
 به نام او ...                                                                                      

 نمیدونم انسانم یا نه 

ا... یا اینکه چیز از انسان داشته باشم ی از یک آدم عادی شاید باشم به شرطی که یک چیز هایی کم یا بیشتر 

که بگم دلم میخواد باشه   ... ولی شاید مزخرف  یا از این تخیلی ها  مثل موجودات فضایی و ندارم ن بود

م بین مجالب اینجاست که خود ،توی شهر و با آدمای عادی هریبغ موجود یک انسان عجیبی باشم تا 

  و نمیدونم چی شد که این طوری شد  ادمای عادی بزرگ شدم

ولی  یک ... دیگه کم کم بهش عادت کردم  آره منم مثل شما از وقتی فهمیدم تا همین االن گیج میزنم

 هیجان و فضولی درونی منو میکشه به سمت اینکه بفهمم قضیه چیه؟

خانم جولی وارد اتاق شد مهربون بود اما نه برای من خیلی خشک و بی احساس حرفشو میزدو میرفت مثل 

گفت : باااااشه فهمیدم  همیشه سعی کردم خودمو مشغول کاری نشون بدم اما یک ذره دیر شده بود چون  

. خودمو جمع و جور کردم که بفمه دارم حاضر تو فکر و خیاالتت نیستی حاالم پاشو بیا پایین برای شام 

هیکل خیلی چاقی نداشتم ولی  موهای لختمو و جمع کردم . رفتم جلو ایینهمیشم اونم درو بست و رفت 

 خیلیم الغر نبودم لباس گشادی پوشیدمو راهی پله ها شدم

از پله ها که داشتم میرفتم پایین مثل همیشه صدای خنده هاشونو میشنیدم یک ذره آزارم میداد ولی خب 

؟! کنم   هچ  

ی  همهبا ورود من  ..... حرف نمیزنه من میفهمم ..... لی نگاه میکنم ...... میگه خوشگل شدم و  به مایکل 

که تو سالن میپیجه صندلیمو عقب کشیدمو شد و فقط صدای تق تق کفشام بود   سالن غرق سکوت

همونی که به خونم تشنس و اگه مایکل نبود یک بالیی سرم اورده بود به نشستم درست روبه روی ِاریک 

دل ت
َ

ن او  اینها فرد خنثیخانوادشون خیلی نزدیک نیستم پس دور ترین صندلی برای منه مثل همیشه آقای ا

ش هاداداش و دو تا ی خود شیرین و مغرور جهنم بودم  البته تا قبل از اینکه مایکل بیاید . و کاترین که خیل

قبل از فوت که خانم جولی هم یک خدمتکار ساده و کار بلد بود   اقای ادل هستند. و اریکن بچه های مایکل 

اریک اولی و مایکل و کاترین به ترتیب متولد شدن  سن من بین مایکل و کاترینه اینجا بوده . ادل  اقای  همسر 

ش که اینجا نبودم اگه بودم مثل اعضای همین خانواده باهام رفتار میشد نه این طوری خب من از اول

سونامیی که در یکی از شهر های ترکیه میاد خانوادم ناپدید میشن من که چیز داستان این طوریه که بعد از 

نجا میرن منم با و همه از او  هخاصی یادم نمیاد ولی تا اون جایی که شنیدم دگه اونجا قابل سکونت نبود

یکی از خانواده ها میام که میرم پیش پدربزرگم ..... اونم که لب گور بوده منو میشپره پیش دوسش یعنی 

اقای ادل همه جی خوب بود تا قبل از اینکه بفهمن من وارث یک ارث وحشتناکم ...........ظرف غذا رو 

اشقو گذاشتم توی دهنم که فهمیدم چقدر غذا جلوم دیدم از افکارم دست کشیدمو چنگالو برداشتم اولین ق

اریکم سرد شده و این نشون میده چقدر تو افکاراتم بودم سرمو اوردم باال داشتن از خاطرات امروز میگفتن 

با مسخره بازیاش بقیه رو میخندوند لبخند مصنوعی زدم و در عین خال که به اریک نگاه میکردم سعی بر 

ای نابودیش دعا  م نیارم چنگالو محکم توی دستم گرفتم و خدا میدونه چقدر بر این داشتم که نفرتو به چشما

تا کی مسخره بازی تا کی چیز خاصی از منظورش نفهمیدم و به چشمای  *خوندم کردم از تو چشماش 



