
 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١ 

  براي او  :نام كتاب 

  سوزان مالري   : نويسنده

     جمعي از كاربران انجمن نودهشتيا: مترجم 

  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢ 

  

 

 اول فصل

 

مرتب  زيد اجازه داده بود كه باور كند همه چبود ، به خو دهيند كيبرچسب پالست يرا بر رو "باردار  " ي كلمه ونسونيكه نوئله است يهنگام تا

 اختكه مهلت پرد ياو وجود نداشت ؟ مانند زمان يبرا يارفاق يدوره  ليدل نيو به ا. بارش بود  نياول نيباالخره ا. وجود ندارد  ياست و مشكل

 ؟ كننديقبض برق تمام شده ؟ و انها تا چند روز گذشت كرده و برق را قطع نم

 .خودش . حامله .  ديكشينفس م ي؛ به سخت چرخانديرا در دست خود م كيكه پالست ي، و در حال ستيطور ن نيماال اكرد كه احت فكر

اما بالكس ، انها بدون . شوند  يراحت تر بود كه انها عصبان شيبرا. او را بكشند  نكهينه ا. تصور كند كه خانواده اش چه خواهند گفت  توانستينم

 .چكار كند  خواهديكه م دنديپرسيكرده ، و سپس از او م وانهيو با سكوت خود ، او و خواهرانش را د كردنديمبه هم نگاه  يحرف چيه

 شهيهم نيو ا شدنديم ديانها از دست او نا ام.  امديبا عواقبش كنار م ديبا زيرا به وجود اورده و اكنون ن طيشرا نيهر حال خودش بود كه ا به

 .بود زيچ نيبدتر

. ، سال دوم خود را در كالج اغاز كند  زييو قرار بود كه در پا.  شديساله م 20 گريد يدو هفته .  دياه كرد و ترس را در چشمان خود دنگ نهيا به

 . وفتدياتفاق ب نيقرار نبود ا. وجود داشته باشد يبچه ا توانستينم

امروز صبح را انتخاب  يچه كس.  بوديدر دفتر م دينبا يو كسصبح گذشته بود  6تازه ساعت از . حواسش را به خود جلب كرد  ييقدم ها يصدا

 كرده بود كه زودتر در دفتر حاظر شود ؟

خود  سيبه اطراف توالت رئ عيسر ينگاه. كت خود گذاشت  بيرا در جعبه اش قرار داده وان را در ج كيانكه منتظر جواب شود ، پالست بدون

بتواند از انجا  رديمچش را بگ يبود قبل از انكه كس دوارياز اتاق عبود كرد و ام عايسپس سر نگذاشته و يرا جا يزيانداخت تا مطمئن شود چ

 . ودخارج ش

 .از او اجتناب كند  خواستياز همه م شتريبرخورد كرد كه ب يسرعت از اتاق بزرگ عبور كرده تا به راهرو رود ، اما محكم به كس به

 " ه؟يچ يعجله برا ":دياشته بود ، پرسكه او را ثابت نگه د يهانتر در حال نيدول

به او دهد  يچه جواب ديمانده بود كه واقعا با. زده  ياجبار ي، لبخند داشتيبه عقب برم يكه قدم يخود را صاف كرد و در حال يگلو نوئله .

زودتر  ديهانتر ، با ياوه ، اقا " ديوكه دهان خود را باز كرده و بگ يعكس العمل او را تصور كند ، هنگام توانستيم. ممكن بود  ريغ قتيحق

كه فكر  ييو از اون جا. هستن  گمميتا خوهر د 3تو خونه  نكهيا يبرا. استفاده كنم  ييمتوجه بشه از دستشو يكس نكهيتا بتونم بدون ا ومدميم

 " نطوريالبته ، شما هم هم .راز كوچولو خبر دار بشن  نيكه خانوادم از ا خواستمياز برادر شما حامله هستم ، واقعا نم كردميم

 دادميانجام م ديبود كه با يكار هيمن ، اه ، .  ستين ياممم ، عجله ا "جواب داد  ديا ياحمق به نظر م يممكن ريبه طور غ دانستيم نكهيبا ا نوئله

 "زودتر اومدم تا بتونم انجامش بدم  نيبرا هم

 "گذشته 6ه ساعت ازتاز يول "به ساعت خود و سپس به او انداخت  ينگاه هانتر
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 " دونميم "

 .لبش قرار داشت  يبر گوشه  يفيلبخند كوچك و ضع " هيگر ليِتحم سيرئ نيكاتر دونستمينم "

 .سگ  كي يمانند اسباب باز يكم _بود  اريدست يمنش.  كردياو كار م اريدست يبلكه برا.  كرديهانتر كار نم ياقا ياصل نوئله برا در

 .كند  ميكالجش تنظ يخود را با كالسها يساعت كار داديبه او اجازه م شهيكه هم ستوديرا م نيحال ، او كاتر نيا با

 "سخت كوش باشم  خواستي، خودم دلم م نيدونيم. ستيطور ن نيا "

 "نهيقابل تحس "

چه  قاي، دق شياو از چشمها و متعجب بود كه ستين يخوب يكه دروغگو دانستينوئله م. كه انگار حرفش را باور ندارد كرديبه او نگاه م يطور

 .بخواند  توانديرا م يزيچ

 . يميقد بلند تر از ج _قد بلند بود  هانتر

 يميج. تنها تفاوت انها نبود  نيالبته ا. سبز رنگ بود نيدول يبود ، چشمها يقهوه ا يميكه چشمان ج يداشتند ، اما در حال رهيت ييدو موها هر

 .كه به ارتش ملحق شده بود  يالبته تا هنگام. بود  تيمسئول يندازه ببه همان ا طوريجوانتر و همن اريبس

 

 .لبخند زده و شروع به عبور از كنار او كرد نيهم يبرا. حامله بودن خود فكر كند اي يميبه مرگ ج خواستينم

 .چه در اتاق او بوده است  يبود كه او از او نپرسد برا دواريو ام " زميسر ِ م رميم " گفت

 "خب  يليخ "

 يهانتر معذرت خواه. هم قرار گرفته بودند ، دوباره به هم برخورد كردند  يكه روبرو ييو از انجا. سمت چپ رفته و او به سمت راست رفت  به

نتر خم ها. افتاد  نيزم يبه رو بشياز درونِ ج يزيبرخورد كرد و چ بشيبه ج فيك يلبه . خود را بلند كرد تا او بتواند عبور كند فيك. كرده 

 .شد و ان را برداشت 

چشمانش را بست و ارزو كرد كه كاش . حركتيب.... بعد  يلحظه در حال ظربان بود و لحظه  كي.  ستادياش از حركت باز ا نهيدر درون س قلبش

 . شديم يعال تيموقع نيپرواز كردن از ا. حداقل بال دراورده و بتواند فرار كند اي. شود  ديناپد

 .و با درنگ  يطوالن يوجود داشت و سكوت دنشانينفس كش يها صداتن شيبه جا اما

 "بعدش؟  ايمن اومدم  يتست رو انجام بد نكهيقبل از ا " ديارام پرس هانتر

 "بعدش  ".  كرديم رياحساس تحق رونياز درون و ب. را بسته نگاه داشت  چشمانش

 "و ؟  "

 "من باردارم  " ستيرا باز كرد و به او نگر چشمانش

 . كردياشتباه م. اتفاق روزش ، بحثش با كارپردازانش بود  نيكه بدتر كرديفكر م "دو"

  " ميبا هم صحبت كن ديما با كنميپس فكر م "سمت اتاقش اشاره كرد و گفت  به

 . حامله
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تست  يجعبه . هم جوانتر بود يمياز ج يحت ونسونينوئله است. بچه بود كيفقط  يميعبوسانه فكركرد كه ج يبا حالت. داد يفحش يلب ريز نيدول

 .بود  دهيباز نشسته و ترس ياو با چشمان ينوئله روبرو. خود قرار داد  زيم يرا بر رو يحاملگ

كه خودشم . به جز انجا باشد  ييهركجا خواهديكه او دلش م زديو حدس م ديايشرمنده و ناراحت به نظر ب نياز ا شتريداشت كه او بتواند ب شك

 .كند يخود خال تيشانه از مسئول توانستي، نم طيشرا نياما با وجود ا. احساس را داشت  نيهم قايهم دق

اما .  كرديرا جمع و جور م شيهايبزرگتر شدند شلوغ كار يو وقت كردياو بود كه از برادر خود مراقبت م نيا شهيكه جوان تر بودند ، هم يهنگام

 ....بچه  كي

 " نيتزاشيتو و برادرم با هم قرار م " گفت

اون به من گفت . رفتميم رونيبا هم ب يچند ماه هيبه ارتش ملحق بشه ما  نكهيقبل از ا ". به او نگاه كند سر خود را تكان داد  نكهيبدون ا نوئله

اب  "... ون گفت اومده بود ، ا التيتعط يبرا يوقت ني، برا هم خواستيرو مالقات كنم ، اما من دلم نم يا گهيد يادما ديكه بعد از رفتنش من با

 " ميازدواج با هم صحبت كرد يما درباره  "دهان خود را قورت داد 

بود كه او  يزياگر صحبت از ازدواج چ. شناختيدختر چگونه است و او برادر خود را م كيساله بودن و خواستن  20كه  اورديم اديبه  دو

 . داديكار را انجام م ان يميان نوئله را به رختخواب ببرد ، ج ي لهيبه وس توانستيم

. خطرناك بفرسته  ييارتش قرار بود اون رو به جا نكهيمهربون و بامزه است و ا يليكه اون خ "كرد  يژاكتش باز يبا دكمه  "... فكر كردم  "

 "اون گفت كه ممكنه برنگرده 

را حامله كرده بود و  يبرادرش دختر نكهي، بلكه به خاطر ا يو تكرار يا شهيحرف كل نيا لينه تنها به دل. نكشد  اديخود را كنترل كرد كه فر دو

 .بوده باشد  زيدختر، قبل از ان ، باكره ن نيممكن بود ا

 "بارت بود ؟  نياول " ديپرس رك

ا خشم همراه ب شيناباور.  ديرا د دييتا يبلوند كمرنگ و بلندش صورتش را پوشاند ، اما دو تكان سر او به نشانه  يخم شد كه موها يجور نوئله

 كالتمش يبه نحو شهيهم يميبه هر حال ج. مرده بود يمياما ج.  گرفتيمشت و لگد م رياو را به ز توانستياگر برادرش زنده بود ، دو تا م. شد 

اما .  شديساس گناه او مو باعث درد و اح. همراه بود  زيبا غم و اندوه از دست دادن ن طيبار ، شرا نيا نكهيفقط ا. انداخت  يخود را به گردن دو م

 .هم بود  يهنوز نوئله ا

بدون انها او . كارمندان را چك كند  يشخص يها ليخود شده و فا وترياست اگر در همان لحظه وارد كامپ يعاطفگ يب يكرد كه كم احساس

كه تازه  يهنگام.  كرديدر شركتش كار م بود كه يسال كي كيو نزد.  كرديكار م ارشيدست ياو برا. نوئله داشت  يدرباره  يكم ارياطالعات بس

به  توانديكه بدون نوئله نم كرديادعا م نيتالش كرده و اكنون ، كاتر اريدركار خود داشت ، اما بس يشروع كرده بود ، مهارت كم اكار خود ر

 .برسد  شيكارها

 چكار كند ؟ تيموقع نياو كه بود و خودش قرار بود در ااما . با او مالقات كرده و انها شروع به قرار گذاشتن كردند يميبهار بود كه ج در

 يليو اون خ. دوسش دارم ، اما مطمئن نبودم  كردميمن فكر م " كرديهنوز به او نگاه نم " وفتهياتفاق ب نيا خواستميمن نم " ديارام پرس نوئله

 ونواقعا متاسفم كه ا. رو انجام دادم  يكردم كه كار درستاما بعدش اون كشته شد و من فكر . صبر كنم ديكه با دونستميمن م... مهربون بود 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥ 

به  ستيقرار ن يمشكل چيه كردميفكر م نكهيو بعد ا.  نياون بود يكه شما تنها خانواده  دونميمن م. شما  يبرا نطوريو هم. اتفاق براش افتاد 

 "كه  نيدونيم... كه ممكنه حامله باشم  دميفهم شيچند روز پ نكهيتا ا.  اديوجود ب

 .كنديم هيو ان موقع بود كه دو متوجه شد كه او گر.  ديكش قيعم ياز صحبت بازداشت و نفس دست

 يكه دستمال رابه او داد بر لبه  يهنگام. داديدر انجا قرار م يدستمال كاغذ يجعبه ا شهيكردن ان هم زييمسئول تم. شد و به توالت رفت  بلند

 .خود نشست  زيم

 " چند سالته نوئله ؟ "

 " شميساله م 20 گهيد يچند هفته  ". با دستمال صورت خود را پاك كرد و دماغ خود را گرفت  نوئله

 "؟يريدانشگاه م "بچه است  كيكرد كه هنوز  فكر

سال اخر  لياوا ، اما رفتميم ديورساير يس ويبه  ديكه با دونميم.  دونميم "به دماغش داد ينيچ " شهيسال دومم شروع م ز،ييپا.  يدانشگاه دولت "

بهتر  والمعم. درخت  هيخوردم به  بايو تقر "بر لبانش نشست  يقيحق يسر خود را بلند كرد و لبخند " ميرفته بود يبا بچه ها به اسك رستانميدب

كرد كه تو  ينم كارماما. شدم  يوتراپيزيو ف يمجبور به جراح جهيبه هر حال پام شكست و چند تا رباطم پاره شد ، درنت.  كنميم ياز اون اسك

 4 انشگاهد هي يها رو از دست دادم و نتونستم برا تيفعال يليبشم ،اما خوب خ ليكالسم فارغ التحص يخونه درس بخونم و من تونستم با بچه ها

 " ستنيه ام هم پولدار نو خانواد ميتا بچه ا 4كه ما  نهيمنظورم ا.  دهيبهم م يكه پول خوب كنميكارو م نيدارم ا نيبرا هم. ساله درخواست بدم 

 "؟يكنيم يهنوز با خانوادت زندگ "اول به كدام برسد  دانستيرا به او داده و نم ياديبا خود فكر كرد كه نوئله اطالعات ز دو

 يبد يليخ ينمونه  هياحتماال  "رفت  نيبود از ب شيكه در چشمان اب يخنده ا " نشونيبزرگتر. خونمونم يتا دخترها 4از  يكيمن . بله  "

 " شميبراشون م

 " ه؟يكار خانوادت چ "

 " كنهيو مادرم تو دفتر اون كار م شهيكش هيپدرم  "

 ؟ دهيخواب شيكش كيبا دختر  يميبزرگ ، ج يخدا

 "؟  يكار كن يچ يخوايم يدانشگاهت رو تموم كرد نكهيبعد از ا "

 يوقت.  نينطق نكن "دكتر شو  هيبه جاش  " يكه برا من درباره  كنمياستون مالتم "را باال اورد  شيدستها "ِ بچه ها  ياونم تخصص. پرستار بشم  "

كنم كه  ياز بچه ها مراقبت كنم و كار _بكنم  خواميكه من م هيكار نيو ا. كنم رييپرستارا بودن كه باعث شدن من تغ نيبودم ، ا مارستانيمن ب

 "كمتر بترسن  ضنيكه مر يوقت

 " زنمينم يحرف چيه "

زنده بود  يمياگر ج د؟يايكار برب نياما چگونه از پس ا. بر گردن او  تشيمسئول جهيزن جوان از برادرش حامله بود و درنت نيا چه ؟ حاال

 ... توانستياو م. او را مجبور كند كه با نوئله ازدواج كند توانستيم

 .ان بوده  ليكه خودش دل ياداوريزنده نبود و دو به خود  يميج

با او و  نكهيدر حال حاظر حامله بودن نوئله بود و ا يمشكل اصل. نشان ندهد يكه عكس العمل كرديو ارزو م. شد  يه بر او متولاحساس گنا دوباره
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 .بكند ديچكار با طيشرا نيا

او پدر بچه .  خواهديچه م از او قايكه دق دانستيهانتر بود ، اما نم ياقا هيسپاسگذار ِمهربان نكهيبا ا. خود جابه جا شد  يدر صندل يبا نارحت نوئله

قرار نداده  ازخواستپدر بچه است ، او را مورد ب يميواقعا ج ايا نكهيحال ، هانتر درمورد ا نيبا ا. مسئله هم مشكل او نبود  نيا جهينبود و در نت

 .درباره اش داشته باشد  يكه نظر بد كرديبود و فكر نم

خواستار خانواده  شهيمطمئنا او هم. در درونش در حال رشد بود  يممكن بود كه بچه ا ريغ به نظر. با دستش شكم خود را لمس كرد . بچه  كي

 .مانده بود يباق يميبود كه از ج يزيتنها چ نيبا حال ا.  يزود نيو نه به ا قيطر نيخود بود ، اما نه به ا يبرا يا

كه به خانه بازگشته بود  يبار نيدر اخر شيجود درخواست احساسبا و. دادينشان م يمورد چه عكس العمل نيدر ا يميداشت بداند كه ج دوست

انها با . رخ داده بود  عيسر يليخ زيهمه چ. را بخواهد  نيمطمئن نبود كه خودش هم ا يحت. ، نوئله چندادن مطمئن نبود كه او بخواهد ازدواج كند

 يو سپس او برا كردنديبا هم ارتباط برقرار م ليمينامه و ا قيانها از طر را داشتند ، و بعد او به ارتش ملحق شد و يقرار گذاشته و اوقات خوب هم

 .فكر كردن نداشت  يبرا ياو فرصت. به خانه بازگشته بود  يمدت كوتاه كي

 " ميبا هم ازدواج كن ديما با "

 . ستيبه هانتر نگر مطمئن شود كه او واقعا صحبت كرده نكهيا يو برا. است  دهيابتدا نوئله مطمئن نبود كه درست شن در

 "؟  خواميمعذرت م "

من .  شهيمن محصوب م تياون هم مسئول يو بچه . برادر من بود  يميج.  ميهر چه زودتر ازدواج كن ديما با " كرديصوت او را ترك نم نگاهش

 " ميندار يتفاوت كه ما با هم رابطه ا نيبا ا. انجامش بدم  ديكه با دميرو انجام م يدارم كار

 . شناختيبود و نوئله اصال او را نم سشيِ رئ سياو رئ قتيبچه بود ، و در حق يكه در اصل او عمو ديشياند يعصب ياو ؟ با حالت تيمسئول

و به مادر  يستيخودت وا يسرپا يكه تو بتون يبه اندازه ا. دوسال  ي، مثال ، برا يمدت هي يفقط برا.  يازدواج مصلحت هي "افزود  يبه ارام هانتر

من دوست دارم كه همچنان .  برديزنده بود اون رو به ارث م يميكه اگه ج يشيم يزيو تو وارث چ. ميريگيبعدش طالق م.  ين عادت كنبود

 " يخودت رو داشته باش يزندگ يتونيصورت تو م نيا رياما در غ.  شهيهانتر بزرگ م هيكه اون به عنوان  نميبا بچه ارتباط داشته باشم و بب تونمب

 كرديكه احساس م رفتيم جيگ يسرش به حد. صحبت كند توانديمتعجب بود كه اصال م "؟  نيديازدواج و طالق رو م شنهاديپ نيشما دار يعني "

ما .  شناسميو من اصال شما رو نم. هانتر  ياقا نيشناسيكم منو م يليشما خ "ازدواج ؟  شنهاديپ. افتاد  ياتفاق نم نيا. بلند شود  تواندياصال نم گريد

 " ميبا هم ازدواج كن ميتونينم

ما  هياما زندگ ميكن يخونه زندگ هيكه قراره تو  نيبا ا. تورو اغفال كنم ستينوئله من قرار ن "اش بر هم گره كرد  نهيس يدستانش را بر رو هانتر

 "منه  تهياو مسئول يبچه  جهيهستم و در نت يميج يمن تنها خانواده . بهت كمك كنم  خواهميمن م. كامال از هم جدا خواهد بود

 يزيچ نيچن.  رميكه ازدواج كنم و بعدش طالق بگ خواميمن نم "كند ؟  تينداده بود كه از بچه حما شنهاديدرسته ، اما ازدواج ؟ چرا او فقط پ نيا

 " هيدائم هيسرسپردگ هيو به نظرم  رميگيم يجد يليمن ازدواج رو خ. رو باور ندارم 

بچه  هي يسالگ 20تو قراره تو . زنميمن رك حرفم رو م.  يشيو عاشقش م شينيبيكه م يكس.  گهينفر د هيبا . داشت  يواهرو خ نيكه تو بعدا ا "

نگه  گهيد يبچه  هياز  توننياونا م. ندارن  يكه خانوادت اونقدر درامد خوب يو خودت گفت.  يريو دانشگاه م يوقت دار مهيكار ن هي. ياريب ايبه دن
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، خودت و بچت  يبچه مراقبت كن هياز  يخواي؟ چطور م شهيم يپرستار شدنت چ يايكارو بكنن؟ پس رو نيكه اونا ا خواديت مكنن ؟ دل يدار

همه  يخواي؟ واقعا خودت م شهيم يچ تيدانشگاه يها نهيو هز يدرمان ي مهي؟ پول اجاره ، قبض ، ب يدانشگاهم بر نطوريو هم يرو ساپورت كن

