 .بینمتمی، باشه-

 کم مک. بود هکرد انتخاب را تنهایی کمی نیز او و بود غروب به نزدیک. افتاد راه به دریا به رو و داد تکان را سرش

 پایین باال شخص دو تنها ذهنش ترازوی در. نشست هاماسه روی خلوت جایی در و شد دور کارآموزها هیاهوی از

 !امیلی..یکی و مرموز یده*ن*ق*ر آن یکی. شدندمی

 .بیاید بیرون کدامهیچ فکر از توانستنمی اما؛ بود فطرتانه پست کارش شاید

 .بود عجبت در بالرین آن کارهای از

 هم یطرف از. کند انتخاب اجرایش یستاره برای را او گرفت تصمیم، دید را صش*ق*ر بار دومین برای که زمانی

 ؟!داشت لزومی چه کارها این آخر؟! یابد حضور اجرا در خواهدمی گونهچه او دانستنمی

 رو کم کم که شد خورشیدی یهخیر، زانوانش دور به هایشدست کردن حلقه با و داد بیرون شدت با را نفسش

 .رفتمی جانیبی به

 یتهخواس برای و کند فکر چرایش به خواستنمی. باشد کنارش در االن امیلی خواستمی دلش اما؛ بود احمقانه

 .نکرد اصرار اما؛ شد ناراحت نیامدنش از. خواستمی را او دلش. بیارد ایبهانه و دلیل، دلش

 شد نقاشی ذهنش در که معصومی صورت به کمرنگی لبخند. بیارد امیلی به ریفشا خود طرف از نداشت دوست

 دیگر ارب؟! باشد داشته خودش برای را کسی او بود ممکن یعنی! داشتنی دوست البته صد و ساده و بود زیبا. زد

 :داد تکان را سرش خنده با لوییزا اسم دیدن با. شد پاره تلفن زنگ صدای با افکارش یرشته

 !که عاواق-
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 :گفت انرژی با و کرد برقرار را تماس

 ؟لو طورهچه حالت! دنیا مادر زیباترین به سالم-

 :پیچید گوشش در لوییزا مهربان صدای

 ؟میشه نگرانت که هست کسی جااین کنینمی فکر؟ گیرینمی تماس چرا! باز زبون-

 :گفت لودگی با جاسپر

 .بود شلوغ سرم واقعا! من عشق ببخشید-

 ؟یکجای-

 .کردن فکر حال در ساحل-

 :کرد خرج شیطنتی لوییزا

 .باشم من اون امیدوارم؟ کی به فکر-

 .است آن عاشق مادرش میدانست که ای خنده، خندید قهقه به جاسپر

 ؟!هان بگو رو راستش؟ سرحالی قدراین که کرده چیکار باهات پدر! زیرکانه چه واوو-

 :گفت و کرد مهار را اشخنده لوییزا

 .پیشم بیا برگشتی وقتی، جاسپر باش خودت مواظب! تو مثل یکی هم ناو-

 :داد جواب و زد آرامی لبخند
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 .دارم دوستت...طورهمین هم تو! حتما-

 .بینمتمی، دارم دوستت-

 .شدندمی آماده اجرا برای باید بازگشت محض به. تازه را نفسش و کرد قطع را تماس

 *** 

. اندم حرکتبی زیبا حالتی با موسیقی نوای آخرین با و پرید هوا به و کرد باز را پاهایش و دست قدرت تمام با

 آورد ینپای را دستانش. بود هایشزدن نفس نفس صدای، رسیدمی گوش به که صدایی تنها و شد قطع موسیقی

 .گرفت را اشپیشانی عرق و

 زا پنهانی که را صی*ق*ر وجود یهمه با که دادندمی اجازه او به که هاییموقعیت این بودند داشتنی دوست چه

 !روز سه این تمام مثل درست؛؛ کند تمرین را بود گرفته یاد، اجرا ص*ق*ر طراح

 هب بود مجبور. کردن رفع روشی به را شاناعتراضات و بود گری و گابریال از ماجرا کردن مخفی فقط دردسر اوج

 .درومی آموزشگاه در کار برای که بگوید دروغ هاآن

 وقتی ونزج آقای البته؛ داشتند حضور پیتر و مدیرها تنها و بود همیشه از ترخلوت، اردو این با آموزشگاه که درحالی

 .نمیشد آموزشگاه در او حضور علتِ بینِ ریز، دیدمی را امیلی

 آقای ایصد ناگهان، شد تر که گلویش. رفت بود دیوار پای که آبش بطری طرف به و زد آرامش روی از لبخند

 :رسید گوشش به بیرونی سالن از را جونز

 .کنیم شروع باید جدی صورت به و گردنبرمی دخترا و جاسپر امروز، باشه چیز همه به حواست-
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 مرد و نزجو آقای توانست در بین از. شد نمایان برایش سالن که کرد باز را در پنجه یک یاندازه به صدابی امیلی

 :شد بلند جوان مرد صدای. دهد تشخیص زیادی یفاصله از بودند تصحب حال در که را جوانی

 ...و مونده کارا از خیلی چون؟ هست زمانی چه اجرا اصلی تاریخ اما؛ حتما بله -

 :گفت حرفش میان آرامش با جونز آقای

 به کنهمی حل جاسپر رو اینا یهمه اما؛ اجرا یاعالمیه، مونده اجرا سالن رزرو، دونممی آره! دیوید نکن عجله -

 .نکرده مشخص رو اجرا اصلی تاریخ هنوز چون! خودش یگفته

 .کردندمی صحبت اجرا یدرباره پس. رفت باال کنجکاوی از امیلی ابروهای

 :پرسید نگرانی با دیوید

 ؟هستند آماده هاصنده*ق*ر خب-

 :گفت مکث با و خاراند را اشپیشانی انگشت با جونز آقای

 ..کنممی کرف! آره اوم-

 .نشدند متوجه کدامهیچ دیوید نه امیلی نه که کرد زمزمه چیزی لب زیر و

 :گفت آن جای به و نپرسید چیزی دیوید

 .خواستید کمکی اگه هستم من پس باشه-

 عوض شاننظر یعنی؟ کردند انتخابش نکند؟ میشد چه اصلی ینده*ص*ق*ر پس. گزید را لبش نگرانی با امیلی

 ...اما؟! شده
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 :داد تکان را سرش جونز آقای

 .خوبه-

 .بینمتونمی، میرم من-

 .بینمتمی! رو جااین بندیممی دیگه یکم چون؛ آره-

 به و بست را در امیلی. رفت اتاقش سمت به جونز آقای و خروجی در سمت به دیوید و شدند جدا یکدیگر از هردو

 :نالید دل در. بود شده تند قلبش ضربان نگرانی از. داد تکیه دیوار

 ؟بکنم باید چیکار حاال؟ کنن فراموشش رو من اگه خدا اوه-

 .گرفت ضرب زمین روی استرس با و

 :کرد فکر خود با و ایستاد جایش در راست ناگهان بعد لحظه چند

 ؟!کنم صحبت جونز آقای با اگر-

 :شد پشیمان فورا و

 !نیست ممکن این..نمیشه نه-

. نندک انتخاب را دیگر نفر یک بود ممکن کردمی دست دست اگر. گرفت دندان به را لبش و زد کمرش را دستش

 هویتش کردن آشکار هم طرفی از! دیگر بالرین یک سراغ بروند و نکنند اعتماد نمایش در او شدن حاضر به

 ؟کردندمی فکر چه او به راجع آخر. نبود ممکن

 :کرد ماسالت دل در. شانس این دادن دست از احتمالِ از برچید لب
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 !بده جرات بهم کنممی خواهش خدایا-

 .دادمی توضیح برایش و میزد حرف جونز آقای با باید؛ نمیشد طوراین. داد عقب را اشریخته هم به موهای

 .میشد ترراحت هم کارش طوراین و کند کمک او به جونز آقای بود ممکن

 ؟نه بود ممکن

 :کرد زمزمه لب زیر و گرفت عمیقی دَم

 !بده انجامش، امی تونیمی تو-

 در روی «مدیریت دفتر» ینوشته دیدن با. رفت جونز آقای اتاق طرف به مستقیم و کرد باز را در مکث بدون

 با. برداشت عقب به قدمی. شد پشیمان. دارد قرار ایمرحله چه در فهمید ناگهان، زدند او به تلنگری گویی

 !ماند طورهمان و زد شا پیشانی به را اششده مشت دست ناچاری

 .بزن در! برو برو! امیلی نباش بزدل-

 :درسی گوشش به خفه جونز آقای صدای. زد در به تقه دو و کرد ایتوجهبی بدنش لرزش به. برد باال را سرش

 .تو بیا-

. شدندمی رو به رو دیگر یلحظه چند تا و بود اتاقش در پشت حال و میزد حرف او با باجه تلفن با لحظه این به تا

 ردنب باال با و کند هایشبرگه از دل جونز آقای. شد داخل و کرد باز را در آرامی به سپس و کشید بلندی نفس

 :گفت و آورد در را عینکش. شد متعجب کمی گیر گوشه و ساکت همیشه امیلیِ دیدن و سرش

 ؟اومده پیش مشکلی؟ امیلی-

 :گفت حرارتش پر هاینفس با امیلی
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 ؟بگیرم رو تونوقت دقیقه چند تونممی...من-

 :داد جواب پررنگی تعجب با جونز آقای

 .بشین بیا-

 .نشست رنگ سیاه چرمِ ی نفره تک مبلِ روی و برداشت قدمی سست امیلی

 .میدم گوش-

 :گفت تعلل با و داد قرار پاهایش روی را اشکرده عرق دستان امیلی

؛ اشهب سخت براتون حرفم باور ممکنه که دونممی. بگم بهتون رو این و بیام طورچه دونستمنمی من راستش-

 ...اما

 ؟داری مشکلی، عزیزم باش راحت-

 :گفت جونز آقای صورت به نگاه بدون امیلی

 !دخترم اون من-

 :پرسید کنجکاوی با و نشنید درست جونز آقای انگار! شد خم آسودگی با و

 ؟چی-

 :کرد تکرار آرام. داد قورت را دهانش آب و کرد راست را کمرش، دیدمی ترراحت را حرفش گویی که امیلی

 !بودم من..میزد حرف باهاتون شمارهبی تلفن از که بالرینی دختر اون-
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 با گهاننا... که کند پایین باال ذهنش در را امیلی یجمله تا گذشت لحظاتی. شد خیره او به گنگی با جونز آقای

 :تگف و برخاست جا از ناباوی

 ؟!هستی تو دختر اون. کنم باور تونمنمی! من خدای اوه-

 شستن مبل روی امیلی مقابل و زد دور را میزش شعف با جونز آقای. زد استرس روی از بندی نیم لبخند با امیلی

 :پرسید و

 .میرهمی حالیخوش از بفهمه اگه؟ دنبالته چطور جاسپر دونیمی؟ نیومدی زودتر چرا پس-

 :گفت ترس با و رفت بین از حرف این شنیدن با لیامی لبخند

 .خواممی کمک شما از من! نگید بهش کنممی خواهش نه نه-

 ؟نه چرا-

؛ دمب انجام رو کار این جدی تونمنمی. ندارم رو هاشانسی خوش این موقعیت. نیستم بقیه مثل من..من چون-

 .باشم حالخوش صیدم*ق*ر باله اینکه از ارب اولین برای بتونم شاید کنید کمکم شما اگه اما...اما

 :گفت و زد پلک گیج جونز آقای

 .نیست ایچاره خوایمی طوراین تو اگه..اما؛ کنم درک تونمنمی-

 :گفت سپس و تشکر ینشانه به لبخندی، شده آرام امیلی

 ...کا بگید جاسپر به جوری یه شما لطفا پس-

 :برد باال را دستش جونز آقای
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 به سفانهمتا و ببینه رو تو بتونه شاید که چید رو اردو این یبرنامه جاسپر کهاین با! نباش موضوع این اننگر-

 !خورد خشکی

 :داد ادامه و داد بیرون را نفسش

 .هست چیز همه به حواسم من. نیست مشکلی اما-

 با. ندبینمی مانعی کار این برای جونز آقای که نمیشد باورش. بریزد اشک حالیخوش از خواستمی دلش امیلی

 :گفت کمرنگ بغضی

 .ممنونم ازتون خیلی خیلی واقعا من-

 .هستی تو اون که حالمخوش اما؛ کردی امزده بُهت کهاین با! عزیز امیلیِ نیست تشکر به نیازی-

 :گفت و برخاست امیلی

 .متشکرم بازم-

 :گفت فورا جونز آقای که کرد رفتن قصد

 .عالیه کارت که گفته جاس چون؟ گرفتی یاد رو باله کجا از تو! کن صبر-

 :داد جواب و زد خاطراتش روی از غمگینی لبخند امیلی

 .بگیرم یاد تا برد کالسش به رو من و دارم رو استعداد این شد متوجه بود زنده پدرم وقتی-

 :داد ادامه دل در و

 !نداد اجازه گابریال اون از بعد اما-
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 :گفت مهربان و داد انتک سر متفکر جونز آقای

 .بری تونیمی باشه، طوراین که هوم-

 :برد زیر را سرش امیلی

 .خوش روز-

 :کرد زمزمه. کرد هایشریه وارد را اکسیژن وجود یهمه با و گذاشت قلبش روی را دستش. شد خارج اتاق از

 .میدم قول، بابا کنمنمی ناامیدت! خدا ممنونم-

 .دادمی بها تصمیمش به انگیزه با و بود شده راحت خیالش کمی حال

*** 

 سابیدن به شروع و کشید بیرون را آن هایشبافت کردن خیس از بعد و برد فرو آب سطل در را جارو

 امروز. دادمی انجام را کارش دقت و قدرت با و خواندمی آهنگ لب زیر. کرد بهداشتی سرویس هایسرامیک

 .کردمی احساس خودش در زیادی خیلی انرژی

 مشغول که درحالی دختر چهار لحظه همین. است اردو از بازگشت حال در جین دانستمی کهاین خاطر به شاید

 :گفت شوق با هاآن از یکی و شدند سرویس وارد بودند گو و گفت

 ؟رفتی آرایشگاه کدوم بگو بهم، کنم امتحانش خواممی! نانا شدم عاشقش من واوو-

 :گفت غرور با کردمی نوازش را رنگش ایِقهوه موی رتا عشوه با که نانا

 ؟!ها شده قشنگ هم تو نظربه! مکنزی نمیده انجام کارو این هرکسی برای اون-
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 :فتگ شیفتگی با دیگری! بودند فروشی فخر حال در پس. گرفت ها آن از را نگاهش، رفته باال ابروهای با امیلی

 .دارم دوستش منم! عالی عالیه-

 باربی این به ادب درس یکم بود طورچه. نشاند لبش بر ایموزیانه لبخند و فشرد دست در را جارو یدسته امیلی

 اخم با و داشت نگه هوا روی را آن نارضایتی با، اشدوباره کردن خیس از بعد و برد فرو سطل در را جارو؟! دادمی

 :گفت

 ؟!نمیشه تمیز چرا لعنتی-

 جیغ خیسی احساس با دخترها از یکی. شد پرتاب دخترها سمت به آب قطرات. داد تکان شدت با را جارو و

 :گفت و کشید کوتاهی

 !لباسم؟ کنیمی چیکار-

 :گفت و زد نگرانی به را خود امیلی

 ...من ببخشید اوه-

 لگِ آب از مملو که سطل و خورد آب سطل به پایش. خورد لیز کوتاه و سُراند را پایش، قصد به حین همین در و

 .شد روانه زمین روی به، شده چپ بود آلود

 رارق جارو آن در که دستی و داد عقب را اشتنه، داشت خود کردن کنترل در سعی، افتادن ترس از گویی که امیلی

 !کوباند دیوار به را داشت
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 یولهگل شدن پرت با صدایشان که زدند جیغ حرکت این با، بودند پیش لحظه چند اتفاق مبهوت که دختر چهار

 را نفسش تعجب از باز دهانی با نانا. شد مصادف نانا لباس روی به، بود چسبیده جارو هایبافت به که مویی

 !بود شده خشک، کرده حبس

 :گفت هپت تته با و کرد کنترل را خودش فورا بود حیرت در اشپیشرفته حد از بیش ینقشه از که درحالی امیلی

 ...من! بود اتفاقی، خواممی عذر خیلی من...من م-

 یغج با و شد منفجر حرص با نانا ناگهان! شد ساکت میشد ترسرخ لحظه هر که نانا آرایش پر یچهره دیدن با

 :گفت بلندی

 !بودم خریده تازه رو لباس این! زدی گند! چلفتی پا و دست یدیوونه-

 رو بلندش پاشه هایکفش آن با کنان تق تق و داد تکان را خودش حرص با نانا که کرد نگاهش تعجب با امیلی

 هب دوباره نانا که شد سبب بود شده پخش هاسرامیک روی شده کدر که صابونی و آب. افتاد راه خروجی درب به

 لندیب آه پیچید بدنش در که دردی با! بیاید فرود زمین روی محکم، راستش پای خوردن سر با و بیفتد دردسر

 .کشید

 را زدنش زمین قصد که خوردمی قسم. نکند ترعصبانی را او اشخنده با که گرفت را نشدها محکم امیلی

 کمک به عجله با دختر سه! نیست درست دوستانش به فروشی فخر که دهد نشانش داشت قصد فقط؛ نداشت

 :گفت امیلی به رو ناله و آه با نانا. کردند بلند را او و رفتند نانا

 !میدی پس رو تقاصش-

 :گفت و گزید را لبش مسخرگی با امیلی که افتاد راه به لنگان گانلن و

 !ببخشید! ببخشید-
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 :داد ادامه آرام سرویس از نفر چهار آن شدن خارج با

 !بود حقت-

 !دادمی دستش کار انرژی این، بود کرده شیطنت زیادی امروز. کرد سرزنش را خودش سپس، خندید ریز

 به نگاهی آینه در و شست را دستانش. انداخت برق را دیوار و هاسرامیک دوباره سرعت با و داد تکان سری

 .زد خودش به زیبایی لبخند و انداخت هایششانه روی را موهایش. کرد خودش صورت

. دش آموزان کار آمد و رفت یمتوجه که شد نزدیک اصلی سالن به آرام آرام و رفت بیرون بهداشتی سرویس از

 که نجی. افتاد ورودی در به چشمش...که بگیرد را امروزش دستمزد تا کرد کج پیتر کاتاق سمت به را مسیرش

 ضورح درک با بعد اما؛ نکرد باور اول یلحظه امیلی. بود شده آموزشگاه وارد شادمانه لبخندی با، بود زده لی تیپ

 :گفت بلند و شد گرد حالیخوش با چشمانش او

 ؟!اومدی تو؟! جین-

 .کرد پرواز طرفش به امیلی دیدن با و داد چرخی را نگاهش یامیل صدای با جین

 :گفت تیزی صدای با زده ذوق جین. رفتند فرو هم آغوش در هردو و رساند او به را خود دو با امیلی

 .بود شده تنگ برات دلم قدرچه من خدای وای-

 :گفت و فشرد خود به را او خندان امیلی

 .بود طوالنی خیلی! طورهمین منم-

 :گفت جین و دادند فاصله را هایشانتن

 ؟بود طورچه من بدون-
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 :داد چشمانش به دوری امیلی

 !کننده کسل-

 :داد ادامه و گرفت را جین یگونه و

 .گذروندی خوش معلومه، شدی خوشگل؟ طورچه تو-

 .بست را هایشپلک عشق با جین

 .بود العاده فوق؛ کنم توصیف تونمنمی اوه-

 :ریخت روف سینه در قلبش آشنایی صدای با که بپرسد چیزی تا کرد باز لب و شد خیره او به یریزبین با امیلی

