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 ...فقط منم که

 
ي انگلیسی که تاکنون سه رمان و  ساله  32نویس  زدي اسمیت رمان 

ترین  داستان کوتاه به چاپ رسانده، یکی از مطرح چند مجموعه

زدي که مادرش اهل جاماییکا و . نویسندگان معاصر انگلستان است

را در » هاي سفید دندان«پدرش انگلیسی است، نخستین رمان خود 

تر کشورهاي جهان  پرفروش که در بیشمنتشر کرد، رمانی  2000سال 

دومین رمان او . ي چند جایزه شد رو گردید و برنده با موفقیت روبه

به چاپ رسید، و آخرین اثرش  2002در سال » کن جمع امضاء«

براي ادبیات » آرنج«ي  ي جایزه سال گذشته برنده» ي زیبایی درباره«

 . داستانی شد

   
او خیلی از من . ماند قت بیدار میها تا دیرو کلی خواهرم بود و شب

ها قرار بود وارد سینما بشه، آن هم براي کارگردانی،  وقت تره و آن بزرگ

از این گذشته تنها دختر خانواده بود . این بود که همه هواش را داشتند

گذراند،  ي پدري می و این که براش اتفاقی افتاده بود و مدتی را در خانه

وقتی . قدرها مهم نبود زدم، اون ایی گند میاگر من ج. خیلی مهم بود

رفتی و حتی وسط عصر صدات را  کلی خانه بود، باید نک پنجه راه می

دانم چرا این را گفتم،  نمی –مادرمان کانادایی است . آوردي پایین می



ها  زرنگ: ي کلی توجیه کند به جز این که شاید نظرش را درباره

ر هم کرده بود و معنی اش این ي الکی را س این جمله. مخصوص اند

انگار . هاي باهوش و با استعداد باید جور خاصی رفتار کرد بود که با آدم

ي ما آشنا شوید تا  ي کانادایی خانواده باید با جبهه. مرضی چیزي دارند

یادم میاد وقتی . بفهمید این جمله چقدر به نظر مامان خوب و گویاست

ي گندي است، حتی حاال هم بوي  لهکردم جم چهارده سالم بود فکر می

ي آسمانی بود که  اما براي مادرم کلی یک سیاره. زند گندش تو ذوق می

جا آمده و  دانست چطور به آن بر زندگی ما سقوط کرده و هیچ کس نمی

وضع من در مدرسه . بزرگی سوراخی که ایجاد کرده چقدر خواهد بود

بعد کلی . طور بود م همینوقت تعریفی نداشت، برادر بزرگم پیتر ه هیچ

از راه رسید و مادرم همه را مجبور کرد ساکت باشیم تا از خواب نپرد، 

هامان را تکان بدهیم و  کنند دست اي که پانتومیم بازي می مثل خانواده

  .هامان را در بیاریم کفش

رفتم،  داشتم یواش تو آشپزخانه راه می. افتم یاد یک روز صبح می

کردم و رفتارم  درست کنم، کشوها را یواش باز میخواستم صبحانه  می

اي که کلی برگشته همش  تو این دو هفته. جوري بود که انگار نیستم

کلی . ي زندگیم این جوري بوده به نظرم میومد همه. همین طور بودم

اسباب اثاثیه و همه چیز . کرد اوایل امسال با این پسره آیدان زندگی می

عالوه . رش کاله گذاشت و آیدان گذاشت رفتبعد کلی س. خریده بودند

بر این که کلی برگشته بود خانه، از این بابت هم حیف شد که آیدان 

آیدان کارش . شد باهاش رفیق شد تنها دوست پسر کلی بود که می



رفتار «از اینش خوشم میومد که زرنگ بود، اما احتیاجی به . درست بود

ن، بلد بود چطوري شوخی کنه، ایرلندي بود، اهل دوبلی. نداشت» خاص

. زد و دوست داشت به جز خودش دهن بقیه هم بجنبه حرف فوتبال می

چون . آشنایی با آدمی مثل اون عالمی داشت، به خصوص واسه من

ي پر از زن من تنها  بابامون رفته بود، پیتر زن گرفته بود و تو اون خونه

تر بشم و فضاي  ندکردم چند سانت بل این سالی بود که دعا می. بودم