اگه .  يرو ادامه بد تيزندگ يتا بتون كنميم شنهاديبهت پ يراه حل موقت هيمن فقط دارم  "به سمتش خم شد  "؟  يرا به دوش بكش نهايا ي

داشت  يپول خواه يكاف يتو به انداره  ميكرد نييكه تع يو در اخر زمان. كه كمك كنه  ميپرستار بچه استخدام كن هي ميتونيم يدوست داشته باش

 "داشت  يبه كار كردن هم نخواه يازي، ن ي، اگر نخوا يكن ياگه درست زندگ.  يبدرو ادامه  تيزندگ يتونكه ب

 "؟  نيكارو انجام بد نيا نيچرا ؟ چرا حاظر " ديپرس. كه به چه فكر كند دانستيها را نداشت ، نم نيهضم ا تيكه هنوز مغزش قابل ييانجا از

. به ارتش بره  يمينظر من بود كه ج "باالخره گفت . كرديبود به چشمانش نگاه نم كه هانتر او را به دفترش دعوت كرده ياز هنگام نياول يبرا

 "من بود  ريكه براش افتاد تقص ياتفاق

 .دانستياو خود را مقصر مرگ برادرش م. درد را در صدا و كلماتش حس كند توانستيصحبت كرده بود اما نوئله م ارام

شما برادرتون رو . هانتر ياقا نيديشما كه اسلحه رو نكش "گفت  شياما به جا. دهد شيداركه به سمتش رفته و دل گفتياش به او م ضهيغر

 " دينكشد

 "؟  يمنو دو صدا كن ديبا يكنيفكر نم ميكه توش هست يطيشرا نيتحت ا "اش را باال برد  رهيرا به سمت او جلب كرد و ابروان ت حواسش

و  نيستيكه شما مسئول مرگ برادرتون ن نهيمنظوره من ا "داشت ؟  يتيصدا بشود چه اهم يمبه چه اس نكهياالن ا "دو . حتما . اوه  ؟يچ "

 راررا كه هانتر با انها ق ياو زنان. امد  ياز او خوشش م نگونهيا _دو  _حاال انگار هانتر  " نيمن ندار يدر قبال حاملگ يتيشما مسئول نطوريهم

بلوند به  _ كننديبود كه در مزرعه كار م يكسان هيشب شتريخودش ب. و جذاب بودند  بايش و زقد بلند ، خوش پو يهمگ. بود  دهيد گذاشتيم

 .همراه كك و مك 

 "هستم  يدرخواستم جد يمن كامال درباره  "

كه دو  يهنگام. دو صحبت كرده بود  يدرباره  يكم يميج. كنديم تياست كه او احساس مسئول نيا ليبه دل نيبا خود فكر كرد كه ا نوئله

 تيپدرشان خود را نشان نداده و پدربزرگ انها مسئول. سال داشت  7 اي 6در ان زمان تنها  يميج. بود مادرشان فوت كرده بود  يرستانيدب

 .را بزرگ كرده بود يميدو بود كه ج نياما او هم چند سال بعد از ان فوت كرده و ا. را بر عهده گرفته بود  شانبزرگ كردن

بزرگ  تيكه مسئول كرديم نياو را تحس شهي، اما نوئله هم كرديم تيباشد شكا ريسخت گ تواندياو تا چه اندازه م نكهيا يرباره دائما د يميج

 .كرديچندان كارها را راحت نم يمي، ج دانستيكه م ييزهايو از چ. نوجوان را برعهده گرفته بود  كيكردن 

 .مانده بود  يبچه بود كه باق نيا مرگ او تنها ااو بود و ب يتنها خانواده  يميحال ج نيبا ا اما

فكر كنم .  دارميوقت اون را از شما دور نگه نم چيمن ه.  نيكه با من ازدواج كن نيندار نيبه ا ازيبرادرتون ن يارتباط داشتن با بچه  يبرا "

 "بهتون بدم  يتعهد كتب هيحاظرم  نياگه بخوا ني، برا هم نيرو حرفم حساب كن نيتونيباره نم نيدرا

 "؟  زنميحرفها رو بهت م نيدارم ا ليدل نيبه ا يكنيفكر م "

.  هيبچه كار سخت هيمن ،بزرگ كردن  طيكه با شرا دونميم.  ستميمن جوونم اما احمق ن "راست كرده و به چشمانش نگاه كرد  شيرا صندل خود

 " اميق افتاده و من با عواقبش كنار منبود كه من خودم دوست داشته باشم انتخابش كنم ، اما اتفا يزيچ نيا
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بود كه فكر بزرگ  يكه او نگفته بود ، احساس وحشتناك يزيچ. بود كه او متوجه لرزشش نشود  دواريفكر كرد كه خوب صحبت كرده و ام نوئله

وقت خواهد داشت كه هم كار  يكند ؟ ك نيخرج خود را تام توانستيچگونه م.  گفتياو درست م. داديبه او دست م ييبچه به تنها كيكردن 

 يكاف يبه انداز  زيكوچك انها، هم اكنون ن يانداختند ، اما خانه  ينم رونيكند و هم به دانشگاه رود ؟ مطمئن بود خانواده اش او را از خانه ب

 بگذارند ؟ توانستنديبچه را كجا م نيا. انها جا نداشت  يهمه  يبرا

 "...  يميج يِ دوست دختر ها شتريب.  يستين كردميكه تصور م يتو اون جور " كردياو را نگاه م دو

 "كله بودن ؟  يب "

 " قايدق " ديخند

، دختر خوب پسر  ي هيقض شتريفكر كنم ب.  شهيكه داره بزرگ م دهينشون م زارهيكه با من قرار م نياون گفته بود، ا. به من گفته بود .  دونميم "

 " زايچ نيلف ِ توئه و از اكه مخا يزيجذب شدن به چ. بد ، بود 

 "؟  اديِ بد خوشت م يدختر خوب ، از پسرا هيتو به عنوان  "

 يقرار گذاشتنش با مرد يعادت ها يبحث كردن درباره  ليبه دل ديشا. امد  يبه نظر م بيموضوع عج نيا يدر باره  يزيچ. مكث كرد  نوئله

 .كرده بود  يبود كه تازه از او خواستگار

همه تو مدرسه پدره من رو  "انداخت  شينيبر ب ينيچ "قرار نذاشتم  يكس نيبا چن يمياما تا قبل از ج. كنجكاو بودم  شهيمن هم "كرد  دييتا

درست  ي،همشون ادما ميبر رونيبا هم ب خواستنيكه از من م يياونا.  زنيرو هم بر شيكش هيدوست نداشتن با دختره  ادي، و پسرا ز شناختنيم

 .در ان حالت راحت تر بود  يزندگ. نداشت  هيقض نيبا ا يو البته او هم مشكل "دن بو يرفتار وشو خ

 "اومد  يميكه ج يتا وقت " ديپرس دو

 "درسته  "

ان نشست و دستان  ي، بر رو ردياو قرار بگ يرا چرخاند تا روبرو يو بعد از ان كه صندل. كنار او رفت  يبلند شد و به سمت صندل زشيِ م يرو از

 يخواه ازين نهاياز ا شتريتو به ب يساده بهت پول بدم ول يليخ تونميمن م.  يفكر كن شنهادميرو پ يجد يليخ خوامينوئله ، من م ". ه را گرفت نوئل

 " يحواب بد هيبق يمسخره  يكه به سوال ها ستين يازين گهي، د مياگه ازدواج كن. تو و بچه دارم  يجا برا يبزرگ با كل يخونه  هيمن . داشت 

خسته كننده  ونمن همش يعادت ها.  ستمين يبه تو گفته ، اما من اونقدرام ادم ِ بد يمن چ يدرباره  يميج دونمينم "را باال انداخت  شيشانه ها

داشت و  ياهخو ياون موقع تو پول كاف.  ميريگي، از هم طالق م يهر وقت كه تو حاظر بود ايبعد چند سال ، . كنميمن از تو و بچه مراقبت م. اند 

 " ستياومده ن اينوزاد تازه به دن هي گهيتو هم د يبچه 

،دستانش  متيمحكم اما با مال يبا دستان گرمش ، با حالت. كرده بود  ريكه دو، در حال صحبت كردن دستانش را گرفته بود ، گ قتيحق نيدر ا او

 .اشت ، اما خودش كامال اگاه بود كه هانتر در كنارش نشسته است باره وجود ند نيدر ا يا يو جنس كيرومانت زيچ چيو ه. را گرفته بود 

 _او .  شودينم ميباشد كه تسل يكه دنبال مرد گفتيبه او م شهيپدرش هم. امد  يعزم او خوشش م از

 ي،با كس ياسم و و پول مرد يكه برا كرديفكر م نيدو بود ؟ واقعا به ا شنهاديپ ياو واقعا در حال بررس. به خود گفت كه صبر كند  يطور ذهن به

 ازدواج خواهد كرد ؟ شناختيكم او را م يليكه خ
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 " ستمين يكس ريمن اج.  ستمين يجور نيمن ا " ستاديو ا ديكش رونيرا از دستان او ب دستانش

 "كه باهات ازدواج كنه ؟  يزنده بود، ازش انتظار نداشت يمينوئله ، اگه ج. ينگفت كه هست يكس " ستاديهم ا دو

بچه ازدواج كند ؟ اما در قلبش ،  كيبود كه به خاطر  يجامعه ، چه كس نيقرن و در ا نيدر ا. سوال جواب دهد  نيكه به ا خواستينم دلش

 . كرديوجود داشت ، او قبول م ي ندهيا يكه در باره  ييشبهه ها يو با وجود همه . را داشت  يزيچ نيكه انتظار چن دانستيم

 " نيستين يمياما شما ج "

 "رو خواهم كرد  كرديرو كه اون م يو كار.اون رو گرفتم  يفكر كن كه من جا "

 .باره مطمئن نبود  ني؟ واقعا در ا كرديبا او ازدواج م يميج

 "؟ يزاريقرار م يميكه تو با ج دونستنيخانوادت م.  گذرهيم عيسر يليزمان خ. كن  نانيبه من اطم. دو ساله  "گفت  دو

 " ني، اما فقط هم نميبينفر رو سر ِ كارم م هيكه من  دونستنيامم ، اونا م "موضوع بحث او را ترساند  رييتغ "؟  يچ "

 "باشم  تونمينفر من م هيوجود اون  نيپس با ا "

حالت،  نيارا فاش نكرده ، اما دروغ گفتن به  ياصل قتيحق اينگه داشته  يرا از خانواده اش مخف قتيبوده كه او حق يياست كه زمانها درست

 .حال وسوسه شده بود  نياما با ا. امد  ياشتباه به نظر م اريبس

، و  كرديخانواده اش را كمتر م يكه ناراحت داديم شنهاديرا به او پ يدو داشت راه. امد  يكنار م هيقض نيبا ا ديوجود داشت و او با يا بچه

 .داشته باشد  تيب تر از ان بود كه واقعخو بايتقر نيا. خود را دنبال كند  يارزوها توانستيم نيهمچن

 "؟  اديم رتونيگ يكار چ نيشما از ا " ديپرس

 "اون بچه خواهم بود  ياز زندگ يو من بخش.  رهيگيما رو م ينام خانوادگ يميج يبچه  "

 " نيداشته باش نيبا من ازدواج كن نكهيهر دوش رو بدون ا نيتونيشما م "

تو من . برات باشم  يتمام تالشم رو كنم كه كمك تونمي، اما م رميكه انجام شده رو بگ يكار يجلو تونمينم. بدم  كار درست رو انجام خواميمن م "

 " يكن نانيمورد به من اطم نيدر ا دينوئله ، اما با يشناسيرو نم

به  نيكه ا.  اورديبه دست م يرا به طور كتب زيچبود كه همه  يدو هانتر از ان دسته مردان. باشد  اجياحت ياديز نانيمطمئن نبود كه به اطم چندادن

 .بود  يو كاغذ باز يادار فاتيتشر يمعن

كم  هيخونه و  هيفقط  ديشا "بود  ونريليم يبزرگ و مولت ياز كارخانه ها يكيِ دو  يكمپان " ادهيز يلياون خ.  خواميرو نم يميج ي هيمن ارث "

كار رو  نيهم ا يميبه هر حال ج. از بچه  تينه ، فقط حما "امد  يبه نظر م صانهيهم حر نيا يحت.  ديخود را عقب كش يكم "از بچه  يبانيپشت

 " كرديم

 " يديجواب بله م يدار "شلوارش برد و به او لبخند زد  بيدستانش را به درون ج دو

 " نطورهيفكر كنم هم " ديفكر را در ذهن خود سنج نيا "اوه  "

را راحت  شيقبول درخواست او زندگ.  گفتيدارد ؟ اصال مهم بود ؟ دو درست م اجياست كه به ان احت يزيچ نيا بود كه دهيرس جهينت نيبه ا يك

 . كرديتر م
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خانواده  كياز  يعضو يمدت يبرا توانستياو دوباره م نكهيمگر ا. را به دست خواهد اورد  يزيماجرا چه چ نيهم مطمئن نبود كه دو از ا هنوز

 داشت ؟ تياو اهم يبرا نيا اياما ا. باشد 

 " شناسميمن اصال شما رو نم "گفت  نوئله

و به سمت جلو  ميكنيم نييرو تا يزمان هي، و ميفكركن زيرو همه چ يمنطق ميتونيم.  ميامشب شام رو با هم بخور ايب.  ميكنيرو عوض م نيما ا "

 " ميحركت كن

 .است  نطوريكه كامال هم ديكه به ان فكر كرد ، فهم يو هنگام. بسته اند تا ازدواج  يارك مانيپ كيامد كه انگار انها با هم  يگونه به نظر م نيا

 "؟  ميرو مالقات كن گريهمد ديكجا با. خب  اريبس "كرد  موافقت

 "؟ 6.30ساعت  "بعد از نوشتن ادرس ، كاغذ را به سمت او گرفت . تكه كاغذ برداشت  كيخود رفت و  زيبه سمت م "من  يخونه  "

 "، اه ، برگردم سر كارم  ديفكر كنم با. باشه  "كاغذ را گرفت و سر خود را تكان داد  وئلهن

 "هنوز چند ساعت مونده تا كارت شروع شه  "

 "ممنونم  زيبابت همه چ " ستيبه سمت در رفت و سپس برگشت و به او نگر "هستم  نجايبه هر حال كه االن ا يول دونميم "

 "درست خواهد شد  زيهمه چ.  ميببر شيرو درست پ زيهمه چ ميتونيم. گران نباش ن اديز. ممنون نوئله  "

 ي،ازدواج شناسديكه او را نم يدرست ؟ او از دوست پسر خود حامله بود ، تازه موافقت كرده بود كه با مرد. زد و دفتر را ترك كرد  لبخند

 . ديبگوخود دروغ  يقرار بود به خانواده  نكهيداشته باشد ، و ا يموقت

 .درست باشد  زيهمه چ توانستينم واقعا

 دوم فصل

 يحس خوب شديبود ، كه باعث م دهيرس شيكارها يكار كرده و به همه  ياز ساعت اصل شتريب. بعد از ناهار كار خود را تمام كرد  يكم نوئله

 نيا ريدر غ. فكر نكند يگريد زيان به چ ي لهيبه وس تتوانسيبود كه م يتنها راه نيا. كامال حواس خود را جذب كارش كرده بود . داشته باشد 

نه . تحمل كند  توانستيطور نم نيممكن دو ، و ا ريازدواج غ شنهاديبه حامله بودنش و پ.  كرديكه صبح افتاده بود فكر م يفقط به اتفاقات رتصو

 .ِ كارمندان  يتمام انيدر محل كارش و در م

. فرار كرده و به خانه رود  نشيكه بتواند به سمت ماش ينشانده و حواسش را جلب كارش كرد تا زمان بر صورت خود ي، لبخند ليدل نيهم به

 نيبا ا. نرود  نيهرگز از ب اجياحت نيا ديشا.  ابديمادرش ارامش  قيدوست داشت به خانه فرار كند و از طر يسالگ 19خنده دار بود كه چطور در 

 .را داشت كه به ان فكر كند خود  ياو بچه  گريماه د 8 كينزد الح

 "ممكنه  ريغ نهايا يهمه . ممكنه  ريغ "لب گفت  ري، ز شديهانتر خارج م يكارخانه  نگيكه از پارك يحال در

 توانستيدهد ، م رييگذشته را تغ توانستيكه نم يدر حال. هانتر فك كند  نيبه ازدواج با دول توانستيممكن بود كه حامله باشد ؟ چطور م چطور

 اقالنهراه ، ع نيوقت انتخاب اسان تر چيكرد كه ه ياور اديبه خود . ازدواج او را قبول كرده بود  شنهاديبود كه پ وانهيد. تالش كند ندهيا يراب

تا زودتر  بود كه مصمم بود يليدل نيو ا.  دانستي، اما خودش بهتر م كرديرا راحت تر م زيهانتر را قبول كرده بود چون همه چ شنهادياو پ. نبود 

و .  كردياعتراف م ار زيو نوئله همه چ ننديبنش توانستديانها م.  كرديرا ترك م سايروز ، دفتر كل نيدر ب يچند ساعت شهيمادرش هم. به خانه برسد 
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 . داديبه او نشان م سشيبا رئ يجعل يخارج شدن از ازدواج يبرا يسپس مادرش راه

 توانديكه بدون ازدواج با او هم م ديرسيم جهينت نياما سپس به ا. او از ان دسته مردان بود . هد كردكه احتماال دو اصرار خوا دانستيم نوئله

 .ِ برادرزاده اش باشد  ياز زندگ يهمچنان بخش

خود ادامه  يگبه زند توانستيم يبه هر حال به نحو.  كرديان اصرار نم ي، اما برا كردياز بچه اش را با اغوش باز قبول م تيكه او حما نيبا ا و

 .دهد

از .  كرديم يدر ان احساس راحت يفرسوده بود ول يو كم يميخانه اشان قد.  "سالم مامان  "زد  اديوارد خانه شد فر يكه از در پشت يزمان

 .نشسته بود  زيكرد كه پشت م دايپ يخانه به اشپزخانه رفت و مادرش را در حال يرختشو

 "خونه  يايناهار ب يانتظار نداشتم برا.  زميسالم عز "امد گفت  يظر نمكه چندان درست به ن يبا لبخند مادرش

. و به مادرش لبخند زد  "زودتر هم كارم رو تموم كردم  نيزودتر رفته بودم سر كار ، برا هم "گفت  نشستيكنار او م يكه در صندل يحال در

 "مامان ؟ حالت خوبه ؟  "اشك خود است  تازه در ان هنگام بود كه متوجه شد به نظر ، مادرش در حال پاك كردن

با  "اب دهان خود را قورت داد  "... پدرت و من .  ستين يمهم زيچ يكم ناراحتم ، ول هيخب ،  "خود را گرفت  ينيب "خوبم  " ديكش ياه مادرش

ن راه يتا از بهتر 27كه  ميكالس بردار هي دياب ديشا.  ميستيكار خوب ن نيچندان تو ا ميكنيبا هم دعوا نم اديكه ز يياز اونجا.  ميهم دعوا كرد

 " دنيم اديدعوا كردن رو  يها

مواقع به پرو  يبعض.  نيكه تو و بابا دعوا كن ميديما تا حاال نشن "او را لمس كرد  ينوئله بازو. به خنده انداختن او چندان خوب نبود  يبرا تالشش

 "رتبه ؟ م زيهمه چ.  يواقع يدعوا هينه  يول نيچيپيهم م يپا

خودمون رو از  يليما خ. نميرو بب گهيد يادما. بكنم يشتريب يكارها خواديدلم م. خسته شدم  سايدفتر كل يبه پدرت گفتم كه از كار تو. خوبه  "

 " ميجدا كرد هيبق

كه نوئله به  ياز ان زمان.  گفتيم شهيبود كه او هم يزيچ نيحداقل ا. بود  سايمادرش عاشق كار كردن در دفتر كل.  ديكه چه بگو دانستينم نوئله

از  يعضو نطوريو هم كنديكار م يفوق العاده ا يكه چقدر خوش شانس است كه با ادمها كرديباره صحبت م نيدر ا شهي، مادرش هم اورديم ادي

 .است  هيريخ ئتيه

 " نيخوايكه خودتون م هيزيچ نيا كردميفكر م "

 نيا. كارو بكنم  نيا ديمن با. شدن متنفرم  ياوه ، از احساسات " ختيگونه اش ر يشد و بر رو ريمادرش سراز يدوباره اشك ا " ستيخب ن "

 "مهمه 

 "چرا ؟  "

 يليپدرت خ.  نايا يبرا "بود قرار داد  زيم يكه بر رو ياديز ينامه ها يو دستش بر رو ديكش قيعم ينفس "...  نكهيا يبرا...  نكهيا يبرا "

. به خودش هم كمك كنه  ديهم وجود داره و ادم با قتياما خب حق.  ييجورا هيخب ، . هست  نطورميو هم رسونهيخدا م گهياون م. سرسخته 

 "...  كنهيرو سخت تر م زياون همه چ ياما وقت.  ستيفكر كنم و برام هم مهم ن زايچ نيبه ا ديمنم كه تو رابطمون با نيا شهيهم