 ؟امیلی-

 هم از بعد که چرا، دهد نشان واکنشی نتوانست! رفت فرو آغوشی در بعد یثانیه که برگشت عقب به شدت به

 از نیز خود که جاسپر! شد همواج آشنا صدای آن صورت با که شد داده هل عقب به فورا گرمش و سخت آغوشیِ

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند بود کشیده خجالت کمی فکرشبی عمل و دیدار این

 !دختری بود شده تنگ دلم-

 :فتگ هوا بی بدنش کردن گز گز به توجهبی و برد بین از پلک یک با را متعجبش و شده خشک نگاه امیلی

 !سالم-

 :گفت معنادار لحنی با ینج. افتادند خنده به سه هر ناگهان که

 !سخته همه برای تو از دوری؟ امی بینیمی-
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 :داد ادامه تند خاطر همین به! نه جاسپر انگار اما؛ گرفت را منظورش امیلی

 .نیومدی اما؛ بیای داشتم دوست خیلی من، نبود جالب اصال تو بدون! درسته اوه-

 :کرد کامل آرامی لبخند با و گرفت را امیلی دستان و

 .دیدمت که خوبه، برگشتیم که حاال-

 :نالید دل در و زد گرمی لبخند زده خجالت امیلی

 ؟!بگم چی این به من حاال! خدایا-

 ضورح با اما؛ بود زیبایی حس. داشت قرار خوشایندی گرمای از حجمی میان که بود کوچکش دستان به نگاهش

 :نیاورد دوام زیاد الکس

 .ها بچه سالم-

 :داد جواب با و کشید عقب را خودش تحرک یک با امیلی

 ؟خبر چه! الکس سالم-

 :گفت و زد باال را هایشآستین الکس

 .کردند خالی رو برنموث هایفروشگاه دخترا، نیومدی باهامون که شد حیف خیلی! خوبه چیز همه-

 :گفت متعجبی یخنده با امیلی و خندید بلند جین

 ؟!واقعا اوه-

 :کرد جین به ایاشاره الکس
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 .جاستاین شونمیکی، بله-

 در جاسپر. انداخت او به جالبی نگاه الکس و خندیدند همگی که اورد در خودش از صدایی دهنده هشدار جین

 :گفت الکس که بگوید چیزی امیلی به رو تا کرد باز لب و شد جا به جا جایش

 .برده پیش رو اجرا کارای قدرچه ببینیم! جونز آقای پیش بریم باید! جاس نرفته یادم تا-

 :گفت تعلل کمی با و شد منصرف حرفش از ناچار به جاسپر

 .بریم باید ما! درسته-

 با و دکر هم قالبِ را دستانش ظاهر حفظ برای. گرفت قلب تپش، جونز آقای با صحبتش آوردن یاد به با امیلی

 :گفت متانت

 .نیاد پیش مشکلی امیدوارم؛ باشه-

 :گفت و کرد حلقه کسال بازوی دور را دستش جین

 !اومدم بدونه تا بدم نشون معلم به رو خودم برم منم-

 :تگف جاسپر؟! صمیمیت این. بود شده هوشیار گویی جین حرکت دیدن با امیلی اما؛ خندیدند الکس و جاس

 .الکس بریم! بینمتونمی، خب خیلی-

 :گفت امیلی به رو و سید*و*ب را جین یگونه، حرفبی الکس

 .امی تبینممی-

 :پرسید شده درشت چشمانی با امیلی. گذشتند دخترها کنار از دو هر
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 ؟!چیه این معنی-

 :گفت و گرفت را امیلی بازوی عشوه و ناز با جین

 !کردمش خودم مال. باشه داشته تونهمی معنی یک فقط-

 :داد ادامه نفس به اعتماد با جین که کرد نگاهش زده حیرت امیلی

 .گردمبرنمی برنموث از تنها من بودم گفته بهت-

 :گفت جواب در و افتاد خنده به کنترل بدون امیلی

 !جین که واقعا-

*** 

 :گفت و انداخت نفره تک مبل روی را خودش الکس

 ؟جونز آقای طوریدچه-

 :داد جواب لبخند با جونز آقای

 ؟بود طورچه سفر! الکس ممنون-

 !خوب-

 :گفت و ادنه میز روی را دستش در یپرونده جاسپر

 حلم صاحب با باید شما اما؛ هستند اماده کامال هابچه. شده نوشته هاهماهنگی باقیه و اجرا محل هابرگه این تو-

 ...و کنید صحبت اجرا
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 :گفت و گرفت دست در را حرف مسیر جونز آقای

 .کنممی حلش من، فهمیدم فهمیدم-

 نآ هابرگه به کوتاهی نگاه از بعد جونز آقای. شد خارج اقات از خواهی عذر یک با که آمد در صدا به الکس گوشی

 :گفت و داد قرار میز روی را

 ؟ها نداریم که مالی یمسئله-

 :گفت سردرگمی کمی با جاسپر

 .اسآماده چیز همه نه آه-

 ؟کردی اعالم گروهت به رو اجرا روز-

 .هنوز نه-

 ؟چرا-

 :گفت کالفگی کمی با جاسپر

 .نیست پیداش لیاص هنوز نقش چون چون-

 :گفت و مالید را اشپیشانی

 .کنم اعتماد اومدنش به باید طورچه دونمنمی-

 :گفت سریع جونز آقای که کرد را اتاق از خروج قصد و فرستاد بیرون را نفسش

 .نباش نگرانش! من با اون-
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 :پرسید و برگشت عقب به کنجکاوی با جاسپر

 ؟!طورچه-

 :زد لبخند جونز آقای

 .میاد( دختر) اون...همین-

 :گفت ناگهان بعد اما؛ داد تکان سری جاسپر

 ؟زدی حرف باهاش؟! داری خبر ازش نکنه! کن صبر-

 .مونهمی حرفش رو اون که کنممی فکر من فقط؛ نبود این منظورم من نه نه-

 :گفت بود شده آرام گویی که جاسپر

 .امیدوارم-

 .شد خارج اتاق از کوتاه خداحافظی از پس

 هب عجله با در صدای شنیدن با، دادمی گوش جونز آقای و جاسپر هایحرف به و بود ایستاده راهرو در که یامیل

 :گفت و شد ملحق او به الکس سر پشت از که بست را در جاسپر. شد پنهان آن پشت و دوید دیوار طرف

 ؟درسته چیز همه-

 .نیست مشکلی آره-

 .رسونهمی رو خودش هم دختر اون! باش آروم هم تو پس خوبه-

 .نمیاد خوشم خبریبی این از من اما؛ گفت رو همین هم جونز آقای-
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 :خندید الکس. بود کرده قرار بی را جاسپر قصد بدون انگار، گزید را لبش زده لبخند امیلی

 .بیرون ببرم رو جین خواممی من؟ نداری خودت برای ایبرنامه تو ببینم! بیخیال، نیست چیزی-

 ؟کِی-

 ؟بیای خوایمی نکنه چیه. نیست مشخص نوزه-

 :خندید شیطنت با جاسپر

 !ممکنه-

 .شدند خارج امیلی دیدرس از و گذشتند راهرو از هم با و

 خواستندمی کجا؟ بود خبر چه مگر. کرد دنبال را هاآن سوال روی از اخمی با و آمد بیرون دیوار پشت از آرامی به

 باعث افکارش تا داد تکان را سرش پریشانی با؟ داشت اشزندگی در را کسی هم جاسپر یعنی؟ بروند

 .نشوند خودخوری

 هک طورهمان. بروند خانه به تا بود جین منتظر ورودی در پشت امیلی که بود آموزشگاه فعالیت ساعت آخرهای

 :خورد گوشش به جاسپر صدای که کردمی نگاه خیابان به، سابیدمی دندان به را ناخنش

 ؟کنیمی چیکار جااین امی هی-

 :گفت ایزده هول لبخند با و ایستاد جایش در از سریع امیلی

 .هستم جین منتظر من...آم...آ-

 دوباره که شد انداز طنین سکوت لحظه چند. کرد زمزمه اوهومی و داد تکان فهم ینشانه به را سرش جاسپر

 :گفت هوابی
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 .بدم نشونت رو یزیچ یه خواممی؟! جایی یه ببرمت چیه نظرت امی-

 گفته هک حرفش از قسمت کدام دانستنمی. شد خیره جاسپر به، بود رفته باال تعجب از که ابرویی تای با امیلی

 :گفت انرژی با دید را امیلی سکوت که جاسپر؟! است نشده متوجه را «هستم جین منتظر:»بود

 ؟!هان، بیاد خوشت میدم قول-

 :گفت و داد خفیف کانیت را هایششانه تردید با امیلی

 .ندارم نظری، دونمنمی راستش-

 .خونه برمتمی خودم اصال! گردیمبرمی زود-

 مکین لبخندی! جاسپر با همراهی از آمدنمی بدش...خب و زد لبخندی کردنش راضی برای جاسپر تالش به امیلی

 :گفت و زد

 .باشه، گردیمبرمی زود اگه خب-

 :گفت محکم و کرد مشت را دستش خوشحالی با جاسپر

 .اینه! آره-

 :گفت و افتاد راه به و گرفت را امیلی بازوی

 .بریم بزن پس-

 .کرده رها خبربی را او که کرد عذرخواهی جین از دل در و شد کشیده او دنبال به حرفی هیچ بدون امیلی
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 و رفت از شلوغ که پهنی خیابان به ریزبینی با امیلی و شدند پیاده هردو، جاسپر توسط ماشین شدن خاموش با

. آمده جااین به که است بار اولین آمدمی نظر به. نبود آشنا برایش محله این. کرد نگاه بود موتورها و هاماشین آمد

 :گفت و کرد اشاره خیابان راست سمت به امیلی کنار در گرفتن قرار با و زد دور را ماشین جاسپر

 .طرف اون از-

 . کرد جلب را اش توجه سردر یک اول نگاه در که برگرداند سر امیلی

 «دانتس نقاشی آتلیه»

 :آورد خود به را او جاسپر صدای؟! بود جااین مقصد؟ نقاشی آتلیه یک

 .بریم بزن؟ وایسادی چرا-

 هاآن ستقبالا به دلنشین لبخندی با زیبا و جوان دختری، آتلیه به ورود با. برد خود دنبال به و گرفت را امیلی دست

 :گفت و مدآ

 .اومدی خوش جاسپر سالم-

 :داد جواب شیطنت با جاسپر

 ؟چطوری! نِسی ممنون-

 !خوب-

 :گفت فورا جاسپر. شد خیره، کردمی نگاه دو آن به طورهمان که امیلی به و

 .مادرم دستیار نسی هم ایشون...امیلی! کنممی معرفی-
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 :پرسید جاسپر. داد را جوابش لبخند اب امیلی که داد تکان را سرش امیلی برای خوشرویی با نسی

 ؟کجاست مادرم خب-

 .جاستاین هم پدرت راستی! دفترشه تو-

 :گفت ایبامزه لحن با و داد باال را ابروهایش جاسپر

 !پس خوب چه اوه-

 :گفت و کرد هدایت جلو به را امیلی جاسپر. گذشت هاآن کنار از و خندید کوتاه نسی

 .میام االن من، بمون منتظر جااین تو-

 را شاتوجه، بودند شده نصب دیوارها روی که نقاشی بزرگ تابلوهای. شد دور جاسپر و داد تکان را سرش امیلی

 به طرحی هر، انسان صورت تا گرفته منظره از. بود باور قابل غیر برایش اثرها جذابیت و زیبایی. بودند کرده جلب

 :گفت گوشش کنار پرجاس که بود تماشا محو چنانهم. خوردمی چشم

 ؟طورهچه-

 :گفت حالت همان در بود رویش به رو یمنظره محو که امیلی

 .شدی دیگه دنیای یه وارد انگار! محشره-

 :آمد ایزنانه صدای

 .اومده خوشت که خوشحالم-
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 یگوشه ایهچین حتی که بلوند مو زنی. شد مواجه میانسال تقریبا زنی با که برگشت عقب به پریده جا از امیلی

 :گفت و خندید امیلی العمل عکس به جاسپر. بودند نکرده کم اشزیبایی از، چشمانش

 .مادرم، لوییزاست ایشون! کنم معرفی بذار-

 :گفت و کرد خم را سرش پنهان هیجانی با امیلی

 !سالم -

 :گفت و داد ادامه لوییزا به رو جاسپر

 .آموزشگاه دخترای از یکی...امیلی هم ایشون-

 :گفت و زد لبخند آرامش با زالویی

 ! امیلی حالمخوش دیدنت از-

 :گفت خجالت با و کرد تشکر امیلی

 .ببینم رو شما قراره کردمنمی فکر! شدم تونمزاحم که ببخشید رو من-

 :گفت داری معنا لحن با و خندید لوییزا

 .طورهمین منم-

 :گفت فورا جاسپر

 .دیدیمی رو مادرم نره باید! جااین آوردم رو تو همین برای-

 :گفت متانت با و خندید امیلی
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 !عالیه! خالقیت این بابت میگم تبریک، درسته-

 :گفت سرش پشت از ایمردانه صدای که کرد تایید و انداخت لوییزا کمر دور را دستش جاسپر

 !کرده فراموش رو من جااین نفر یه میاد نظر به-

 :رفت روف پدرش آغوش در خنده با و برگشت جاسپر

 ؟طورهچه حالت، بودم شده دلتنگت! ممکنه غیر این-

 :گفت و کوباند پسرش یشانه به فردریک

 ؟آره آوردی مهمون برامون. بودم اطراف همین-

 :گفت و خندید جاسپر

 .فردریک، من پدر هم ایشون امی...امیلیِ این! آره-

 اسپرج با حسابی دعوای یک میشد اگر. دادند دست و زد آبی چشم جوگندمیِ مو مرد آن به عمیقی لبخند امیلی

 و خواست عذر تابلوها دیدن یبهانه به، خیره هاینگاه آن از رهایی برای! مقدمهبی آشنایی این خاطر به کردمی

 :گفت کردمی دنبال را امیلی کمرنگش لبخند با که طورهمان فردریک. شد جدا هاآن از

 .خوشگلیه دختر-

 :کرد اضافه جاسپر

 .ساده و-

 :گفت لوییزا
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 ؟داره خاصی دلیل جااین در حضورش-

 :گفت و خاراند را سرش بانمک جاسپر

 ؟کردم بدی کار، بشید آشنا باهاش هم شما خواستممی...خب-

 :گفت لوییزا به رو و خندید پسرش تک نمایی مظلوم به فردریک

 !راهه تو خبری یه میاد نظر به عزیزم-

 :گفت اعتراض با جاسپر

 !اباب-

 :گفت محبت و آرامش با لوییزا

 .کردی پیدا رو اتنیمه که حالمخوش پس! پدرته با حق کنممی فکر-

 :نالید لب زیر جاسپر و خندید شده شیطان فردریک

 !نشده چیزی که هنوز-

 :تگف کنان غرولند. آمده خوششان امیلی از اشخانواده که بود حالخوش حداقل. نداد نشان شدیدی اعتراض اما

 !شماها دست از-

 درونش را احساس هزاران گویی و کردمی نگاه زخمی آهوی نقاشی به خیره خیره امیلی. رفت امیلی دنبال به و

 :گفت و رساند او به را خود جاسپر! گیر چشم و بود زیبا. کردمی احساس

 .اومده خوشت کردممی فکر که اونی از بیشتر-
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 ندید با که چرخاند را سرش. داد را جاسپر پاسخ کوچکش لبخند با و بزند پس را افکارش کرد سعی امیلی

. یستادا مقابلش و رفت سمتش به ارادهبی. شد مبهوت، بود شده کشیده آن در قصر یک نمای که بزرگی تابلوی

 :آمد جاسپر صدای

 .مادرم کار ترینبزرگ و ترینسخت-

 :گفت تابلو محوه امیلی

 !باشکوهه-

 .طورههمین-

 :گفت و زد لبخند آرامی به و فرستاد بیرون را نفسش امیلی مکث لحظه چند زا بعد

 .داری خوبی خیلی یخانواده تو-

 :پرسید کنجکاوی با جاسپر

 ؟خودم و-

 .کرد لمس را تابلو و رفت جلو و کرد مهار را اشخنده امیلی

 :گفت تفکر ادای کمی با

 .ریدا رو مادرت چشمای اما؛ پدرتی شبیه...خودت اووم-

 به اجعر را امیلی نظر خواستمی بیشتر. بشنود را این خواستنمی. نگفت چیزی و کرد کج را هایشلب جاسپر

 :داد جواب حال این با. بداند خودش
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 .ممنون خیلی-

 :گفت و خندید صدابی و ریز، بود فهمیده جانشبی صدای روی از را جاسپر حس که امیلی

 .کنممی خواهش-

 صبن که جایی از اشگوشه که انگار. خورد محکمی تکان، داشت قرار رویش به رو که بزرگی یتابلو لحظه همین

 رفتهنگ زیادی فاصله. بردارد عقب به قدمی ترس با امیلی شد باعث، خوردنش تکان که بود شده جدا بود شده

 شکخ زده بهت که امیلی! شد پرت جلو به و شد جدا دیوار از هم راست سمت یگوشه، تابلو دوم تکان با که بود

 تابلو شدن پرت. شد کشیده چپ سمت به و شد گرفته جاسپر توسط بازویش کند حرکتی اینکه از قبل، بود شده

 .بود زمانهم دیوار به امیلی شدن کوبانده و زمین روی به

 هر زا که شد متوجه، بودند ایسینه روی که هایشمشت و خوردمی صورتش به که نفسی هرم احساس با امیلی

 امیلی صورت اعضای روی ارادهبی نگاهش. فرستاد بیرون را اششده حبس نفس جاسپر. کرده پیدا نجات آسیبی

 ار شیرین دخترک این کوچک هایلب که داشت زیادی میل. کرد احساس قلبش در عجیبی تابیِبی. خورد سُر

 که ردک باز چشم و لرزاند پلک تپش پر قلبی با امیلی. کند اسیر دیوار یگوشه در درست لحظه این در دقیقا

 در بالیی که دانستمی! شد مبهوت قبل از تر زده هیجان. دید خود از کمی یفاصله در را جاسپر جذاب صورت

 :انداخت طنین گوشش به جاسپر یزمزمه. نیست آن از فراری راه که است راه

 !بود نزدیک، باش مواظب-

 :گفت و گرفت را دهانش وحشتزده. دید زمین روی را تابلو که دزدید را نگاهش و داد قورت را دهانش آب امیلی

 .بود من تقصیر! شد چی ببین! من خدای اوه-

 :گفت و خندید کوتاه و شد خیالبی را عجیبش هوای و حال جاسپر



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 122 

 .نشده چیزی نباش نگران، افتاد خودش اون؟ تقصیری چه؟ چی-

 :گفت تابلو دیدن با لوییزا که رسانند هاآن به را دشانخو تند هایقدم با فردریک و لوییزا

 .افتاد دوباره اوه-

 :کرد تایید جاسپر

 .داره فلزی قابِ که خوبه، آره-

 :فتگ فردریک. است نکرده کاری خراب کهاین از گرفت آرام کمی امیلی. زد لبخند و کرد نگاه نگران امیلی به و

 .عزیزم کنممی حلش من، نشده چیزیش که خوبه .دارن نگهش تونستننمی میخ چندتا اون-

 :گفت امیلی به رو سپس و داد تکان را سرش لوییزا

 .کنم مهمونت قهوه یه تا من دفتر به بریم بیا، کنم پذیرایی ازت نتونستم من عزیزم-

 :گفت عجله با و زده خجالت امیلی

 .شدم الخوشح خیلی توندیدن از. برم باید..اما؛ ممنونم خیلی من نه نه-

 پرجاس. کردند بدرقه را او، دوباره دیدار قول گرفتن و خداحافظی از بعد و کردند قبول ناچار به لوییزا و فردریک