این بود که . تراشیدم تا شاید چیزي سبز بشه خالی پشت لبم را می

رفاقت با آیدان با یک متر و هشتاد و هفت سانت قد و آن همه پشم و 

کرد، اما اون  ي تنش مو داشت و کلی مسخرش می همه. پیلی خوب بود

ر بین اگ. گی خودت رو چند کیلو الغر کن گفت راست می خندید و می می

مپل  ها تپل وقت کلی اون. گفت خودمون بمونه باید بگم که درست می

گفت، کاري نداشت که کلی نسبتا معروف  اما آیدان تو روش می. بود

اما کلی ظرفیت . آدم روراستی بود، در عشق هم روراست بود. بود

ي سینما دیدش و زدند  نداشت، بعد هم آیدان همراه اون پسر خوشگله

اما بعد از رفتن آیدان معلوم بود کلی دوزاریش افتاده، چون  .به تیپ هم

سازي کرده بودم حبس  خودش رو تو اتاق سابق پیتر که من اتاق بدن

کشید، تو  ها را می اتاق را صاحاب شد و تمام روز پرده. کرد می

یادم . کرد هاي قدیمی سیاه و سفید تماشا می افتاد و فیلم رختخواب می

ي  قبالً طبقه» ري؟ چرا به اتاق سابق خودت نمی«: میاد ازش پرسیدم

ش روي دیواراش چیز  هاي مدرسه باال اتاق کوچکی داشت که دوست

بعد که رفت . نوشته بودند و سراسر دیوارها رو سیاه کرده بودن



چرا به اتاق «: باز پرسیدم. دانشگاه، مامان داد دیواراش را سفید کردن

تونم تو یک اتاق  نمی«: گفت» یست؟ري؟ مگه اون اتاقت ن خودت نمی

طوري این رو گفت که » .الزم دارم اتاق کارمن . هم بخوابم هم کار کنم

شه بی اون زندگی کرد،  انگار اتاق کار یکی از چیزهایی است که نمی

تو چهارده «: گفت» .اما من باید ورزش کنم«: گفتم. مثل آب آشامیدنی

قدر  اید مواظب باشی اونفقط ب. سالته، هنوز بدنت فرم نگرفته

ي کالسیک از  این یک نمونه» .روي نکنی که چشات کور شن زیاده

  .همیشه بلد بود چطور حال آدم رو بگیره. حرفاي کلی بود

حاال کلی برگشته بود و من مجبور بودم وسایل ورزشم رو از اتاق پیتر 

ي رو بردار صندلی وزنه. شد پخش و پال کنم بردارم و تو خونه هر جا می

کردن عضالت شکم را  دستگاه سفت. ها تو اتاق خودم گذاشتم با وزنه

هایی که به در  ي بارفیکس را باالي پله میله. توي اتاق نشیمن گذاشتم

و با این که بابت تصاحب اتاق پیتر از کلی . رسید نصب کردم ورودي می

دلخور بودم، گذاشتن وسایل ورزشی در جاهاي مختلف من رو یاد 

جا  جا به آن انداخت و وقتی براي تمرین از این هاي میدانی می تمرین

این کاري است که وسط . کردم راکی هستم رفتم احساس می می

دهند  اي نشان می کنند؛ در یک سکانس دودقیقه می راکیهاي  فیلم

نرمش . ظرف چند ماه چطور دوباره ورزیده شده و عضالتش رشد کردن

طور جادویی و سریع بگذره، مثل  همان خواد زمان کنی دلت می که می

: هاي تلویزیونی بگذره کنی نوجوانیت مثل سریال هایی که آرزو می وقت

اما . التحصیلی ي عاشقانه و بعد فارغ یک صحنه در مدرسه، یک صحنه



کنن  ها تو فکر آدم جا خوش می و بعضی اتفاق. تره تر و یواش از این تند

مونه، یک شیء مثل  زندگی می شن به یک شیء که تو و تبدیل می

. شون کنی تونی لمس مونن و می همین جور می. آباژور یا میز اتوکشی

  .هاست کنم از اون ماجراي روزي که براتون تعریف می

کنم، چهار بار  اول از اتاق خودم شروع می. سازي برگردیم به بدن

. نک سفت ي پایین سراغ شکم رم طبقه بعد به دو می. زنم بیست تا می

ها ندیدین بگم که شبیه نصف یک کار  اگر تا حاال از این دستگاه