 .بزرگسال  كيمانند  _با او صحبت نكرده بود  نگونهيوقت ا چيمادرش قبال ه. نگفت  يزيخود را گاز گرفت ، اما چ نييلب پا نوئله
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 ينداره و وقت يادياالن دانشگات خرج ز. پرداخت بشه  ديهست كه با ياديز يو قبض ها.  ميپول ندار يكاف يما به اندازه  "گفت  مادرش

 يليالبته ما خ.  رهيم يدانشگاه خصوص هيداره به  يلي، اما ل مياش رو بد نهيهز ميتونياون موقع م يمنتقل بش ديورساير يس ويبه  يبخوا

 " شيليفارغ التحص نيو بعدشم كه ماش... ، اما بازم  كننيكمك م ياز نظر مال ياون قبول شده و اون ها هم كم كه ميخوشحال

كرده بود ، احساس  افتيدر نيماش كيخود  يليق التحصفار يدر ژوئن گذشته ، برا نكهيفكر كرد ، و ناگهان از ا شانيبه سنت خانودگ نوئله

 .گناه كرد 

 "هم هست  نايتازه ا "گفت  يبه ارام مادرش

 " ديكش هيبق ريو نامه را از ز "؟  مارستانهياز طرف ب نيا " ديپرس. از انها توجهش را به خود جلب كرد  يكي يگوشه .  ستيبه قبض ها نگر نوئله

 "تصادف من ؟  يبرا

 "نگرانش نباش  "گذاشت  هيبق ريقبض را گرفت و ان را در ز مادرش

 " ميهست مهياما ما ب " ستيبه او نگر نوئله

 "ِ ماست  يمشكل مال نيكمتر نيباور كن كه ا.  دنيرو نم زياونا كه پول همه چ "

 "؟  نيديهنوز هم پول اونها رو م ؟يچ يوتراپيزيف "چندان مطمئن نبود  نوئله

 " ميدرست كن چيساندو ميتونيم. كم گوشت هست  هي ؟يخوريم يبرا نهار چ "رفت  خچاليه سمت و ب ستاديا مادرش

اتفاق افتاده بود را  شيدوسال پ بايرا كه تقر يپول تصادف نشيكه هنوز هم والد دانستياصال نم. احساس كرد كه شكمش منقبض شد  نوئله

 پول ان قبض ها چقدر بود ؟.  دهنديم

 " ؟يكن دايبهتر پ يبا درامد يكار هيكه  يكنيرو ترك م سايتر كلكارت تو دف يدار "

اورده بود و تازه در مارچ  ايفرزند خود را به دن نياول يسالگ 20ازدواج كرده بود ، در  يسالگ 19در  نيج. كرد  هيتك شخوانيبه پ مادرش

 .داشته باشد  يدانشگاه يكه بچه ا وردخيامد و اصال به او نم يجوان تر از سنش به نظر م. ساله شده بود  40گذشته 

دارم . خوب داشتم  شنهاديچند تا پ هيكردم و  قياز دور و بر تحق.  كنهيم نيهم تام يبهتر ي مهيداره كه ب ينه تنها درامد بهتر يكار دائم هي "

 " ستين ياما پدرت راض. كه كدوم رو انتخاب كنم  رميگيم ميتصم

 "كنه  نياون جور كه دوست داره خانوادش رو تام تونهيناراحته كه نم نيپدر از ا ديشا ". چندان مطمئن نبود  نوئله

 " گهيبه هر حال مرده د. هست  نميا "

 " نيكه شما خوشحال باش خوادياون م. پدر عاشق شماست  "

وقتها فكر  يبعض.  ميقبض ها رو پرداخت كن يجور هي دياما با. كه ناراحتش كنم  خواميعنوان نم چيمن به ه.  هيمرد عال هياون . من خوشحالم  "

.  خواميكردم نوئله ؟ معذرت م يرو ادهيز "مكث كرد  "زارميم ابونيهم بخواد اضافه بشه ، من اون وقت سر به ب گهيد ي نهيهز هيكه اگه  كنميم

 "رت هستم ، دوستتم هستم من به همون اندازه كه ماد.  يبزرگ شد گهياما تو د.  زدميحرف ها رو بهت م نيا دياحتماال نبا

 "نفر صحبت كنن  هيدارن كه با  ازيهمه ن.  نيبا من حرف بزن نيتونيخوشحالم كه م.  ستين يمشكل "و به سمت مادرش رفت  ستاديا نوئله

، اما  كرديرا خفه م رازش داشت او. نكند هيكه گر كرديم يرا در اغوش گرفتند همانطور كه مادرش او را بغل كرده بود ، نوئله سع گريهمد انها
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 .نداشت  يگريد هيبه نگران ازيمادرش ن.  ديبگو يزيچ توانستينم

 " ؟يخوريم چيساندو _خب  "گفت  داشتيبه عقب برم يكه قدم يدر حال مادرش

 " اديبه نظر م يعال"

راجع به حامله  يزينش صحبت كرد ، اما چكار و دوستا ينوئله درباره . در كنار هم كار كردند و سپس نشستند تا ناهار خود را بخورند  انها

 ينه هنگام. به ان اضافه كند  زيبچه را ن كي، امكان نداشت كه  دانستيخود را م يخانواده  يمال تيحاال كه موقع. بودنش و درخواست دو نگفت 

مشكالتش را  ييكه به تنها خواستيگر نوئله مكنند و ا نيرا تام گريد يبچه  كي توانستنديخانوادش نم.  شديوارد دانشگاه م زييدر پا يليكه ل

 .كردنديحل كند ، خانواده اش اصرار بر كمك م

 .تنها راه چاره بود  نيممكن بود كه از درخواست دو چندادن خوشحال نباشد ، اما در حال حاظر ا او

وقت مالقات  هيخبرت كردم  ريد نكهيمنون كه با ام "گفت  _دو بود  ليسال گذشته وك 10كه در  _كه وارد دفتر اندرو هارت شد  يهنگام دو

هانتر  يادار يكرده بود ، وكالت كارها تيشروع به فعال يكه كمپان يهارت از هنگام. پدربزرگ دو بود  ليوك ياندرو قبال چند سال.  " يبهم داد

 .را بر عهده داشت 

برات  يخوريم يچ "اتاق بود رفت  يكه در گوشه  يودش به سمت باربود اشاره كرد و خ واريكه در كنار د يا يراحت يبه سمت صندل اندرو

 "؟  زميبر

 " يچ چيه "

 "برات بكنم ؟  تونميچكار م "بار نشست  يصندل ياندرو بر رو "خب  يليخ "

 " كنميمن دارم ازدواج م "

 نيا شيمشكل اجتماع نيساعت ، بزرگتر نيهم، درست در  روزيد. حرف را بلند گفته بود اما خودش هم در باور كردنش مشكل داشت  نيا دو

احساس  يزنان بود و كم انيسال بود كه در م نياو چند. ارتباط برقرار كند  يزنان به طور جد كيزمان ان است كه با  گريد دانستيبود كه م

 يبالفاصله بعد از ازدواجش با نوئله ، همه .  اندازديراه حل ان را به عقب ب توانديتا م خواستيكه م ديشياند ياما با منحوس.  كرديم يناارام

 . كرديم رييتغ شيزندگ

 يقرارداد قبل از عروس هيفكر كنم . يزاريقرار م يكيبا  يجد يدار دونستمينم "شگفت زده بود  يكم شيصدا " گميم كيتبر "گفت  اندرو

 "يخوايم

 .كند يرا از او مخف قتيحق خواستيدو نم. ند حال با هم دوست بود نيسال از دو بزرگتر بود ، اما با ا نيچند اندور

 يمسكن عال هيكه اون  خوامي، م ميكه طالق گرفت يوقت.  ميقراره ازدواج كن يچند سال هي يما فقط برا.  خواميبر عكسش رو م قايراستش دق "

 "داشته باشه 

 ليو البته ازدواج من به دال.  ستمين وونهيمن د ". كرد  دني، شروع به خند ديمتعجب اندرو را د يكه چهره  يمكث كرد ، و سپس هنگام دو

 " ستيمعمول ن

 .داد حيو حامله بودن نوئله به او توض يمينوئله و ج يِدوست يدرباره  او



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤ 

ختره كه با اون د ستين يازين. بچه باز كن  يحساب برا هي. كم پول بهش بده  هي.  يا وونهيواقعا د يبهت برنخوره ، ول "به او گفت  لشيوك

 " يازدواج كن

سالش  20اون هنوز . مطمئن شم كه از نوئله مراقبت شده  خواميم.  رهيمارو بگ ينام خانوادگ يميج يبچه  خواميمن م "سرسختانه پاسخ داد  دو

 "ره بتونه باهاش بخوابه گفته كه قصد ازدواج دا نكهيهم برا ا يميبارش بوده و ج نياول نيا.  شهيكش هيهم نشده و پدرش هم 

 " __بهت اصرار كنم كه  دي، با لتيبه عنوان وك. بوده ، نه تو  يمياون ج "

 " ليوك هيدوست با من صحبت كن ، نه  هيمثل  "سر خود را تكان داد  دو

 " يكارو بكن نيا يخواينشدم كه م زياما اصال سورپرا. يا وونهيكه د كنميپس هنوزم فكر م "با افسوس گفت  اندرو

 " كرديزنده بود اون كارو م يمي، كه اگه ج كنميرو م يرمن دارم كا "

 "داشته باشه  عيازدواج سر هيكه  كرديقبول م تيبا رضا يميكه ، شك دارم ج گميبه عنوان دوستت م "

 .دش بود خو ريهم تقص يميو نبودن ج.  كنندياشتباه م اي نديگويانها درست م ديانجا نبود كه بگو يميبا اندرو موافق بود ، اما ج أو

 يگريبچه به او شانس د نيا. كرده بود ، و مشخصا شكست خورده بود  يسع. كه درمورد برادرش كار درست را انجام دهد كرديم يسع دو

 . داديم

 يمادر خوب ونهتيمطمئن شم كه نوئله م ديدر ضمن ، با.  كنميكارو م ني، من ا تونهياما حاال كه اون نم.  كنهيكه باهاش ازدواج م كردمياصرار م "

 "كه خودم شخصا شاهد اون باشم ؟  نيبهتر از ا يچه راه. كارو انجام بده  نيبخواد ا تيبا رضا نكهيباشه و ا

كم  هي رميبدم ، پس م ريينظرت رو تغ تونميكه نم دونميم "اندرو دو دست خود را باال اورد  " خورنيبه درد م يخصوص يكه كاراگاها نجاستيا "

 "ش انجام بدم برا يكاغذ باز

 "رو اون داشته باشه  يميج ي هيارث خواميم.  ميريو بعدش طالق بگ ميكه ما به مدت دو سال با هم ازدواج كن نهيبرنامه ا "

. شما بوده  يكار در خانواده  نيساله كه ا 60 كي؟ نزد يرو به اون بد نسيزينصف ب يخواي؟ تو م زينصف همه چ " دياز صورت اندرو پر رنگ

 "باره كامال مشخصه  نيقانون درا. ذكر نشده  ينصف كمپان ياون برااسم 

از  تيحما. شه  اديمبلغش ز زارميو م كنمياالن بازش م. بچه باز كنم  يحساب برا هي خواميم نيهمچن. از اون  ي، بلكه داشتن درامد تينه مالك "

 ".  خواميراشون مماهانه هم ب يزيوار نطوريخودم ، و هم يخونه معادل خونه  هيبچه ، 

 "بدن  ياخر ازدواجشون پول خواميهام نم يمعموال مشتر.چه بخشنده  "داد  يفحش اندرو

 "نباشم  هيكه مثل بق كنميتمام تالشم رو م "

 "اماده كنم  تونميم گهيرو تا دو روز د سشينو شيپ.  يوقت نبود چيه "

 " نمكيخواهد بود ، اما خبرت م يازدواجمون ك دونمينم. خوبه  "

 " يكارو انجام بد نيكه ا ستين يازي؟ ن يدو ، مطمئن "مكث كرد و سپس گفت  اندرو

بود كه  نيانجام دهد ا توانستيكه دو م يتنها كار.زنده نبود  گري، اما برادرش د يميخود ج نطوريو هم " هيميج يحق ِ بچه  نيا.  خواميخودم م "

 .كارها را خراب نكند  گريبار ، د نيا نكهيا. با قبل فرق كند زيكه همه چامده و ارزو كند  ايمنتظر شود تا بچه به دن
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حال ،  نيبا ا. بزرگ شده بود  يگاهيبه جا ليبود كه تبد ريشده و تازه در چند سال اخ جاديا نينش تياجتماع رع كيدر ابتدا به عنوان  ديورساير

 .احداث كرده بودند  بايبزرگ و ز يخانه  نيداشته و چند ياديبودند كه پول ز يهم كسان شيسال پ 50 يحت

با  ييخانه ها دنيبود و عادت به د امدهيبخش شهر ن نياو تا به حال به ا. دو برسد  يمناطق بود تا به خانه  نياز هم يكينوئله در حال عبور از  و

 . شديجا گم م نياال در ااحتم كرد،ينم يرا بررس ريمس وترياگر از كامپ. نداشت  يدنيد ينيبزرگ و زم يدروازه ها

بزرگ حركت  اريبس يبزرگ ان كه باز بود عبور كرده و به سمته خانه ا يو از دروازه  دياو رس يخانه  يقبل از زمان مالقاتشان ، به جلو قهيدق 5

 .كرد 

انداخته  هيسا نيبزرگ بر زم يدرختان. رنگ باشد  نيبه ا توانستيم يكه نگران قبض اب نبود يسبز بود كه فقط ، زمان يبه اندازه ا شيها چمن

 .دكور انجا قرار گرفته بود  يمجسمه برا نيو چند

فكر كرد كه . و هوا خوب و ارام بود . الدوله فضا را پر كرده بود  نيام چيمعطر پ يبو. خارج شد نيخود را پارك كرده و سپس از ماش نيماش

 يبايز نيحال ، تزئ نيباز هستند ، اما با ا يكه خودش و خواهرانش عاشق فضاها دانستيم. بچه است  كيبزرگ كردن ِ  يبرا يعال يمكان نجايا

 . رفتيم نيانها از ب ي لهياحتماال به وس جاان

متر در  نياحتماال تا چند. نرفته بود  شياو به سمت باال پ يكاخ در جلو كيبود كه مانند  نياش را به سمت خانه معطوف كرد و قدردان ا توجه

 .انچنان وحشتناك نبود  كرديكه نگاه م رونياما از ب. خانه ادامه داشت درون 

 يانقدر معمول خواستينم. بپوشد  ديمالقاتش با دو چه با يكه برا دانستينم.  ستاديا رهيبزرگ و ت يباال رفت و در مقابل در يسنگ يپله ها از

هوا ،  يو با وجود گرم دهيپوش زير يبا گل ها يِ كمرنگ و ساده ا ي، او لباس اب در اخر. لباس بپوشد ، اما خوب در حال قرار گذاشتن هم نبودند 

كه كرده و كفش پاشنه بلندش ، باز هم احساس  يشتريب شيحال ، با وجود ارا نياما با ا. قرض گرفته بود را هم بر تن كرد  يليكه از ل يژاكت

 . دهنديراه م نيكه او را از در مستخدم كرديم

 .دو در را باز كرد  نكهيتظر شد تا ازد و من در

 " ينوئله ، ممنون كه اومد "لبخند گفت  با

 .صحبت كند  توانستيكار را كرد ، اما نم نيكرد كه وارد شود ، كه او هم هم اشاره

كه نوئله به ان  يكيو ش هريكت و شلوار ت يبه جا. بپوشد  يفكر نكرده بود كه دو ممكن است چه لباس نينگران لباس خود بود كه به ا يحد به

كه بلوزش را در شلوارش كرده بود ، شكم تخت و بدون  نيلباس و ا يرنگ ها. بود  دهيپوش ييو لباس هاوا نيعادت كرده بود ، شلوار ج

 .رنگ وجود داشت  نيبا چند ييبلوزش گل ها ي؟ بر رو يي، اما بلوز هاوا داديرا نشان م او يبرجستگ

 . كردنديبا طرح گل بر تن نم ييهمچون او ، لباس ها يياه سيرئ. بود  سشيرئ او

اتاق ناهار  كيدر سمت چپ خود .  رهيبه رنگ ت نيكرم رنگ بوده و زم وارهايد. خانه كند  يتالش خود را كرد كه حواسش را پرت ورود تمام

 .دفتر بود  ايكار بسته كه احتماال اتاق  يفرانسو يدر سمت راستش ، درها. قرار داشت  كيو ش يِ رسم يخور

 .قرار گرفته بود  ييها و عكس ها ينقاش شيوارهايد يشده و بر رو يارك بند سقفش

 " نيدار يا يدوست داشتن يخونه  "گفت .  خورديبه درد انجا نم كرديم احساس
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 يتنها كار. هاست  قهيعت نيا يهمه  پدربزرگمه كه مسئولِ. جا رو به من داد  نيبود و ا ونريكلكس هيپدربزرگم . من درستش نكردم . ممنون  "

 " يزشچند تا پوستر ور هيگرامافونه ، با  هياما خوب نظر من راجع به كالس باال بودن ، . اتاق ها رو به روز كنم  يبود كه بعض نيكه من كردم ا

كه بتواند در انجا احساس  كرديتصور هم نم يالبته حت. كند  ياحساس راحت كرديم يبه ان شك داشت ، اما قدردان ِ تالش او بود كه سع نوئله

 .كند  يراحت

 يبزرگ و صندل يها يهمراه با راحت. در ان قرار داشت  ييايبزرگ به سبك اسپان يا نهيشوم كيبرد كه  ياتاق خانوادگ كياو را به سمت  دو

 يكيانها هم  ونيزيتلو ايو متعجب بود كه ا ستينگر نهيشوم يبزرگ ِ باال يبه نقاش.  ديدرانجا ند يونيزياما تلو. امدند  يكه راحت به نظر م ييها

. نبود نيچن ني، اما ا ديپرسياز او م شناختيم شترياگر دو را ب.  گرفتنديقرار م ينقاش كيو پشت  شدندينصب م واريد يبود كه بر رو يياز ان ها

 .چه كند  شيبا دست ها دياب دانستيكاش م يها نشست و ارزو كرد كه ا ياز راحت يكي يبر رو جهيدر نت

 "، سودا ، اب ؟  وهي؟ اب م يخوايم يدنينوش "

 "فقط اب  "

 " گردمياالن برم. باشه  "

تنگ شده كه  يبه حد شيگلو كرديو احساس م زديم يقلبش به تند. خود نشست  يبلند شد تا همراهش برود ، سپس دوباره بر جا عيسر

دنبال  جهيدرها بسته بوده و در نت ياما به نظر همه .  كرديجود داشت ، او بالفاصله خود را ازاد مو يگرياگر راه حل د. ممكن است خفه شود 

 .را بهتر كند زيزمان همه چ ديشا. بود  طيكنار امدن با شرا يبرا يراهه چاره ا

 "؟  اديخوشت م يكيمكز ياز غذا " ديپرس. اب بازگشت  يو بطر وانيل كيبا  دو

 "؟  نيكنيم يخودتون اشپز ". قرار داد ، سپس سر خود را تكان داد  يقهوه خور زيم يفت و بر رورا از دستش گر انها

كم گرفتم ، در  هي زياز همه چ.  رميساله به اونجا م نيگرفتم كه چند يرستوران عال هيغذا رو از  نيا. من فقط بلدم قهوه درست كنم  " ديخند دو

 " يانتخاب كن يتونيم جهينت

 "ممنون  "

 .وانمود به خوردن كند  توانستيبخورد ، اما احتماال اگر مجبور بود ، م يزيچ توانديبودنش نم يو عصب جانيه ليكه به دل دانستيم

كه به  ميهست بهيما دو تا غر. ما سخته  يهر دو يبرا طيشرا نيكه ا دونمينوئله ، م "نشست و به سمت او برگشت  يراحت گريد يدر گوشه  دو

 " ميانگور هم نشده ، قراره با هم ازدواج كن هي يكه هنوز به اندازه  يبچه ا هيخاطر 

 نيهمچن. است  يعيو طب يعاد زيكه انگار همه چ كرديرفتار نم يحداقل او جور. از اظطرابش كاست  يبه انگور باعث خنده اش شد و كم اشاره

 ميتصم يزيچ يتصور كند كه بتواند برا توانستينم يحال حاظر خودش حتدر .  رديرا بر عهده گ تشيمسئول خواستيبود كه او م نيقدردان ا

 . رديبگ

كم  هي دياولش با دي، اما شا ميرسي، و بهشون هم م ميروش كار كن ديهست كه با اتيكم جزئ هي.  ميريم شياروم پ نيبرا هم "ادامه داد  دو

 " ميرو بهتر بشناس گريو همد ميصحبت كن

 "بهتون بگم  يزيچ هي دياما اولش با " ستينگر وانيو به ل ختيخودش اب ر يبرا " هيخوب ي دهيا "
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اما . حاظر نداشت  طيبه شرا ياست ، و دانستن ان خوب بود ، البته ربط افهيبا خود فكر كرد كه دو خوش ق. انداخت يكرده و به او نگاه سكير

 .ه و به او نگاه كند كرد يزندگ بهيمرد غر نيبه هر حال قرار بود به مدت دو سال با ا

 .نشست  يراحت يبلند شد و دوباره بر رو مهينوئله نصف ن. با صبرمنتظر بود تا او بتواند افكارش را سروسامان دهد  دو