 :گفت جاسپر شدند که ماشین سوار. شد ملحق امیلی به و گرفت خداحافظی دو آن از نیز

 .ممنونم-

 :پرسید متعجب امیلی

 ؟چی برای-
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 .اومدی باهام کهاین-

 :ندیدخ امیلی

 !کنممی خواهش...خب-

 :گفت و افتاد راه به جاسپر

 .بیرون بریم هم با تا بذاری وقت بازم باید. نمیدم رضایت این به من اما-

 :گفت دل در تنها. دهد جوابی نتوانست اشدخترانه شرم از امیلی

 !بکشه دست تو با رفتن بیرون از که باشه کسی کنمنمی فکر منم-

 یاجازه نباید. نبود شدن عاشق موقعیت در او. گرفت گُر تنش نزدیکی آن و تابلو افتادن لحظه آوری یاد با

 .دادمی قلبش به پیشروی

*** 

 :گفت و زد بود شده نوشته بنر روی که تاریخی روی را انگشتش جین

 .دیگه یهفته یک به نزدیک، کردند اعالم رو تاریخ باالخره-

 :گفت آرام امیلی

 .خوبیه زمانِ-

 ؟صحنه روی بری خوایمی طوریچه اصال؟ هستی نقشت روی که دوننیم-

 .کردم هماهنگ جونز آقای با، نباش نگران-
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 :زد داد بهت با جین

 ؟!کِی؟! چی-

 .دخترم همون من گفتم بهش! ترآروم-

 .دادم دست از رو انگیز هیجان اتفاق یه؟ نگفتی بهم چرا! امی که واقعا-

 :گفت و ترف کنار بنر جلوی از امیلی

 .جین کنیمی فکر فانتزی خیلی_

 :گفت و دوید دنبالش به جین

 ؟بود چی العملش عکس ببینم بگو-

 !شده خوشحال اومدمی نظربه...خب-

 نشدستا فراوانی ذوق با جین. شدند خارج آموزشگاه از هم یشانه به شانه سپس و گفت ایکشیده «هوم» جین

 :گفت و کوباند هم به را

 !میشه معرکه امشب، حالمخوش قدرچه من اوه-

 :پرسید مشکوک امیلی

 ؟مگه خبره چه امشب-

 :زد صدا سرش پشت از الکس جین صدای شدنِ رها از قبل

 .وایسا...جین هی-
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 :گفت و زد نمایی دندان لبخند الکس حضور فهمیدن با جین

 .فهمیمی خودت االن-

 :گفت سالم دادن زا بعد و ایستاد هاآن مقابل الکس و برگشت عقب به و

 .بینیممی رو هم ناگهانی همیشه که جالبه-

 :گفت زبانی شیرین با جین

 .نیست مشکلی تو و من برای البته-

 الکس .شدندمی ایبامزه زوج خیلی بلوند الکسِ و شیطانش دوست. داد قورت را لبخندش امیلی و خندید الکس

 :گفت جین به رو

 ؟کردی فراموش رو قرارمون مگه؟ رفتیمی داشتی کجا-

 :گفت عجله با جین

 .بودم منتظرت من! نه نه نه-

 :داد تکان تایید به را سرش الکس. کند کم هیجانش از کمی که کوباند پهلویش به نامحسوس امیلی

 !خوبه خوبه-

 :گفت امیلی به رو ادامه در

 ؟امی بیای ما با داری دوست-
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 معشوق و عاشق دو کنار در ماندن تنها هم طرفی از و اشدب هاآن خلوت مزاحم خواستنمی دلش ابدا امیلی

 :گفت و داد تکان را دستانش عجله با همین برای. بود کننده دیوانه

 ...من نه نه-

 !میاییم هم ما! بله-

 .شد ترمتعجب جاسپر دیدن با که کرد نگاه صدا سمت به شده درشت چشمانی با امیلی

 :گفت و کوبید او رکم به خنده با الکس و آمد جلو جاسپر

 ؟داری هم رو کارا این وقت تو یعنی! پسر هی-

 :زد لبخند جاسپر

 .بودم گفته که بهت-

 :داد ادامه و کرد نگاه بود مانده خشک باز نیمه دهانی با هنوز که امیلی به

 ؟نه مگه! میاد هم امی-

 :کرد آزاد را صدایش سختی به امیلی. دهد دست از امیلی بدون را امروز نداشت قصد وجه هیچ به جاسپر

 ...راستش من...من-

 :گفت شادمانه و پرید باال بازویش گرفتن با و نداد او به را مخالفت یاجازه جین

 !نفره چهار قرار یه! عالیه من خدای وای! میاد که البته؛ میاد میاد-

 :گفت و افتاد راه به خنده با الکس
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 .بریم پس-

 :گفت خواهش با دیدمی ناچار را خودش که امیلی

 .برگردیم زود لطفا پس-

 .شد امیلی یخیره آرامش و محبت روی از لبخندی با تنها جاسپر اما؛ کردن موافقت الکس و جین

 .کردند انتخاب را شهربازی اول مکان

 :گفت و پرید پایین و باال حالیخوش با بازی کمان و تیر غرفه دیدن با جین

 .خواممی عروسک من! خدا اوه-

 :رفت جلو خنده با کسال

 .گرفتیش کن فکر حاال از! من کوچولوی دختر-

 :گفت و زد دست محکم تشویق برای جین

 !عاشقتم-

 گیری هدف مشغول و گرفت را کمان و تیر، غرفه صاحب با صحبت از بعد الکس و ایستادند غرفه مقابل هردو

 و دش ظاهر کنارش در جاسپر که کردمی نگاه الکس قهرمانیه ژست و جین هایبازی بچه به خنده با امیلی. شد

 :گفت

 ؟!نه میان دیوونه نظر به-

 :داد جواب و خندید زیبایی به امیلی
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 .داشتنیه دوست اما-

 ؟عشقشون؟ چی-

 :گفت و دکر گیری نشانه دوباره سماجت با الکس. است رفته خطا الکس تیر که فهمیدند هردو جین ناله صدای با

 .زنمشمی-

 :گفت آرامی به و کرد حفظ را محوش لبخند امیلی

 .داشتنیه دوست همیشه عشق-

 :گفت و شد امیلی نقصبی و جذاب نیمرخ محو جاسپر

 ؟کردی اشتجربه تو-

 بهتجر را عشق واقعا آیا. کرد حس قراربی را قلبش. کرد پایین به مایل را سرش و برد داخل را هایشلب امیلی

 ؟بود کرده

 چند این اما؛ کردنمی احساس اشزندگی در را شعفی و شور هیج این از قبل تا، دهد جواب دقت با بخواهد اگه

 جیبع حالش نه یا است کرده تجربه را عشق پرسیدمی که شخصی همین، جاسپر دیدن با چرا دانستنمی وقت

 هایمردمک و چرخاند را سرش پاسخ دادن جای به. شد داغ هایشگوش پشت افکارش تاثیر تحت. میشد

 امیلی براق و نرم موهای میان را دستش خواستمی دلش وجود یهمه با جاسپر. داد هدیه جاسپر به را لرزانش

 فیدشس و برجسته یگونه روی را انگشتانش. شود مشکی هایتیله آن یخیره دنیا لحظات آخرین تا و کند فرو

 .شود ظاهر اشخجالتی و معصوم لبخند تا بکشد
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 صدا یخنده با جین. گرفتند هم از روی، جین حالیخوش جیغ با که بود گذشته دو آن نگاه یهگِر از ای لحظه چند

 :گفت و داد تکان هوا در را رنگ صورتی خرس داری

 !من قهرمان-

 .افتادند خنده به نفر چهار هر

 !خواممی هم دیگه یکی من اما-

 :گفت ناباوری با الکس

 !دیگه نگو رو این-

 :گفت و کشید خودش دنبال به، گرفته را دستش جین

 .خواممی هم رو کوچولو خرگوش اون من نه-

 :گفت و انداخت باال ابروی جاسپر

 .نمیشه خیالتبی وگرنه بگیرش برو-

 وشایندیخ گرمیِ ناگهان که داد تکان برایشان تاسف به سری لبخند با امیلی. رفت جین دنبال به ناچار به الکس

 .ودب شده جاسپر یپنجه محبوسِ که کرد نگاه دستش به و پرید جایش از عجبت با. کرد احساس دستش روی

 .بشیم سرگرم هم ما اونا اومدن تا بیا! نترس-

 با امیلی تا بود فرصتی این و بود جلو قدم یک جاسپر. شد کشیده دنبالش کنترل بدون امیلی که افتاد راه به

 تا کرد هدایت را امیلی کمرنگ لبخندی با جاسپر، هاتاب به رسیدن با. کند نگاه هایشاندست به غریبش هیجانِ
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 با. شدادن هول به کرد شروع و ایستاد او سر پشت جاسپر. گرفت را زنجیرها و نشست حرفبی امیلی. بنشیند

 :گفت آرامی صدای

 ؟!ندادی جواب خب-

 :پرسید تردید با امیلی

 ؟چی برای جواب-

 !نه یا کردی تجربه رو عشق کهاین-

 یدرون احساسات از اما؛ فهمیدنمی را جاسپر پافشاری علت. داد فرو را دهانش آب و گرفت عمیقی نفس یلیام

 :گفت آرامی خیلی صدای با. بود افتاده شک به خودش

 !نیستم موقعیتش تو من...شاید دونمنمی-

 و سیدتر امیلی. چرخاند عقب به را امیلی، صندلی گرفتن با و شد خم زانو روی به. شد کالفه و نشنید جاسپر

 :فتگ خنده با جاسپر که کرد نگاه جاسپر به متعجب چشمانی با. شد محکم زنجیرها دور به دستانش یگره

 .گرفتمت نترس-

 :پرسید جدی و کرد اخم فورا او حرف به توجه بدون امیلی

 ؟عاشقی خودت تو؟ چی خودت اما؛ پرسیمی من از رو سوال این همش تو-

 در شد محو نگاهش! شد مات سوال این شنیدن بودبا شده متعجب امیلی ناگهانی شدنِ جدی از که جاسپر

 :گفتمی. بدهد جوابی چه دانستنمی. شد مردد! امیلی رنگ میشی چشمان

 ؟!شدم خودت عاشق من بله-



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 131 

 و ردک راست زانو امیلی مقابل از دو آن شدن نزدیک با. نشد طوالنی جین و الکس صدای و سر با سکوتش برزخ

 :گفت و داد تکان هوا در را خرگوش عروسک فراوان شیطنتی با جین. رفت کنار

 !این از اینم-

 :گفت الکس به رو مهربانش لبخند با و کرد باز را ابروانش نازک یگره امیلی. خندید دل ته از و

 !شانسی خوش قدرچه-

 .داد تکان سر و کشید راحتی نفس ادا با، بود فهمیده را او منظور که الکس

 :گفت انرژی پر جین

 .امگرسنمه خیلی من؟ بخوریم رو شام االن چیه نظرتون...خب-

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به الکس

 ..اما؛ زوده اینکه با-

 :زد لبخند امیلی روی به

 !ارزهمی امی حضور به-

 :گفت و جاسپر به کرد رو الکس که زد تشکر ینشانه به لبخندی امیلی

 ؟جاس موافقی-

 :شد بلند صدایش که کرد بود فکر در که جاسپر به چشم یگوشه از نگاهی امیلی

 ؟طورهچه فود فست. نیست حرفی باشه...خب-
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 :گفت بلند و پرید باال جین

 !بریم بزنید، نداره حرف-

 در زایپیت بُرش به که همانچطور جین. صحبت مشغول و بودند نشسته نفره چهار میز یک سر بعد یدقیقه ده

 :گفت نق نق با کردمی نگاه دستش

 .خواستممی گوشت و قارچ با من-

 :گفت و کرد باز را اشنوشابه الکس

 .گیرممی برات بعد یدفعه-

 رابرب در الکس یحوصله و صبر این بود جالب برایش. داشت لبخندش کردن مخفی در سعی زیر به سر امیلی

 !دارند دوست را یکدیگر خیلی حتما! کردنمی که ها چه عشق. جین هایگیری بهانه

 :شد خارج فکر از جاسپر صدای با

 لعمط کارها انجام از و خوبه برات جاییاین که حاال، جین تو و! بزنیم حرف اجرا به راجع بهتره هابچه خب خیلی-

 .میشی

 :گفت و داد تکان تند تند را سرش استقبال با جین. شد خیره جاسپر به و برد باال را سرش امیلی

 .موافقم! بله بله-

 و شده انجام هم اجرا محل کارای و میدن انجام رو تمریناتشون آخرین دارن هابچه و ایمآماده تقریبا ما...خب-

 ... فقط

 :گفت و و کرد مکث نگرانی با
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 !اصلیه نقش من نگرانی تنها-

 :گفت و کرد کج سرش لودگی با الکس

 .نیست نگرانی جای پس؟ گیرهمی خبر زشا که نگفت جونز آقای مگه! بیخیال اوه-

 :گفت تایید به جین

 ؟کرده شرکت خودش که وقتی نیاد داره دلیلی چه! دقیقا بله بله-

 :گفت و امیلی به کرد رو فورا و

 ؟!اِم میگم درست-

 ویشر که چشمی جفت سه به نگاهی. شد غافلگیر، جین سوال با داشت خودش کردن کنترل در سعی که امیلی

 :گفت و داد پایین را سرش تردید با و نداختا بود

 !میاد حتما اون! بله-

 :پرسید مغموم جاسپر

 ؟کنیمی فکر طوراین تو-

 :گفت شده کج لبی با و فشرد محکم را چنگال امیلی

 !نه که چرا نشه طوراین اگه اما؛ بیاد پیش براش مشکلی که بیاد تونهنمی صورتی در خب-

 :گفت الکس که دزدید او از را نگاهش امیلی. نگریست امیلی به و زد اشچانه رزی را دستش لبخند با جین

 .نمیافته اتفاقی که باشیم امیدوار باید-
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 :گفت و داد بیرون را مانندش آه نفس جاسپر

 .طورههمین-

 !نکند دیر کاش ای و زد پیتزایش بُرش به گازی امیلی

*** 

، جین یخواسته به و بودند شده خارج رستوران از که بود ی هدقیق چند. تاریک هوا و بود هشت نزدیک ساعت

 تا الگابری دانستمی که جاییآن از اما ؛امیلی بودن بیرون ساعت این تا نداشت سابقه! جدا هم از زدن قدم برای

 و عالف دوستان با حتما که هم گری. بود راحت کمی خیالش، ندارد حرفی باشد حاضر غذایش که زمانی

 در البته ؛ببرد را لذت نهایت خیابان سکوت و شبانه نسیم این از تواندمی تا داشت قصد. بود سرگرم رشکابی

 سلی یصحنه هم آن. کردمی مضحک را رمانتیک فضای این چیز یک تنها. بود کرده سکوت که جاسپری کنار

 که ردک نگاه جاسپر به چشمی رزی. بود گرفته اشخنده بابت این از هم خودش! بود دستش در که بستنی زدن

 :گفت و برد بین از را سکوت. بود خیره رو به رو به و بود کرده فرو جیب در را هایشدست

 ؟!خورینمی تو-

 :گفت و آمد بیرون فکر از کوچک تکانی با جاسپر

 !ممنون نه آه؟! هان-

 :زد خجلی لبخند

 .نمیاد خوشم بستنی از اصال من-

 :گفت مکث با و داد باال را شابروهای تعجبش از امیلی
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 !شنیدم ازش رو این که هستی نفری اولین تو...خب-

 امیلی ارکن از خنده با بودند پچ پچ مشغول که حالی در جوان پسری و دختر. نگفت چیزی و زد کجی لبخند جاسپر

 ندلبخ شد باعث که بود هاآن یشده گره هایدست، کشید دو آن طرف به را امیلی نگاه که چیزی تنها. شدند رد

 ودب کسی چه دانستنمی. زد زل امیلی به بعد و انداخت زوج آن به نگاهی جاسپر. شود ظاهر لبش روی کوچکی

 :کشید فریاد درونش بلندی صدای با لحظه آن در که

 !زیباست خیلی-

 جسارت و فشرد مه به را هایشلب. باشد زوج آن به شبیه امیلی و خودش حال که بود این خواهان شدت به اما

 ! گرفت را امیلی گرم و ظریف یپنجه و کرد دراز دست! داد خرج به

! ردک نگاه او به و چرخاند را سرش سرعت با، جاسپر دست احساس با بود پسر و دختر آن فکر در هنوز که امیلی

 لیامی بقل. شد خیره رفتمی سرخی به رو که امیلی صورت به. فشرد گرم را دستش و نکشید پس جاسپر

 چه !شانشده قفل هم به هایک دست دیدن داشت لذتی چه و برد زیر به سر خجالت با. کوبیدمی و شد قراربی

 .بود شده آورده بر آرزویش زود

 ندمان نوازش را شستش انگشت جاسپر. بخشید جان بود شده کند اشزدگی بهت خاطر به که هایشقدم به

 :گفت مالیمت با و کشید امیلی دست روی

 !میاد خوشم دیگه چیزای خیلی از اما؛ ندارم دوست بستنی من درسته...دونیمی-

 :گفت و زد تفاوتیبی به را خود بود کرده حواسبی را او قلبش تند ضربان که امیلی

 ؟چی مثال-
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 ستد به برای و ایستاد جایش در جاسپر. بود دستش روی شدن آب حال در که کشید بستنی روی را زبانش و

 :گفت و کرد امیلی به رو سپس و گرفت عمیقی دَم نفسش به اعتماد آوردن

 ...آمم...مثال...مثال-

 :بست محکم را چشمانش

 !سخته توضیحش آه-

 :گفت و کشید را امیلی دست و کرد هوفی

 ...من...دونیمی-

 :فتگ آمدندیم و رفتندمی میان در یکی که هایینفس با و ایستاد جاسپر مقابل دست به بستنی امیلی

 ؟!چی...تو-

 :گفت شمرده شمرده، ذهن در هایشجمله به دادن ترتیب از بعد و فشرد هم به را هایشلب جاسپر

 برام هک اینه منظورم یعنی؛ کنم درکش خوب نتونستم که کردم پیدا احساسی یه بار اولین برای من دونیمی-

 ...یعنی...بود ناشناخته

 و کرد گاهن او به هوابی جاسپر. داشت استرس وقتی میشد بامزه قدرچه. نشود مایانن اشخنده تا گزید لب امیلی

 :گفت

 !بگذرم ازش تونمنمی..که کردم پیدا...احساسی یه...تو به من! تو-

 :گفت و گرفت را امیلی بازوهای اضطراب با جاسپر؟! شنیدمی چه! شد مات امیلی
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 ؟کنی درکم تونیمی-

 ...یعنی؟! او به نسبت حس اصال؟! حسی چه. دز پلک گیج و گنگ امیلی

 :کرد هم ردیف را کلمات دوباره و کرد تر را هایشلب دید که را امیلی نامفهوم نگاه جاسپر

 یدمد رو تو و جااین اومدم وقتی اما؛ شدم آشنا زیادی آدمای با، کردم سفر خیلی زندگیم تو من! امی کن گوش-

 ندیده کسهیچ وجود تو این از قبل که داشتی خاصی گیرایی تو...اول ونهم از! داری فرق همه با کردم حس

 تفاقیها ترینداشتنی دوست و ترینخواستنی تو کنار در بودن من برای اما؛ دونمنمی خودم درباره رو نظرت. بودم