باید روش دراز بکشین، دستا . تفریحی ین، نصف دوچرخه یا نصف تاب

ده که ورزش شکم چیز  آدم پول می. رو باال ببرین، بعد بلند شین

کن نیستم و  اما من ول. یی بشه، اما ورزش شکم ورزش شکمه دیگه

. ن دستگاه دویست تا بزنم، چهار تا پنجاه تاییکنم روي او سعی می

کنم که حالم رو بگیره، مثل کلی،  اینه که به چیزي فکر می. دردش بده

خواسم به اون  می. زنم تر می وقتی کفرم باال میاد پنجاه تاي آخرو راحت

چون بین من و اون . تونم بدن سازي کنم نشون بدهم که اگر بخوام می

زدیم که  ن هر دو مون تپل بودیم، به هم کنایه میهمیشه این بود که چو

خورد، من چیزي  مثال اگر کلی ناهار نمی. کنیم دائم به چاقی فکر می

سعی » .باز رژیم گرفتی؟ تو که اصالً چاق نیسی«: گفتم شبیه به این می

و اگر او مرا روي دستگاه . کردم کاري کنم که احساس بدبختی بکنه می

چیزي شبیه ) کرد د، اما هیچوقت ازش استفاده نمیمال کلی بو( دید  می

این چربیا . جان، تو که هنوز رشدت کامل نیست«: گفت به این می

دیگر را اذیت  اومد هم مون می خوش» عجله ات چیه؟. خودش آب میشه



. گفت ها بود که کلی خیلی چیزا راجع به دخترا می همان وقت. کنیم

ام و رشدم کامل  خیلی بچه شان را نخورم چون هنوز گفت گول می

و از این که شروع . شد زد مثل مادرا می وقتی این حرفا رو می. نشده

اگر وقتی وزنه . آمد سازي کفرش باال می کرده بودم به نرمش و بدن

گفت هنوز  می. کرد داد کشیدن افتاد، بنا می دستم بود چشمش به من می

کنن کودنم، اما  فکر میدانم همه  می. ام و خیلی زوده که مرد بشم بچه

بیشتر روزا مواظب . اش به خاطر آیدان است، نه من فهمیدم همه می

  .بودم طرف کلی آفتابی نشم

ها سر وقت  دویدم باالي پله شد، می خالصه ورزش شکم که تمام می

رسیدم باال، از شیشه  میله طوري نصب شده بود که وقتی می. بازفیکس

وقت  راستش هیچ. این کار عمدي بود. دیدم مردم توي خیابان را می

سازي نبودم، چیزي الزم بود که حواسم رو پرت کنه،  ي بدن کشته مرده

این بود که مردم را . کرد یعنی از واقعیت اون دور کنه، وگرنه دیوونم می

ها مرا از آن طرف شیشه  کردم و چند وقت یک بار یکی از آن تماشا می

شان را  باید قیافه. رفت ال پایین میدید که با ام را می دید، کله می

از خیابان مثل . کردند که بفهمند موضوع چیه دوباره نگاه می. دیدي می

ي  براي آنتراکت دادن وسط برنامه. وزنی مثل حالت بی. بازي بود شعبده

  .ي خوبی بود سنگین روزانه منظره

ن گم، فقط خیال داشتم بارفیکس بزنم و خیابا اون صبحی که دارم می 

از روي دستگاه فوري . ي چیزا نداشتم کاري به بقیه –رو تماشا کنم 

دونم چقدر واردین،  نمی. آمدم طرف بارفیکس و دستهامو بهش گرفتم



زنه، انگشتاش رو به یک شکل غیر عادي  اما وقتی آدم بارفیکس می

مثل این که دست کسی دیگري . ها به طرف آدم هستن ناخن: بینه می

یادم میاد ناخنهام رو نگاه . صورت آدم رو لمس کنه خواد است که می

کردم که سفید شده بودن چون خون رفته بود جاهاي دیگه، و فکر  می

خوام بگم؟ نه  فهمین چی می می. کردم عوضش براشون خوبه می

خون . نوشتم، اما عیبی نداشت دوربین دستم بود، نه داشتم کنسرتو می

بود، مگه نه؟ هر چی گردش خون  رو به جریان مینداختم و هدف همین

  .رو تند کنه، هر چی آدم رو باال ببره؛ دور از واقعیت

کول را . آمد ي ما می بعد کول را دیدم که تو خیابان بود و به طرف خانه