ما .  اديرابطه درست به نظر نم نيدر ا يزيچ چيه "خود را مجبور كرد كه به چشمان او بنگرد  "قرار بود كه بهتون بگم نظرم رو عوض كردم  "

است ، اما به  دهيچيكم سخت و پ هيمن  يكه حاملگ نيبا ا.  ميشناسيرو نم گريهمد ي، ما حت نيو همونطور كه خودتونم گفت.  ميستيعاشق هم ن

 يليمنه و من اون رو خ هيبرا يمقدس و مهم يرابطه  كيازدواج  _من سر حرف خودم هستم .  ميبر شيراه رو پ نيا يهمه  ديكه ما با ادينم ظرن

 " رميگيم يجد

 "؟  كنميطور فكر نم نيمن ا يكنيفكر م "

 .بنگرد اما خود را كنترل كرد يگريد يكه به جا كرديتالش م دانهيناام "نبود  نيا قايمنظورم دق "

 " ستين يباز هيمن مثل  يبرا نيا. نوئله  شميسوگند ازدواجمون ارزش قائل م يمن برا.  رميگيم يمن هم اون رو جد "

 __اماده كرده بود و  شيحرفها ياو خود رابرا.  شونديدور م يفكر كرد كه دارند از بحث اصل " هيباز هي نيمن فكر نكردم كه ا "ارام گفت  نوئله

 "قرار بزارم  يا گهيكه من برم با كسه د ستين نطوريا "

را  نييپا.. . زمان ، اما به هر حال كينه در  ديشا. متفاوت  ييازنه. بود كه عادت داشت با زن ها باشد  ياو مرد. ؟ نوئله به ان فكر نكرده بود قرار

 .نگاه كرد و تالش كرد كه صورتش سرخ نشود

 "وجود داشته  ييزن ها تونيتو زندگ شهيهم... من . نه از جانب شما . موضوع فكر نكرده بود  نيبه ا "كرد  قيتصد

كه  يكباريداشتند ، اما با توجه به  ييازهايزن ها هم ن ينداشتند ؟ در حالت تئور ييهاازيبا ان زن ها نبود ؟ مگر مردها ن اجاتشياحت يبرا مگر

 . خواهنديرا م يزيچ نيتصور كند كه به چه علت انها چن توانستيبود ، نم يميخودش با ج

 " يپرسيم يروابط جنس يدرباره  يدار " ديپرده پرس يرك و ب دو

 .تكان داد دهان خود را قورت داد و سر خود را  اب

 " ميدياغفال كردن تو انجام نم يكار رو برا نيمن ا. سر حرفم خودم هستم  "حرف خودش جواب او را داد  با

چه كار كند ؟ دو سال  خواستيقرار بگذارد ، پس او م ياما اگر قرار نبود كه با او بخوابد و او هم قرار نبود كه با كس. حرف او را باور داشت كامال

 .بود  يطوالن يزمان

 .دور شده بودند  يامكان نداشت كه بپرسد و در ضمن كامال از بحث اصل اما

بهتون بگم كه من نظرم رو عوض  خواستميم. دادنش سخته  حيتوض. ، واقعا ازتون ممنونم  نيقرار بزار يا گهيبا كس د ستيقرار ن نكهياز ا "

 "كار كنم  يچ ديخونه تا با مادرم صحبت كنم و ازش كمك بخوام كه بارفتم . بشم  طيشرا نيوارد ا خواستمينم نكهيا. كرده بودم 

 .بود  يخوب زي، كه احتماال چ كنديكه او به چه فكر م دانستياصال نم.  كنديكه دو دارد او را نگاه م ديانداخت و د ياو نگاه به

 "افتاد؟  يچه اتفاق " ديپرس

من رو  يوتراپيزيو ف مارستانياونا هنوزم دارن پول ب ". داد  حيقبض ها به او توض نيو همچنشغل خود  رييتغ يمادرش برا ميتصم يدرباره  نوئله
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 "داشتم  يبد يليباره حس خ نيمن واقعا در ا.  دنيم

 " ياز قصد كه به درخت نخورده بود.  ستيتو ن ريكه تقص نيا "

من رو  گهيچند سال د. هم به اونا اضافه كنم گهيد يبچه  هي تونميكه نم دميبه هر حال ، فهم. كرد  شيكار شهي، اما احساس گناه رو نم دونميم "

 نيمن دارم راحت تر " ستينگاه كرد و سپس دوباره به او نگر نييبه سمت پا "كه اونا نگران باشن  ستين يازين گهيو د ستميميخودم وا يپا

 " نيرو بدون نيكه ا خواستميم.  كنميراه رو انتخاب م

كه  دانستينم. اعتراف او وجود نداشت  يبرا يليدل. بود  دهيكه دو تا به حال مثل ان را ند كرديرم و محكوم كردن خود صحبت مچنان با ش نوئله

 .خود او  تيشخص ليبه خاطر سنش است و چه مقدار به دل نيچه مقدار از ا

 "نخواهد بود  يمشكل گهي، د نيرو تحمل كن يزيچ نيچن هي نيتونياگه م. حالت خودم هستم  نياالن من در بدتر "ادامه داد  او

 گريكه صادق باشند؟ چه تعداد افراد د گرفتنديم ميخود تصم تيبا رضا گريچه تعداد افرار د. صحبت كند  شيها ريتقص ينبود كه درباره  اسان

 ؟ كردنديشده بود را قبول م شنهاديكه به انها پ يزي، چ يبودند كه به سادگ

 .ارزش و احترام قائل بود شيباكره بودنش را از او گرفته ، اما در ان لحظه ، برا يميكه ج ستينگريم يئله فقط به چشم كساالن ، دو به نو تا

 فيفقط توص. خودم رو دارم  يرهاينگران نباش نوئله ، من هم تقص. داشت  مينخواه يمشكل چيحالته ، ما ه يبدترن نياگه ا "گفت  ارام

 " ستيكردنشون راحت ن

 "نباشه ؟  يمشكل ني؟ چطور ممكنه ا كنمياالن گفتم كه دارم از شما استفاده م نيمن هم "گشاد شده بود  يكم شياب انچشم

كه  يشكل نيو دارم به بهتر خواميم يكه چ دونميم قايمن دق. با هم فرق دارن  نايا. كردم  شنهادشيكه من پ يكنيرو قبول م يزيچ يتو دار "

 " يكنيو از من استفاده نمت.  ارميبدستش م دونميم

 "... اما  "

 گهيو د يكنيرو به خانوادت اضافه نم گهيد يبچه  هيتو .  مياريرو بدست م يزيماجرا چ نيدر ا ميما هردومون دار "خود را تكان داد  سر

 يكنم و بخش تيبرادرم حما ياز بچه  تونميمنم م.  يحامله شد يازدواج كن نكهيخانواده ، بدون ا يبچه  نيكه به عنوان بزرگتر يستيشرمنده ن

 "منصفانه است  زيهمه چ. ما رو به ارث ببره  يكنم كه اون نام خانوادگ ياون باشم و كار يندگاز ز

 " برهيم نهيهز يليشما خ يبرا نيا. شما  ينه برا "گفت  سرسختانه

 " ستين يزيپول چ "

 "خواهد بود  ياديپول ز ني؟ ا نيرو بزن يحرف نيچن هي نيتونيچه طور م "شد  رهياو خ به

 ميزندگ يمن برا.  ستين يبدم اونقدر مسئله ا يا گهيد ياز اون را به كس يكم نكهيا. داشتم  شهيكه من هم "خود را باال انداخت  يشانه ها دو

 "راه رو انتخاب كردم  نيكه خودم ا ليدل ني، اما فقط به ا كنميكار م

 يكه شما از وقت دونميمن اخبار رو خوندم و م.  نيكنياونقدر براش تالش نم اي ادير از كارتون خوشتون نمكه انگا نيزنيحرف رو م نيا يجور "

 " وفتهينم ياتفاق نيچن هي يشانس.  نياون رو دو برابر كرد ي، موجود نيرو بر عهده گرفت يكمپان تيمسئول

رو از  يزياز اون به تو چ يبا دادن مقدار جهيپول دارم ، در نت يكاف ياندازه  كه ، من به نهيمنظور من ا " دانديرا م نيشگفته زده شد كه او ا دو
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 "رو فراموش نكن  نيا.  ارميرو بدست م خواميكه م يزيكم دارم اون چ ي نهيهز هيقهرمان نكن نوئله ، من با  هيمن رو .  دميدست نم

 

 يسن قانون ريهم در ز نكهيالبته با توجه به ا. بجو خورد اما به او تعارف نكرد خود ا يدو همراه با غذا. هم شام خود را در اشپزخانه خوردند  با

 .نداشت يتعجب يجا شيبود و هم حامله ، برا

نبوده و  اريافتاده و شانسش با او  يكه چه اتفاق دانستياما م. كرده  رييتغ يزيكه چ كردياو اصال احساس نم. امد يممكن م ريبه نظر غ _ حامله

 .مثبت بود  شيتست حاملگ

 هي يبرا يخوايم.  ميبا استرس موجود كنار اومد يكاف ياما فكر كنم امشب به اندازه .  ميدربارش صحبت كن ديهست كه با زيچ يكل "گفت  دو

 "؟ ميمدت اونها رو كنار بزار

انها را كنار  يمدت طوالن كي يبرا نستتوايم. و زمان ازدواجشان صحبت كنند  يزندگ يبدون شك قرار بود درباره . خود را تكان داد  سر

 .بگذارد 

 "تو اشنا بشم  يبا خانواده  دياما با. ندارم  يخانواده ا چيمن ه "ادامه داد  دو

 "دونميم "افسوس گفت  با

 " خورميمن كه با دست غذا نم. يزده تر باش جانيكم ه هي يكن يسع يتونيم "سربه سرش گذاشت  دو

و من  ميهست كيبهم نزد يليما تو خانوادمون خ. زيهمه چ... فقط .  ستين نيموضوع ا.  نيدار يخوب يليكه اخالق خ منيبب تونميم "زد  لبخند

كه اون  خواستي، و مامانم همش م زارميقرار م يمن سر كارم با كس دوننيكه ، اونا م نهيمنظورم ا. اونا رو متقاعد كنم  تونميواقعا م ايكه ا دونمينم

 "باور كنن كه شما از من خوشتون اومده ؟  ديبا ياما برا چ رو دعوت كنم ،

 "؟  اديخوشم ب ديچرا نبا "كرد  اخم

كه قبال باهاشون قرار  ييپسرها ي هيشما با بق " ستمين يبلند اعالم كند كه من ادم خاص يچندادن راغب نبود كه با صدا. خورد  يتكان نوئله

 " نيفرق دار زاشتميم

 "زرگترم كه ب نهيمنظورت ا "

و خواهرام براتون  نياطالعات راجع به والد يسر هيمن  "نه  ايخود را گول بزند  يخانواده  توانديم ايكه ا دانستينم "هست  نميخب ، ا "

 " ميشناسيم گرويهست كه همد يچند مدت هيكه ما  ميكن ياونا رو راض ميچند تا مطلب كه بتون هيفقط .  سمينويم

 " ميكه انگار عاشق هم هست ميرفتار كن يجور ديما با.  نوسميخودم م يباره منم در.  هيفكر خوب "

 گفته بود ؟ يكلمه را به كس نيخود دو چند بار ا. نگفته بود  يكلمه را به مرد نينوئله هرگز ا. كلمه را به كار برده بود  نيچقدر راحت ا.  عاشق

 "؟  نيقبال چه طور بود " دياز او پرس يعشق و عاشق ي هيكنار امدن با قض يجا به

زد  يلبخند "عالم دوست داشتم  هي، از دختر ها متنفر بودم ،  ومديفوتبال رو دوست داشتم ، اونقدر از مدرسه خوشم نم.  يعاد يبچه  هيمثل  "

 "البته االن با مشكل دخترها كنار اومدم  "

 " دميشن "هم لبخند زد  نوئله
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 "حالتش سخت و گرفته شد  "رو عوض كرد  زايچ يلياون موضوع خ. سالش بود  6اون موقع  يميج. كرد  ساله بودم فوت 16من  يمادرم وقت "

 "مارو گذاشت و رفت  نميبرا هم اديبا اون همه فشار كنار ب تونستيپدرم نم

 .فرزند خود را ترك كنند  ينيكه چه طور ممكن است والد داستينم "ناراحت كننده است  يليخ نيا "

 يخوب تفاوت سن. سخت تر بود  يميج يبرا ينداشتم ول يمن اون قدر مشكل نيبرا هم. بود  يخوب يليگم جلو اومد و اون مرد خپدربزر "

چون  ديشا "برداشت  يدنينوش " ميو بعدش از هم فاصله گرفت.  ميبود كيپدر تركمون كنه ما هنوزم به هم نزد نكهيتا قبل از ا.  ميداشت ياديز

 " مياومد يما كمتر با هم كنار م شديبزرگتر م يهر چ.  ومدير عهده گرفتم از من خوشش نمها رو ب تيمسئول

بود و ان مسئله  مانيپش يزيدو از چ نكهيمانند ا. داشته باشد  يكه نوئله احساس بد شديداستان باعث م نيطرز تعرف كردن ا يدرباره  يزيچ

 .داشته باشد تا سوال خود را بپرسد ، زنگ در به صدا در امد  يتفرص نكهياما قبل از ا.  داديهنوز هم او را ازار م

 " اديخوشت م.  ايب " ستاديو ا "درست سر وقت  " ستيبه ساعت خود نگر دو

 فيه و كو كوتاه بود ريدست داد كه پ يدو در را باز كرد و با مرد. اما همراه با او به راهرو رفت  كنديكه او از چه صحبت م مدانستياصال ن نوئله

 .در دست داشت يبزرگ

 "گاتسون  يصاحب جواهر فروش. فرانك گاتسون هستن  شونينوئله ، ا "

 .و با او دست داد  "گاتسون  ياقا " گفت

 " نيبا هم خوشبخت بش دوارميام. خوشگل هستن  يليخ شونيا "به او زد و سپس به سمت دو برگشت  يگاتسون لبخند ياقا

 " نطورهيمئنم هممط "به او لبخند زد  دو

 .بگذارد  زيم يخود را بر رو فيگاتسون ك يكرد و اشاره كرد كه اقا تيهدا يرا به سمت اتاق ناهار خور انها

 " ميكه با هم به مغازشون بر نهيراحت تر از ا ينجوريفكر كردم ا.  ارهيرو ب شينامزد يچند تا از حلقه ها هيمن از فرانك خواهش كردم كه  "

اون رو  يستي، مجبور ن مينكرد دايگفتن به خانوادت پ يبرا يكه راه يتا وقت. نگران نباش "اورد  نييخود را پا يرفت و صدا به سمت نوئله

 " يكن ستتد

البته ، . ؟ فقط از امروز صبح حامله بوده  ديخريم ينامزد يحلقه  كي شيدو داشت برا. صحبت كند  توانستيسر خود را تكان داد چون نم فقط

احساس . در حال رخ دادن بود  عيسر اريبس زيهمه چ. ساعت بود كه از ان خبر دار شده بود  14بوده ، اما خودش فقط  يميكه با ج يوقعاز م

 قرار گرفته fasst forwardدكمه  يبر رو شيكه انگار زندگ كرديم

بود و از او  فشيدر حال باز كردن در ك زيسون هم اكنون نگات ينكند ، اما اقا يجيانقدر احساس گ گريبرود و د شيارام تر پ زيهمه چ خواستيم

 . دانديخود را م يحلقه  ياو شماره  ايكه ا ديپرسيم

اتفاق ها  نيكدام از ا چياگر حلقه را قبول نكند ، ه ديشا. نكند ميرا در پشتش قا شيتا دست ها ديجنگيداشت با خود م "، فكر كنم  5 " گفت

 .واقعا رخ ندهد 

 .كه ان را بر دست كرده  ديساده به دستش داد و او فهم ياتسون حلقه اگ ياقا اما

انها . كرد  يالماس را بررس يانگشتر ها ينيو س "5.5 "گفت  ريمرد پ. در انگشتش قرار گرفت  يرفت اما به سخت شيتا بند انگشتش پ حلقه
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 . زدنديو به او چشمك م دنديدرخشيم

 "؟  نيخب خانم جوان ، كدومش رو دوست دار. دست شماست  ياندازه  نايا يهمه  "قرار داد  زيم يرا بر رو ينيس

اكنون در معده اش احساس . خوردن شام تالش نكرده بود  يانقدر برا كاشيكه ا كرديهستند و ارزو م يانها دوست داشتن يكرد كه همه  فكر

 . كرديم ينيسنگ

 "؟  ستيندت نمورد پس " ديارام پرس ييبا صدا.  ستاديدر كنارش ا دو

 " انيگرون م يلياما به نظر خ.  نيدوست داشتن يليخ "جوابش را داد  يلب ريهم ز او

دختر  ايبر خواهر زاده  يبود كه كس يمانند بوسه ا. نداشت  يخاص يالبته كه ان بوسه معنا. شگفت زده شد .  ديسرش را بوس يو باال ديخند دو

 .از تنشش كاسته شده  يكه كم كرديس محال احسا نياما با ا.  زنديخود م يعمو

 " نجايا اي؟ ب ميمگه قبال درمورد پول صحبت نكرده بود " ديپرس دو

زمرد را بر دستش  يحلقه  كيكه او  يكرده بود كه هنگام ريانقدر در گرما و قدرت انگشتانش گ. برد  زيرا گرفت و او را به سمت م دستش

 . ديكرد ، دست خود را كنار نكش

 يكه در چشمان همسرش بود ، هنگام يو عشق كينور كم ، اهنگ رومانت.  كرديخود تصور م يلحظه را برا نيبود، ا يكه دختر بچه ا يگامهن از

حامله بودنش از  ليباشد، كه به دل يبا مرد بيعج يخانه ا كي، در  تيموقع نيكه در ا كرديهرگز فكر نم.  كرديكه حلقه را بر انگشتان او م

 .، قرار بود به مدت دو سال با او ازدواج كند  گريد يمرد

 .بود  نيسرد و سنگ يامد اما كم يبه نظر م بايكه ز نيبا ا. شد  رهيو به سنگ خ "نه  يكي نيا " گفت

 .دست او را ول نكرد  يان را از انگشتش در اورد ول دو

قرار داد تا  شيبرداشت و دوباره انها را در جا زيرا ن گريد يحلقه  نيچند. از تماس دست او اگاه بود تا حلقه  شتريب. نوئله به او اجازه داد  و

 .امد يبه نظر م بايز اريرا برداشت كه بس يدر اخر حلقه ا نكهيا

 "؟  يكنيفكر م يتو چ. خودشه  يكي نيفكر كنم ا "گفت  داديكه ان را بر انگشت نوئله قرار م يحال در

 نيبزرگ تر نياما ا. امد  يبه نظركامال به دست و انگشتش م. ، بدون انكه لوس و پر زرق و برق باشد  بايبزرگ و ز. فوق العاده بود  يا حلقه

 .بود  دهيخود د يبود كه او تا به حال در زندگ يالماس

 "رو تحت پوشش قرار بده ؟  نيا تونهيشما م مهيب " ديپرس

 "؟  اديازش خوشت م " ديپرس. و گذاشت و مجبورش كرد كه سر خود را باال اورد ا يچانه  ريو دست ازاد خود را بر ز ديبلند خند يبا صدا دو

 ان حلقه را دوست نداشته باشد ؟ يچطور ممكن بود كس. بدهد  ديبا يكه چه جواب دانستينم

 "دستت باشه ؟  نيكه ا يتحمل كن يتونيم " ديپرس دو

 " _نبود كه  نيمن اصال منظورم ا. البته  "گفت  عيسر

 "خوبه ؟  يكي نيا. بود  يمنظورت چ دونميم "با تكان سرش حرف او را قطع كرد  دو

 " نيبخشنده هست يليخ "به حلقه نگاه كند سر خود را تكان داد و گفت  نكهيا بدون
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 " يكه تو خوشحال باش خوامي، من م وفتهيكه ب يهر اتفاق. كه سخته  دونميم "ارام جواب داد  دو

 ندهيرفت و ا نياز ترسش از ب يبود حامله است ، كم دهيكه فهم يبار از هنگام نياول يبرا. را بزند  يحرف نيكه او چن ردكيهرگز تصور نم نوئله

 " نيكه شما هم خوشحال باش خواميمنم م ". امد  يبه نظر نم زيانچنان هم غم انگ

 " ميپس توافق كرد. خوبه  "

، قرار نبود به ان  ندهيفكر افتاده بود كه دو سال ا نيدر هر دو صورت ، به ا. حلقه  اي كنديصحبت م يخوشحال يكه او درباره  دانستينم نوئله

 . كرديباشد كه او در ابتدا ان را تصور م يا يسخت

 3 فصل

 

 

 

 "؟  اديكامواها از من بدشون م نيچرا ا " ديبا مشكل مواجه شد پرس گريكه كارش بار د يهنگام يسيكر

به  شهي، اما به نظر هم كرديواقعا تمام تالش خود را م يدر كالس هاس بافندگ يسيكر. ِ دوست خود نخندد  ياشفتگكه به  كرديم يسع نوئله

 .كرديمشكل برخورد م

 "كارم اشتباهه ؟  يكجا " ديو هم در حال خنده پرس ديهم نا ام يبا حالت. از انها در امد  يكيخود را باال گرفت و نخ ژنده از  يبافتن ليم يسيكر