 .بیفته برام تونهمی که

 وجودش در را هیجانی و شور انچنآن و بود انداخه برق هایشمردمک جاسپر دهان از جمالت این شنیدن

 اشخوشحالی هایاشک خواستمی دلش. بود نکرده تجربه عمرش طول در لحظه این به تا که کردمی احساس

 :گفت و گرفت قاب دستانش با را فرمش خوش صورت نرمی به، دید آرام را امیلی که جاسپر. کند روانه را

 ! مطمئنم این از. نیست س*و*ه من درونی حس این...اما؛ زوده شاید دونممی! نداشتی رو انتظارش که دونممی-

 :گفت و کرد نوازش را امیلی سفید و برجسته هایگونه انگشت با

 تو به ردنک فکر از تونمنمی، ببینه رو تو تا گردهمی تو دنبال چشمام دائما آموزشگاه تو. بشم دور ازت تونم نمی-

 .بدارم دست

 مهض قابل برایش بود هردویشان درون که حسی از حجم این با شدن مواجه. رفتمی لرزش به رو امیلی یچانه

 که یدفهم تازه تازه امیلی و بود نفس یک یاندازه به هایشانصورت یفاصله! بود چرا...داشتنی دوست اما؛ نبود

 !بوده خبربی حال به تا و شده جاسپر عاشق قدرچه کهاین. است خواستنی قدرچه نفس این هرم



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 138 

 جاسپر. کرد منفجر جاسپر دل در را موافقت بمب و شد نمایان لبانش روی لبخند حالیخوش همه این درک با

 دخترکش صورت در سر. شود مایل جلو به شد باعث همین و کردمی حس قبل از ترتحمل و صبربی را خودش

 شده آب قیفی بستنی. سست اختیاربی بدنش و شد گرد امیلی هایچشم! درخشید سیاه آسمانِ در ماه و کرد خم

 خشک هایپلک و کرد آزاد را نفسش. شود افتاد که اتفاقی یمتوجه تا شد تلف ایلحظه. شد چپه زمین روی

 و برد باال را هایشدست! بشود خواهدمی که هرچه حال. بماند طرفه یک توانستنمی عشق این! باز را اششده

 اب امیلی و شدند جدا، شد کُند که هانفس. بود ممکن غیر سه*و*ب این از گذشتن. کرد بند جاسپر کمر به

 او دوباره و دوباره. خندید و خندید امیلی خوبِ برخورد و سه*و*ب این از زدههیجان جاسپر. دزدید نگاه خجالت

 :گفت وار زمزمه و کرد نوازش را

 !من عزیزِ-

 :گفت اشهمیشگی شرم و لبخند با امیلی. سید*و*ب را اشپیشانی عشق با و

 .بشه دیر ممکنه! دیگه بریم نظرم به-

 :گفت مهربان و انداخت هایششانه دور دست جاسپر

 .بخوای تو هرچی-

 جاسپر .کردند حرکت امیلی یخانه مقصد به زنان قدم. روندمی خانه به که داد اطالع الکس به پیام یک با جاسپر

 :پرسید

 ؟میای اجرا روز-

 :گفت و چرخاند اطراف در ار نگاهش امیلی

 !بتونم اگه. دونمنمی-
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 ؟ببینی صحنه روی رو من نداری دوست تو ببینم. باشی کنارم خواممی من-

 :گفت و کرد نگاه جاسپر شیطان صورت به لبخند با امیلی

 !کنیمی نگاه اصلیت نقش به داری شوق با که ببینم خوامنمی نه-

 :گفت لندب و شد متوقف جایش در متعجب جاسپر

 ؟!مرموز دختر اون برای شوق؟! چی-

 :گفت و داد ادامه راه به و کرد آزاد جاسپر انگشتان میان از را دستش امیلی

 !زنیمی حرف بهش راجع و کنیمی فکر دختر اون به دائما تو! بله-

 به و گذاشت کنار را بُهت جاسپر! طورهمین هم شیطنت و بود داده نشان را خودش عشق. خندید صدابی و ریز و

 :گفت و دوید او دنبال

 طرخا به فقط ولی؛ مهمه برام دختر اون اومدن درسته آره، بشی تفاهم سوء دچار خوامنمی !کن صبر کن صبر-

 .دارم دوست رو تو فقط من! دیگه چیز هیچ نه! اجرا

 خنده به سپس و لبخند به کم کم و نیاورد دوام زیاد نگاه این اما؛ کرد نگاه جاسپر به طلبکاری با و ایستاد امیلی

 و مدآ فرود بادبادکی چونهم، امی یخنده خوشِ زنگِ شنیدن با بود امیلی دلخوری از نگران که جاسپر. شد ختم

 :گفت هشدار با

 !امی که واقعا-

 :گفت و خندید دوباره امیلی

 .حسودم منم بگم خواستم فقط! نشو ناراحت! خب خیلی-
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 همان وا بفهمد جاسپر اگر که کرد فکر این به امیلی. چسباند خود به را امی و زد را ایشنم دندان لبخند جاسپر

 اب و شد متوقف امیلی نظر مورد خیابان به رسیدن با بعد دقیقه چند؟ شودمی چه است مرموز نده*ص*ق*ر

 :گفت آرامش

 .کردی همراهیم که ممنونم. رسیدیم خب خیلی-

 :گفت و زد چشمکی جاسپر

 .طورهاین غلبا دیگه-

 :پرسید کنجکاو جاسپر که داد تکان را سرش و خندید امیلی

 ؟کدومه تونخونه-

 :گفت تعلل با امیلی

 .اسکوچه تو-

 :برداشت عقب به قدمی و نداد را بحث یادامه یاجازه

 .بینمتمی! باش خودت مواظب-

 .باشه-

 :زد صدایش جاسپر که بود نشده دور

 ؟!امی-

 :زد لب شب تاریکیِ در کننده افسون لبخندی و انگیز سحر صدای با اسپرج که برگشت عقب به
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 .دارم دوستت-

 حبتم با جاسپر. آمد فرود او آغوش در و کرد پرواز او سمت به شود متوجه کهاین از قبل و نیاورد تاب امیلی قلب

 در. کرد جاسپر یگونه دیمتق ایسه*و*ب و داد عقب را سرش، کرده باز پلک امیلی. فشرد خود به را او عمیقش

 :کرد زمزمه جواب

 !طورهمین منم-

 تاریکیِ در غرق حیاط. کرد باز را در و انداخت خانه در به کلید. شد دور او از دوان دوان و چرخید مکث بدون و

 تند بوی کرد حس با شد مصادف شدن داخل. داد هل را ورودی در و گرفت را نگاهش. بود انگیزی وحشت

 ! مرد چند ناخوشایند یخنده صدای شنیدن و ل*ک*ل*ا

 زبان گری بر لعنت و شدند هم در هایشاخم. دید را گری دوستان جمع که برداشت جلو به قدم سه تردید با

 عجبت کمال در که گابریال حرف به چرا؟ ندارد امنیت احساس کارها این با که فهماندمی او به باید طورچه! نفهم

 به و یدبیا در آب از اشتباه حدسش باید چرا اصال؟ دادنمی گوش نیاور خانه به شبانه را تانتدوس گفتمی او به

 دو صدای که بود مانده جایش در مردد هنوز؟ کردمی چه باید حال؟ باشند داشته کریهی هایمهمان دو آن جز

 :بود داده قرارش مخاطب که شنید رو به رو از را گابریال یرگه

 ؟بخوابم گرسنه شکم با شدم مجبور من که بودی جهنمی کدوم ساعت این تا-

 ظاهرش از. دید را گابریال پریشان موهای و صورت که داد باال را سرش امیلی و گرفت آرام کمی خنده صدای

 :بگوید خواستمی دلش خیلی. دارد سردرد که بود مشخص

 !نداری ایشآس پسرت درست از تو. نیست من نبود و گرسنگی تو حال این دلیل-

 :گفت عجله با و نهاد اوپن روی را کلید! نداشت کاری چنین دل که فاید چه اما
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 ...آماده چیزی یه االن! خواممی عذر-

 :گفت حرفش میان پرخاشگرانه گابریال

 .میشه بد حالم ساعت این، نیست نیازی دیگه-

 :گفت دل در نگاهش با او یبدرقه از بعد امیلی. بازگشت اتاقش به و

 !خدا ممنون-

 :گفت و برخاست جا از گری دوستان از یکی که گرفت پیش در را اتاقش راه

 !باحالی احمق یه تو، گذشت خوش خیلی! گری خب-

 :گفت و کرد ایسکه*ک*س و خندید سستی با گری

 !گنده جِیک طورهمین هم تو-

 خروج قصد هب و برخاستند هم دیگر نفر سه و خندیدند بلند صدای با معنیبی گوی و گفت این به نفرشان پنج هر

 :گفت ناخوشایندی لحن با امیلی دیدن با جیک. آمدند امیلی طرف به

 ؟خوشگله بودی کجا االن تا! دختری اومدی خوش! گری ناتنی خواهر از هم این خب خب-

 که کشید رکنا را خودش شدت با، ترس روی از اخمی با امیلی که کرد دراز دست امی یچانه لمس قصد به و

 :گفت طعنه با جیک. خندیدند پسرها

 .شد حیف خیلی! اخالق بد چه-

 :گفت جانیبی یخنده با دیگری که کرد نثارش ی«درک به برو» دل در امیلی
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 ؟کنیم ادبش خوایمی داداشم هی-

 :گفت شده ریز هاییچشم با و خاراند را پشتش کم هایریش خباثت با جیک

 ...اما؛ نیست بدی فکر-

 :گفت گیجی اثر در بسته هاییچشم با گری که کرد کثم

 !نداره هم رو این ارزش حتی-

 ویدبگ ناسزا و بیندازد تف گری صورت به خواستمی دلش، لرزیدمی خشم از امیلی. رفت هوا به پسرها یقهقه

 :گفت کشیده زشتش نگاه آن با و کرد کج را سرش جیک. اشغیرتیبی سر از

 .ندارم دردسر یحوصله االن اما؛ بدم بهت حسابی درست درس یه خواستمی دلم خیلی! آره-

 :داد ادامه و کرد نزدیک امی بازوی به را انگشتانش

 ...هم همین خاطر به-

 کهاین با جیک. کرد نثارش حیوونی لب زیر او از خودش کردن دور با و کند کامل را حرفش نداد اجازه امیلی

 ! برخورد غرورش به و شنید را کلمه میزد جوش اش خون در ل*ک*ل*ا

 تادهایس هاآن میان حال و شد متوقف شدت با امیلی. گرفت محکم را او و زد چنگ را امیلی دست کشیده اویی با

 :غرید و گرفت را اشچانه محکم جیک. میزد نفس نفس هاآن گستاخ هاینگاه زیر و بود

 ؟!کن تکرارش دوباره تونیمی اگه؟! گفتی چی تو-

 کرارت جسارت با. بود عصبانی هاگستاخی این از که امیلی. کرد نگاه تنها و چرخاند هاآن سمت به را سرش گری

 :کرد
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 !هستی که چیزی دقیقا! حیوون گفتم-

 :گفت خشم از پر و شد خم امی صورت در. فشرد ترمحکم را او هایگونه و کشید حرصی پر نفس جیک

 !گذاشته آزادت زیادی گری انگار! رسممی تو حساب به من-

 ؟باشی کودنی چه تو-

 یجمله هر از قبل! گرفت را سرش جیک که برود عقب خواست و داد هل پایین به شدت با را جیک دست و

 بهت و جیک یناله صدای که زد ایضربه جیک پاهای وسط به محکم پایش با امیلی دیگری آمیز تهدید

 با امیلی .شتافتند او سمت به کمک برای پسرها. افتاد زمین روی به و دخور تلو تلو جیک. شد هماهنگ دوستانش

. داد هدیه زمختش صورت به پررنگ اخمی اتفاق این از گری اما؛ چسبید دیوار به و داد عقب را خودش ترس

 :گفت درد با و شد بلند زمین روی از نفر سه آن کمک به جیک

 !میدم نشونت! رسممی حسابت به! کشمتمی-

 :شکست را سکوتش و رفت جلو گری. کردمی تهدیدش که نگریست را او تنها و کرد جمع را خودش یلیام

 .اشخونه ببریدش! برو! خب خیلی-

 قبع به لرزانی قدم. کردنمی گذشت کارش این از گری مطمئنا. دانست زار را خودش حال امیلی و شد بسته در

 مشت را هایشدست. انداخت امیلی جان به را ترس.بود کوحشتنا صورتش. چرخید سمتش به گری که برداشت

 :گفت و شد نزدیکش آرام هایقدم با گری که کرد

 ؟!زدی حرف ایاجازه چه به اصال؟ کردی فکر چی خودت با تو-
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 گری. یدترسمی گری هایتنبیه از زیاد خیلی...ترسیدمی. نکند غش تا گرفت دیوار به را دستش شده الل امیلی

 :داد ادامه و اشتبرد قدم

 ؟!زنیمی هم رو جیک تازه؟ کردی درازی زبون من دوستای جلوی جرئتی چه به-

 :زد فریاد

 ؟!هان-

 سختی به اما؛ افتاد صورتش روی شده پریشان موهایش. نواخت امیلی کوچک صورت به را سنگینش یکشیده و

 اتاقش درون به را او و کرد اسیر را ازویشب عصبانیتش آتش از گرفته گُر گری. نیفتند تا کرد کنترل را خودش

 .لرزیدمی شدت به امیلی و آمد جلو! بست سرش پشت را در گری و چسبید دیوار به امیلی. کرد پرت

 !رو رفتار این عواقب میدم نشونت-

 گیبیچار با. کرد جان نوش را محکم سیلی شش جمع سر و زد جیغ امیلی. دیگرش یگونه روی بعدی سیلی و

! دبو گیج هاکشیده شدت و سوزش از. دوید کوچکش اتاق سوی آن به و کشید بیرون گری چنگ از را یشموها

 پرتاب امیلی سمت به و برداشت در کنار میز روی از را قدیمی ایشیشه گلدان، آمدن کوتاه ایذره بدون گری

 :کرد

 !کنممی حالیت، کَسبی یدختره-

 کمرش روی هایشخرده و شد کوبیده سرش پشت دیوار به گلدان و شد خم صورتش و سر نجات برای امیلی

 اسالتم با! شکست بغضش باالخره و شد بلند سستی با که شد نزدیک او به نفس نفس با گری. ریخت

 :گفت و داد جلو را هایشدست

 !نکن..ن..نک...کنممی خواهش...کنممی...خواهش نه-
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. ردکمی گریه بلند امیلی! کشید عقب به را سرش و زد چنگ را رنگش سیاه موهای او صدای به توجهبی گری

 :گفت ایرگه دو صدای با گری

 !میاد خوشم! کن التماس اره-

 وشهبی تقریبا و خورد سر زمین روی شده گیج امیلی. خورد دیوار به محکم که داد هل عقب به را سرش هوابی و

 و دادمی سر ریز هایناله تنها. گفت ناسزا و شد امیلی ویپهل و شکم به زدن لگد به شروع رحمانهبی گری. شد

 و تعادلبی. کردمی آسودگی احساس که شد خیالبی زمانی گری! نبود خبری هم گریه حتی و العمل عکس از

 رد شد له و خرد. دادنمی تکان هم زبان حتی نجاتش برای که گابریال به لعنت و شد خارج اتاق از عرق خیس

. ودب تنها و کسبی او، گفتمی را حقیقت گری! اشکسیبی برای کرد روان اشک هایقطره فقط و اردیو یگوشه

. نشست زور و چنگ با و زد دندان به لب. کردنمی تجربه را روزها این هرگز بودند زنده مادرش و پدر اگر

 روی افتادنش. رساند تخت به را خودش زاری با و کرد راست را اششده زخم زانوهای. کشیدمی تیر وجودش

 اگر ودنب مهم. چکیدمی بالشت روی اشپیشانی خون اگر نبود مهم! همانا سرش رفتن گیج و همانا کهنه تشک

 تجربه را عشق جنس از آرامشی امشب او بود چه هر! کردمی فراموش را امشب نباید او. دیده آسیب دستش

 یسخت به شب. آورد وجود به برایش را آلودی اشک بخندل ذهنش در جاسپر جذاب صورت ترسیم با. بود کرده

 .دادندمی پس تقاص باید هاآن...خدایا اما و شد صبح

 *** 

 :گفت و داد تکانی را دردناکش و شده بانداژ دست امیلی. شد خارج بیمارستان از امیلی همراه به جین

 .نیست چیزی گفتم بهت من؟ شد راحت خیالت حاال-

 :گفت و داد قرار امیلی کمر روی را دستش اخم با جین

 .ما یخونه میای هم روز چند این. باشی مراقب باید. دیده آسیب اما؛ باشه نشکسته شاید-
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 :گفت زده بهت امیلی

 ؟!ممکنه این تو نظر به؟! ایدیوونه تو؟! چی-

 .برگردی خونه اون به تو ذارمنمی من، نداره اهمیتی برام-

 او و بیاید دیدنش به زود صبح جین که دادنمی احتمال هم ذهنش در حتی. بست را هایشچشم ناچاری از امیلی

 به! کند فتنر بیمارستان به مجبور را او اشپریده رنگ و کبود صورت دیدن با جین و برود استقبالش به سختی به

 :گفت بخشی آرامش لحن با و کرد لمس را جین یشانه امیلی رسیدند که رو پیاده

 .ردکت پیش اومدیم و کردیم رها خواب تو رو نفر دو اون ما ببین، خوبه حالم من! نباش من نگران! الطف جین-

 :گفت و گرفت را رویش خشم با جین

 .جهنم به برن امیدوارم-

 .آموزشگاه بریم بیفت راه حاال! باشه-

 :گفت تعجب با جین

 ؟چرا اصال؟! تو اوضاع این با؟! چی-

 .زنمب حرف جونز آقای با باید-

 .باشه خب خیلی! اوف-

 رشس روی را رنگش آبی کاله امیلی، شدند که پیاده. رساندند آموزشگاه به را خودشان، تاکسی یک گرفتن با

 :زد غر جین. شود پنهان تا ریخت چشمش کبودی روی را موهایش و نهاد
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 ؟مجبوری آخه-

 دخترها گاهبی و گاه آمد و رفت یمتوجه ،شدند که داخل. رفت آموزشگاه طرف به و گفت ایآره لب زیر امیلی

 .شدند

 :گفت جین گوش در امیلی

 ؟بمونم منتظرت خوایمی، کشهنمی طول زیاد کارم. اومدم مرخصی یبهانه به من-

 .کن استراحت و برو! دیوونه دختر نه-

 .خب خیلی-

 هنکرد را جایشاین فکر چرا. ردک تهی قالب لحظه در. دید را او امیلی که شد آموزشگاه وارد جاسپر لحظه همین

 را او سختی به البته؛ افتاد امیلی به چشمش ناگهان که داد نگاهش به چرخی و کرد صاف را کتَش جاسپر؟! بود

 :گفت سرعت با و شود طوالنی زیاد نگاه این نداد اجازه امیلی! داد تشخیص

 !نگو چیزی من راجع، میرم من! میاد داره جاسپر...جین-

 :زد صدایش بلند جاسپر که شد دور جین از سرعت نهما به و

 ؟!امی هی-

 :گفت و رساند جین به را خودش دوان دوان جاسپر. شد خارج دیدرس از امیلی و نداشت ایفایده اما

 ؟!بود امیلی اون؟ دیدم درست من؟ جین-

 :داد تکان سر و زد کوچکی لبخند شده هول جین
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 ؟!طورچه؛ بله-