شد از قلم انداخت، چون پوستش سیاه بود، قدش دو مترو دو و نیم  نمی

باهاش آشنا من فقط یک ماه بود . سانت، و سنش چهارده سال بود

هاي تجدیدي به این مدرسه  شده بود، بعد از این که براي امتحان

اول تابستان تقریبا همه را رد شده بودم و این از آن . جدید رفته بود

کنن  هایی بود که تو وقت کم خیلی چیزا رو تو مغز آدم فرو می مدرسه

رسا رو از کول هم باید بیشتر د. که ماه دسامبر بتونه دوباره امتحان بده

جا بود که هر کدوم تو درساي متفاوتی  اما عجیب این. گذراند نو می

یادم میاد وقتی این را فهمیدم برام خیلی مضحک . تجدید آورده بودیم

شون با هم  این که دو نفر این قدر احمق باشند، اما نوع حماقت. بود

این بود که من و کول فقط در یک کالس با هم . فرق داشته باشه

مون  هنرهاي بازیگري، درسی که خیلی کمتر از اون که دل: ودیمب

کردیم آسونه اون  هر دومون چون خیال می. خواست بازیگري داشت می



چیزاي . اما بیشترش خوندن تاریخ سینما و تئآتر بود. رو گرفته بودیم

م سر رفته بود تا کول از راه رسید، مثل همیشه  خیلی حوصله. خشک

یادم میاد . یک متر و نود. ه از شروع کالس گذشته بوددیر کرد، دو هفت

هاي عادي رو ازش  ي سئوال همه. شد ي اول که دیدمش باورم نمی دفعه

گفتم اون باال هوا چطوره؟ چطور واسه خود لباس پیدا . پرسیدم

نه «: کنی؟ پدرمادرت قدبلندن؟ خواهر برادرات چطور؟ و کول گفت می

معلوم بود همه همین چیزا رو ازش » .هداداش، فقط منم که قدم بلند

اش روسر ببرم، اما عادت کردن بهش  خواستم حوصله نمی. پرسن می

وقتی دیدمش یواش . تره از اون که فکر کنی سخت. کار آسونی نیس

از باالي بارفیکس به . یواش تو خیابون راه میره هنوز عادت نکرده بودم

د و دهنش واز موند، من اون منو دی. نظرم مثل یک غول جادویی اومد

دیدم  معلوم نیست چرا هر وقت کول را می. خندیدم و میله رو ول کردم

ي اولی بود که اومده  و این دفعه! خوشحال. شدم قدر خوشحال می این

مثل . ي ما ؛ مثل این بود که به دوستی تازه مون مهر زده باشه بود خونه

راستش رو بگم نزدیک خواسم احساساتی بشم، اما  نمی. چراغ سبز بود

با » چه خبر کول؟«: در رو باز کردم و گفتم. ها سکندري بخورم بود از پله

ها رو پایین  تونم بگم چطوري، دست نمی. هم مثل همیشه دست دادیم

ها و شوهاي رپ  گرفتیم و بعد کنار هم جور خاصی که از دیدن کلیپ می

این طرز راه رفتن برامون اما . رفتیم تو تلویزیون یاد گرفته بودیم راه می

درسته که از تلویزیون یاد گرفته بودیم، اما خودمون چیزي . شخصی بود

  .بهش اضافه کرده بودیم



! کردي سالم داداش، انگار داشتی پرواز می«: ها خندید کول مثل دیوونه

  »ي جادوت کو؟ قالیچه

  .ي بارفیکس اشاره کردم به میله

با این که » .هیکل بشی دخترا خوشمیخواي برا . هان، پس اینه«: گفت

بیا تو، اما «: گفتم. دونست وقت با دخترا موفق نبودم و اون می هیچ

دونی که این  و مواظب باش داداش، می. یواش بیا باال، خواهرم خوابه

  ».خوش اومدي! سقفا کوتاهن

هاي مدرسه حرف  رفتیم باال به اتاق نشیمن و مدتی راجع به اتفاق

معموال . خواست مثبت باشه ونایی بود که همیشه میکول از ا. زدیم

نگران اون نباش، «یا » .البته که دختره ازت خوشش میاد«: گفت می

این بود که بعد از گپ زدن با کول خیال » .کاري به کارت نداره

یادم . ش تو آسمونا بود ي دنیایی، اما اون بود که کله کردي شاه همه می

