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با جون پدر  ای میکن تیزندان خوامینم ستم،ین یآدم بد یکنیمن اونقدارم که تو فکر م-

اگر  نمیاما صادقانه خودت بگو بب ،یکنم و مجبورت کنم کنارم بمون دتیو مادرت تهد

شده  رهیبهم خ یبا نگاه پر سوال ؟یموندیم شمیبا زبون خودش پ کردمیرو نم نکارایا

ذهنم از خودم  یسرمو به طرف پنجره برگردوندم و تو ارهبود و منتظر جواب بود، دوب

منتظر جوابم موند اما  یچند لحظه ا مویالبته که نه! ماس "موندم؟یباهاش م"دمیپرس

 یتو یزیو مشغول خوندن چ دیکش رونیب بشیاز ج شویگوش گمینم یزیچ دید یوقت

امروز واقعا  ود،قابل تحمل ب ریحکمفرما شده بود، غ نمونیکه ب یشد. سکوت نترنتیا

که در حقم کرده بود و  یبخاطر لطف دیباهاش حرف بزنم. شا شتریکه ب خواستیدلم م

حموم  یکه صبح تو یهم بخاطر اتفاق دیشا ایمنو به سفر به کشورم ببره  خواستیم

ها  ابونیو خ نیماش شهینگاهم رو از ش نکهیداشتم. بدون ا یحس نیافتاده بود، همچ

 : دمیبردارم ازش پرس
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 گهیساعت د کینباشه کمتر از  کیاگر تراف ا،یفرودگاه کاتان- م؟یریم میاالن کجا دار-

 اونجا.  میرسیم

  

 یبرا دنیو نفس کش دیکلمه فرودگاه بدنم به لرزش افتاد، رنگم پر دنیاز شن بعد

و استرس  یقرایمتنفر بودم. با ب یزیاز هرچ شتریب مایسخت شد. واقعا از پرواز با هواپ

  شدیبلند م نیکه از کولر ماش یزیدل انگ یاو سرم خوردمیول ول م یصندل یرو

. با میزدیم خیو داشتم  یبریسرد و سوزان س یاشده بود به باد ه لیبرام تبد ییهوی

 ییتا مثال گرمشون کنم اما سرما دمیکشیلختم م یبازوها یاضطراب کف دستامو رو

 یبا چشما موی. ماسرفتینم نیو از ب کردیکه به جونم افتاد بود، داشت بدنمو مور مور م

شد و داد زد:  یشیکرد و آت رییطرز نگاهش تغ کدفعهیبهم نگاه کرد، اما  شیخیسرد و 

 !؟ یدینپوش نیسوت یواسه چ-
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هات  نهینوک س-و منگ بهش نگاه کردم.  جیو گ دمیاز جا پر هویکه زده بود  یداد با

ظاهرا  موئه،یکه حق با ماس دمیآوردم و فهم نیی. سرمو پارونیاز پشت لباس زدن ب

ک رم رنگ و براقم رو  ی نیو سوت دمیکش نییپا ینازک بود. لباسمو کم یلباسم کم
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که همه لباس  ستیمن ن ریتقص ین تنمه! ولیسوت-نشون دادم و گفتم:  مویبه ماس

نداره. و با  یفرق چیه دنیبا نپوش دنشونیان و پوش یتور یدیکه برام خر ییرایز

 دایبهتر پ نیاز ا یزیچ گهید دیببخش-ادامه دادم  یو پرتمسخر یزیلحن لطعنه آم

 نیباشه که ا ادتیاما  خوام،ینکردم، اگه ظاهرم باعث جلب توجه ت شده معذرت م

برگشتم تا واکنشش رو  مویمن انتخاب نکرده بودم! بعد به طرف ماس نویسوت

 شد و بعد دستشو جلو  رهیخ میتور نیبه سوت یلحظه ا نم،چندیبب
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سر  نیینازک بلوزم کامال از بازوم هام به پا یبند ها د،یتر کش نییو لباسم رو پا آوردم

و  رونیرنگ بودن از لباسم افتادن ب یکرم نیسوت یهام که تو نهیخورده بود و دوتا س

به بدنم  یبهتر دیکج تر نشست تا د یکم مویقرار گرفتن. ماس مویچشم ماس یجلو

انگار بعد از  رم،یکه جلوشو بگ شدیم نیکه مانع از ا وددرونم ب یحس هیداشته باشه، 

و  دهیشهوتم خواب کردمیداشتم فکر م میکه امروز صبح با دوست صورت ییخودارضا

 دستشو موینبود. ماس نطوریظاهرا متاسفانه ا یول دهیبهم دست نم یحس نیهمچ گهید
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