از اول  ايب. بدش من .  ستيهم درست ن تيطرح اول يحت "و گفت  ديناهموار كش يرج ها يبه سمتش خم شد و دست خود را بر رو چلير

 "درست شه  ميكن يكار ميتونيكه م مينيو بب ميشروع كن

 .را از هم باز كرد شيرج ها يداد و او هم همه  چليرا به دست ر شيها ليم يسيكر

انها از سر . انها بود  تينترمديا يهفته از كالس ها نياول نيا. كه الگو را حفظ كند كرديو توجه م كرديخود كار م يبافتن ي لهيم با دقت با نوئله

 .بودند  دهيدرست كردن لباس كشباف رس يانداختن ساده و درست كردن شال به مرحله 

 "؟  يبنداز يخوايد تا سر مچن "خم شد  يسيكر يو بر بازو "حاال خودت ادامه بده  "گفت  چلير

 "تا  25 " ستيخود نگر يبه الگو يسيكر

 .اول را تمام كند ، لبخند زد  فيكه توانست رد يبا زحمت تالش كرد و هنگام او

 .خوشحال كرد  شتريرا ب يسيحرف خود كر نيو با ا "بهتر شد  يليخ "گفت  چلير

كه در  ياتفاقات يبا تمام. متفاوت است  گريكديچقدر با  يسيكر ييفر طال يو موها چلير ي رهيت يبه انها نگاه كرد و توجه كرد كه موها نوئله

كالس را برندارد ، اما حاال كه با دوستانش انجا بود ، خوشحال بود كه به كالس  نيگرفته بود كه ا ميتصم بايدر حال رخ دادن بود ، تقر شيزندگ

 .امده 

كه  يرا هنگام يبافندگ چلير. كالس امده بودند  نيبار به ا نياول يانها برا يكه هر سه  يبود ، زمان اشنا شده چليو ر يسيبا كر شيماه پ 4 او

و شانس با . ونوئله هر دو كامال تازه كار بودند يسيكر. نزده بود  يبافندگ يها لهيوقت بود كه دست به م يليگرفته بود اما خ ادينوجوان بود ، 

 .كالس به انها كمك كرده بود  يجلسه  نيانها نشسته و در اول زيبر سر م چليبود كه ر اريانها 
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نوئله صبر كرد تا انها در رستوران . شب  نيدرست مانند ا. تا با هم شام بخورند  رفتنديم رونيپس از ان ، انها بعد از كالس با هم ب يمدت و

 "بهتون بگم  خواميهست كه م يزيچ هي ". ع به صحبت كرد و سفارش دهند ، بعد شرو ننديبود بنش ديمركز خر كي يكه در انتها يكوچك

 "حالت خوبه ؟ . نه  ايافتاده  ياتفاق دونستمينم.  يكم كم حرف شده بود هي "گفت  يسيكر.  ستنديبه او نگر يسيو كر چلير بالفاصله

از خانواده اش رابطه داشته و با  ريغ يداشت با كساندوست  يبود ، اما گاه يميو صم كياو با مادر و خواهرانش نزد. سر خود را تكان داد  نوئله

مسائل به دوستانش انچنان ترسناك به نظر  ني، گفتن ا كرديصحبت م نشيو ازدواجش با والد يحاملگ يدرباره  ديبا نكهيو با ا. انها صحبت كند 

 "من قراره بچه دار بشم  ". امد  ينم

 .شدند  رهيبه او خ دوستانش

 "گشنمه زودتر غذام رو تموم كنم  يليبگو كه چون خ يوگرنه زود. ه امشب ن "گفت  چلير

 " گهيماه د 8در حدود . نه امشب  ".  ديخند نوئله

 شيپ يهفته  4تازه در حدود  "نوئله را لمس كرد  يدستانش را باال اورد و بازو "پدرشه ، مگه نه ؟  يميج "گشاد شد  يسيسبز كر چشمان

 " كردميكه وحشت م يكي؟ من  يدي؟ حالت خوبه ؟ ترس يال تو حامله امرده و حا يميكه ج يديفهم

 ينوئله به عنوان بچه . ساله بود و معلم مهد كودك 26 چلير. ِ زنانه  يورزش ياز باشگاه ها يكوچك يساله بود و صاحب شعبه ها 30 يسيكر

در حال حاظر ، با . داشته باشد  ينكرده بودند كه او احساس بد يكودك رفتار نكرده و كار كي، اما انها هرگز با او مثل  شديگروه محسوب م

 هي يميرفتن ج.  ارميدارم تا بتونم سر از احساسم درب يهنوزم سع ". انها بود  تيقدردان حما يزياز هر چ شتري، نوئله ب شيِ اتفاقات زندگ يتمام

 "رو عوض كرد  زيهمه چ ييجورا

 "بدونن  يميج يحق اوناست كه درباره  نيا.  يگبه خانوادت ب ديتو با "محكم گفت  چلير

اگه اون بخواد كه .  كننيكار كنه ، دخالت م يچ خواديكه م رهيبگ مينوئله تصم نكهياونا قبل ا يجور نياما ا "خود انداخت  ينيبر ب ينيچ يسيكر

 قِ مستح يخانواده ها.  ييتو هنوز دانشجو "رگشت به سمت نوئله ب "تره  يراه منطق نيكه خب ا نهي؟ منظورم ا يبده چ گهيد يكيبچه رو به 

 ". خواهند بود  يِ فوق العاده ا يهستن كه پدر و مادر ها ياديز

 هي يميكه ج يگفته بود "به نوئله نگاه كرد  "در ضمن ، خانواده اش حق دارن كه بدونن .  كنهيكارو نم نينوئله ا "سر خود را تكان داد  چلير

 "برادر داره ؟ 

 "هانتر  نيدول.  اره "

 "برادرزاده اش باشه  هياز زندگ ياون بخواد بخش ديبفرما ، شا "گفت  چلير

 " كنميطور فكر نم نينوئله رو بزرگ كنه ؟ من ا يپسر قراره بچه  هي يعني "گفت  يسيكر

لحظه نوشته  كي. فكر كردن نداشت  يبرا ياصال زمان.  "بدم  يفكر نكردم كه بچم رو به فرزند خوندگ نيوقت به ا چيمن ه "كرد  قيتصد نوئله

ما  هك خواديبچه خبر داره و اون م نياز ا يميبرادر ج.  ستين ياما مشكل ". خبر دار شده بود  زيبعد ، دو ن يرا خوانده و لحظه  كيپالست يرو ي

 " ميما با هم نامزداالن  نيبرا هم. اولش مطمئن نبودم كه موافقت كنم ، اما االن مطمئنم .  ميبا هم ازدواج كن

 _ ديبا اي؟ ا داديو به دوستانش نشان م اورديان را م ديبا ايا. الماس فكر كرد  يحلقه  به
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به اندازه  شيفكر كرده بود كه اعالم حاملگ. شده است  ليگورخر تبد كيشده اند كه انگار او به  رهيبه او خ يمتوجه شد كه دوستانش جور تازه

 .چشمانشان گشاد شده و دهانشان باز مانده بود . بدتر بود  يكي نياما ظاهرا ا. است  انها را شكه كرده يكاف ي

 " ياز اول شروع كن ديبا ديشا "اول خود را جمع كرد  يسيكر

قرض  يدرباره  اما. افتاده است  يداد و گفت كه بعد از ان چه اتفاق حيرا در دفتر دو انجام داده به انها توض يتست حاملگ نكهيا يدرباره  نوئله

 .بگذارد  انيدر م گرانينبود كه نوئله دلش بخواهد ان را با د يزيچ نيا. به انها نگفت  يزيخانواده اش چ

 .خودش هم سخت بود  ي، هنوز هم باورش برا كرديم فيداشت ماجرا را تعر نكهيو با ا. او صحبت كرد  يواكنش دو و خواستگار يدرباره  او

 "؟  يشد وونهيواقعا د يول. محكم و خشن بگم  نقدريا خواستمينم ديببخش ". خورد  يو سپس از ترس تكان "؟  يشد وونهيد " ديپرس يسيكر

اخم كرد  " كرديبرادرش اگه زنده بود اون كار رو م كنهيرو م يدو داره كار.  هيراه منطق ني، ا يهر جور كه نگاه كن "سر خود را تكان داد  چلير

 "، درسته ؟  كرديم باهات ازدواج يميج "

 .باره مطمئن نبود  نيحال چندادن هم درا نيبا ا " خواديخودش گفته بود كه م "گفت  نوئله

 " رهيامكان پذ.  رهيگيرو م يكياون  يبرادر داره جا هيخوب پس فقط  ":  چلير

 "؟  يادرش ازدواج كنبا بر يتوني؟ چطور م ينبود يميتو عاشق ج.  ستيخبرا ن نيدور و بر من كه از ا ":  يسيكر

از  خواديدو م. كه كار درست انجام بشه  نهيا يدرباره . كه  ستين يبحث عاشق. گذاشته شده  نيقوان يهمه .  هيازدواج مصلحت هي نيا ":  چلير

 " زهيچ همهخانواده . اهند داشت و با هم ارتباط خو موننيم يخانواده باق هي شهياونها هم.  هيعال نيا كنميمن كه فكر م. بچه و نوئله مراقبت كنه 

هم  يدر زندگ يبه نحو شهيفكر نكرده كه او و دو هم قتيحق نيكه تا به حال به ا دي، نوئله فهم دادنديكه دوستانش به بحث خود ادامه م همانطور

 . كردنديط مرا به هم مرتب نشانيبچه ها والد هي، همانطور كه تمام كرديبچه انها را به هم مرتبط م. خواهند بود 

و . را بزرگ كرده بود  يميسال ج نيچند ياو برا. اشنا بود  ينقش نيدو ، ا ياگر چه برا.  نديوالد بب كيخودش را به عنوان  توانستينم.  نيوالد

 .داشته باشد  يازدواجش حس بهتر يداشت ، باعث شد كه نوئله درباره  يباره اطالعات نياو درا نكهيدانستن ا

 ... يگريد طيتحت هر شرا. و بله ، خوش چهره . مهربان ، بخشنده و صبور بود . امد  يبه نظر م يعال يرددر هر مو او

 ؟ شديچه م يميدر ضمن ، ج.  كرديفكر م يكار مانيپ كي؟ دو فقط به  كرديبه چه فكر م. فكر متوقف كرد  نيا يخود را از ادامه  ذهنا

 يكه با انها قرار گذاشته بود ، قو يگريكسان د ي، از همه  يميحسش راجع به ج.  دانستيسوال را نم نيانها عاشق هم بودند ؟ واقعا جواب ا ايا

 توانستيم يبود ؟ چطور كس ياما عشق ؟ عشق چه حس. تنگ شده بود  شيكرده و دلش برا هيكه از مرگ او مطلع شده بود گر يهنگام. تر بود 

 از ان مطمئن شود ؟

به فكر  ستيقرار ن يمدت طوالن هي يبرا گهيد _و تازه به بخش خوبش فكر كن .  يكه تو خوشحال باش ميخوايما فقط م "به او لبخند زد  يسيكر

 " هيعال نيا.  يباش ديادم جد هيقرار گذاشتن با 

 "؟  خواديكه خودت دلت م هيزياون چ نيا ". در توافق با او سر خود را تكان داد  زين چلير

خود كم  يخانواده  ياز فشار مال يكم توانستيچطور اكنون م نكهيا. بود كه در كنار او و بچه باشد  ياو چطور راض نكهيو ابه دو فكر كرد  نوئله

 .رديرا بگ شيمدرك پرستار توانستيكند و در ضمن خودش هم م
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 " كنهيازدواج م هيعضو گروه ، زودتر از بق نيجوون تر كرديفكر م يك. دو  "بله  "پس  "گفت  چلير

 " يباره نگفته بود نيدر ا يزيوقت چ چي؟ ه يازدواج كن خواديدلت م "و گفت  ستينگر چليبه ر يسيكر

 "خودت چطور ؟ . بهش فكر كردم  شهيهم. خانواده داشته باشم  هيخودم  اديبدمم نم "خود را باال انداخت  يشانه ها چلير

 " هيابك ياديكم ز هي؟  مانيو زا.  شهينم ميخال يزيمن ار بچه ها چ "سر خود را تكان داد  يسيكر

 "؟  يچ يايباشه كه به خاطرش به خونه ب يمرد هيكه  نياما ا. بودن رو قبول دارم  يابك نيا "با خنده گفت  چلير

اون از خوبم .  گربه دارم هيدر ضمن ، من . اونا افتضاحن . مخصوصا قرار اول .  زارميمن قرار نم. الزمش قرار گذاشتنه  يكي نيا "گفت  يسيكر

 "دارم  يعال يزندگ هيدوستام و . بهتره 

 "؟  يناز چ يليپسره خ هي " ديخند نوئله

 "عاشقانه داشته باشم  يرابطه  يكينداشتم كه با  ازيوقتم ن چيه. با مجرد بودنم ندارم  يمشكل چي، من ه گميم يجد. نازه  يليخ يگربه  هياون  "

ازدواج و  يارزو شهيكه هم دانستيارتباط برقرار كنند ؟ خودش م يمگر همه دوست نداشتند كه با كس. ند را بدا لشيدوست داشت كه دل نوئله

 .امد  يبه نظر نم يكدام واقع چيه يخنده دار بود كه چطور حاال هر دو را داشت ، ول. بچه را داشت 

 "... ، اما من هنوز به خانواده ام نگفتم و  ميما بر ياز خونه  يودداده ب شنهاديكه پ دونميم.  مياز دفتر بر يممنون كه قبول كرد "گفت  نوئله

 .حرفش را ادامه نداد  گريد

 " ستين يمشكل.  ميما هر دومون سر كار بود ".و سپس دوباره حواس خود را متوجه جاده كرد و به سمت رستوران راند  ستيبه او نگر دو

 .بود  يعاد ريغ طيكه شرا كرديم قيخودش هم تصد و دستپاچه است و يمشخص بود كه نوئله عصب كامال

كم زمان  هيفقط به . مورد بهتر بشم  نيكه خودمم در ا دميقول م.  نيكه چقدر خوب هست نيموارد واقعا نشون داد يشما در همه  "گفت  نوئله

 "دارم  ازين

 ميريبگ ميو تصم ميصحبت كن يمنطق مينيو بش _ ميا هم شام بخورتا ب رونيب ميكه اومد نهيبرا هم.  ميدار اجيهر دومون به زمان احت "گفت  دو

 " ميبهشون بگ يقراره با خانوادت مالقات كنم و ما قراره چ يكه من ك

 .سر خود را تكان داد  نوئله

هم ان را  نيكاتر. د استكارش را خوب بل امديبه نظر م. گرفته بود  رنظرياز دفترش ، او را ز. است  يكه نوئله ادم حساس ديشيبا خود اند دو

 .است  دهيدر برادرش د يزيو دو متعجب بود كه او چه چ. كرده بود  قيتصد

 يافتاده بود و احساس گناه درباره  يميج يكه برا ياتفاق ياحساس گناه درباره . دوباره احساس گناه به او دست داده بود  زيبعد از ان ن و

البته كه . كرديزنده بود ، ان را درك نم يميكه اگر ج يزيچ. دوست دختر و بچه اش  _ت داده بود كه برادرش ان را از دس يزيبدست اوردن چ

 . دادياتفاق ها رخ نم نيكدام از ا چياو زنده بود ، ه راگ

كه  كرديو ارزو م كرديحال ، احساس تاسف م نياما با ا.  دهديو فقط دارد كار درست را انجام م خواهديكه خودش نوئله را نم ياور اديبه خود  دو

 . كرديزنده بود و خودش با نوئله ازدواج م يميكاش ج

در . كرد  تيرا دور زد ، و دست خود را بر پشت نوئله نهاد و او را به درون رستوران هدا نيرا به مالزم داده و ماش نشيماش ديرستوان ، كل در
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 .رستوران را به ان دو اختصاص دادند  ي ساكت در گوشه يزيداده و انها م زبانيانجا نام خود را به م

وقت  چيه يبودم ول دهيالبته ، دربارش شن. خوشگله  يليجا خ نيا "گفت  يرستوران نشست ، با لبخند يكه پشت به محل اصل يهنگام نوئله

 " ميريناهار م يبرا شتريب رونيب ميبر مي، و اگه با دوستامم بخوا ميخوريغذا نم رونيب اديما ز "خود انداخت  ينيبر ب ينيچ "غذا نخوردم  نجايا

 

.  كندينم ي، اما متوجه شد كه مرد جوان اصال به او توجه رديخود را بگ يدست خود را باال اورد تا منو زيو دو ن. گرفت  شخدمتيمنو را از پ نوئله

،  ستينگر قعاوا.  ستيها را ترك كرد ، او به نوئله نگران شخدمتيكه پ يو تازه هنگام. شده بود  زميپنوتينوئله ه ي لهي، به نظر به وس شيبه جا

 . گذاشتيكه با برادرش قرار م يزن جوان ، نه دختر كيبه عنوان .  ستندينگريبه او م گرانيكه د يجور

. تر بود  نييهم پا شيبلوندش از شانه ها يِ موها يبلند.  رهيت يبود ، و چشمانش اب يپوستش نرم و مهتاب. است  بايكه او ز ديشياند يشگفت با

 .دارد  يكيكه او كمر بار اورديم اديبدنش پر بوده و به  يها يبرجستگ

چه . زده اش كرد  رتي، ح شيشدن ِ ناگهان كيگرما و تحر. وار به ان پاسخ داد  كينوئله توجهش را به خود جلب كرده و بدنش اتومات بدن

 واقعا چه مرگش شده بود ؟. او دوست دختر برادرش، و حامله بود  . افتديب ياتفاق نشانيمرگش بود ؟ امكان نداشت كه ب

بود كه فقط به  ينوئله كس.  كرديحال همچنان احساس گرما م ني، با ا زديبر رونيافكار را از ذهن خود ب نيكرد كه ا يمنو تمركز كرده و سع بر

 . افتدياتفاق ب نشانيب يزيامكان نداشت كه چ. جوان  يلير خخواه كي. خواهر باشد  كيمانند  شياو قرار بود برا. داشت  ازيكمك او ن

كردن  انتيحال ، فكر خ نياما با ا.  يطوالن اريدو سال بس. نبوده  يدو سال بود كه با كس نكهيامد ، و با فكر ا ادشيقول و قرارشان به  متاسفانه

 .نبود  نديهم خوش ا

 "؟  يبد شنهاديهست كه پ ييغذا.  انيظر مهمشون خوب به ن " ديدر حال خواندن منو پرس نوئله

 ينگاه هي خواميچند تا كاغذ هست كه م هي "داد  هيخود تك يصندل يو سپس دو بر پشت. منو صحبت كرده و سفارش خود را دادند  يدرباره  انها

هانتر رو  يبچه ، نام خانوادگ.  ميت كردِ كه قبال دربارشون صحب ييزاياصل مطلب اورده شده و همه اون چ ميدر اونها مستق.  يبهشون بنداز

 يبرا يتوني، تو م ميكه طالق گرفت يوقت. از بچه  تيتو و حما يدرامد ماهانه برا هي نطوريحساب باز خواهد شد ، و هم كيو براش .  رهيگيم

 "اندازه و نوعش گفتم  يش درباره به جا. نكردم  نيبراش مع يخونه ها در حال باال رفتنه ، من مبلغ متيو چون ق.  يخونه بخر هيخودت 

 نيكه با همچ ييها ليوك ستيل نطوريو هم نهيماش يمال تو ، تو يكپ ". دو مال خودش را برداشت . انها را اورد  يدنيخدمت نوش شيپ

هستم  يباره جد نيدر ا من "به سمت جلو خم شد  "من خودم پول مشاوره با اونها رو خواهم داد  گهينامه كه م هياشنا هستن ، و  ييقردادها

مورد اطالعات داره صحبت كن و سند رو بهش نشون بده و نظرش رو  نينفر كه در ا هيبا . مورد قبول نكن  نيحرف من رو در ا طفق. نوئله 

 "بپرس 

 ياما كار. ندارد يازيان ن كه به كردياحساس م شتريصحبت كند ، ب گريد ليوك كيكه با  كندياصرار م شتريبا خود فكر كرد كه هر چه او ب نوئله

 نيكن تقلب ستيكه شما قرار ن دونميم " ديپرس.  كرديراحت تر م شيعاقالنه بود و او داشت كارها را برا.  داديكه دو از او خواسته بود را انجام م

 " ستميمن نگران ن. 