 .نایستاد اما؛ زدم صداش! بود عجیب-

 !نشنیده حتما...خب-

 :پرسید فورا بعد اما؛ رفت فرو فکر به لحظه چند جاسپر

 ؟افتاده براش اتفاقی؟ بود بسته چرا دستش اصال ببینم-

 :گفت دروغ به و کرد مشت و برد عقب را هایشدست جین

 .اومدیم دکتر پیش از هم ما. زمین خورد شونخونه تو راستش خب-

 :گفت دهز حیرت جاسپر

 ؟!نمیگی زودتر چرا؟! چی-

 :گفت و کرد متوقف را او فورا جین که برداشت امیلی پیش رفتن برای قدمی و

 .نیست مشکلی! خوبه حالش اون! نشو نگران نه نه-

 .ماندمی منتظر باید نگرانی عین در. نگریست او به ساکت و ایستاد تردید با جاسپر

*** 

 ضعیف را جونز آقای صدای بعد یلحظه که زد در به تقه دو. کشید میقیع نفس و برداشت سرش از را کاله

 :شنید

 .تو بیا-
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 :گفت و برخاست صندلی روی از شادمانی با امیلی دیدن با جونز آقای. شد داخل زیر به سر، کرده باز را در

 ؟طورهچه حالت عزیزمون دختر! ببین رو جااین واوو-

 :گفت آرامی صدای با و زد عقب کمی را هایشمو فشرده هم به هاییلب با امیلی

 .بزنم حرف باهاتون موضوعی یه به راجع اومدم! جونز آقای ممنون-

 و ردک خم را سرش شکاک او یکرده باد چشم دیدن با، بود ایستاده امیلی روی به رو تقریبا حاال که جونز آقای

 :گفت

 !کن صبر اما؛ باشه-

 :گفت هاکبودی دیدن از زده حیرت که داد االب را سرش و گرفت را امیلی یچانه

 ؟!کردی چیکار خودت با تو؟! وضعیه چه این-

 :داد ادامه بلندتر و کرد لمس را دستش

 ؟!افتاده دستت برای اتفاقی چه-

 :گفت و دزدید را اشزده خجالت هایچشم امیلی

 !افتادم...خب و بود اتفاق یه...من. نیست چیزی-

 :کرد التماس دل در و

 !ببخش رو من خدایا-

 :گفت شده آرام جونز آقای. نداشت این جز ایچاره حال و بود متنفر گفتن دروغ از
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 ؟بکنم بهت کمکی تونممی حاال، باشی مواظب بیشتر باید-

 اجرا برای رو خودم من. نیام آموزشگاه به که بگیرم اجازه ازتون روز چند این برای که اومدم من راستش بله-

 ...هامزخم شدن برطرف تا خواستممی خب و بشم بهتر باید اما؛ کردم آماده

 :کرد تایید فورا و فهمید را منظورش جونز آقای

 .داری احتیاج استراحت به تو. نیست مشکلی، توست با حق!درسته بله اوه-

 :داد تکان را سرش و داد قورت را اششده متولد تازه بغض امیلی

 .بدید العاط هم جاسپر به لطفا؛ ممنونم-

 :گفت و زد لبخند جونز آقای

 .نباش نگران موردش در! حتما-

 :فتگ و برگشت دوباره شده منصرف، مطلبی آوری یاد با که برود تا کرد گرد عقب و زد کوچکی لبخند امیلی

. رمگیمی تماس باهاتون نتونستم اگه اما؛ برسم اجرا برای موقع به تا کنممی رو تالشم ی همه من جونز آقای-

 .میدم قول. اندازمنمی دردسر به رو شما

 تنها و دز مطمئن لبخندی اعتماد ینشانه به، بود شده امیلی معصومیت و کالم صداقت یشیفته که جونز آقای

 :گفت

 .باشی موفق! دونممی-

 .شد خارج اتاق از فورا و زد آلودی اشک لبخند، شده آرام امیلی
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 نبودن از شدن مطمئن از بعد و گذراند نظر از را سالن دقت با! این از هم این و داد قرار سرش روی را کاله

 :گفت بلند آشنایی صدای که بود شده نزدیک. رفت خروجی در طرف به مستقیم، جاسپر

 ؟اِمی! کن صبر امیلی هی! امیلی-

 دادمین اجازه وجه یچه به. دوید خیابان طرف به بیچارگی با و نکرد توجه امیلی؟! شد پیدایش کجا از! لعنتی اوه

 :زد فریاد و دوید بیرون آموزشگاه از جاسپر. ببیند حال این با را او جاسپر که

 !امیلی وایسا-

 :دپرسی راننده. گذاشت سر پشت را جاسپر و شد سوار تاکسی اولین توقف با او که چرا؛ نداشت ایفایده اما

 ؟!بریم مسیر کدوم-

 این حال گاران. نزد حرفی و کرد نگاه او به آینه از متعجب راننده! بود بلند صدای با امیلی بغض شکستن جوابش و

 او با هک زندگی این از! متورم گلویش و بود غمگین قلبش، بود خسته جسمش امیلی! نبود خوب خیلی دخترک

 مناسب رپجاس با بودن برای بگیرد نتیجه او که بود داده هم دست به دست چیز همه گویی. بود دلگیر ساختنمی

 یچارهب دختر یک چشم به را او همه که وقتی بردارد قدم او کنار در توانستمی طورچه. نبود امکانش چون؛ نیست

 نزدیک او به طورچه؟ گرفتمی قرار اطرافیانش ترحم مورد که درحالی ورزیدمی عشق طورچه؟ کردندمی نگاه

 نفرمت او از حتما؟ چه کیست او فهمیدمی جاسپر خود اگر اصال؟ نداشت را کار این یاجازه حتی که وقتی میشد

 .کند تحمل را این توانستنمی او و میشد

 متصمی و ریخت اشک و کرد هق هق فقط راه طول در. دادمی ادامه نباید! باختن این از بیش نبود ممکن برایش

 اما ؛بود احساسی یتجربه ترینبه برایش این! بود ناب احساسش. کند دفن دل در را نهال نو عشق آن گرفت

 .کردمی تمامش شروع از قبل باید پس. خواستنمی را تلخ پایان یک
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 شانکوچک حیاط در. گرفت را هایشاشک و کشید باال را اشبینی. شد دور و داد گاز راننده و بست را تاکسی در

 راهروی وارد .است سنگین گوش الیگابری دست بیچاره کنترل حتما. رسیدمی گوش به تلویزیون بلند صدای هم

 :کرد غرولند و شد ظاهر میزد باد را خودش که حالی در رو به رو از گری که بست سرش پشت را در و شد ورودی

 .گرم هوای این به لعنت-

 :داد ادامه بلندتر

 !نمیریم که بخریم کولر یه بتونیم شاید، بشه کم دارن طلب ازمون که هاییپول این از اگه-

 :گفت و زد سرخش سیب به گازی بریالگا

 !کن پیدا کار یه برو تونیمی اگه! نزن نق قدراین-

 :گفت و زد پوزخندی. دید راهرو وسط شده خشک را امیلی که چرخاند را نگاهش حوصلهبی گری

 !رسید کلفت! رو جااین-

 :گفت و اختاند امیلی پای جلوی و آورد در را رنگش مشکی شرت تی حرکت یک با و رفت جلو

 !بشورش، حموم میرم-

 بیرون ار نفسش سپس و شد در صدای منتظر حرکتی هیچ بدون امیلی. شد رد امیلی کنار از کرده عرق تنی با و

 و برداشت زمین روی از را شرت تی! است کرده کاری خراب بدنش روی راسو یک که بود این مثل لعنتی. داد

 :کرد متوقف را او گابریال صدای که بود نشده خارج آشپزخانه زا هنوز. انداخت شویی لباس ماشین داخل

 !خواممی شده پخته گوشت شب برای-



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 154 

 هایگوشت کوچک یبسته دیدن و فریزر کردن چک از بعد. کرد سکوت همیشه مثل و کرد مشت را دستش

 او به صالا؟! داشت بریالگا که بود انتظاراتی چه این بازار آشفته این در فهمیدنمی! شد جمع صورتش، استخوانی

 !کنند بازی هااستخوان با را امشب بگذار؟ چه

*** 

 و بود رفته بین از تقریبا دردش. گذراند نگاه از را آن دقت با و گرفت را راستش دست ساعد، چپ دست با

 .خوردندمی چشم به کمرنگ و کوچک خیلی هاکبودی

 اشینم که کشید کنار را خودش فورا. پراند جا از را او، آمدمی سرش پشت از که ماشینی بوق صدای شدن بلند با

 .افتاد راه خانه سمت به سپس و داد بیرون ترس با را نفسش امیلی. شد رد سرعت با

. ددامی ادامه جاسپر از شدن مخفی به چنانهم امیلی و گذشتمی اخیر اتفاقات از که بود هفته یک به نزیک

 دردی وجود با. هستند اجرا برای جوش و جنب حال در همه که دانستمی جین یتهگف به اما؛ رفتنمی آموزشگاه

 .راندگذمی میشد اجرا باید که صی*ق*ر تمرین با خانه از بیرون به را استراحتش هایساعت، داشت بدن در که

 یدشا. بود کرده بیهتن را خود اما؛ بود جاسپر گرم هایدست قرارِبی. میزد فراموشی به را خود اما؛ بود تنگ دل

 رنج یکل با هفته یک. نداشت را جاسپر آبروی با کردن بازی قصد اما؛ نداشت درخشانی شانس زندگی در خودش

 .کشیدمی نقشه فردا برای ذهن در و بود کرده باز را دستش بانداژ امروز او و گذشت دلتنگی و

 هک تنومندی درخت گذاشتن سر پشت از بعد و شد خیابان نزدیک. دادمی بال و پر فکرهایش به که طورهمان

 حدس و کردن آنالیز ثانیه چند با! شد شوکه بود ایستاده او به پشت که شخصی دیدن با ناگهان، بود کنارش

 ضربان؟! بود نکرده را جایشاین فکر چرا خدا وای؟! جااین؟! جاسپر! آمد بند نفسش هست کی فرد آن کهاین

 یک اب جاسپر که بود نخورده تکان هنوز؟! رفتمی جلو یا کردمی فرار؟ کردمی چه ایدب حال. شد شماربی قلبش
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. گرفت حالیخوش رنگ صورتش سرعت به او دیدن از جاسپر اما؛ شد مات امیلی! کرد امیلی به رو چرخش

 :گفت و رفت باال شعف از صدایش

 ؟!امی-

 را کار این باید او. داد قورت را دهانش آب! کن کمکش...خدایا و انداخت سوزش به را انگشتش پوست، ناخن

 دایص با که بود خیره او به حض با جاسپر. رفت جلو محکم هاییقدم با و کرد اشپیشانی زینت اخمی! کردمی

 :گفت مرتعشی

 ؟کنیمی چیکار جااین تو-

 :گفت و ختنبا را خودش کامال اما؛ شد عوض کمی صورتش حالت، نداشت را انتظارش گویی که جاسپر

 ؟!هفته یک این بودی کجای تو! منتظرتم وقته خیلی-

 ؟!اومدی چرا؟! کنیمی چیکار اینجا گفتم-

 :گفت و کرد کوچکی اخم آزرده دل جاسپر

 ؟ببینی رو من خواستینمی تو؟ چیه منظورت-

 :گفت و دزدید را نگاهش امیلی

 !برو حاال همین! میومدی نباید-

 !شد اسیر جاسپر دست در بازویش که شود دور تا برداشت قدمی

 :گفت زده بهت جاسپر
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 ؟کنیمی فرار من از تو؟ هفته یک این؟ امیلی شده چت تو-

 :گفت و زد کالفگی به را خودش. برگشت عقب به و نداد اهمیت اششده فشرده قلب به امیلی

 ...تو اما؛ کنمنمی فرار کسهیچ از من نه-

 ؟چرا؟ ببینم رو تو هفته یک این نذاشتی چرا. هست مشکلی یه که اممتوجه من؟ چی من! ببین هان-

 :کرد زمزمه و شد خیره جاسپر نگران صورت به مغموم امیلی

 .اشتباهه فهمیدم چون-

 ؟!اشتباهه چی؟! چی-

 :گفت سماجت با اما؛ گرفت را امیلی گلوی بغض

 !برو لطفا، بدیم ادامه تونیمنمی ما..مونرابطه...تو و من-

 :گفت گیج و کشید خود سمت به را او عجله با جاسپر که کرد فرار قصد

 ؟!تیمنیس هم مناسب فهمیدی تازه تو و کردیم اعتراف هم به ما؟ میگی داری چی دونیمی تو! کن صبر کن صبر-

 :گفت و زد خود دور به دوری کالفگی با جاسپر. نگفت چیزی و انداخت زیر به سر امیلی

 !اساحمقانه این-

 :فتگ امیلی به عصبانیت کمی با جاسپر! هایشباران و بود راه در پاییز. چکید امیلی دست روی بآ ایقطره

 ؟رسیدی نتیجه این به کِی بدونم میشه؟ چرا بپرسم میشه-
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 :گفت و گرفت را امیلی بازوهای طاقتبی جاسپر...چهارم...سوم...دوم یقطره

 ؟چرا! امی بگو بهم-

 حواس و هوش جاسپر. رسیدمی گوش به وضوح به هادرخت و زمین به وردبرخ با باران قطرات صدای حال

 :گفت و داد باال را سرش امیلی یچانه لمس با. نداشت

 ؟خوامتمی قدرچه من دونیمی تو! کن نگاه من به-

 :نالید غصه با. شکست باران گرفتن شدت با امیلی بغض

 !لطفا! کافیه-

 :گفت و برد باال را صدایش جاسپر

 ؟چرا بگو بهم! تونمنمی! هن-

 :رفت عقب عقب و کرد گریه امیلی

 .کنممی خواهش، برو فقط؛ نپرس-

 :گفت اشک با و برد باال را هایشدست که رفت سمتش به جاسپر

 .نیا جااین دیگه، برو فقط؛ برو برو-

 .نداشت کردن نظاره جز راهی خیس پا تا سر جاسپر و شد دور باران زیر در دو با و
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 راحت چه. بخشیدنمی را خودش وقتهیچ او و کشید باال را اشبینی. رساند خانه به را خودش لرزان و خیس

 پوشیدن حال در که گری. شد داخل و داد هل را حیاط در و گرفت را هایشاشک! او به لعنت! شکست را دلش

 :گفت طعنه با. آمد جلو و زد پوزخند امیلی دیدن با بود هایشکفش

 !شده جوب توی هایموش مثل؛ نک نگاهش-

 که برد هجوم سمتش به پا کوبش با کردنش اذیت برای گری. نگفت هیچی، کرده ل*غ*ب را خودش امیلی

 آهی امیلی. شد خارج خانه از تفریحش از راضی و خندید بدجنسی با گری. کرد جمع را خودش ترس با امیلی

 و داد سیگارش به تکانی گابریال که شد داخل. شد رد ورودی در یپله سه از سستی با و کرد خارج سینه از عمیق

 :گفت

 ؟گری برگشتی-

 :گفت آرام و داد قرار اوپن روی را کلیدها امیلی

 .رفت اون، منم-

 :گفت و برگشت سمتش به و کرد گرد را رنگش مشکی و ریز هایچشم گابریال

 ؟!تو-

 به. ردکمی دود غرق را خانه که بود متنفر گابریال کار این از قدرچه. گرفت را نگاهش فقط و نگفت چیزی امیلی

 :گفت و کرد تیز را صدایش هایشلباس خیسی دیدن با گابریال که برداشت قدم اتاق طرف

 .کشیدی گند به رو خونه؟! وضعیه چه این-

 .خوردم بارون به، متاسفم-
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 .نشده بدتر تا کن شونعوض برو زود-

 :تگف و کرد جمع را پاهایش امیلی

 !ببخشید خانم-

 ؟خوایمی چی باز-

 :گفت من من با! باشد وقتش حاال شاید. کردمی استفاده فرصت از و میزد مظلومیت به را خودش باید

 ...و داره نیاز کمک به و دیده آسیب بدجوری جین آشنایان از یکی...راستش-

 :گفت خشونت با و نداد صحبت اجازه گابریال

؛ داری ردردس فقط دختر اون با دوستی با که بودم گفته بهت. نیست مهم اصال! بده لشحا که نداره ربطی من به-

 ...گوش من به اما

 :گفت فورا امیلی

 !میدن پول این بابت اما-

 :داد ادامه و کرد استفاده وقفه این از امیلی که کرد نگاه امیلی به شک با! شد ساکت گابریال

 .میدن خوبی پول این برای؛ خوانمی ارپرست یه ساعت چهار و بیست برای اونا-

 الگابری! دادندمی را مزدش دست اجرا از بعد. گفتنمی دروغ هم زیاد البته! پول و بود پول گابریال ضعف نقطه

 :گفت و داد باال ابرویی و زد معنایی پر لبخند

 !طوراین که! هوم-
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 :داد ادامه به امیلی به کرد رو

 ؟تهس کِی! بری تونیمی، باشه-

 :گفت و کرد کنترل را لبخندش امیلی

 .فردا-

 .برو! خب خیلی-

 :زد داد

 !لباسات-

 .رسدب پایان به خوبی به چیز همه که بود امیدوار. کرد حل را مشکل این. دوید اتاقش درون به پریده جا از امیلی

*** 

 و هنشذ تمام. بود رفته فرو رفک در پررنگ اخمی با و بود نشسته اتاقش یپنجره روی به رو ینفره تک مبل روی

 انشجدایی برای ایکننده قانع دلیل کردمی فکر قدرچه هر! امیلی. بود شده خالصه اسم یک در درونش صدای

؟! دباش شده ناراحت امیلی که باشد کرده کاری او که بود ممکن. بودند کرده شروع تازه که هاآن. کردنمی پیدا

 شده پریشان و گیج حسابی که بود کرده خوری خود و بود کرده فکر قدرآن؟! بود گفته بدی چیز ،هایشحرف بین

 تصویر! نمیشد لعنتی. کند امتحان هم را این توانستنمی اون اما؛ بود راهی هم کردنش فراموش کاش. بود

 ؟درکمی چه باید حال. کشید آه و کوباند مبل به را سرش کالفگی با. نمیشد محو ایلحظه قشنگش صورت

 هوهق فنجان دو با الکس و شد باال و پایین در یدستگیره آن از بعد و رسید گوشش به در به ایضربه صدای

 .شد نمایان
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 .عاشقم و افسرده دوستِ برای خوشمزه یقهوه یه از اینم خب-

 :گفت کوتاه و داد پنجره به را نگاهش ناراحتی با جاسپر

 .الکس کن بس-

 ؟باشه میشه درست چیز همه ؟!نه کافیه، پسر باش زود-

 .خوادنمی رو من، کنهمی فرار من از اون؟ میشه درست طورچه-

 .همیهم روز فردا. باشی داشته تمرکز و باشی آروم باید تو! جاس بریزی هم به بیشتر میشه باعث فکرها این-

 :گفت خفه و داد مالش را اششقیقه دست با جاسپر

 .دونممی-

 :گفت و کوباند شپای روی را دستش الکس

 ؟کنی مهمون رو من قطعه یه خواینمی..خب-

 .نیستم خوبی مود روی من! الکس شو خیالبی-

 .شو بلند. نیست قبول اعتراض-

 رفت ودب اتاقش یگوشه در که رنگی مشکی پیانوی طرف به.برخاست جایش از و کشید پوفی حوصلهبی جاسپر

 :گفت شیطنت با الکس. گرفت قرار اشصندلی روی و

 ؟!نه یا هستی آماده اجرا برای ببینم بده نشونم-
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 و آورد رد حرکت به کلیدها روی را انگشتانش، ایثانیه چند مکث از بعد. شد خیره پیانو به و نداد جوابی جاسپر