کردم و  گفت، و من نگاش می ي خوب میمیاد داشت راجع به من چیزا

بعد زد به . از خودم متشکر بودم، انگار قد بلندي اون به من مربوط بود

  .سرم که کول رو به کلی نشون بدم

  ».یه دقه صبر کن. خوام کسی رو بیارم همین جا باش، می«: گفتم

و چند دفعه در اتاق کلی را زدم، اما البته اون جواب نداد، این بود که در

کنم از وقتی اومده بود  فکر نمی. اومد چه بوي گندي می. کمی باز کردم

خواب بود، اما ویودئو رو خاموش نکرده بود . ها رو عوض کرده بود مالفه

. داد و فیلم قدیمی و سیاه و سفیدي که گذاشته بود رو هنوز نشون می

  .بود» داستان فیالدلفیا«اسمش 



اومدم تو اتاقش  اگه می. کرد گاه میگاهی این فیلم رو روزي سه دفعه ن

بینی؟ مرد یعنی  جیمز استوارت رو می«: گفت چیزي شبیه به این می

یا اگه اون یکی هنرپیشه رو صحنه بود » ...تیپ قدبلند، خوش. این

دوخت کت و شلوارو . مرد باید این جوري لباس بپوشه«: گفت می

کلی . کرد ي میخیال فیلم بودم و هر کی توش باز من بی» بینی؟ می

دونم چرا دلم  اما نمی. زد که برا من مهم نبود همش از چیزایی حرف می

اومد  دونم من بیشتر از این کار خوشم می نمی. خواست کول را ببینه می

! کلی! کلی«: گفتم. اما من اصرار داشتم. شاید هیچ کدوم. یا اون

  ».خوام یه چیزي بهت نشون بدم می

خواست کول رو ببینه  قدر دلم می اون. دامه دادمتکان نخورد، اما من ا 

اما من » چیه؟ بهم بگو ببینم چیه؟«: پرسید. کردم که خودم تعجب می

ي اول  هشدار کول رو ببینه، همون جوري که خودم دفعه خواستم بی می

مثل یک چیز  –ي متحرك وارد اتاق شد  مثل یک مجسمه: دیده بودم

ش رو از الي پتو بیرن  ی هیکل گندهآخر کل. عالی که زنده شده باشه

  ».بهتره چیز خوبی باشه. خیله خب پاشدم«: گفت. کشید

وسط راه غر . غره رفت و همراهم آمد اتاق نشیمن بعد به من چشم

دادم بهتره دهنشو  و من جواب می» .بهتره چیز خوبی باشه«: زد می

  .ببنده و بیاد ببینه

قدر تماشایی بود  تاد قیافت اونوقتی اون اتفاق افدونم بعضیا میگن  می

گن، اما من بیخود  و نصف وقتا بیخودي می... ره که هیچوقت یادم نمی

محشر . تونم ببینم ي کلی رو می هنوزم اگه چشمامو ببندم قیافه. گم نمی



هاي لباش به سمت باال تاب خورد، مثل یک تکه میوه،  دیدم گوشه! بود

خند زد که از وقتی برگشته بود جوري لب. از این ور به اون ور صورتش

خوام بگم  نمی. وقت ندیده بودم تو صورتش ندیده بودم، اصالً هیچ

تو اون فیلمی که . بینم، چون این حرفا شگون نداره وقت نمی دیگه هیچ

تونه  وقت نمی آدم هیچ«: گفت نازکی می کرد، زن لب همیشه نگاه می

هیچ  –فیلما خوشم نمیاد  معموالً از این جور» .بفهمه آدما چه جوري ین

اومد زن  اما به نظرم می –گذره  اتفاقی توشون نمیافته، همه چی کند می

از این گذشته به من ربطی نداره که بگم دیگه . گه نازکه راس می لب

اما  - از کجا بدونم؟ - بینم  وقت اون جور لبخندو تو صورت کلی نمی هیچ

قط هم لبخند نبود، چشماشم ف. اومد دونه می یک به نظرم یه لبخند یکی

ي  یک هفته. خواس گریه کنه بود که مرطوب شده بود، مثل این که می

اونایی که  –پیشش راجع به برادراي لومیر تو فرانسه خونده بودم 

شون  دونم کجا دیده بودن قیافه ي اول فیلما رو تو پاریس یا نمی دفعه

دیدن که راه  می این جوري شده بوده؟ تو تاریکی آدماي یه بعدي رو

 –کردن  رفتن، حرکت قطاراي یک بعدي و بخار دروغی رو تماشا می می