 " يبه من اعتماد كن يكه بخوا يندار يليدل "
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بود كه به من درخواست  نيا يكه كرد يكار نيكه من از برادرت حامله هستم ، اول يديفهم ي، وقت دو "حرفش باعث شد لبخند بزند  نيا

 اي يميكه دارم ج ي، و من رو متهم نكرد هيميج يبچه ، بچه  نيبدم تا ثابت كنم كه ا يان ا يكه تست د ياصال از من نخواست.  يازدواج بد

 زارمياحترام م تيمن به اصول اخالق.  دهيكه كار درست رو انجام م يهست يتو مرد. ها هستم  نيا يمن قدردان همه .  ندازميتله م هخودت رو ب

" 

درباره  ديما با "از او بپرسد ، دو گفت  يقبل از انكه بتواند سوال. مانند چوب سفت شد و نوئله مانده بود كه چه قسمت از صحبتش اشتباه بوده  دو

 "هر چه زوتر بهتر باشه  كنميفكر ممن .  ميازدواج با هم صحبت كن ي

 .كمتر شود  شيقرار نبود كه با گذشت زمان ، حاملگ.  ديگويكه درست م دانستيكند ، م قيهمان اندازه كه دوست نداشت حرف او را تصد به

شنبه  ميتونيم. زدواج رو بدن ا هي بيكه ترت شنياونجا خوشحال م يهتل ها شتريب. و اسون  كهينزد. الس وگاس  ميبر نيتويم "ادامه داد  دو

 . ميبرگرد كشنبهيو ظهر  ميصبح به سمت اونجا پرواز كن

 " عهيسر يليكه خ نيا "زمزمه كرد  نوئله

با ان مراسم بزرگ و  يليخ. را در ذهن خود تصور كرد  سيمراسم با بدل الو يهمراه با اجرا يميقد يسايكل كيبالفاصله . وگاس  الس

كه دست در دست پدرش  نيو ا كرديخواهرانش را به عنوان ساقدوشانش تصور م شهيهم. فرق داشت  كرديرا تصور م ان شهيكه هم يباشكوه

 . شوديوارد مراسم م

داشت  يخودت رو خواه ييايبعد اون ازدواج رو يدفعه  "گفت . دستان ِ نوئله ، او را متعجب كرد  يبا بلند كردن دستش و گذاشتن ان بر رو دو

" 

 "ترم هست  يمنطق. الس وگاس خوبه  "؟  كنديكه به چه فكر م دانستيمكجا  از

بچه با خانوادت صحبت  يو بعد درباره  ميكنيچند هفته بعد از ازدواجمون صبر م هيفكر كردم كه  "صورت نوئله قرار گرفت  يبر رو نگاهش

 " ميكنيم

 يدرك ازدواجمون براشون كاف نياولش هم. راهه  نيبهتر نيا" برديم دستانش لذت يدستان دوبر رو ياز گرما. سر خود را تكان داد  ارام

 "خواهد بود 

 خواستيو پدرش م.. و پدرش  شديحضور نداشته ناراحت م يمراسم مهم نيدر چن نكهيمادرش از ا. فكر كند  هيبه واكنش بق خواستينم دلش

 .مطمئن شود كه او واقعا دو را دوست دارد 

 .كند  يتا از ان خوددار كرديتمام تالشش را م ديبا نيهم يسوال پدرش جواب بدهد ، برا نيبه ا ديكه چگونه با دانستينم

رخ  ياديز راتيي، تغ يدر مدت كوتاه. به انها فكر كند  ديهست كه با ياديكه چقدر مسائل ز ديشيكه ساالدشان را اوردند ، با خود اند يهنگام

 .داده بود 

 ميبر ميتوني، م ميبرگشت يوقت.  ادينظر م هي دهيچيبه خانوادت كمتر پ قتيحق ني، گفتن ا ميازدواج كرد نكهيفكر كردم بعد از ا "گفت  دو

 "اومد  يمن خواه يو بعد تو به خونه . تموم شده  يكه همه چ ميو بگ ششونيپ

، اما اصال . خانه است  كيكردن در  يزندگ يبه معنازدواج با او ،  دانستيالبته كه م. شد  رهيگذاشت و به او خ زيم يچنگال خود را بر رو نوئله
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 .دو برود يخود را ترك كرده و به خانه  يخانه  ديفكر نكرده بود كه كه با تيواقع نيبه ا

كه خونه  اديم يهر هفته هم كس. تو و بچه خوب خواهند بود  ياونا برا.  شنيحموم به هم مرتبط م هيدو تا اتاق مهمان هست كه با  "ادامه داد  دو

 "كنه  زييرو تم

خونه رو  تونميمن م "به او گفت . كار را انجام دهد  نيا يبود كه كس دهي، اما تا به حال ند رنديگيخود مستخدم م يكه مردم برا دانستيم نوئله

 "كنم  زييتم

كه حامله  دونميم. مهمه نوئله  لتيامه تحصاد.  شهيدر ضمن ، تو با دانشگاه و بچه سرت شلوغ م. خونه بزرگه.  يستيمجبور ن "لبخند زد  دو

رو  يخوايكه م يزياون چ يكه بتون يخودت باش ي، تو انقدر سرپا ميكه طالق گرفت يزمان خواميشدنت ، برنامه هات رو خراب كرده ، اما من م

 " ياريب ستبد

رو  يهمون سوال خواميو م دميچند تا از دوستام رو د هي روزيد. طالق و ازدواج با هم صحبت كنم  يبرام سخته كه درباره  "كرد  قيتصد نوئله

 "؟  يشد وونهيد.  دنيازت بپرسم كه اونا از من پرس

 "؟  يهست ينگران چ.  شهيموضوع خبر دار م نيكه از ا هينفر نياخر يروان ماريب هيكه  دميشن نمينه تا اون جا كه خودم خبر دارم ، البته ، ا "

 يزيچ نيكه من هرگز به همچ نيفقط ا.  ستين يخاص زيچ ". نكرد كه او را قانع كند  يسع اينگرفت ،  دهيش را نددو حرف نكهيامد از ا خوشش

كه  يزينداشتم به جز اون چ ياز حاملگ ينشونه ا چيه.  اديبه نظر نم يبچه برام واقع نيا. دارم  يكه چه حس دونمينم گهيد. فكر نكرده بودم 

 "بهم گفته  يباردار تست

 "تست اشتباه بوده ؟  يكنيفكر م "

 "كه تو چند سالته  دونمينم يو من حت ميكنيازدواج صحبت م يدرباره  ميما دار. نه ، درسته  ". خود را تكان داد  سر

 "سال  30 "

 .سوال از هزارتا جواب داده شد  هي.  ياوك

دم در و ازت بپرسم  اميب ياومد يوقت ديمن با.  كننيم زييونت رو تمكه خ يرو دار يي؟ كسا يدار ي، از من چه انتظار ميكه ازدواج كرد يوقت "

 "ازدواج همراه با بچه ؟  ايبانچ باشه  يديكه روزت چطور بوده ؟ شام رو اماده كنم ؟ قراره ازدواجمون مثل بر

 " اديبهت ب يليخ ياب يها چطوره ؟ فكر كنم موها مپسونيس "

 " يايبه نظر نم} ها  مپسونيكارتون س تيشخص{ هومر  هيتو اصال شب ". ه اش كرده بود او شگفت زد يشوخ.  ستيبه او نگر نوئله

 "كنم  يسع تونميم "

 .باند نه هومر مزيبه حالت ج ييجورا هيو خوش چهره بود ،  كيدو ش "كارو نكن  نيلطفا ا "

اگه . برهيزمان م يكم نيو ا.  مياولش با هم دوست باش دوست دارم كه.  ميكنيدرستش م ميخوايرابطمون رو اون جور كه م نينوئله ، ما ا "

.  ستين يهم مشكل ياگه دوست نداشته باش نطوريو هم. خسته شدم  يرستوران ايزده  خي ياز غذاها.  گمي، من نه نم يكه غذا درست كن يخوايم

 "ندارم  يچ قاعده و قانونيمن ه

 "داده بشه  حيتوض يبه درست زيرم همه چدوست دا. من قواعد رو دوست دارم  "به او گفت  نوئله
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 " كنهيقواعد رو عوض م ييمنتظره ، به جوار ريِ غ يحاملگ هي "

 "چطور ؟  يو سرگرم ييرايپذ اي ونيدكوراس " ديگويكه او درست م دانستيم

رو انتخاب  گهيكس د هي اي يش زنگ بزنبه يتونيم. رو بهت بدم  مياسم طراح قبل تونميم.  ي، به جز اتاق مطالعم رو عوض كن زيهمه چ يتونيم "

 " مياول به ازدواجمون عادت كن ايب "مكث كرد  "... هم  ييرايپذ يدرباره .  يكارو بكن نيخودت ا اي،  يكن

 " ينظرت رو راجع به ازدواج با من عوض كن يتوني، م يدونيم "كرد كه با ارامش باشد  يو سع ديكش قيعم ينفس "باشه  "

 "؟  يتو چ. من سر حرفم هستم نوئله  "تكان داد سر خود را  دو

اما .  كنديدست و پنجه نرم م بتيكه دارد با مص كردياحساس م ييو زمان ها دهديكه دارد كار درست را انجام م كرديوقت ها احساس م يبعض

 " خواميه من مِ ك يزيچ نيا ".  مانديم يخود را گرفته بود ، و حرفش را زده بود و سر حرف خود هم باق ميتصم

 " ميباش مپسونيما قراره مارج و هومر س پس

بود كه در  نياز كارش ا يبخش. كرد  يكه كار پرداز ان را داده بود بررس يكرده و سپس ان را با قبض يداريسفارشات از قلم افتاده را خر نوئله

كرده و او هم همه مراحل را  هييهر ماهه را ته يروش هاو ف دهايخر ستيل وتريكامپ. داشته باشد  يتصادف يبازرس كيدپارتمان ،  يهمه 

 ني، كاتر سشيكرده و ان را به رئ هييته يسپس گزارش. باشد  ديكامال همان طور است كه با زيتا مطمئن شود همه چ داديدوباره انجام م شخود

 . داديم ليان را به دو تحو زيو او ن داديم

فرق  زياما اكنون همه چ.  ديشنيم نيكاتر قيجواب ها را از طر يو همه . ، فكر نكرده بود  خوانديا مكه دو گزارشش ر نيگذشته هرگز به ا در

 "؟ كرديمتفاوت به او فكر م ياكنون به صورت اي؟ ا كرديتوجه م شيها ليميدو به ا ايا. طور بود  نيحداقل در مورد خودش كه ا _ كرديم

به ان  يگريد زيچ خواستيبود و نم يعاد ريو غ بيعج شانياالنش هم گفتگوها نيهم.  دياهد پرسسوال را نخو نيكه ا ديشيبا خود اند البته

 .اضافه كند 

 "؟  نمتيتو دفترم بب تونمي، م يوقت دار قهيدق هياگه  ".  ستادياو ا زيخود بود ، در كنار م يسالگ 50، كه بلند قد ، بلوند و در اواخر دهه  نيكاتر

 .راهرو رفت  نييبه سمت پا سشيكرد و همراه رئ رهيذخ وتريرا در كامپ شينوئله كارها "حتما  "

 نيكه در ا خواستياگر نوئله م. شده بود نيتزئ ييبايكوچكتر از دفتر دو بود ، اما پرنور بوده و به ز نكهيدر كنار دفتر دو بود و با ا نيكاتر دفتر

ساده شروع  ندكارم كي، كار خود را به عنوان  نيكاتر. كند  يرويست كه بخواهد از ان پا يمدل نيبهتر نيكه كاتر كرديبماند ، فكر م يكار باق

 . گذشتينظر او م ري، از ز شديهانتر انجام م يكه در كارخانه  ييكارها يهمه . باال اورده بود  سينفر دوم بعد از رئ گاهيكرده بود و خود را تا جا

گفتم كه  نيا يرو برا نيا.  ستيجا ن نيبعد از ظهر ا نيدو ا ". به او لبخند زد  نيكاتر. ظر ماند او نشست و منت زيم يروبرو يبر صندل نوئله

 "مكالمات ما رو بشنوه  نكهيا ايهو وارد شه  هيكه مبادا اون  ينباش نينگران ا

سال است كه با  نيو دو چند نيد كه كاترو سپس متوجه ش "خب  يليخ ". كار كردن نوئله صحبت كنند  ينحوه  يانها قرار نبود كه درباره  پس

 .الوقوعشان با او صحبت كرده بود  بيازدواج غر يو احتماال دو درباره  كننديهم كار م

 "ها تو راه باشن  كيتبر ديفكر كنم با ". كرد  قيخود ، حدسش را تصد يبا حرف بعد نيكاتر

درباره  نيكاتر.  " اديبه نظر م يعجله ا يليكه احتماال خ دونميم "گفت  يلب ري؟ ز فتگيم ديبا يزيواقعا چه چ. خود جابه جا شد  يدر صندل نوئله
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 ؟ كرديم ياو چه فكر ي

قراره از  نكهيبگم كه چقدر از ا تونميحال ، نم نياما با ا.  كنهيم زيانگ جانيرو ه زهايداره كه چ يراه يزندگ "ماند  يمهربانانه باق سشينگاه رئ اما

 "م دستت بدم ناراحت

بعد از  نكهيو ا "كاره  نيبهتر ني، ا طيشرا نياما تحت ا.  ستميخوشحال ن كنميدارم كارم رو ترك م نكهيخودم از ا "تصدق كرد  نوئله

 .دو باشد  اريدست يخواهد بود كه منش بيعج يازدواجشان كم

 " كرديتالش م يليبرادرش خ يدو برا. بود  يمرد جوان جالب اون.  يزاريقرار م يميكه تو با ج دونستميمن م "كرد  يبا دقت او را بررس نيكاتر

 ودنوجوون ب هياون  يمن ازوقت.  هيدو ادم خوب.  يبهش اعتماد كن ندتيا يدرباره  يكه بخوا ينه كس يبود ، ول يادم جالب يميج "كرد  يمكث

 " يرياحتماالت رو در نظر بگ دوارميارزو كنم و بهت بگم كه امها رو  نيبرات بهتر خواستميم. نوئله  يبهش اعتماد كن يتونيتو م.  شناختمشيم

نوئله مطمئن بود كه دو بدون انكه نظر او را . امد  يطور م نيبرده بود ؟ به نظر كه ا يپ قتيبه حق يكم نيكاتر ايا.  ديكه چه بگو دانستينم نوئله

 .نخواهد زد  يبپرسد ، حرف

 . كرديرا ممكن م زيهمه چ قت،يحق " هيموافقم كه دو مرد ِ خوب "

 "اتفاق افتاده  ييها يدلشكستگ... اون  يدر زندگ. اون رو دوست داشته باشه  يكه كس نهيا قهياون ال "

و  ريپذ تياو مسئول. ندارد  ياديكه قرار بود با او ازدواج كند ، اطالعات ز يمرد يكه درباره  دي؟ نوئله فهم يمي؟ به جز مرگ ج يدلشكستگ

 بود ؟ يود ، اما او واقعا چه كسمهربان ب

 " نيشيخوشبخت م يليمن مطئنم كه شما با هم خ "لبخند زد  نيكاتر

 .ممكن بود  يزيچ نيكه كاش چن كنديو ارزو م "ممنون  "زمزمه كرد  نوئله

 يكردير كه با او ازدواج مموفق بود و ه نسيزيب كيخود داشت ، صاحب  يبرا يشغل.  دانستيمناسب م ي، دو خودش را مورد يعاد طيشرا در

در جذب  يحال ، هرگز مشكل نياما با ا. است  يكه قلبا فرد مهربان دانستيداشت ، اما م ييها بيع نكهيو با ا.  شديم نييكامال تام ي، از نظر مال

 .زنان و نگه داشتن انها نداشت 

سال  نياو چند.  كنندياو م يدرباره  يچه فكر قاينوئله ، دق ينواده كه خا دانستيقرار نگذاشته بود ، و نم شيكش كي، قبال هرگز با دختر  يول

را  ياگهانازدواج ن كيانتظار  ني، و بنابرا دانستنديبچه نم يدرباره  يزيانها چ. خوب باشد  ازيامت كي توانستيم نيبزرگتر از نوئله بود ، اما ا

 .نداشتند 

 يكرد كه دارد كار ياداوريخود را نگه داشت ، به خود  نيماش يبرون شهر يخانه ها انيدر م يكوچك بايتقر يخانه  يكه در روبرو يهنگام

 .هم ساخته شده اند  يكه انها برا كردينوئله را قانع م يخانواده  يبه هر حال به نحو.  دهديدرست انجام م يليدرست را ، به دل

 يشرط بند كيگستاخ و سرسخت بود و حاظر بود سر . بود  ينيس هر والدبرادر كوچكش ، كابو.  يمياو راحت تر بود تا ج يكار برا نيا حداقل

 .انجام دهد يهر كار

درست . نداشت  يگريكه دلتنگ برادرش باشد ، اما به نظر راه د خواستيدلش نم. لعنت . كرد  يياحساس تنها يا رمنتظرهي، به طور غ ناگهان

 كي تيموقع نيكه ا كرديبرادرش فكر م. درست مانند حاال .  ديبگو يميرا به ج يزيچ كه خواستيكه اصال انتظار ان را نداشت ، دلش م يزمان
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 .است  شتريب يا يشوخ

، از او منزجر  كرديكه مال او بود را تصاحب م يزيقدم گذاشته بود و داشت چ شياو به جا نكهياز ا يميج دي؟ شا كرديطور فكر م نيخودش ا اي

 . شديم

 . ديپر رونيخانه به ب يد ، نوئله از در ورودخارج ش نيكه از ماش يزمان

 " يينجايتو ا "امد گفت  يطور كه به سمتش م همان

 "؟  يبه من شك داشت "

 " يكشيم يتصور كنم كه تو چ تونميمن فقط م.  يكنيفكر كردم فرار م "كه ترس چشمانش را در خود پنهان نكرد ، پاسخ داد  يلبخند با

.  نيخوب يمن واقعا ادما نيوالد.  ستين يمهم زيئه ، درسته ؟ چ ويكيبارب هيفقط .  نجاني، همه ا ياوك ". خت به خانه اندا يبرگشت و نگاه

 ينييلب پا "رو بهت گفتم  يبدون ديكه با يزيمطمئنم كه هر چ بايتقر. كارو نده  نيا يكه عذابت بدن ، اما بهشون اجازه  كننيم يسعخواهرام 

كه باال  ترسمينكردم و م يكار نيقبال هرگز همچ. نه  ايكه خودم بتونم  دونمي؟ نم ميسرشون كاله بزار ميتونيم ينكيفكر م "خود را گاز گرفت 

 " ارميب

ها را اعتراف  ني، هرگز ا گذاشتيكه با انها قرار م ياز كسان چكداميه.  دهياست كه تا به حال د يزن نيبا خود فكر كرد كه او صادق تر دو

 .صا قسمت باال اوردن را مخصو _ كردندينم

تماس كوچك تا حواسش را پرت  كي.  ديخم شد و او را بوس يفكر چيامد و دو بدون ه يبه نظر م بايخود ، ز ي، در لباس كمرنگ تابستان نوئله

 . كرديكار را نم نياما ا. امد كه ان را تكرار كند  يلذت برد و بدش نم شيلبها يو گرما يحال دو از نرم نيكند ، با ا

 .داده بود  يخود را به شوكه شدن و دست پاچگ يترسش ، جا رايكه ان بوسه كار خود را كرده بود ، ز ظاهرا

 " يديمن رو بوس "ان را باور كند ، گفت  توانستيكه انگار نم يجور

 "داشت ؟  بيع "

 "، كه خوبه  كرديداشت ما رو نگاه م يال اقل اگه كس. ؟ نه  يچ "

 "خوب خواهد بود  زيهمه چ. و راحت باش حاال نفس بكش  "

و نوئله از ان . لبانش را . بود  دهيهانتر او را بوس نيدول. فكر كند ، اما خوب جزو انها نبود  توانستيم ياديخوب ؟ نوئله به كلمات ز خوب؟

 .خوشش امده بود 

 . رفتنديستانش را گرفته بود و داشتند به سمت خانه محاال او د... . نبوده ، اما خب  يمهم زي، مطمئنا ، واضح بود كه چندان چ اوه

بود كه لمس كردن را دوست  يبود ، دو مرد دهيكه تا به اكنون د يزياز چ. نداشت  يِ خاص ي، مانند ان بوسه ، معن گريهمد يدست ها گرفتن

 بايتقر يكه بوسه  قتيحق نياما ا. داشت  اجياحت ياديامد ، به نوازش ز يم ايكه بچه به دن يهنگام رايو دانستن ان خوب بود ، ز.  داشتيم

 .امد  يبه نظر م بي، عج افتدياو ، باعث شده بود كه مغزش از كار ب ي درانهبرا

 تگذاشيقرار م يمياما او قبال با ج. ، جذب دو شده بود  يكم اريفكر افتاد كه به احتمال بس ني، نوئله ناگهان به ا دنديرس يكه به در ورود يهنگام

 . كرديم تشيحس مسئول ليكارها را به دل نيو دو تمام ا. او را در شكم خود داشت  يو اكنون بچه 
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نبود  يزيچ نيا. نبود  يكار درست نيا. و امكان نداشت كه ، با جذب شدن به سمت دو ، ان را خراب كند . داشتند  يقرارداد كامال منطق كيانها  و

 . خواستيكه او دلش م

 افتاد  ياتفاق نم يزيچ نيهمچ گريلحظه ، د نيو درست از هم.  يگريد زينه چ. اتفاق بوده  كيت كه فقط خودش گف به

 :چهار فصل

 

و مضطرب بود و همچنان به آن بوسه فكر  ياو عصب. ديكشينفس م عيسر يرعاديغ يبه طور ديرسيم يكه به در ورود يريدر تمام طول مس نوئله

عذاب آور  يسالگ 15كه در سن  يفرد خانواده ،كس نيكوچكتر ،يفانيشود، داخل خانه بودند، و ت رهياساتش بر او چاحس نكهياما قبل از ا. كرديم