. کردیم قانعش باید امیلی حداقل. کند راضی را امیلی تا کردمی پیدا راهی باید. آورد در صدا به اشجادویی نوای

 در الکس. کشید نواختن از دست و شد خارج دستش از نت ناگهان... چون؛ کند دوری دختر آن دادنمی اجازه

 و نداد او به کردن فکر یاجازه الکس. کرد شروع دوباره بعد و بست را هایشچشم جاسپر. شد صاف جایش

 :گفت

 !باالخره، ببینی رو مرموزت ینده*ص*ق*ر قراره فردا-

 :داد جواب او به نگاه ونبد جاسپر

 .نمیدم اهمیتی-

 !کرده ایجاد بزرگی تغییرات امیلی اینکه مثل؛ کن نگاهش اوه-

 :گفت و زد لبخندی شب آن گوی و گفت یاد به جاسپر

 .میاد خوشم دختر اون از من کردمی فکر-

 :گفت و آمد طرفش به و برخاست زنان لبخند الکس

 .زدی حرف خیلی پیشش اون از چون-

 :گفت و زد غمگینی لبخند اسپرج

 .درسته-

*** 
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 در یکی. شده جمع هایصندلی کردن باز حال در یکی. بود کاری مشغول کس هر، صحنه پشت و اجرا سالن در

 همهمه، صحنه پشت در. افراد کردن راهنمایی حال در یکی. هادوربین کردن تنظیم حال در یکی. نظافت حال

 ردنک درست مشغول سخت گریمورها. آمدندمی و رفتندمی دو با همه که بود ساستر از بیشتر شاید. میزد موج

 و شد رد تاریک نیمه یصحنه روی از عجله با جونز آقای. نداشت معنایی تلفی وقت و بودند هاصنده*ق*ر

 :گفت سپس و گذراند نظر از را هانده*ص*ق*ر جمع. رساند صحنه پشت به را خودش

 .نره جایی کسی، کنم هماهنگ باهاتون تا باشند جااین همگی لطفا! دخترا-

 :پرسید عجله با بود شده تمام گریمش کار که قد کوتاه دختری

 .بپوشیم لباس باید ما اما-

 :گفت جونز آقای

 .بپوشید جاهمین-

 :گفت داشت نام نیکی که دخترها از یکی. رفت و شد رد پرده پشت از و نداد گوش هایشاناعتراض به

 .میده نشون رو خودش امشب یستاره رهباالخ-

 :گفت عشوه با و زد کمر به را دستش، بود اندام الغر دختری که دوستش

 !اون نه منم امشب یستاره، نیاد و بیاد دختر اون-

 :گفت و زد هم به را هایشدست صحنه پشت مسئول. افتادند خنده به بودند جاآن در که جمعی

 .رفط این از، دخترا باشید زود-
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. شد پرو اتاق داخل و گرفت نیکی از را نگاهش خلقی بد با، داشت حضور جااون در دوستانش با همراه که جسیکا

 شمقابل در را جین و امیلی که و کرد باز فشار با را آن و رساند سالن پشتی در به را خودش دوان دوان جونز آقای

 :گفت نفس نفس با. دید

 ؟هچی کارها این لزوم دونمنمی-

 :گفت شرمندگی با امیلی و خندید ریز جین

 .افتادین دردسر به که متاسفم-

 :گفت و کرد اشاره طرفی به دستش با جونز آقای

 .انباری سمت، هستش دوم پرو سالن تو لباست-

 :گفت جین به رو جونز آقای، رفت دوید و داد تکان سر امیلی

 .چپ سمت! بقیه پیش تو-

 :گفت خنده با جین

 .ممنون-

 :داد تکان را ابروهایش جونز آقای

 !باشه داشته ای فایده امیدوارم-

 افور کردنش پیدا از بعد و رفت بود کرده هماهنگ که گریموری دنبال به جونز آقای، شد سالن وارد که امیلی

 :گفت و گرفت را دستش
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 .اومد، باش زود تاتیانا-

 :گفت خنده با تاتیانا

 ؟کجاست، باشه آه-

 .بیا دنبالم-

 :گفت هشدار با جونز آقای رسیدند که در پشت

 .مونهمی نفر سه ما بین این نکن فراموش-

 :گفت بیخیالی با گرفتمی آسان را چیز همه زندگی در که تاتیانا

 .کنممی حلش، نباش نگرانش-

 .رفتم من، باشه-

 .شتبرگ عقب به در صدای با کردمی نگاه را اطرافش منتظر که امیلی. شد سالن داخل و داد تکان سری تاتیانا

 :گفت و زد رویش به لبخندی تاتیانا

 .کنیم شروع تا بشین بیا-

*** 

 :گفت دیدنش با گریمور. پیوست دخترها جمع به و زد کنار را پرده جین

 ؟هستی هاصنده*ق*ر جزء تو-
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 .هستم منم بله-

 .کنم اتآماده تا بیا؟ پس بودی کجا-

 تالش که حالی در جسیکا. شد پرو اتاق وارد و انداخت دو آن به نگاهی دبو هانده*ص*ق*ر از یکی که میال

 :گفت سختی به کند جا باله لباس در را خودش کردمی

 .ببند رو زیپ این بیا! میال آه-

 :گفت و گرفت قرار سرش پشت میال

 .صحنه روی بریم تا داریم کار خیلی پیداست که طوراین-

 .شممی خفه جااین دارم! لعنتی آخ-

 :گفت و کشید باال را زیپ میال

 :گفت بلند کرده جمع را وسایلش تاتیانا. بخوریم هوا یکم بیرون بریم بیا پس-

 ؟نداری نیاز کمک! خوشگل دختر میرم دارم من-

 لباس آن با امیلی دیدن با که برگشت عقب به هوابی تاتیانا. شد باز پرو اتاق در بعد یلحظه اما؛ نیامد جوابی

 :گفت و گرفت را دهانش زده شگفت، بود شده محشر که مشکی سفید یباله

 .شدی عالی! من خدای اوه-

 :گفت و زد بشکنی تاتیانا. رفت جلو و خندید شیرین امیلی

 !نکردیم فراموش تا-
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 :گفت و برداشت را سفید هایپولک با مشکی ایپارچه نقاب

 .بزن هم رو این-

 :گفت و گرفت را نقاب امیلی

 .ممنونم ازتون خیلی-

 .باشی موفق، کنممی خواهش-

 طرح راستش چشم. شد خیره نگارش و نقش پر صورت به و ایستاد آینه به رو امیلی. بست را در و رفت تاتیانا

 را قابن آرامش با! زمانی هر از بیشتر، بود شده زیبا. درخشیدمی هااکلیل خاطربه که داشت رنگ سفید هایپروانه

 ترمحکم را باله مخصوص هایکفش بند. بود شده آسمانی پری یک مثل درست. رفت عقب و دز صورت روی به

 هبرنگشت نیمه هنوز و خندید خود با. کردمی راحتی احساس. ایستاد پاهایش یپنجه روی ایلحظه برای و کرد

 کخش جایش در هشد غافلگیر امیلی. شدند داخل خنده با هایشدوست و جسیکا و شد باز شدت با در که بود

 !وای؟! جااین؟! هاآن! شد

 :گفت زیبا لباس آن با اندام خوش دختر آن دیدن این از متعجب جسیکا

 ؟!تو-

 :گفت بلند و شد متوجه که کرد فکر لحظه چند

 ؟هستی اصلی نقش همون تو نکنه! ببینم وایسا اوه اوه-

 :گفت و رفت جلو و زد پوزخند جسیکا. کرد مشت را هایشدست تنها و نگفت هیچی امیلی

 !شدی قایم جااین همین برای؛ زدم حدس درست-
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 اب جسیکا. کردندمی نگاه رویشان به رو یصحنه به اشتیاق با جسیکا دوستان و بودند چشم در چشم حال

 :گفت بدجنسی

 !کافیه بازی احمق، بده نشون رو خودت؟ چرا؟ میشی قایم ماسک پشت هنوزم-

. بود نمانده وقتی؟ کردمی پیدا نجات طورچه؟ کردمی چه باید حال. بست پلک رست و رنجش روی از امیلی

 :گفت خشن جسیکا

 ؟هستی کی تو! بردار رو لعنتی این! زنممی حرف تو با؟ شنوینمی-

 دخترها !کشید «هین» زده بهت جسیکا و افتاد بیرون امیلی صورت و کشید را نقاب زده حرص حرکتی هر از قبل و

 :گفتند صدا یک تیزی صدای با و دویدند سمتش به او دیدن با

 ؟!امیلی-

 هک بود ممکن محال! دانستمی شده تمام را کارش! برداشت عقب به قدمی، هاآن العمل عکس از نگران امیلی

 :گفت و کرد پرتاب زمین روی را نقاب عصبانیت از شده سرخ جسیکا. شود خیالشبی جسیکا

 .نمیدی انجام کاری طمعبی موذی یدختره تو دونستممی! دونستممی-

 :گفت و کوباند امیلی یسینه به

 ؟آره نشن دیده حقشونه که کسایی ولی؛ صحنه روی بری تو که! گدا یدختره؟ نه خواستیمی رو همین-

 :گفتند صدا یک دخترها

 .اسفاجعه یه این-



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 169 

 قرار حمله مورد که هرگاه چرا اصال؟ بزند که داشت حرفی چه؟ گفتمی چه. کرد سکوت کرده بغض امیلی

 :گفت کینه با جسیکا؟! میشد الل گرفتمی

 .باشی جااین نه آشغاال بین بری باید تو! لیاقتبی-

 :زدن فریاد و امیلی لباس کشیدن به کرد شروع

 .درک به برو! بری شی گم باید، نداری رو لباس این لیاقت تو-

 .داد قرار صورتش محافظ را هایشدست و عقب کشید را خودش بیچارگی با امیلی

 !داد دست از را اشزیبایی و ماند جسیکا چنگ در لباس توری آستین، زدن بهم چشم یک در

 از یکی! را بدی همه این نمیشد باورش. کردمی نگاه جسیکا دست به نشسته اشک به هاییچشم با مبهوت امیلی

 :گفت گریحیله با دخترها

 ؟!بودی تو هم دختر اون خدا وای-

 :داد ادامه دختر که کرد نگاهش نفس نفس با جسیکا

 .بودن زوج یه مثل درست، دیدم جاسپر کنار پارک توی رو این بار یه من-

 :زد جیغ شده منفجر جسیکا

 !شو خفه-

 :گفت و داد هل را امیلی و

 ؟ستیبای جاسپر کنار که هستی سطحی در اصال؟ داری چی تو مگه؟ هستی جونوری جور چه تو-
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 :داد ادامه انزجار با جسیکا. نشوند دیده هایشاشک تا برد زیر به سر امیلی

 ؟!گذاشته قرار باهات که زدی گول رو جاسپر چی با که دونهمی کی-

 انشدوست و جسیکا هایتوهین رگبار زیر از کند فرار گونهچه دانستنمی و بود شده قبل از ترخراب امیلی حال

 :شد انداز طنین اتاق در آشنا اییصد لحظه همین... که

 ؟!زده گول رو من کی-

 نمناکش هایچشم که داد باال را سرش آرامی به هم امیلی. چرخیدند عقب به سرعت با صدا شنیدن با دخترها

 :گفت و آمد جلو سوال با جاسپر. شد مات

 ؟خبره چه جااین-

 درست .افتاد هیجان پر تپشی به قلبش حالتش شخو هایلب و هایشچشم رنگ درک با که کرد نگاه امیلی به و

 تباهاش؟! بود مرموز بالرین همان... او نکند...نکند؟! کردمی چه اون تن لباس این؟ بود امیلی، دختر این؟! دیدمی

 :گفت کنان من من و ترسیده جسیکا؟! کردنمی

 ...راستش ما...ما...آ-

 :ردک زمزمه امیلی آلود غم صورت به محو. خورد را حرفش اجسیک که برد باال سکوت معنای به را دستش جاسپر

 ؟کنم باور؟ تویی این-

 وا هویت تمام. فهمید را چیز همه. کرد جاری را هایشاشک رود هایشپلک بست با و گزید لب غصه از پر امیلی

 پوست. ندگذرا نگاهش از را امیلی پای تا سر جاسپر؟! نه، میشد متنفر اون از حتما جاسپر و شد مشخص

 تاب هایمژه، صافش ابروهای، براقش هایگونه، اشکشیده هایانگشت، الغرش بازوهای، سفیدش
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! کن صبر...اما! ریختمی بهم هم را نبضش ریتم حتی دختر این. است امیلی او گفتندمی او به همه و همه..دارش

. خنددب حالیخوش از یا کند اخم دانستنمی؟! گفتمی چه، بود لباس زیر حال به تا که کتفش روی کبودی این

 :گفت آرامی به و کرد تر را هایشلب. دهد فراری را امیلی بود ممکن العملش عکس هر

 .کن باز رو چشمات-

 جاسپر! او طرف از شود شماتت یا ببیند جاسپر صورت در را خشم کهاین از، ترسیدمی. برچید لب امیلی

 :کرد تکرار دخترها یشده یخم نگاه زیر و کرد لمس را بازوهایش

 .کن باز رو چشمات؟ امی-

 :زد بل بود کرده پیدا اطمینان حضور از که جاسپر. داد جاسپر به را نگاهش نرمی به و داد قورت را بغضش امیلی

 ؟بوده کنارم مدت یهمه، خاطرشبه گذاشتم پا زیر رو شهر کل که دختر اون پس-

 یرتح جسیکا. سید*و*ب ریز را کتفش کبودی و شد خم، حرفبی جاسپر که بود خیره او به خواهش از پر امیلی

 در، جاسپر هایلب احساس از امیلی. کردندمی نگاه دو آن به باز دهانی با هایشدوست و گرفت را دهانش زده

 :گفت مهربانی لبخند با و داد عقب را سرش جاسپر! کردنمی هم را فکرش حتی؛ شد جمع خود

 .بودی خودت که حالمخوش-

 محکم امیلی. کرد تشکر او از وجود یهمه با و شد خم صورتش روی دخترها یشده گرد هایچشم مقابل در

 اب توانستنمی هم جسیکا حتی که بود رویا یک مثل درست. کردنمی حس هم را نفسش و بود بسته چشم

 زا را او و گرفت را امیلی دست مهلت نبدو و رفت عقب جاسپر. کند تبدیل کابوس به را آن اشزننده هایحرف

 .داد نجات حسودان یحلقه میان

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 172 

 مچش حتی امیلی لبخند درخشش. میشد زیبا چیز همه وجودت ینیمه حضور با وقتی نداشت معنا ناراحتی

 راقب و سفید تماما لباس یک به را جایش شده پاره لباس آن، زدن بهم چشم یک به. کردمی کور هم را خورشید

. کرده پیدا را ایمعرکه چیز چینهم کجا از جاسپر دانستنمی. بود قبلی لباس برابر چندین اشزیبایی که بود داده

 گاهن آینه به ناباور. نشود جدا او از هرگز که بود این اشخواسته تنها. دهد بال و پر افکار این به که خواستنمی

 :گفت محبت با و گرفت بر در را او پشت از جاسپر که کردمی

 .نمیشه باورم-

 :زد لب زده خجالت امیلی

 .طورهمین منم-

 .کنم توصیفش تونمنمی حتی که قدراون! زیبایی خیلی...تو-

 :گفت آرامی به سپس و کرد مکث. زد لبخند ریز امیلی

 .بزنیم حرف باید ما...دونیمی-

 :گفت و زد اششانه به ایسه*و*ب جاسپر

 .نه االن اما؛ البته-

 .رفتند صحنه طرف به و گذشتند هاصنده*ق*ر گروه کنار از هم دست در دست. خندید امیلی که زد چشمکی

 :گفت تاکید با جاسپر. رسیدمی گوش به هاتماشاچی یهمهمه صدای. ایستاد جایگاهش در منتظر امیلی

 .ببینم رو واقعیت خودت صحنه روی خواممی! امیلی باش خودت-
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 انوپی طرف به دو با جاسپر. داد تکان را سرش نفس به اعتماد با و خواند هایشچشم از را حرفش معنای امیلی

 کثم با و گرفت عمیقی نفس. افتاد جاسپر روی نور و رفتند کنار آرام آرام هاپرده. گرفت قرار آن پشت و رفت

 .لغزاند کلیدها روی را انگشتانش کوتاهی

 !فرما حکم سکوت و شد جمع هاحواس پیانو نواز گوش صدای شدن بلند با

 از ادیزی یفاصله با روروبه از درست امیلی. نواختمی و نواختمی تمرکزش یهمه با کسی به نگاه بدون جاسپر

 به جودو یهمه با که بود محکم گاه تکیه یک و مهربانی، مردانگی نماد برایش جاسپر. بود تماشایش مشغول او

 طورچه. شد آشنا او با که میشد زمانی به مربوط اشزندگی شانسی شخو بخش تنها. داشت اعتقاد او

 :آمد خودش به بود کنارش که جوانی خانم تلنگر با؟ بگیرد نادیده را او عشق توانستمی

 .توئه نوبت! باش آماده-

 رکا به برای که استعداد کلی با بود دختری امیلی. ایستاد صاف و داد تکان را سرش، شده مسلط خود به

، پیانو دهش ضبط یقطعه و ص*ق*ر طراحی فیلم گرفتن با تنها. بایستند سرش باالی نبود نیاز انداختنشان

 را تالشش تمام. رفت صحنه روی به زنان چرخ و رفت پا یپنجه روی شد که زمانش. بود کرده آماده را خودش

 تصویرش حاضر حال در کهاین هب نسبت که بود تالش در حتی؛ نریزد بهم را حواسش تشویق صدای که کرد

 .پرید باال و کرد حلقه را هایشدست و چرخید و چرخید! باشد توجهبی هم است آنتن روی

 حنهص روی به هم سر پشت ترتیب به هاصنده*ق*ر، بعد دقیقه دو. کردمی نگاهش گاهی از هر لبخند با جاسپر

 !کوب میخ هاآن ایحرفه یهاحرکت روی هانگاه و شد قبل از بیشتر هیجان و آمدند

*** 

. کردمی جا به جا را هاکانال و کاناپه به داده لم تفاوتبی گری و میزد گاز سیب حوصلهبی گابریال معمول طبق

 زمانهم و ردب باال را کنترل، نکرد ایجاد برایش اشتیاقی پیانو صدای! نمایان سالن در جمعیت و شد عوض تصویر
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 و یدپر جا از باشند زده برق به را او گویی بعد یثانیه. کرد عوض را کانال، آشنا یچهره با دختری دادن نشان با

 :گفت و کرد گرد را هایشچشم گابریال! برگرداند را کانال

 ؟شده چت-

 :غرید لب زیر گری. بود تلویزیون صفحه روی امیلی آرام یچهره هنوز

 !لعنتی-

 به سوال روی از اخمی با گابریال. کوباند محکم را در و شد خارج نهخا از سرعت با و جهید جا از حرکت یک با

 داد باال ار ابروهایش تعجب از گابریال. داد نشان را امیلی تصویر جاسپر دادن نشان از بعد که شد خیره تلویزیون

 :گفت و

 .ببین رو جااین! خب خب خب-

 :زد پوزخند و کاناپه به داد تکیه

 !امیلی تمومه کارت-

*** 

 روی و پرید بال سبک امیلی و کرد آرام را نواختنش ریتم جاسپر. شدند خارج صحنه از و زدند چرخ دانه دانه

 هک موسیقی. نبود داشت االن که خوبی حس از ترمهم چیز هیچ اما؛ بود افتاده نفس نفس به. خورد چرخ پنجه

 بعد یلحظه .داد قرار زانوهایش روی ار سرش، کرده ل*غ*ب را پاهایش و نشست زمین روی امیلی، گرفت آرام