فرصت مناسب بود تا از پدرش پول بگیره و اینکه چرا من یک همچین لباسی  منتظر *کاترین نگاه کردم 

مخم مایکل میدونست ... عوق چقدر صدای خنده هاش روی م و دلیلشو مورد توجه قرار گرفتنه پوشید

بود تا بتونه اریکو راضی  یک فرصت مناسب منتظر *به چشمای ابی رنگش  بود هههههه و در اخر به مایکل

خیلی تو قسط نمایشگاه که عقب افتاده بود  خب راستش نگه داشتن من و اعصاب خوردی برای برای کنه 

روال زندگیشون تاثیر خاصی نداشتم ولی خودم حس بدی داشتم و اگه مایکل نبود منم دیگه اونجا 

ونم ذهن افرادو فقط با نگاه کردن . عاره درست فهمیدین من عجیبم چون  میتنمیموندم /=................... 

و  صدای همه که درباره همه خب چیز عجیبیه بعضی جاها خیلیی بده مثال تو متر  بخونم  نبه چشماشو 

چی فکر میکنند *چرا هوا گرمه؟*چرا این پسره انقدر نچسبه *چرا فالنی نمیاد خونمون *چرا مهندس این 

طوری کرد ووووووووووووووووووو خاصه اینکه من بعد از مترو و اتوبوس و یه همچین فضاهایی سردرد 

................ میگیرم ولی چیز خوبیه در بعضی موارد دیگه ........   

م های دیگه عادی رفتار کنردم مثل شب کسعی     

 

کاری کسی   روی میز بشقاب هایشون مانده بود هیچ شامشون تموم شده همه رفته بودن به جز من 

کردم بش  دوباره اون حس لعنتیه تنهایی اومد سراغم سعینمیکرد چون این کار وظیفه خانم جولی بود 

اعتنایی نکنم ولی مگه ول کن بود .... اخمی به ابروم اوردم نفس هام نامنظم شده بودن  چند تا نفس 

ین عام یچون با نفس عمیقم همه بدبختعمیق کشیدم تا حالم بهتر شه ولی نه مثل اینکه دست بردار نبود 

حداقل نه با صدای بلند فقط  پوتک خوردن تو سرم................ هیچ وقت تو زندگیم گریه نکرده بودم یا 

نفی از سرم بپرن بلند شدم و به سمت ا افکار مرمو چند بار تکون دادم تس    بود چکیده  اشک از چشمام 

از پله ها باال رفتم اولین اتاق که درست روبه روی پله ها بود اتاق اریک و در بعدی به اتاق کاترین  اتاقم رفتم

ه و اتاق اقای ادل و اتاق کار مایکل اتاق خانم جولی و در اخر اتاق من  به سمت مرتبط میشد بعد کتابخان

خیلی بهش توجه نکردم و وارد دستشویی شدم چند  ید بود سف و  بزرگ بود تم اتاق بنفش اتاقم راهی شدم 

تو ایینه نگاه کردم قطره های اب از صورتم به خودم کردم و به صورتم پاشیدم سرد  بار دستامو پر اب 

میچکید چند بار پلک زدم تا اب تو چشمم نره رفتم بیرون و خودمو رو تخت پرت کردم با همون صورتم 

فکر و خیال خوابم برد ..............  هزار  حس میکردم چشمامو بستم و با  خیسم هوای سرد اتاقو بیشتر   

بح با صدای نحس دینگ دینگ گوشینم از خواب نازم پریدم و به سازنده گوشه و البته جد و اباد فحش ص

شاید خیلی اخالق های دخترای عادیو نداشتم ولی انتخاب دادم با شستن دست و صورتم راهی کمد شدم 

............. سری    ع یه شلوار جین پوشیدم و با لباس سفید فهمن دخترم لباس یکی از نشونه هایی بود که ب

ست کردم موهامو پشتم بستم و سارافونمو برداشتم از اتاق زدم بیرون بدو بدو پله هارو پایین رفتم خانم 

جولی میدونست صبحانه نمیخورم پس فقط یه خدافظ کوچیک گفت منم با یه فعال جوابشو دادم همین 

اشتم به سمت ایستگاه اتوبوس میرفتم خدا خدا میکردم که جواب ازمون امروز بیاد دیگه طاقت جور که د

نداشتم دل تو دلم نبود و اگه میفتادم نابود میشدم چون خیلی خونده بودم من بخاطر هوش زیادی که دارم 