 ".مامان دوست پسر نوئله اومد" ديكش اديبود، فر

 

كه او پا به فرار  كرديم ينيشبيدو پ ايآ. كرديبود كه او فكر م يزيچ نيحداقل ا. دهد انگشتانش را فشرد نانيدوباره به او اطم نكهيا يبرا دو

 نگه دارد؟ شيتا او را سر جا كرديخود را م يو سع گذارديم

 

 .كرديرا خرد م جاتيساالد سبز ي هييته يبود و برا ستادهيكه مادرش ا ييگذراند، و به آشپزخانه برد، جا منياتاق نش انياو را از م نوئله

 

 .انش را فرو دادو بعد آب ده ".هانتره نيدول نيمامان ا"گفت  نوئله

 

 ".استونسون نيج. دو، مادرم"

 

 .و دست راستش را به سمت او دراز كرد "خانم استونسون"گفت  يبه راحت دو

 

 .زد و به او دست داد يگشاد شده بودند، بعد لبخند يكه به او وارد شده بود كم يچشمانش از شوك. نوئله نگاهش را باال آورد مادر

 

 ". يمرغ و همبرگر رو دوست داشته باش دوارميام. صدا كن نيمن رو ج كنميخواهش م. يخوش آمد. ال شدم دوباهات خوشح يياز آشنا"

 

 "اد؟يخوشش نم يك " ديپرس يراحت به

 

 .به نوئله نگاه كرد مادرش

 

 ".يغذاها به من كمك كن ي هيبق يو تو يبرگرد يتونيبعد م. كن يبرو و دو رو بهش معرف. هست اطيح يپدرت تو"

 

 .شدند يپشت اطيكرد ودو را از آشپزخانه به رختشويخانه برد، و بعد از آن وارد ح دييبا سر تا نوئله
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من " گفتيسبز رنگ م يكه با خط شبنديپ كيكاله مضحك آشپزان را به سر داشت بهمراه . بود ستادهيا يبزرگ ي هيويكيكنار بارب پدرش

 ".آشپز را ببوس. هستم يرلنديا

 

 ".شهيشامل تو نم نيا "و زمزمه كرد در گوش د او

 

 ".سميبنو ييجا كيخط رو  نيا ديمنم با. دونستنش خوبه"

 

 .كردن دو به پدرش وحشت داشته باشد ياز معرف ديچند لحظه فرامش كرد كه با يبرا نينوئله را به خنده انداخت، بنابرا نيا

 

 ".دو، پدرم رابرت استونسون. هانتر هست نيدو نيبابا، ا"

 

 "آقا "دست او را رها كرد و سرش را به سمت پدر او خم كرد  دو

 

 ".يباب صدام كن يآقا يدوست داشته باش نكهيمگر ا. از قسمت آقا خوشم اومد، اما باب هم خوبه ". را باال برد شيابروها پدرش

 

 "براتون مهمه؟ نيا "پوزخند زد  دو

 

 ".كنم يبدون اون هم زندگ تونميم"

 

اطرافش دراز  اياستخر هستند  يتو ايده دختر بچه  ايهشت  دينوئله به آن سمت برگشت و د. ديبه گوش رس يبلند غيج يتخر صدااس يلبه  از

 .دنديكش

 

 ".يخسته بش يكه حساب ششونيپ برمتيم "بعدا. از دوستهاش يخواهرم، و بعض "آه گفت  با

 

 ".سراغش ميفرستيبعد دختر ها رو م ميكاذب حواسش رو پرت كن زيچ كيذار با ب. االن اون رو نترسون نيهم. هيفكر خوب "به او گفت  پدرش

 

 "؟يخوريآبجو م"دو نگاه كرد و گفت  به

 

 .ديپدرش خند. شدن دو واضح بود ريغافلگ

 

 ".باشم و همچنان آبجو بخورم شيكش كي تونميبله، م"

 

 ".ديشما بخواه يهرچ. دميخوب شد فهم"
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 .را باال گرفت يقوط پدرش

 

 ".شتونيپ گردميبعد برم"گفت  نوئله

 

كه او وارد آشپزخانه شد، مادرش به سمتش  نياما هم كند،يكه مادرش هنوز دارد ساالد درست م ديو د. با سرعت به داخل خانه برگشت و

 .برگشت

 

 نيبه ا هيشب يزيچ كي ايگذارها  هياز سرما يكيمن فكر كردم كه منظورت . نوئله ،يشيمحل كارت آشنا م ينفر تو كيبا  يكه دار يتو گفت"

 ".عامل شركته رياما اون مد. هست

 

 !سرعت متوجه شده بودند نيآنها به ا. ختيفرو ر قلبش

 

 "....اما اون  دونم،يم"

 

 .او را قطع كرد دادحرفيكه دستش را به سرعت حركت م يدر حال مادرش

 

 ".قرار گرفتم ريمن كه تحت تاث. پولدار هم كه هست. ه باهوش هم هستو واضح ك رسهيمهربون به نظر م يلياون خ. بده نيا گميمن نم"

 

كه ساالنه چهار هزار دالر درآمد داشت  يكسيكه برا يغرور و تعصب همون كه موقع لميف يشدم مثل اون مادر تو. خدا ،يوا". ديخند مادرش

 ".خوشحال شده بود

 

 موافقت كرده بود؟ "مادرش واقعا ايآ. باشد دهيكه درست شن نداشت نانياطم ".رترهياون از من پ"نامطمئن گفت  نوئله

 

 ".ميدار يده سال تفاوت سن"

 

كه  نهيبخاطر ا نيمن مطمئنم ا. يعاقل و بالغ بود شهياما تو هم شدم،ياومده بود نگران م شياز خواهرات پ يكي ياگر برا ديشا. دونم يم"

به بابات ". آورد نييرا پا شيبعد دوباره پوزخند زد، و صدا ".برهيوصله ات رو سر نمهم سن و سالت ح ياونم مثل پسرها. يازهمهبزرگتر بود

 ".ست افهيخوش ق يليرو گفتم، اما خ نيا هنگو ك

 

 يحت"گفت  ستادهيكه دو همچنان با پدرش به صحبت ا ديو د كردينگاه م رونيو همانطور كه از پنجره بهب ".نطورهيآره، هم"گفت . ديخند نوئله

 ".جذابه
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 ".صدرصد جذابه"

 

او االن هم . شانه هاش چقدر پهن هستند نكهيبه فرم دهانش توجه كرد و ا خندد،ياو دارد م ديحرف از دهانش خارج شده بود، كه د نيا تازه

 .بود دهيرا پوش ييهاوا يها راهنياز پ گريد يكي

 

 اريو باهوش و بس بندهيو بامزه و فر. كه او خوش چهره است ديشيشده بود اند ريو غافلگ كرديدر درونش احساس م فيضع يكه حس يحال در

. را باردار بود يميج ياو بچه . گرفتيصورت م يخاص طيبود كه با شرا يازدواج نيا. او ياما نه برا. خواست يم شهيكه هم ييزهايتمام چ بايز

 .چوقتيه. شديم نطوريا دينبا د،يشياو آرزومند اند. از هر نظر اشتباه بود يميبا برادر ج داشتنارتباط 

 

 يچمن نشسته بودند، حت يدرخت بر رو كي ي هيسا ريز ز،يم يبجا. نشستند تا غذا بخورند نيزم ياز بچه ها، همه باهمرو ياديوجود جمع ز با

 .نوئل يخانواده 

 

 .كه كباب كردن گوشتها باعثش شده بود يزيكه توسط خواهران او محاصره شده است چ ديد دو

 

داشتند كه مشخصه  يآب ييبلوند و چشمها يآنها موها يهمه  "رون؟يب ديريم گهيچند وقت هست كه تو و نوئل با همد" ديخواهرها پرس از يكي

 .نبود كه بتواند آنها را جدا از هم بداند يراه چيبود، ه ايفرنيكال ياهال ي

 

 .رفته است رونيار با نوئله بب نياول يبرا يميج يآورد كه چه زمان اديبه  "چهار ماه"گفت  يراحت به

 

 "؟يرو دوست دار دنشينوع بوس" ديپرس ديرسياز همه كوچكتر به نظر م "كه ظاهرا يكس

 

 "!يفانيت"به دخترش گفت  يبا حالت اخطار مانند نيج

 

رو بهت گفته؟ اون  نيا. هيطلب استياون آدم ر اد؟ياون خوشت م زيباشه، از چه چ " ديبعد آه كش ".نداره يسوال كه مورد نيا"گفت  يفانيت

 كي يگفت وقت يزمزمه مانند يشد و به حالت كترينزد يكم ".كنم زياتاق خوابم رو تم ايو  سميكه مشق هام رو بنو رهيگيبه من سخت م شهيهم

 "ده؟يم تياهم زايچ نجوريبه ا يصادقانه بگم، ك. شهيم وونهيد كنميرها م فيكث ور ييجا

 

 ".صدات رو بشنوم تونميم"فت از اون سمت چمن زار گ مادرش

 

 ".باشه" ديآه كش يفانيت
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 .كه او قرمز شد و لبخند زد خوشحال شد ديكه د يبه او چشمك زد و وقت. كنديكه نوئله به او نگاه م ديسرش را باال آور و د دو

 

 "درسته؟ ،يتو صاحب شركت هست" دياز خواهر ها پرس گريد يكي

 

 ".منه يه متعلق به خانواده اونجا سالهاست ك"به او گفت  دو

 

 ".هيعال نيا. پولداره"كه كنارش نشسته بود زمزمه كرد  گرشيدر گوش خواهرش د او

 

 ".دو خواهميمعذرت م. شميدخترها نم نيا فيبدبختانه، حر "ظاهرا". كرد يناله ا نيج

 

 ".ستين يازين"

 

 .بود يعال نيد،جكرده بو دهيچيپ يميرا با ج زياو چقدر همه چ نكهيبا ا سهيدرمقا

 

كه  يمصرف را در سطل بزرگ كباريظروف  يهمگ نكهيبعد از ا. غذا تمام شد نكهيسخت تر، تا ا يكم يآسان، بعض يبرخ. افتيها ادامه  سوال

 ستادهيپدرش ا. دتازه برگشتن يها يپر از توت فرنگ يبه آشپزخانه رفتند، و بعد با ظرف قهيچند دق ينوئله و مادرش برا ختند،يكنار گاراژ بود ر

 .رديهمه قرار بگ يتا روبرو ودب

 

 ".ست كشنبهيامروز " گفت

 

فكر كرد كه در آن روز از  نياو به ا. تا ناراحت ديرسيمنتظر به نظر م شتريوجود دو، مهمان آنها ب نيبا هم ناله كردند، با ا ينوئله همگ يخواهرها

 .نهفته است يهفته چه مفهوم

 

اونها چه  نكهيو ا ميزنيكه برامون در طول هفته اتفاق افتاده حرف م يمنتظره ا رياتفاق غ يما درباره  كشنبه،يروز  يتو". به او نگاه كرد باب

 ".هست يچه جور ينيتا بب يكار رو انجام بد نيكه تو آخر از همه ا ميذاريما م. اديبه وجود ب يمثبت يرييباعث شدن كه درون ما تغ يجور

 

 

كه  ديبگو توانستيكه به خودش گرفته بود م ينيبا حالت غمگ. كرد يكه با حركت دهانش عذر خواه يرد، كسبه نوئله نگاه ك دو

 .دارد يرنداده احساس بد نبارهبهشاخطاينكهدراياوازا

 

 نانيد كند، اما اطممنتظره اش افتخار را از آن خو ريبا خبر غ توانستينوئله م. انجام دهد يكار كيباره  نيدر ا توانديداشت كه م نانياطم او

 د؟يگويم يزيپس چه چ. ديبگو يزيچ شانيباردار بودنش و نامزد ينداشت كه درباره 
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را در كاسه ها  دهيرس يها يكه بهمراه نوئله توت فرنگ ياو به سمت همسرش نگاه كرد،كس ".كنميمن شروع م". را صاف كرد شيگلو باب

 .داديقرار م زيم يو رو ختيريم

 

فكر كردم كه داره به . شدم ياولش عصبان. قبول كنه ساياز دفتر كل رونيروب يكار كيخواهد  يهفته م نيا يمن و گفت كه برا شياومد پ نيج"

 نيج. ستمين يبهش فكر كردم، متوجه شدم كه بخاطر اون عصبان شتريكه ب يوقت". لبخند زد يكم ".كنهيهامون پشت م تيخانواده و مسئول

 "ختم؟يپس من چرا انقدر بهم ر. بوده نگذشته ازيكه در اون به كمكش ن يزيچاز كنار  تفاوت يب چوقتيه

 

لحظاتم رو در كنار  شهيمن بعد از ازدواجم هم. شهيتنگ م نمشيبب شهيهم نكهيا يكه ناراحت شدم چون دلم برا دميآخرش فهم". مكث كرد او

 نجايبدونم اون ا نكهيتونم تحمل كنم، و ا يكه م هيزيدر طول روز چ هگيكه چند ساعت دور بودن از همد دونميم. كه عاشقش بودم گذروندم يزن

 ".كه قدر لحظات باهم بودنمون رو بدونم شهيم اعثب ستين

 

 ".زميعز ،يمرس". لبخند زد نيج

 

 ".كنميخواهش م"

 

 ".شرم آوره نيا. كنميالتماس م. دينبوس گرويهمد كنميخواهش م"با ناله گفت  يفانيت

 

 ".دنيبوسيم گرويمن هم هنوز همد يمامان و بابا يكاشك. كهيرمانت. ستيشرم آور ن"به شانه اش زد از دوستانش  يكي

 

 .از خود در آورد يخنده دار يصدا يفانيت

 

 ".يباش يكه نفر بعد يتو دوست دار ديشا"به او نگاه كرد  پدرش

 

خوانده بوده و از آن وحشت داشته اما خوانده  يدر تابستان م ديكه با ييكتابها ستيكه در ل يكتاب يو درباره  ستاديبعد ا د،يكش يآه بلند يفانيت

 يبه آنها شانس ديبا ديكه كتابها احمقانه هستند شا ديبگو نكهيدانست كه قبل از ا ياما حاال م.آن كتاب چقدر خوب بوده نكهيبود حرف زد و ا

 .بدهد

 

از آنها  يبعض. آنها افتاده بود حرف زدند يكه برا يمنتظره ا رياتفاقات غ يرباره و د ستادنديدوستان آنها ا يحت. ادامه داشت نطوريهم نيا و

 .ننديبياز بزرگساالن م يهست كه آنها توجه مثبت ييتنها جا نجايفكر بود كه ا نيو دو در ا گفتنديمشتاقانه سخن م اريبس

 

 .و به او لبخند زد ستاديانوئله . فكر كرد كه او چه خواهد گفت نيبه ا د،ينوبت به نوئله رس يوقت
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به هر . كار كردن با اون رو دوست دارم. هياون عال. گفتم نيكاتر يدرباره  "قبال. هفته از من خواست كه به دفترش برم نيا سميرئ"كرد  شروع

 ".ميذاريقرار م گهيكهدو و من، اه، با هم د دونهيحال، اون م

 

 يدرباره  نياو به كاتر. شده باشد ديبگو "د"حرف  نكهياو در حرف زدن قبل از ا ديتوجه تردبوده باشد كه م يبود كه تنها كس دواريام دو

 .دانستهيرا م تيواقع ديفكر كرد كه شا نيبه ا. نشده بود ريگفته بود، او از حرفش غافلگ شانينامزد

 

بعد به من گفت كهدو مرد . ميرو داشته باش شيآمادگ ديو ما با رهينم شيپ ميكه ما انتظار دار ياون طور زهايوقتها چ ياون بهم گفت كه بعض"

 ".خوش شانسم كه اون رو دارم يليو من خ هيخوب

 

را به عنوان داستان خود  نيبا او حرف زده و نوئله ا نيجالب بود كه كاتر شيشد، برا رهياو به نوئله خ. نگاه ها به سمت دو برگشت ي همه

 .انتخاب كرده

 

 ".كنه دييرو تا نيهم ا گهينفر د كيخوبه كه  يليخ نياما ا. يهست يكه تو مرد خوب دونستميهم م نين قبل از ام"با لبخند گفت  نوئله

 

 .دنديخند همه

 

تا به . كه انتظارش را نداشت كرديدر وجودش احساس م يژرف زيحواسش به نوئله بود چ نطوريبعد هم شروع به حرف زدن كرد، اما دو هم نفر

به،  هبود ك يبعالوه، نوئله كس. نبود نطورياما ا.....  دنديديرا م گريهمد يگريد طياگر آنها در شرا. او مثبت بودند يدرباره  شياه افتهيحال تمام 

 .با مادرش چه كرده است "عشق"بود كه  دهياو د. دانستيكردن اعتقاد داشت اما او دوست داشتن عاشقانه را پوچ م يزندگ يو خوش يبه خوب

 

 .كشته بود او را همان

 

 ".نوبت توه"بعد باب گفت  قهيدق چند

 

متوجه شدم كه اون  دميد كياما حاال كه شما رو از نزد. حرفه هي....كه فقط  كردميفكر م شهيهم. گفتيم هاتونياز خوب شهينوئله هم". ستاديا دو

 ارمكه دوست د نهيداد اون هم ا دهيا كيبا شما به من  و گذروندن امروز ديهست يواقع يخانواده  كيشما . كردن از شما فروتن بوده فيدر تعر

 ".داشته باشم يخانواده ا نيروز خودم هم چن كي

 

 نيحال، ا نيبا ا. ديبوده كه دوست داشته بگو يزياز چ شتريب نيكه ا دينكرده بود و فهم يزيبرنامه ر ديخواست بگو يكه م يزيچ يدرباره  او

خواست  يرا كه م يزيچ چوقتيچون ه ديشا. زن و مرد اعتقاد نداشت اما خانواده را باور داشت نيببه عشق  ادياو ز. داشت قتيحرفش حق
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 .نداشت

 

 .با بودن او كنار دخترشان موافقت كرده بودند "ظاهرا. را ردوبدل كردند، بعد به نوئله نگاه كردند ينگاه خوشنود نيكه باب و ج ديد او

 

 .محجوب است اريدو انسان بس فتنينشده بود كه انجام دادن كار درست فرتا به آن لحظه متوجه . فشرده شد دلش

 

 روبرو بشود؟ يشامديبا چه پ دينوئله با "بعدا

 .يميج ينه با وجود بچه . نبود يراه بازگشت چيحال، ه نيا با

چمدان  يكه برا يمياز قسمت گردان عظ نكهيتا ا رد،يبگ دهيبود ناد مايسفرشان را كه با هواپ ليكرد تا دل يبعد نوئله سع يآخر هفته  تا

 ."هانتر"كه نگه داشته بود نوشته بود يتابلو ا يكه رو دنديرا در كت و شلوار د يمسافران بود گذشتند و مرد

 .روبرو شد و متوجه شد كه فقط چند ساعت با خانم هانتر شدن فاصله دارد قتيبا حق تازه

نه، دو به سمت آن مرد  ايشود  ميكه تسل رديبگ ميتصم نكهيدرونش را پر كرده بود، اما قبل از ا دنيشك غيبه ج ازيبود؟ ن ريامكان پذ ايآ. ازدواج

 .رفت

 ".ما ست ياون برا "تابلو اشاره كرد و گفت  به

 "؟ ديدار يچمدان. من جانسون هستم. هانتر يآقا"گفت  يبا لبخند مرد

 ".هست نيفقط هم"برده بودند اشاره كرد و گفت  مايكه با خود به هواپ يچرخ دار كوچك يها فيبه ك دو

 "خوب، آقا يليخ"

دو در عقب را باز كرد و به او . داديكه چمدانشان را جا م يزمان. كرد ييرنگ راهنما ديسف نيموزياو را گرفت و آنها را به سمت ل فيك جانسون

 .اشاره كرد تا اول سوار شود

او با چهار . رستانشيسال دب نيآخر) يليجشن فارق التحص(پرام  يبرا شيسال پ كي "بايتقر. ه بودشد نيموزيبار سوار ل كيتا به حال فقط  او

 ديباشد كه با يزيچ نيا كرديهرچند فكر نم. شديختم م دنيكه به رقص ييجا دنديخنديسوارش شده بودند و تمام طول راه تا هتل را م گريزوج د

 .بگذارد انيبا دو در م

 .رديغش كردنش را بگ يخود را كرد كه جلو يرم كم رنگ نشست و تمام سعچ يصندل يعوض رو در

 ".نفس بكش"به او نگاه كرد، بعد دستش را به سمت او دراز كرد  دو

 ".يگيبهم م اديرو ز نيا"زمزمه كرد  او

 .دهديم يتيبودن به او چه احساس امن كينزد نكهيدستان دو شد و ا يمتوجه گرم گريبار د كي

 ".شهيتمام م مياوضاع وخ نيو بعد ا ميذاريرو پشت سر م نيما ا. ميما خوب. يترسيم ادير زاواخ نيا"

 ".نكرده بودم يكار نيچن چوقتيمن ه ". باره مطمئن نبود نيدر ا نوئله

 ".بارمه نيمن هم اول ؟يو بعد ازدواج كن يفرار كن نكهيا". پوزخند زد او
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 ".شهيهم م يا گهيد زيشامل هر چ نيا. ستير كردن نفقط فرا نيا"زد  يهم در جوابش لبخند نوئله