ره و  گفتم که هیچ وقت یادم نمی. زدن؟ صورت کلی اونا هم لبخند می

انگار که چیزي یادش اومده باشه؛ مثالً چراغو . بعد عوض شد. نرفته

ه گفتم از روشن گذاشته باشه یا کلیدو جا گذاشته باشه؛ و اون حالتی ک

  .بین رفت

نیگا کن دوستم کول چه «: بعد من گفتم. همه ساکت مانده بودیم

  »!قدبلنده



کشه، از دیدن کلی تپل با اون  معلوم بود خجالت می» .سالم«: کول گفت

  .چشمشو دوخته بود به زمین. مچ پاهاي کلفت

  ».آره، خیلی قدت بلنده«: کلی گفت

  .کول خندید

  »قدت چقدره؟ دو متر؟«

انگار حاال . و شانه باال انداخت» .دو متر و دو و نیم سانت«: کول گفت

فکر کردم شاید قبالً هم . خواست قدش اینقدر باشه دلش نمی

  .خواسته نمی

  »چند سالته؟«. کلی سري تکان داد و سوت کشید

  ».چهارده سال«

ي فامیلت هم مثل  بقیه. نمیشه باور کرد«. کلی یک سوت دیگه کشید

  »خودتن؟

  ».مادرم قدش یک و شصت و پنجه... نه، فقط منم که«

  ».باید بگم که قدت خیلی بلنده کول«

  ».بله«

که » کنن بسکت بازي کنی؟ تو مدرسه مجبورت می«: کلی پرسید

. داد احمقانه ترین سئوال بود، یک کمی هم بوي نژاد پرستی می

  .ترسیدم کول بدش بیاد، اما اون لبخند زد

  ».کنم افتضاح می. کنم من بد بازي می خوان، اما اونا می«

  »مگه میشه؟. دو متر و دو و نیم سانت«



. دستش رو دراز کرد و زد به آرنج کول، بعد خودش رو کشید کنار

اي که خط  باز مثل صفحه. چشماش مرطوب بودن. کارش عجیب بود

کردم دیگه همچین  چهارده سالته؟ فکر نمی«: برداشته باشه تکرار کرد

  ».قدت خیلی بلنده کول. هایی باشه هیکل

دونست چه کار کنه و من تو دلم  کول چشم دوخته بود به زمین، نمی

  .گفتم خدایا کاش کلی رو نیاورده بودم می

  ».شدم دیگه. قدر بلند شدم دونم چطوري این نمی. آره، قدم بلنده«

  ».سازم دونی، من فیلم می می«: بعد کلی یک دفعه گفت

خواس حرفو به خودش بکشونه، به جایی که  رم میاد که میحاال به نظ

این روزا من . اي داره دونست هر چیز چه طوري یه، و چه معنی می

چرا . کنم، اما اون وقت ازش خوشم نیومد خودم خیلی این کارو می

  تونست کول رو به حال خودش بذاره؟ نمی

  »راس راسی؟«: ابروي کول باال رفت

  ».شه باورت می. ره اولین فیلم بلندمو بسازمقرا. آره، راس راسی«

اما از ریختش معلوم بود » .کنم خب، چه عالی، آره باور می«: کول گفت

  .باور نکرده

یه مرد قد بلند مثل تو، باید تو فیلم بعدیم یه جایی «: بعد کلی گفت

  »واست پیدا کنم، نه؟

نکنه عیبی  کول باز شونه باال انداخت، یعنی اگه پیدا کنه خوبه، اگرم

کنی،  وقتی بهش نیگا می. کول خیلی قدبلنده، اما مثل آب زالله. نداره



من اون رو این . کنی هیچ جا جاش نیس، اما همه جا جاشه فکر می

  .جوري یادم میاد

  » .صد تا کار. تونم صد تا نقش واست پیدا کنم می«: کلی گفت

دقیقه بعد این را گفت، سرش رو برا خودش تکون داد و رفت، و چند 

شد و صداي  صداي راه انداختن فیلم رو شنیدم که از سر شروع می

  ..آهنگ شروعش میومد

خواس حرف درستی زده  چون همیشه می» .دختر خوبیه«: کول گفت

  ».بیا بریم باال موزیک بذاریم«: بعد گفت. باشه

خوام  اما هر وقت می. کنم کول اون روز برام کار بزرگی کرد فکر می

ی بود فقط تصویر ساقاي بلندش یادم میاد که جلوي من از پله ببینم چ

  .رفت، و دس بزرگش روي هره باال می

 