افسری مشغول به  دبستانو خیلی زود تر بقیه تموم کردم و خیلی زود وارد دانشگاه شدم  من تو دانشگاه

.. و دل درس خوندم ......... تحصیلم و واقعا عاشق این کارم عاشق هیجانش عاشق اون جسارتش و با جون 



با صدای راننده که گفت ایستگاه اخر ریشه افکارم باز شد عهههه من اصال نفهمیدم کی سوار اتوبوس شدم   

دوست خیلی  رفتارم تو دانشگاه کال ی جور دیه بود مثل یه دختر معمولی و شاد کارتو زدم و پیاده شدم 

ام رفتم و با خوشوبش باهاشون احوال پرسی کردم ..... ساعت صمیمی نداشتم پس ب سمت اکیپ هم ترم

بل یادم اومد چه درس مسخره ای یم و نشستیم با وارد شدن خانم شد و نیم بود  که وارد کالس 7نزدیکی 

 همهتقریبا خاطرات مسخره و حوصله سربرش که داریم اونم اول صبح  بعد از سالم علیک و گفتن 

تلما ژاک که رسید دستمو باال بردم  دیگه خیالم ضور غیباب به اسم شروع کرد به ح ه بود خوابمون گرفت

ره پس سرمو گذاشتم رو میز و از پنجره بیرونو نگاه کردم کوهای بلند که کمی راحت شد که کاری به کارم ندا

رد میشه هوای سرد و بیشتر از هوای   ا داره کم کم ون میداد که زمستان نزدیکه و هو شن سفید شده بودن

استیو نگاه کردم که با خوندن ذهنش لبخند شیطنت   مای گرم دوست داشتم حس خوبی بم میداد به چش

باالخره سرشو باال اوردو با دیدن من چشمای  شتشت همه حرفای ذهنشو توی کاغد مینو امیزی زدم و  دا

تا به دسم  وباره میخواد چی کار کنه کاغذ دست به دست کرد شیطونشو بازتر کرد منم اروم خندیدم که د

با وجود اینکه میدونستم چیه روشو دوباره خوندم تا ضایعه نباشه خندیدمو یه چشمک بش زدم و ی   برسه

اهومی گفتمو صدامو صاف کردم تازه  حله زیر لبم گفتم .........بلند شدم و به سمت خانم بل رفتم 

خیلی عذر خواهی میکنم خانم بل ولی من واقعا نیاز  ینکه چیزی بگه گفتم )حضورمو حس کرد منم بدون ا

و روشو  ی گف نعنخیلی جدی بدون هیچ ریکش (به دستشویی دارم و همچنین خیلی خوشحال بزارن برم

اینکه از در خواست  من خیلی مودبانه از شما درخوست کردم ولی مث  ی تر گفتم )ازم گرف منم خیلی جد

پشتمو کردم بهش و همینطور که به  (مودبانه هیچ خوشتون نمیاد پس دلیلی برای بیان حرف دیگه نمیمونه 

سمت در خروجی کالس میرفتم گفتم زود برمیگردم یه لحظه کالس منفجر شد به محض اینکه در کالسو 

.... بعد از تموم شدن کارم ی نفس بستم خندیدم و یه افرین به خودم گفتم و رفتم سمت دستشویی .. 

عمیق کشیدمو کاغذی رو که استیو داده بود از جیب شلوارم دراوردم نفس عمیقی کشیدم و چند تقه به در 

  زدم 

وقتی صدایی نیومد وارد کالس شدم و اولین چیزی که دیدم چشم های قرمز شده ی خانم بل بود خندم  

مم بدنداشت به تک تک سلول های  ون ر همیشه پرتم نکنه بیگرف سعی کردمو قورت بدم تا از کالس برای 

خوند  (اینو اقای الفرد دادن گفتن بدم به شما  و گفتم )ش دادم دست فحش میداد خیلی مغرئر کاغذو 

خت تو کیفش ک زد و با چهره ای به خون نشسته وسایلشو ریچشمام داشت از کاسه میزد بیرون چند بار پل

بعر کیفشو چنگ زد وبا کوبوندن پاها رو زمین سعی میکرد عصبانیتشو خالی کنه بعدشم از کالس زد بیرونو 

 همه ترکیدیم از خندهههه 

بعد از خلی کردن حرف دلش  نوشت  جعل امضا بود  تو کاغذ هرچی فحش بود نوشت و استیو استاد   