 یزچ همه. کردندمی تشویق اشتیاق با و بودند برخاسته جا از زیادی یعده. بود کننده کر سوت و دست صدای

 امیلی طرف به حالیخوش با جاسپر و شدند نزدیک هم به آهسته هاپرده؟ این از بهتر چه و شد اجرا نقصبی
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 و ندیدخ جاسپر حالت دیدن با. کشیدمی نفس بلند و تند امیلی. شد او یخیره هیجان با و کرد بلند را او. دوید

 :گفت

 ؟شده چی-

 :کرد زمزمه حض با جاسپر

 .ایالعاده فوق تو-

 دلبخن با و رفت عقب. کرد احساس اشپیشانی روی را جاسپر هایلب که خندید و بست را هایشچشم امیلی

 :تگف تند جاسپر، کرد نگاهش عمیقی

 .میام، باش منتظرم-

 .باشه-

 یک؟ ودب رفته صحنه روی به او واقعا. کند فکر پیش یدقیقه ده به کمی توانست اون و گذاشت تنها را او جاسپر

 زرگب لبخند خود با هامجنون چونهم؟! بودند دیده را او همه؟! میشد پخش تلویزیون از که داشت مستقیم اجرای

 نومندت هیکل که داد قرار زمین روی را پایش. نبود کسی، کرد رد را صحنه هایپله زنان قدم. بود نکردنی باور. زد

 !شد ظاهر مقابلش گری

 !دروغگو امیلیِ! داریم رو کی اینجا ببین-

 ار گردنش گری! خدا وای؟! جااین؟! گری. گرفت گُر بدنش ترس شدت از. شد خشک جایش در وحشتزده امیلی

 :گفت ترسناکی لحن با و برداشت قدم جلو به. شد بلند هایشمهره صدای که کرد خم راست و چپ به

 !خنگ یدختره؟ استعدادی با خیلی کنیمی فکر؟ کنیمی غلطی چه جااین تو-
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 ! بودنش زبانبی این بر لعنت. داد فرو را دهانش آب لرزان امیلی

 :داد ادامه عصبانیت با گری

 ؟کنی عصبانی ور من داری دوست چرا؟! هان؟ حقی چه به-

 به که دش تلنگری این و کشید تیر کمرش. کرد برخورد دیوار به زده شوک که کوبید امیلی یسینه تخت محکم

 :بیفتد التماس

 .کن گوش لطفا! گری نه..نه-

 :گفت و گرفت را گلویش خشمگین و شده حسود گری

 .نده دستم بهونه پس؛ کنم تموم رو کارت دارم دوست خیلی چون! شو خفه-

 گری اما؛ بود خفگی به رو. بیندازد چنگ گری دست به که نداشت راهی و رفتمی سرخی به رو امیلی رنگ

 :داد ادامه توجهبی

 ؟!بزنیم پا و دست بدبختی تو ما و بزنی جیب به پول و بشی مشهور ذارممی کردی فکر-

 افتاده خس خس به. کرد باز را دهانش، افتاده آب از دور ماهی چونهم امیلی! آمدمی بر گفتیمی هرچه گری از

 :گفت و زد طوالنی قهقه گری. بود

 !احمقی خیلی خیلی تو-

 حرکت نای توقع که گری. کوباند گری صورت به و برد باال را جانشبی دست. بود نمانده باقی برایش راهی دیگر

 سیژناک عجله با. افتاد سرفه به و شد خم فورا امیلی. کرد نگاه او به متعجب و کشید عقب را دستش، نداشت را

 تحلیل محض به و بود کرده حس دارخدشه را غرورش که گری. بود گرفته درد گلویش. کردمی هایشریه وارد را
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! کرد یراس را مچش ایپنجه...که بیاورد فرود امیلی صورت روی تا برد باال را دستش بلند غرشی با، امیلی حرکت

 ؟!جاسپر...و کرد نگاه را راستش سمت حیران امیلی

 !نکن تکرار رو کارت این دیگه-

 :گفت تمسخر با و کشید هم در نفهمی روی از را اشچهره گری

 ؟!هستی کی دیگه تو؟! چی-

 :گفت و برد پایین را گری دست قدرت با جاسپر

 !دوست یه-

 :گفت اخالقی بد با گری

 !جااین از کن گم رو گورت-

 اما؛ شیدک جیغ امیلی! کوباند او بینی به را سرش مهلتبی جاسپر که ببرد خودش با و بگیرد را امیلی تا چرخید

 :زد فریاد و گرفت را اشبینی ضربه اثر در شده گیج گری. بیاید سراغشان که نبود اطراف آن در کسی

 !کشمتمی-

 وجود رد دوباره درد! دکوبان شکمش به پا با و شد رد مشتش زیر از زرنگی با جاسپر. برد حمله جاسپر طرف به و

 به میلیا! زد جاسپر دهان به مشتی غافلگیرانه و راست را کمرش. کرد عصبانی بیشتر را او همین و پیچید گری

 :گفت بلند و افتاد گریه

 !کافیه...کنممی خواهش...نکن نه-

 :یزدم فریاد گریه با امیلی هاآن خورد و زد میان. نکشیدند کنار کدامهیچ اما؛ شد جاری جاسپر لب یگوشه از خون
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 !لطفا کنید بس. کنممی خواهش، کنید کمک لطفا! کمک-

 را خودشان دوان دوان مسئول خانوم همراه به جونز آقای، آخر دست که کرد التماس و زد داد قدرچه دانستنمی

 :تگف شوکه جونز آقای! خونین هردو؛ میزد نفس نفس جاسپر و بود گرفته را پهلویش یگر. رساندند هاآن به

 ؟!کنیدمی دعوا دارین شماها؟ خبره چه جااین-

 :گفت شکایت با جاسپر

 .کرده ایجاد مزاحمت و شده داخل اجازهبی! کنید بیرون اینجا از رو این-

 اهنگ گری که بود چسبیده دیوار به کنان هق هق امیلی. ببرند را گری تا زد صدا مامور دو کرده اخم جونز آقای

 ریهگ به بلند صدای با و نیاورد تاب امیلی. شد دور صحنه پشت از مامورها کمک با و کرد نثارش را شتهدیدگر

 هب و شد خارج ساختمان از گریان امیلی. باریدمی شدت به باران و بود شب. دوید خروجی در سمت به و افتاد

 :زد صدا دنبالش به دوان دوان جاسپر. داد تکیه دیوار

 .کن صبر، عزیزم امی...امی-

. دبو کرده مخفی تاریکی در را خودش که چرا؛ نه را صورتش اما؛ دید لرزیدمی گریه از که درحالی را او دیوار کنار

 :گفت خواهش با

 ...چرا وت اما؛ شدم درگیر شناختمشنمی که کسی با تو خاطر به من؟ شده چی؟ کنیمی گریه چرا! عزیزم امیلی-

 .کردمی هق هق و ریختمی اشک شدت به امیلی. کشید آهی و برد فرو موهایش نمیا دستی کالفه. نداد ادامه

 :گفت دوباره

 .کافیه! نکن گریه لطفا-
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 :گفت فریادهایش و گریه از گرفته صدایی با امیلی

 .نیستی متوجه تو-

 :گفت نگران نگاهی با و شد حرکتبی جاسپر

 ...تو؟! چی-

 :گفت تمظلومی با و برگشت شدید لرزشی با امیلی

 .دونینمی هیچی، نیستی متوجه تو-

 :گفت گریه با و کرد اشاره خودش به

 اتنه و کنممی زندگی ناتنی برادر یه و نامادری یه با دارم که ساله هفده من. دارم که زندگی از نه و من از نه-

 .بوده تمسخر و تحقیر شنیدم که چیزی

 ایتازه هایاشک اما؛ کرد پاک را اشگونه امیلی؟! داشت واقعیت این. شنیدمی که شد هاییحرف مات جاسپر

 .شدند نمایان

 :داد ادامه بغض پر

 .نیست تو شان در بودن من با بقیه نظر از چون؛ کنممی فرار چرا پرسیدی تو-

 :گفت و خندید تلخ

 .نیستم هیچی من چون-

 :گفت فورا جاسپر
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 !چیزی همه من ایبر تو، دارم باور تو و خودم به من! نگو رو این نه-

 :گفت بلند امیلی

 ...نچو؛ کنم پیدا نجات تونمنمی وقتهیچ هااون دست از من، اندازیمی دردسر به رو خودت! کنیمی اشتباه نه-

 :کرد دار خش را صدایش بغض

 .میگن زور بهش همه که امعرضه بی فقیر دختر یه من...من چون-

 :داد ادامه محزون و شد خیره جاسپر به

 !بمونی من با تونینمی تو و-

 ار امیلی بازوهای. شد نزدیک او به و کوبید پایش به را مشتش حرص از جاسپر. کرد لرزش به شروع اشچانه

 :گفت مانندی ناله صدای با و گرفت

 .بکنی رو فکرش که هستی اونی از ترخاص! ارزشی با خیلی من برای؛ منی عشق تو! نگو رو این-

 :گفت اطمینان با جاسپر و کشید باال را اشینیب، کرده بغض امیلی

 .کردی ثابت باال اون رو خودت تو-

 :کرد مکث

 ؟امی-

 :گفت و زد پیوند اشپیشانی به پیشانی جاسپر. داد هدیه جاسپر به و برد باال را خیسش نگاه امیلی

 .خوامتمی و دارم قبولت وجودم همه با من باشی که هرچی تو-
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 شدت از را اشکش یقطره قطره بار این! مجبور، کردن عاشقی به را او و دادندمی قلکقل را دلش هایشحرف

 .کرد لمس را زخمش اختیاربی! خونینش لب خاطر به، گری از شد چرکین دل. داد خرج به لذت و عشق

 .متاسفم-

 :پرسید عشق با جاسپر

 ؟چرا-

 .شدی اذیت من خاطر به-

 .کنممی رو کار این بازم، بیاد پیش-

 :کرد زمزمه و کشید آغوش در را او جاسپر که کرد سکوت امیلی

 !کنن اذیتت دوباره نمیدم اجازه-

*** 

 وقذ جاسپر و رفت جلو شرم از رنگ پر لبخندی با امیلی. کرد راهنمایی داخل به را امیلی و داده هل را در جاسپر

 :گفت خجالت کمی با سپس و کرد نقلی آپارتمان به گذرا نگاهی امیلی. بست سرش پشت را در زده

 .بشم دردسر برات خواستم نمی من-

 :گفت و داد هدیه او به مهربانی نگاه با جاسپر

 .کنی شونتحمل نیستی مجبور دیگه! برگردی اونا پیش ذارمنمی که گفتم بهت؟ دردسر کدوم-
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 رحمت اما؛ داشت ستدو را جاسپر حمایت. داشت تواضع این به نسبت مختلفی هایاحساس. کرد سکوت امیلی

 رفت جلو. نداد او به را بیشتر کردن فکر یاجازه میزد حدس چیزهایی او هم در یچهره دیدن با که جاسپر. نه را

 :گفت دستش گرفتن با و

 .داریم پیش در بزرگی روزای. کنی استراحت باید تو! بدم نشونت رو جا همه بیا-

 در الح جاسپر یخانه با آشنایی از بعد. کشید هااتاق طرف به را او جاسپر که داد باال را سرش تعجب با امیلی

 :گفت لبخند با جاسپر که بودند ایستاده آشپزخانه

 .مونیمی تنها یکم اگه ببخش-

 .برس کارات به لطفا، نیست مشکلی-

 .عزیزم ممنونم-

 از رپ امیلی. زد امیلی یگونه هب ایسه*و*ب و نیاورد طاقت جاسپر آخر در اما؛ گرفتند خداحافظی هم از نگاه با

 تگیخس وجود تمام با، بود شده تنها تازه که امیلی. شد خارج خانه از سرعت به جاسپر و زد عمیقی لبخند عشق

 هچ کسی. افتاد راه خواب اتاق سمت به. فرستاد بیرون را نفسش و داد خودش به قوسی و کش. کرد احساس را

 به را خودش داشت قصد زندگی خوش روی و بودند او با خداحافظی حال در هایشعذاب واقعا شاید؟ دانستمی

 .دهد نشان او

*** 

 :زد صدا. پرید جایش در گابریال، در کوبش مهیب صدای با

 ؟آوردیش؟ تویی؟ گری-
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 هک گری دیدن با که کرد ریز چشم. رفت راهرو طرف به و شد بلند جا از! تاریکی این به لعنت. نگرفت جوابی

 :زد صدا و داد تکان را سرش. نشست مقابلش و دوید سمتش به ترسیده، بود افتاده دیوار یگوشه

 ؟شده چت گری هی...گری-

 جیغ کبودش هایچشم و خونی هایلب دیدن با که کرد جا به جا را گری صورت، هایشانگشت خیسی حس با

 :گفت و زد ایخراشیده

 !بده جواب هی؟ اورده سرت رو باال این کی-

 :گفت اشرفته وا صدای با رفتمی بیهوشی به رو که یگر

 !پسرش دوست-

 :زد پوزخند گری که کرد نگاهش مانند وزق هاییچشم با گابریال

 .گردهبرنمی جااین به وقتهیچ دیگه و-

 را اطرافش غریبی احساس با. نمیشد باورش، رفت عقب ترس با گابریال. رفت هوش از شده تمام اشجمله

 .بود شده نفر دو آن قفس بودنش نحس تمام با خانه این و بود رفته جااین از امیلی. نگریست

*** 

 زود لوییزا و فردریک همیشه مثل؛ بود رفته فرو سکوت و تاریکی در خانه. شد داخل و انداخت در به را کلید

 تا کمی بدنش! آلود وابخ و بود خسته. شود جواب سوال حاال همین نبود مجبور. بود خوب این و بودند خوابیده

 اناپهک طرف به پاورچین پاورچین و داد قرار کفشی جا روی را کلید صدابی. درگیری آن از بعد داشت درد قسمتی

 .کرد صبح را شب جا همان و نداشت را رفتن باال توان اصال. کرد رها آن روی را خود و رفت
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 هوشبی جاسپرِ دیدن با که شد سالن وارد کشان خمیازه، داشت تن به خواب لباس هنوز که درحالی لوییزا

 :گفت و رفت جلو تعجب با. شدند گرد اشکرده باد هایچشم، افتاده

 ؟!کنیمی چیکار جااین تو؟! جاسپر-

 .نکرد دریافت جوابی هیچ و بود گفته خودش برای را جمله این گویی

 :تگف و داد جاسپر به خفیفی تکان دست با رفت جلو دلیل همین به

 .شو بیدار؟ جاسپر؟ جاس-

 هب بود سرش باالی که لوییزا دیدن با. نگریست را اطرافش گیجی با و کرد باز پلک، پریده خواب از جاسپر

 .نشست و آمد خودش

 :گفت لوییزا

 ؟اومدی کِی؟ خوابیدی جااین چرا-

 :گفت ایرگه دو صدای با و داد مالش را صورتش جاسپر

 .باال نرفتم دیگه و اومدم دیشب-

 :گفت و زد گوش پشت را موهایش لوییزا

 .کنممی آماده رو صبحانه االن-

 بودند تهنشس میز کنار بعد دقیقه ده. افتاد راه بهداشتی سرویس سمت به و برخاست جا از، کشان خمیازه جاسپر

 :گفت لوییزا که
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 .عجیبیه اتفاق؟ خونه اومدی که شده چی-

 :گفت مالیدمی تُست نون روی را ربام که طورهمان و زد نیشخندی جاسپر

 .بود شده تنگ براتون دلم-

 !دروغگو-

 لبخند با و پیوست هاآن ینفره دو جمع به نمناک موهایی با گرفته دوش فردریک. افتادند خنده به هردو

 :گفت اشمردانه

 .زدن گپ حال در پسرِ و مادر! ببین رو جااین-

 :گفت و کشید قبع پدرش برای را صندلی خنده با جاسپر

 .پدر خبر به صبح-

 به ایحاشیهبی و خوشبخت یخانواده میشد باعث این و بود صلح و آرامش در همیشه هاآن نفری سه جمع

 :گفت و کرد جمع را نفسش به اعتماد جاسپر، کردن صحبت دری هر از کمی از بعد. بروند حساب

 .کنم صحبت باهاتون یموضوع یه به راجع خواستممی راستش...بابا...مامان-

 :گفت و داد تکان ابرویی و چشم خنده با فردریک

 .نمیاد جااین دلیلبی وقتهیچ که دونیممی ما-

 :پرسید کنجکاوی با لوییزا. نشست صندلی روی صاف نمکی استرسی با جاسپر

 ؟!جاس چیه موضوع-
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 :گفت سرعت با کوتاه مکثی از پس و گرفت دندان به را لبش جاسپر

 !گرفتم تصمیماتی یه امآینده برای من-

 :پرسید مشکوک لوییزا

 ؟!تصمیمی چه-

 :داد ادامه را سوال شیطنت با فردریک

 ؟!میشه مربوط کسی چه به تصمیم این و-

 .کرد کنترل را لبخندش جاسپر

 !دختر یه به...خب-

 :گفت باالیی بلند آهان رفته باال ابروهای با و دریافت را ماجرا لوییزا

 !اینه جراما پس-

 :گفت و چرخاند مادرش پدر صورت بین را هایشمردمک جاسپر

 ...دختر اون و آره_

 :کرد کامل فورا فردریک

 .آتلیه آوردی که کسیه همون-

 نثار که ودب معنایی پر نگاه، لوییزا و فردریک العمل عکس تنها. داد تکان تایید به را سرش و افتاد خنده به جاسپر

 !خواندند را نتیجه انعکاس از و کردند یکدیگر
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 انگار بود در پشت که شخصی اما؛ نکرد توجه و زد تخت روی غلتی آلود اخم. بود آور سرسام در و زنگ صدای

 در تپش. شد خارج اتاق از بسته هاییچشم با و کند تخت از دل و کرد پوفی کالفه. نداشت شدن خیالبی قصد

 از خواب دید که را الکس مضطرب یچهره، هایشپلک الی از. کرد باز را در و داد عقب را موهایش، ایستاد

 :گفت نفس نفس با و داد قورت را دهانش آب الکس! گریخت هایشچشم

 !سالم-

 :گفت متعجب امیلی

 ؟جااین تو، الکس-

 :گفت زده هول الکس

 ...که هست موضوعی یه االن اما؛ اورده جااین به رو تو جاسپر که دونممی! شدم مزاحمت که ببخشید-

 :گفت و داد تکان را دستش قراربی امیلی

 ؟افتاده جاسپر برای اتفاقی؟ الکس شده چی؟ چیه-

 :گفت لرزان صدایی و ترس با الکس

 .ببینیش بری باید، آموزشگاهه تو اون! آره آ-

 :نالید و گرفت را دهانش زده حیرت امیلی

 ...من؟ جاستاون چرا؟ چرا چ! نه اوه-
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 :گفت حرفش میان زده ابشت الکس

 .باش زود! بشه دیر ممکنه، امی کن عجله-

 هک هاییلباس و زد صورتش به آبی و دوید اتاق طرف به ترسیده. بود نمانده هایشاشک شدن جاری به چیزی

 ریشانپ قدرآن امیلی. رسیدند آموزشگاه به ناموزون پرواز یک مثل درست. زد تن را بود کرده مهیا برایش جاسپر

. شد آموزشگاه داخل داده هل را در و کرد رد را پهن خیابان عرض دو با. نشود الکس غیبت یمتوجه که بود

 :زد صدا بلند! کسهیچ، نبود کسهیچ. کرد نگاه را اطراف

 ؟!جاسپر؟! جاسپر-

 کنمم که اتفاقی خواستنمی اما؛ شد متورم بغضش. گرفتنمی جوابی اما؛ خوردمی چرخ و میشد اکو صدایش

