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ﺗﺮﺟﻤﻪای از ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﮏ آزارﮔﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از  ۴ﺳﺎل دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی او را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ زودﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮم اﻣﺎ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه درﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و دوﺳﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮود.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دوﺳﺘﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪ ﺻﺪای رادﯾﻮ را زﯾﺎد ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪهام .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻣﺎدرش
زﻧﮓ زده و وﻗﺖ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ دارد اﻣﺎ او اﯾﻦ ﻗﺮار را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود.
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق  ۴ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رخ داد.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم را داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺮدم و ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم درﮔﯿﺮی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﺟﺮوﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﺳﺘﻢ را ﻣﯽزد ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻣﺮا ﻫﻢ ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف ﻣﯽزدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر رخ داده اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش را ﺷﻨﯿﺪهام و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﺣﻖ ﻧﺪارد او را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ او
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ او دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش را ﺗﺮک ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬر ﮐﺮد .دوﺳﺘﻢ روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن دو
ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و او ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺶ را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
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