 اخرم را ندارید مرکز تددریس در این ا ی  اجازه دیگر  درست کرده ایدشما به دلیل شایعاتی که در دانشگاه 

اخه ی چن باری که به چشمای خانم بل نگاه کردم فهمیدم از    امضای اقای الفرد مدیر دانشگاه رو زد  

اقای الفرد خوشش میاد بعد از چند روز میفهمم اینو بش میگه و اقای الفرد هم دست رد به سینش میزنه 

دیه کم کم خانم بل دلش پ میشه از نفرت حاالم با خوندن این نامه از طرف اقای الفرد دیوانه کننده  هیچی

ایول بابا پسر تئ محشری  بود براش             تو کالس پر شده بود از صدای پچ پچ رفتم بغل استیو و گفتم )

ببخشید دیه ناسالمتی با تلما ه دی – (اخه چطوری به ذهنت رسید این طوری از شر این کالس خالص شیم 



دقیقه مونده بود سرمو اوردم باال و رو به همه گفتم بچه ها چطوره مهمون  54بودم خندیدم تا کالس بعدی 

پیت همه بریم کیک و شیر بخوریم پیت یهو گفن اوهووو  همین دیروز بهتون دادم ژاکلین از ته کالس با 

پاستا  رستوران جکنومو داده رستوران جکنوم یه رستوران  صدی حق به جانب گرفته گفت  حاال انگار 

همین جوری هی  هر با مایکل رفتم جایی خیلی قشنگیخیلییی گرون و خوشمزه بود باالهای شهر یادمه ی با

اش اونم زیر بار نمیرفت اخرم قبول نکرد و خود ژاکلین داد داشتیم  با بچه ها تو حیاط چک و چونه زدیم ب

راه میرفتیم که یهو یادم اومد گوشیمو رو میزم توی کالس جا گذاشتم  به بچه ها گفتم میرم که استیو گفت 

 نمیگه پس سری    ع گفتممیدونستم یکم غرور داره و اینو  خوندماز چشاش ینی نگفتا من بات میام تنها نباشی 

بعدشم شاید برم پیش خانم مویز که از وضغیت امتحانامون بگه پس توعم بیا یه لبخند پهن زد و راه  استیو 

بعد از برداشتن گوشی وارد اتاق خانم مویز شدیم بعدم سالم و اینا پرسیدیم که کی جواب ازمون و   افتاد 

تعجب کردم  البته قبل ازاینکه بگه فهمیدم ولی صبر کردم تا بگه بعد ریکشن  8میزارن اونم گفتن ساعت 

وای دل دل تو ..............که استرس داشت نگاه کردم   نشن بدم تعجبم کردم و به چشمام خوشحال استیو 

کالس آخرمون تموم شده بود و همه باهم روی االچیق وسط شب   8مین مونده بود تا ساعت   دلم نبود 

یهو یه   یمدکر ینگاه مخالی بود حیاط نشسته بودیم  لبتابو روشن کرده بودیم با استرس به صفحه نتایج که 

پنجره باز شد و همه عین ندید پدید ها افتادن روش که الی داد زد و همه به خودشون اومدن و با اینکه 

سخت بود خودشونو کنترک کردن الی روی پنجره زد و دونه دونه اسم ها رو با ترم هاشون میخوندم پاتریشا  

..... و همین طوری میومدم پایین دیه  01اریانا مستوف ترم  ......... 7........ رابرت کلین ترم  8کلف ترم 

 9ترم ....... 8 ترم ........ 7.. ترم  9رم هارو میخوندم  ترمخسته ده بودو امیدی نداشتم و فقط ت

ااای خوش ب حالش واقعا همه استیو بود وااااااااااااچشام چهارتا شد  4یهو دیدم ترم  8.............ترم 

نفر دیه  4 م میرف کهودیم و  بش تبریک گفتم دیه داش یاخوشحال شدیمو براش از ته دل خوشحال ب

وایییییییییی داشتم دیوونه میشدم یهوم سنگینی همهروم  4وو ترم  7.... ترم  8...... ترم  9مونده بودم  ترم 

همه پریدن بغلم هنوز تو شوک بودم وووووووووووووووای باورم نمیشد  میخندیدم محکم حس کردم 

  4.......... ترم  تلما ژاک ...........فشارشون میدادم خیلی خوب بود دوباره به اسم نگاه کردم






