 :گفت بلند و زد خود دور به دوری. کند باور را باشد افتاده جاسپر برای بود

 ؟!جاییاین تو؟! جاسپر-

 :داد ادامه لب زیر ناله با و

 !خدایا کن کمکم-

 با یامیل. بود خبر بی اوست تماشای مشغول دیوار پشت از جاسپر کهاین از و چرخیدمی خود دور تاببی امیلی

 :گفت خود

 ؟نیست هیچکس چرا-

 زمین از را او و گرفت را کمرش و زانوها زیر دست دو ناگهان... که کند رها را صدایش دیگر بار تا کرد باز دهان و

 .هاآن چرخش شد زمانهم جاسپر یخنده و او جیغ صدای. کرد جدا



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 189 

 :گفت و خندید قهقه به جاسپر

 .بشی نگران حد این تا کردمنمی فکر-

 :گفت زده بهت و بلند امیلی

 ؟!بکشی رو من خواستیمی؟! شدی دیوونه تو؟! جاسپر-

 .کنم سورپرایزت خواستممی نه-

 ؟!چی-

 با امیلی. کرد اشاره بود باز درش که تمرین هایسالن از یکی به دست با و گذاشت زمین روی را امیلی جاسپر

 روروبه یصحنه دیدن از امیلی لنسا به شدن وارد با. رفت سالن طرف به و انداخت جاسپر به نگاهی تردید

 کیک و گل از پر ینفره دو میز یک؟! بود واقعی هایشچشم مقابل یصحنه این! آمد بند زبانش شده شوکه

 اسپرج نگران که میزد لحظاتی از تر تند قلبش. دادندمی نشان را هجده عدد آن روی هایشمع که رنگی شکالتی

 :گفت و چرخاند زبان بهوتم! حالیخوش از بار این؛ بود شده

 ؟!کردی چیکار...تو-

 :داد نوازش را گوشش جاسپر مهربان و گرم صدای

 ؟داری دوستش-

 :پرسید و رفت جلو قدم دو، خندید هیجان با

 ؟چندمه امروز مگه-
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 و دکشی عقب برایش را صندلی جاسپر! است تولدش امروز که شد متوجه تاریخ آوری یاد با و کرد فکر خود با

 :گفت

 .بشین-

 :گفت هم در تعجبی و خنده با امیلی و گرفتند قرار هم مقابل میز پشت

 ؟فهمیدی کجا از تو-

 را اشصفحه، کردن لمس بار چند از بعد و کشید بیرون جیبش از را اشگوشی و زد نمایی دندان لبخند جاسپر

 :گفت کنان خنده و ادد تکان دست که داد نشان را جین، شده پخش ویدیو. گرفت امیلی صورت مقابل

 جاسپر، نبود من تقصیر اما؛ کردم رو کاراین چرا که شدی عصبانی دستم از یکم االن دونممی! امی سالم-

 .ببر لذت زندگیت از، شده بهتر اوضاعت که حالمخوش برات بگم بهت خواممی اما! خواست

 :گفت که بلندش صدای و شد نمایان الکس صورت ناگهان

 !امی کشیدیم نقشه راتب که ببخشید-

 :فتندگ صدا یک و دادند تکان دست جین و الکس. افتاد خنده به نیز امیلی. خندیدند بلند بلند جین همراه به و

 !امی مبارک تولدت-

 :گفت جاسپر به رو براقش لبخند با امیلی. شد قطع تصویر و

 .ترسوندین رو من-

 :گفت بامزه جاسپر



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 191 

 .جااین بکشونه رو تو که باشه جدی قدراون اما؛ باشه متفاوت خواستممی-

 .نیست که هم کسهیچ؟ جااین چرا اصال-

 .شد شروع جااین از ما آشنایی چون؛ کردم انتخاب رو جااین و باشه تعطیل امروز خواستم من...خب آم-

 :زد لبخند امیلی

 !درسته

 !باش زود، کنی فوت رو هاشمع تو و ندیم طولش بهتره! خب خب خب-

 .نشست صاف و داد تکان را سرش تند تند میلیا

 تمام، گشود که چشم. باشد داشته جاسپر کنار در را خوب حس این طوالنی مدت تا کرد آرزوی و بست پلک

 حالخوش امیلی. جاسپر زدن دست صدای با شد مصادف هاآن شدن خاموش که کرد هاشمع نثار را نفسش

 با و رفتگ خود به شیطانی یقیافه جاسپر. نبود بخشی لذت و زیبایی این به چیز هیچ، حال به تا او برای. خندید

 :گفت ریز چشمکی

 .کادوست نوبت حاال-

 :رفتمی بودن جدی به رو کمی حاال که شد جاسپر نگاه یخیره، صندلی به داده تکیه امیلی

، کردم رفک خیلی هدیه ایبر؛ بکنم کارایی یه برات که دونستم فرصت بهترین تولدته شنیدم جین از وقتی-

 .کنم استفاده سوء هم روز این از که نخواستم

 :خندید کوتاه

 .میشه من مال اصلی یهدیه، بشه طوراون اگه واقع در چون-
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 یعمیق نفس جاسپر. بود نامفهوم کمی هایشحرف. بود اشخیره سوال با امیلی. نداد ادامه و کرد ایسرفه تک

 رد دست جاسپر که کرد دنبال را او متعجب امیلی. برداشت قدم امیلی سمت به ،کرده رها را صندلی و گرفت

 :فتگ امیلی هایچشم به محو و زد زانو زمین روی امیلی مقابل. آورد بیرون را مشتش سپس و برد فرو جیبش

 ؟هستی خواستنی من برای قدرچه دونیمی تو-

 هایشچشم با تا اما؛ است راه در خبرهایی کردمی حس .داد قورت را دهانش آب، خورشید جنس از تنی با امیلی

 امیلی نگاه که داد قرار امیلی پاهای روی را اشکرده گره هایدست مردد جاسپر. کردنمی باور را فکرش دیدنمی

 .نشست هاآن روی

 ...که اشیب نداشته عالقه بهم قدراون..یا و زوده کار این برای بگی بهم تو که ترسیدممی این از...من-

 :گفت زده هول که بود گرفته را جواب همان لحظه آن در گویی

 !قلبمه تو که چیزی اون از بیشتر حتی؛ امی دارم دوستت خیلی من اما-

 را مشتش آرامی به. گرفت را راستش مشت و کرد دراز دست حرفبی امیلی. قاصر زبانش و بود شفاف نگاهش

، تاداف سوزش به که هایشچشم. داد نشان العمل عکس گلویش دستش کف درخشان یحلقه دیدن با و کرد باز

 :زد افکارش به تایید مُهر جاسپر

 ؟امیلی کنیمی ازدواج من با-

. بود کرده رخنه وجودش به لحظه آن در که بودند هاییحس تمام هیجان و ترس، حالیخوش، گریه، بُهت، عشق

 هب و داد تکان را براقش هایمردمک سختی به! را تعهددار یملهج این کردنمی درک و بود شده قفل ذهنش انگار

 ؟بودند واقعیت همه هااین. ریخت اشک. کرد وصل جاسپر مضطرب هایچشم
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 را ودشخ، خوشحالی از ایگریه با امیلی که بود نگفته چیزی هنوز جاسپر؟ کند رد توانستمی مگر اصال! خندید

 :گفت خنده و بغض با امیلی و گرفت را او محکم، زده کشو جاسپر. جاسپر آغوش در کرد پرتاب

 .باشم تو با همیشه برای که کنممی قبول بله...بله-

 از ار امیلی، حالیخوش از فریادی با از بعد و کند دریافت و درک را مثبتش جواب جاسپر تا برد زمان ثانیه سه

 !حل خود آغوش در و کرد جدا زمین

*** 

 بعد ماه یک

 یزالوی و فردریک به رو هاپله پایین و شدند خارج ساختمان از یکدیگر دست در دست ،خندان میلیِا و جاسپر

 :گفت هاآن به رو، بود شده او صورت از عضوی دیگر که لبخندی با جاسپر. ایستادند

 .داشتین بهم که اعتمادی خاطر به! ممنونم-

 :داد پاسخ مهربانی با لوییزا

 .باشید هم مواظب. خواممی رو تونخوشحالی فقط من-

 :گفت و داد سوق خندان و خجل امیلی به را محبتش با نگاه جاسپر

 .وجودم ی همه با من! حتما-

 :گفت و رفت جلو و کوباند هم به را هایشدست فردریک

 !باز حقه یپسره رسممی حسابت به کنی ناراحت رو عروسم اگه، درسته-
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 :گفت دهز هول چیزی آوری یاد با لوییزا که کردند رفتن قصد. زد عمیقی بخندل لوییزا و خندیدند جاسپر و امیلی

 !کنید صبر اوه-

 :گفت و داد امیلی دست به و آورد بیرون را ازدواج سند و برد فرو کیفش در را دستش

 .باشه تو دست باید، کردممی فراموشش داشتم-

 و نیاورد طاقت هم آخر در. گرفت را دفترچه، ردخومی تاب و پیچ دلش در که عجیبی حالیخوش حس با امیلی

 :گفت کرده بغض و انداخت لوییزا آغوش در را خودش

 .پذیرفتید هستم که چیزی اون با رو من که ممنونم ازتون-

 :گفت او و شدند جدا هم از و کشید امیلی کمر به دستی اشمادرانه محبت با لوییزا

 .شدم تو نگاه معصومیت یشیفته من اما؛ باشی کشیده سختی شاید، باشی تنها شاید-

 :گفت و کرد پررنگ را لبخندش

 ؟باشه، دختریم و مادر ما بعد به االن از-

 در کرده فرو دست جاسپر. خندید و داد تکان را سرش و کرد محو را هایشاشک محکمی پلک با امیلی

 یتشمحبوب و امیلی با ازدواج. بود دهرسی اشخواسته به. بود داشتنی دوست یصحنه این گرنظاره، هایشجیب

 ؟این از بهتر چیزی چه. مادرش و پدر بین

 حال. بود شده دوست شیطان نگاه این با که بود مدتی. کرد نگاه فردریک به زنان لبخند و کرد رها را لوییزا امیلی

 با و نشاند فردریک یگونه روی ایسه*و*ب و شد خم او طرف به دلبازی و دست با. داشت را پدرش حکم هم او
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 با، رمانف پشت گرفت جا از بعد. نشست امیلی و کرد باز را ماشین در خنده با جاسپر. داد تکان دست حالیخوش

 :گفت ایکننده آغاز لحن

 ؟بریم کجا عسل ماه برای...خب-

 :گفت و خندید صدا با امیلی

 .خوایمی خودت که هرجا، ندارم ایایده من-

 !بیهخو یایده این هوم-

 ؟جاس-

 .عزیزم بگو-

 ...منظورم یعنی؛ نگرانم چیز یک بابت فقط من دونیمی-

 :گفت و داد باال را سرش بود خوانده را ذهنش حرف، درگیرش صورت از که جاسپر. دهد ادامه نتوانست

 .کن نگاه رو من..امی-

 :گفت بخشی اطمینان لحن با جاسپر که برد باال را سرش آرامی به امیلی

 .میدم قول، رسهنمی بهت شوندست هرگز دیگه نفر ود اون-

 :گرفت را دستش جاسپر! سکوت پر ساحلی چونهم؛ شد آرام. ریختند اشنگرانی آتیش روی آب گویی

 !من سیندرالی بریم بزن پس-

 ؟!سیندرال؟! چی-
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 :داد تکان ابروی جاسپر

 .منی سیندرالی هم تو...خب و مونهمی داستان یه مثل ما ماجرای؟ کردی تعجب چرا آره-

 :گفت و داد تکیه صندلی به را سرش خنده با امیلی

 !جاس که واقعا-

*** 

 بعد سال پانزده

 به که طورهمان. داد قرار بود دستش کنار که کتابی روی و برداشت هایشچشم روی از را اشمطالعه عینک

 سنش شدن بیشتر با و بود ذشتهگ سال چند. دادمی ماساژ را گردنش دست یک با، رفتمی ها پله سمت

 را واقعی امیلی او و بود خوبی ینتیجه، جاسپر با مشترک زندگی یک یتجربه. بود شده بیشتر هم هایشظرافت

 روی که حالی در را لوسی. شد داخل و زد در به ایتقه رسید که نظر مورد اتاق به. بود کرده پیدا خود درون در

 :گفت مالیمت با. دید چسباندمی دستش جلوی دفتر به چسب با ار کوچکی عکس و بود نشسته تخت

 .کنی استراحت عصر برای باید تو. نکن خسته رو خودت، عزیزم-

 :داد جواب ظریفی صدای با و نشد دفتر بیخیال لوسی

 .امآماده کامال من، مامان نباش نگرانش-

 :گفت و رفت جلو کنجکاوی با و کرد رها را در امیلی

 ؟کنیمی ارچیک داری-

 :گفت و نشاند خود کنار را او و کشید را امیلی دست هیجان با لوسی
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 تعریف نم برای شبانه یقصه شبیه که هرچیزی، نوشتم رو افتاده پدر و تو برای که اتفاقاتی کل دفتر این تو-

 ؟نشده قشنگ! ببینش. کردی

 :گفت و خندید شادمانه، ادرشم پدر آشنایی ماجرای به دخترش یتوجه و ابتکار از متعجب امیلی

 .شده محشر، دلم عزیز عالیه این-

 .میدم نشونش بهش بیاد پدر وقتی-

 .میشه عاشقش حتما-

 :داد ادامه و برخاست جا از امیلی

 .ناهاره وقت که بیرون بیا حاال-

 :گفت و بست را کتاب لوسی

 .میام االن-

 که تیراس به و بود گذشته سرعت به چه زمان. گریستن دخترکش به لبخند با و ایستاد در چوب چهار در امیلی

 .عشق یک یثمره وجود برای، حیرت و حالیخوش حسی. داشت عجیبی حس هم فرزندش شدن بزرگ شاهد

 رجاسپ یافتاده جا هیلکل، بعد لحظه چند. رسید گوشش به در صدای که داد لوسی دست به را چنگال امیلی

 و دش لوسی نزدیک سر پشت از. هستند آشپزخانه در که شد دو آن یتوجهم، کنده را کت جاسپر. شد نمایان

 :گفت

 !من زندگیِ زنای، ببینید رو جااین هی-

 :گفت و خندید امیلی. کرد پُر را خانه اشخنده صدای که داد قلقلک را لوسی



 

 
 

 
 

 نگاه انجمن کاربر سعادتی شیرین | عشق آسمان در ـصرقـ فیکشن فن رمان

 دانلود

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 198 

 .اومدی دیر-

 :گفت و زد لوسی سر به ایسه*و*ب جاسپر

 .کشید طول کار...هوم-

 :گفت و شد چرخش مشغول و برد فرو پاستا ظرف در را لچنگا لوسی

 .بشین بیا، اتهعالقه مورد پاستای بابا-

 .خوردم رو ناهارم شد دیر چون؛ عسلم ممنون-

 :گفت داری معنا لحن با و سید*و*ب را اششقیقه و ایستاد امیلی کنار

 .باشم سرحال عصر برای باید، کنم استراحت برم من-

 :گفت خورد که را غذایش. ماند لوسی کنار امیلی و رفت باال یطبقه به جاسپر. نگفت چیزی و خندید ریز لوسی

 .بود عالی همیشه مثل! مامان ممنون-

 .شده کثیف دهنت! عزیزم جان نوش-

 :گفت نق نق با و کشید هایشلب روی را دستش لوسی

 .امبچه یه تو برای هنوز من-

 .نبود خودش دست که مادرانه هایحساسیت این .نگفت چیزی و خورد را اش خنده امیلی

 .اتاقم میرم من-
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 .خب خیلی-

. کرد نگاه جاسپر به و شد داخل صدابی. کرد کج خواب اتاق سمت به را راهش، آشپزخانه کردن جمع از بعد

 را شتدس و ایستاد آینه مقابل. نداشت را آن زدن برهم قصد امیلی و بود کننده خیره، خواب آرامشِ در صورتش

 برایش که خوبی زندگی و جاسپر عمیق هایمحبت لطف به. بودند مشکی هم هنوز. داد تکان موهایش میان

 .بود کرده فراهم

 تا هک بود ایکلمه تنها جذابیت شاید. شد او صورت محو و نشست تخت روی، جاسپر کنار و کرد گرد عقب نرم

 التح. میشد پیدا خطی شاید زحمت به و بود و شده تر پُر و افتاده جا صورتش! ماندمی مرد این با لحظه آخرین

 هیچ و زدمی موج میانشان هنوز عالقه. پرستیدمی را تغییرش هر عاشقانه امیلی و بود کرده تغییر کمی موهایش

 لقهح دستی که بود جاسپر یخیره چانه به دست که بود دقیقه چند. انداختنمی فاصله هاآن احساس بین چیز

 .شد کمرش

 ؟زیبا خانوم کنیمی مجبور قراریبی به رو من چرا-

 :گفت و کرد درشت چشم امیلی

 ؟بودی بیدار تو-

 .نداره معنایی خواب، کنممی حس رو تو وقتی-

 تهنواخ او برای فقط که دنیا ملودی بهترین. نهاد قلبش روی را سرش و خوابید همسرش کنار عشق با امیلی

 .میشد

*** 
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 دست که طورهمان جاسپر. گیج جمعیت این حجم از امیلی و بود شده هیاهو پُر مَردم جومه از نمایش سالن

 :گفت خالی صندلی دو یافتن با و شدند رد جمعیت میان از تقال کمی با، بود گرفته را امیلی

 .بشینیم جااین بیا-

 بلند هاینفس و دادمی فشار را هایشانگشت وقفهبی. رسیدمی نظر به مضطرب امیلی. گرفتند جا یکدیگر کنار

 :گفت و برد گوشش زیر را سرش جاسپر. کشیدمی

 .میاد بر پسش از، باش آروم یکم-

 پُر هاصندلی، بعد دقایقی. نشاند هایشلب روی کوچکی لبخند و کند حفظ را اشخونسردی تا کرد تالش امیلی

 از بعد و کردن آغاز را برنامه. آمد صحنه روی به مجری که بودند خود همراهان با صحبت مشغول همه و بود شده

 ینجهپ قفلِ را اشپنجه فورا امیلی. کرد دعوت بودند منتظرش که اجرایی دیدن به را تماشاچیان، فضا کردن گرم

 ! هایشنوجوانی مثل درست، بود زده هیجان. کرد جاسپر

 زده ذوق امیلی. کرد سرحال را سالن، شویقت صدای. شد نمایان نور از ایهاله در لوسی و رفتند کنار هاپرده

 و رپی. کرد آغاز را نمایشش لوسی و شد نواخته موزیک. سید*و*ب را اشگونه، خنده با جاسپر که میزد دست

 هک مکمل نقش بعد کمی. بود برده ارث به مادرش را اشباله استعداد که بودند نوجوان دخترک این محو، جوان

 فتندر فرو یکدیگر آغوش در پسرک و لوسی وقتی، آخر در. رسید اوج به نمایش و ستپیو او به بود جوان پسری

 .رسید پایان به موزیک

 پسرک آغوش در کنترل بدون و کرد تعظیم خوشحالی با لوسی. شد کننده کر تشویق صدای جمعیت قیام از بعد

 دایص با جاسپر که کرد نگاه جاسپر به باز دهانی با و چرخاند را سرش صحنه آن دیدن از زده بهت امیلی. پرید

 !داشتند نیاز دیگر کتاب یک به، دیگر ایعاشقانه حکایت برای گویی. خندید بلند

 .پایان
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 عشق آسمان در رقـــص

 سعادتی شیرین

 ۶۹ ماه مهر
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