 ".ميتا خوش بگذرون نجايا ميو ما اومد هيمعمول يآخر هفته  كي نيوانمود كن كه ا"نوئله گفت  به

 يبچه  چون من ميكنيبا هم ازدواج م ميو حاال دار ميشناسيم گرويهمد يما به سخت ؟يمعمول يآخر هفته  كي "گفت  يمانند غيج يبا صدا نوئله

 ".ادين شيبرام پ يطيشرا نيكه چن كنميم ياما من سع ،يكنيم كاريچ يسرگرم يدونم كه تو برا يمن نم. بردارسابقت رو حامله ام

 ".شهيدرست م زيهمه چ" دياش را بوس يشانيخم شد پ دو

او را در دست داشت و همانطور  يو همچنان دستهاد. كار باشد نينداشت كه قادر به ا نانيخواست كه حرفش را باور كند، اما اطم يدلش م نوئله

 .چشم دوخته بود رونيبه مناظر ب رفتنديم پيكه از فرودگاه به سمت وگاس استر

و  ونيكه در تلوز ييزهايرا از چ ميهتل عظ يروبرو ي اچهينوئله در. دنديرس ويگذشت تا به بالژ ياديو زمان ز كرديحركت را كند م كيتراف

 .داد صيد تشخبو دهيها د لميف

 ".بودم امدهين نجايتا بحال ا"گفت  يحالت زمزمه مانند با

 "الس وگاس؟ اي ويپالژ يتو"

 ".هردوتاش"

 ".اديفكر كنم ازش خوشت ب"

مش را كند، اس ياو را همراه زياو منتظر شد تا نوئله ن. شد ادهيبا اونيفورم در عقب را باز كرد و دو پ يمرد. رفت ياصل يبه سمت ورود نيموزيل

كرد  بكه توجه نوئله را به خود جل يزيچ نياول. كرد ييپرداخت كرد، بعد نوئله را به داخل هتل راهنما يهتل داد، به راننده انعام يبه متصد

 اتيجزئ. ديديكمان م نيرنگ يبه رنگها يا شهيش يگلها كرديبه هر كجا كه نگاه م. ساخته شده بود شهيبود كه از جنس ش يهنر يبايسقف ز

 اريبه طرز بس يچهارم جوال التيجشن تعط دنيكه به مناسبت فرارس يدو از آنجا او را به قسمت. از گل يخالص يباور بود، مثل توده  رقابليغ

 .كرد ييآراسته شده بود راهنما ييبايز

 .ديرس ياز گلها م ييبايز يباغ و نما نيب يبه تقاطع راه

 ".قابل باوره ريغ! رو دوست دارم نجايا"با لبخند گفت  او

 ".ميبر ايب. قرار بدن ريهمه رو تحت تاث ديبا يكه چه جور دوننياونها م"گفت  دو

 زانيقرار داشت، م يها باز نياز ماش يدر آنجا انبوه. ديرسيبه نظر م يطوالن اريبس يباز يزهايم. كرد ييراهنما نوياز كاز ياو را به سمت قسمت و

 .كرد ريسر و صدا او را غافلگ

 "ارن؟يپول ها رو از كجا م نيا. كننيم يهمه دارن باز"گفت  ئلهنو

 ".رو ببرن ياصل زهيكه خوش شانس باشن و جا دوارنيبعالوه، همه ام. هيسرگرم يبرا نيا "

 ...شود ياصل ي زهيجا ينبود تا برنده  اديكند، هرچند آنقدر ز يتا با آن باز ديخر يده دالر ورود نوئله

پوش به دنبال  فرميكه مرد اون يزمان. فرم را امضاكرد كيآنها قرارداد و اريرادراخت شيدو كارت اعتبار. هتل رفتند يدمتص زيبه طرف م آنها

 .ديرفت، دو به طرف او چرخ دشانيكل
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 ".رو بهت بدم نيا ميبر نكهيخواستم قبل از ا يم" گفت

 .كارت نوشته شده است يخودش رو كه نام ديآورد و د نيياو نگاهش را پا. را به او داد ياعتبار كارت

 ".ازش استفاده كن يدوست دار يهر جور. يبخر متيگرون ق نيماش كيكه ازش  يتمومش كن يتونيم يفقط در صورت" گفت

 .كرد ييدر آن قرار داشت و آنها را به طرف آسانسور راهنما ديداد كه كل يهتل به آنها پاكت يمتصد

 ".ندارم اجياحت نيبه ا"دور شدند نوئله گفت  زيكه م يزمان

 كي ايكفش  اياگر لباس  ؟يكن ديخونه خر يبرا اي يبزن نيبنز اي يكن دياز سوپر ماركت خر يخواه يم يچجور. يمعلومه كه، دار"گفت  دو

 "؟يكنيچكار م يسگ كوچولو بخواه

 ".سگ رو تحمل كنم كيتونم  يدر حال حاضر نم"به دو چشمك زد  او

 ".هم همراه حلقه ست يكارت اعتبار. ميكنيازدواج م مينوئله ما دار".تدستش را گرف ".دونميم"

 .كند تيتوانست از خودش حما ينم كرديخرج كند، اما اگر كار نم يبتواند پول او را به راحت چوقتيمطمئن نبود كه ه نوئله

 ".اديقسمت خوشم نم نيازا"گفت  يآهسته ا يصدا با

 ".كنم تيدادم كه در طول ازدواجمون ازت حما قول ؟يرو نخوند يادار ياون كاغذ ها"

 ".كنهيفرق م يليخ زهايكردن با اون چ يخواندن با زندگ"

 "؟يمادر خونه دار باش كيكه  يخواست يمگر نم". آسانسور را فشار داد يدكمه  او

 "..... اول يسال ها يكه بچه ها رفتن مدرسه برگردم سركار ، اما برا يوقت كردميفكر م. آره"كرد  دييتا

 ".كنهيفرق م نيا ". ديكش يآه. قطع شد شيصدا كندياو دارد نگاهش م ديكه د يوقت

 ".نداره يفرق چيه. نه"

 .ستادنديآسانسور ا داخل

اسم . اتاق و اسمت رو بگو يفقط بهشون شماره . ريبه حساب اتاق بگ يخواه يرو كه م يزيهر چ. ميهتل هست يكه تو يتا زمان"گفت  دو

 ".هست ستيل يوهردومون ت

از كدام  ديكه با دانستينم نينكرده بود، بنابرا ياتاقشان توجه ا يبه شماره . دنديمورد نظر رس يبه طبقه  كرد،يكه داشت به آنها فكر م يزمان

 .رفت يدوست داشتن ييپشت سرش به راهرو يخوشبختانه،دو دستش را گرفت و او به راحت. سمت برود

كل طبقه  يبه اندازه  "شد كه احتماال يبزرگ اريبس منيو آن را كه در سمت راست قرار داشت باز كرد و او وارد اتاق نشآنها دو در داشت، د اتاق

 .خانواده اش بود يخانه  نييپا ي

كه قرار داشت  يونيزيو تلو منگاه،يبار، دو نش كيداشت،  تيشش نفر ظرف يبود كه برا يبه اندازه ا شيبود كه بزرگ يگرد زيم آنجا

 .بود نمايس يشگرهاينما يبه بزرگ شگرشينما

 تيرياز مد "معموال". قرار داشت گذاشت يكه كنار در ورود يمرمر زيم يرا رو دهايكل ".ميرو خودمون كشف كن نهايا يهمه  ديما با"گفت  دو

 ".يرو داشته باش يكي نياما فكر نكنم كه تو تحمل ا دن،يم حيتوض زيكاركرد همه چ ينحوه  يباال و درباره  انيم
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اش چقدر  نهيو هز رد،يبگ ياتاق نيچن توانديم يچه كس. شوكه شده بود ياديز زيهمه چ ياما برا. بزند يلبخند يسپاسگذار يكرد از رو يسع او

 باشد؟ توانديم

 ".نگاه كن ايب". از وسط اتاق گذشت و پرده ها را كنار زد او

 .هتل كه در اطراف آن قرار داشتند نيدارند، همراه با چند اچهيدر از يكه آنجا منظره ا ديبه كنارش رفت و د او

 ".ايب. اديازش خوشت م. مينيرو بب اچهيدر ميتونيما م"گفت  دو

در آن  توانستنديم يقرار داشت كه پنج نفر به راحت يآنجا تخت. بود برد دهيكه او تا بحال د ياتاق خواب نيبه سمت بزرگتر منيرا از اتاق نش او

 يدوست داشتن زيهمه چ. ديايبود كه به زانو در ب كيمجلل بودند، او نزد اريتا سقف و فرش ها بس نيزم ز،ازيم كيمبل كوچك،  كيابند، بخو

 .فشرده شد شيتخت قرار دارد گلو نييدر پا يمكتين يرو شانيكه چمدانها ديد يبود، اما وقت

او . رديتواند دو را نپذ يكه ازدواج كنند، نم يو زمان. بزرگ بود يكاف يخت به اندازه در واقع ت كنند؟ياتاق استفاده م نيآنها هردو از ا ايآ

 .دينداشت كه بتواند به او نه بگو نانيداشته باشد، اطم ينه، اگر او انتظارات ايباشد  يازدواج قرارداد. شوديشوهرش م

تواند  ينم طيشرا نيكه در ا ديفهميم دياو با. عاقالنه بود نيدرست است؟ ا مورد بپرسد، نياز او در ا ديزمانش رس يوقت توانستيحال، او م نيا با

 .....انتظار 

 ".فقط بس كن ،يكنيكه فكر م يزيبه هر چ. بس كن"دستانش گرفت و گفت  انيصورت او را م. ستاديا شيروبرو دو

 "؟ يديفهم يچطور"شد  رهياو خ به

من . ميكن يبچه م يكار رو برا نيما ا. كنميكه گفتم عمل م يزينوئله، من به هر چ". انداختدستانش را  ".دميصورتت د يتو كدفعهيكه  يترس"

 يهم داره كه من اونجا م گهياتاق خواب د كي تيسوئ نيگذاشتن، اما ا نجاياونها چمدون هامون رو ا. كه تو رو وسوسه كنم كنمينم يسع

 ".خوابم

 

 "واقعا ؟". اشته باشندتحمل وزنش را ند شيباعث شد كه زانوها يآسودگ

ما . بزرگه رييتغ كي نيا. ميازدواج نكرد "از ما قبال چكدوميه م،يدر موردش حرف زد گهيهمونطور كه با همد ن،يبب. دميقول م". زد يلبخند

 "باشه؟ م،يريم شيآروم پ

 .كرد دييبا سر تا نوئله

 ".نكرده بودم يزن هم زندگ كيبا  يحت "من قبال ،يه"چانه اش را در دست گرفت  دو

 ".يگذروندياما آخر هفته ها رو با اونها م "گفت . فكر باعث آرامشش شد ني؟ ا"واقعا

 ".دوبار اي كي". را باال انداخت شيشانه ها او

 ".هانتر يآقا يمعروف. نهاياز ا شتريب". زد يلبخند

 "؟يواقعا؟ به چ"

 ".نگنو رنگار بايهستن كه فوق العاده ز ييزنها تيزندگ يتو نكهيا"



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣ 

 ".كنهيتوجه م زايچ نيبه ا يدونستم كه كس ينم چوقتيه. هاه"

 ".كنندياونها م"

 .رفت نياز ب شياز ترس ها يشدو احساس كرد كه كم رهيمعتجبش خ يچشمها به

را  زيهمه چ يبه نوع نيبود كه تا به حال در آن قرار گرفته بود، اما آنها هردو با هم در آن قرار گرفته بودند و ا يطيشرا نيتر بيعج نيا ديشا

 .كرديآسان تر م

 "؟يگرسنه ا. مونده يچند ساعت باق يتا عروس". ديخود را عقب كش او

 .برود جيآن سرش گ ريبود كه از تاث كيها او را فرا گرفت، نزد يرا ادا كرد، تمام ترس ها و نگران "ع"كه حرف  يوقت

 .ه غذا دلش آشفته شدفقط از فكر كردن ب ".بخورم يزيتونم چ ينم"او گفت  به

 ".ميبر نجاياز ا ميساعت سه و ن "حدودا ديبا ؟يكنيچرا استراحت نم. باشه"

 ".شميآماده م". نگاه كرد شيساعت مچ به

 ".ينظرت رو عوض كن يتونيتو هنوز هم م". به سمت در رفت، بعد به پشت سرش نگاه كرد ".خوبه"

. پروا و مطمئن به نظر برسد يوحشت زده بودن، ب يبود كه بجا دواريام ".كار رو بكنم نيخواهم ا يمن م"سرش را حركت داد و گفت  نوئله

 ".شميآماده م"

شروع به قدم زدن كرد و به منظره  بايدر طول اتاق خواب ز نيبنابرا د،يرسيممكن به نظر م ريبود، استراحت غ دهيسه شب نخواب نكهيوجود ا با

را به برق وصل كرد، بعد لباسش  شيموها يحلقه كننده  يساعت قبل از زمان رفتن، دستگاه برق كي. شد رهياز پنجره خ رونيب يباور نكردن ي

 .كرد تا چروك نباشد يبررسرا 

بود كه در  يقيدقا نياز بهتر يكي. كرده بود دايلباسش را در بازار آوتلت پ. كرد ميرا ترم ششيرا حلقه حلقه كرد، آرا شيموها نكهياز ا بعد

 افتهي فيدرصد تخف 50قسمت  نيا " يتابلو ريكرده بود و لباس ز دايچهار بار كاهش پ متشيكه ق يطيآن هم در شرا. كرده بود ديعمرش خر

 .گرفته بود قرار "است

 .شده بود زانيآو يشفاف يها ستاليپارچه اش كر يكامل كه رو ينامتقارن و دامن يهمراه با لبه ا يرشته ا يبا بند ها. بود ديسف لباس

تصور  شيبه عنوان لباس عروس شهينبود كه هم يآن لباس نينكرده است و ا دايبوده است كه صاحبش را پ يلباس پرام نيحدس زده بود كه ا وا

 .كرد يم ييباياحساس ز ديرا باال كش شيكنار پيو ز ديكه آن را پوش يزمان كرد،يم

كه از  ينامزد يحالت گرفتند، دستش را به سمت حلقه  يبه خوب نكهيزد تا ا يرا مرتب كرد و به آن ها اسپر شيموها شيبا دستها نكهياز ا بعد

كه مراسم تمام شود، آن را  يوقت. كرد، بعد آن را در دست راستش فرو كرد يمكث. بود به دست نكرده بود دراز كرد دهيخر شيكه دو برا يشب

 .ازدواجش يحلقه  يپوشد، رو يدر دست چپش م

 .نزده اند يمورد با هم حرف نيبود كه در ا نيس كرد ااحسا كدفعهيكه  ،يزيچ

با هر قدم در آن فرو  شيصندل ها يعبوركرد، پاشنه  فيفرش لط يبه در اتاق خواب ضربه زد، او از رو يهمان موقع دو به آرام درست

 .رفتنديم
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 ".من آماده ام. سالم"كه در را باز كرد گفت  يزمان

 .برازنده شده بود اريبس. ديرسيبه نظر م ابيرنگش ز يدر كت و شلوار مشك او

 ".يخوشگل شد "زد  يلبخند دو

 .قرض گرفته بود چنگ زد يسيرنگش كه از كر ديساتن سف فيظر فياو به ك ".ممنون"

 "؟يازدواج فكر كرده بود يحلقه  دنيتو، امم، به خر"

 ".ست بشه تينامزد يحلقه تا با  دميخر ديسف يهستن، طال نجايا "قايدق". ديكتش دست كش بيبه ج دو

 .گرفت شيرنگ جلو ديسف ياز رزها و زنبق ها يدو دسته گل ديبگو يزيبتواند چ نكهياز ا قبل

 ".عروس خانم يهم برا نيا"او گفت  به

چشمانش از . ندگذاشت رياو تاث يبر رو متيگران ق يحلقه ها اياز اتاق مجلل هتل  شتريبه آن بود كه آنها ب شيجالب. انتظار گل را نداشت او

 دهيند يزيو با مالحظه بودن چ ياز دو جز مهربان. نكند هيتا گر ديآتش گرفت و با خود جنگ رديرا بگ شانيتوانست جلو يكه نم ييهجوم اشكها

 .اشك ها نبود نياو سزاوار ا. بود

 ييبودند و او با صدا يكوچك يسايآنها در كل هكدفعي. محو گذشت يتمام راه با حالت. او تشكر كرد و بعد با هم به سمت آسانسور رفتند از

 بندديم يمانيكه دارد پ دانستيمكث كرد م يكم "بله"قبل از گفتن . خواهد داشت يكه زنده هستند دو را دوست و گرام يموزون گفت تا زمان

 .تمام شد زيرا زمزمه كرد و همه چ يبعد كلمات. خواهد آن را بشكند يوجود م تمامكه با 

به اتاقشان  عشانيبا برگشتن سر نهايمحترمانه با شهود داشتند، كه همه ا يبعد صحبت رد،يگينفر دارد از آنها عكس م كيتوجه شد كه م نوئله

 .دنبال شد

 .و بعد در را باز كرد "حالت خوبه؟" ديپرس برديرا قفل فرو م ديكه كل يزمان دو

 ".من خوبم"

 چيگرفته بود، ه يجا شينامزد يرنگ ازدواجش كه در كنار حلقه  ديسف فيظر يحلقه  بجز. نداشت يتفاوت شيساعت پ ميبا ن احساسش

 كند؟ ياحساس دگرگون يقيبه طور عم ديبود؟ نبا ريچطور امكان پذ. او حاال ازدواج كرده بود. عوض شده زيوجود نداشت كه ثابت كند چ يزيچ

 "؟يخورد يزيچ شبيد" دياز او پرس دو

 "؟يچ"كه با او ازدواج كرده بود معطوف كرد  يازدواجش به مرد ياش را از حلقه  توجه

 "بوده؟ يك يكه غذا خورد يبار نيآخر. بگم گهيجور د كيبذار حرفم رو "

 ".پنج شنبه". ديرسيممكن به نظر م ريهم مثل خواب غ غذا

 ".ستيخوب ن "اصال نيا"

آن را پوشانده بود شد، همراه  يكه رو يهمان موقع بود كه متوجه ظروفدرست . برد يبزرگ اتاق غذاخور زيرا گرفت و او را به سمت م دستش

 .خنك شده بود خيپر از  يكه در ظرف يشامپان يبا بطر

 ".خودمون زودتر شام سفارش دادم يبرا نيبنابرا. ينخورد ياديز زيكه چ كنمياحساس م" گفت
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 دونميم". از آنها را به او داد يكي خت،ير وانياز آن را در دو ل يكم نكهياز ابعد . شامپان رفت و ماهرانه چوپ پنبه اش را باز كرد يسمت بطر به

 ".يروز ازدواجت بنوش يتو كميخواهد  ياما فكر كنم كه دلت م. و فقط نوزده سالته يكه حامله ا

تولدم هفته . سالمه ستيدر واقع، ب"زد  نگاه كرد، بعد به او لبخند كردنديبه سمت سطح آن حركت م كيبار وانيل يكه از انتها ييبه حبابها نوئله

 ".بود شيپ ي

 ".متاسفم، متوجه نشدم كه از روز تولدت گذشته". اخم كرد دو

 ".ستيمهم ن. دو ،يموضوع توجه كن نيانتظار نداشتم كه به ا "واقعا". ديرفت و خند نيكه داشت از ب ياز تنش يكم

 .اديز يلينه خ......  طيشرا نيما در اا شد،يبودند، او ناراحت م يزوج واقع كيآنها  اگر

 ".ما يو برا. تولدت، كه چند روز ازش گذشته يبرا".را باال آورد وانشيل

 .دياو زد، بعد از آن نوش وانيرا به ل وانشيل

در آن لحظه، شك . دبخاطر شامپان باش نيكرد كه ا يو نوئله فكر نم. نداشت يطعم خاص يدنينوش داد،يكه زبانش را غلغلك م ييوجود حبابها با

فكر . رديبگ دهيناد كرديرا كه در بدنش احساس م يكرد لرزش يگذاشت و سع نيرا زم وانشيرا احساس كند، ل يزيداشت كه بتواند طعم چ

 .دارد يو مطمئن نبود كه دو از او چه انتظار جيخسته و گ. خسته است يليخكه  كرد،يم

 .ا گرفتاو ر يدو بازو. پا و آن پا كرد نيا نوئله

 .بكند يفكر كرد كه اگر غش كرد چه غلط نيو به ا "حالت خوبه؟" ديپرس

 ".دمينخواب. حالم خوبه"

 .رنگ شده بود ديعمال سف د،يرسيبه نظر م دهيرنگ پر. كرده بود رهيچشمانش را ت يخستگ

 "؟يدراز بكش يخواهيم" گفت

 ".برهيخوابم نم"

 ".برو". به او وارد كرد يبه طرف اتاقش چرخاند و فشاراو را  ".يشد ريهم خوابت برد و غافلگ ديشا"

 ".يديزحمت كش يليتو خ شه؟يم يشام چ"به سمت او برگشت دوباره

 ".نگران اون نباش"

 يپنجه  يبعد رو. انجام دهد كرديم ديكه با يكار يخواست انجام دهد را بجا يرا كه م ينداشت كه بتواند كار نانيرا گاز گرفت اطم نشيپا لب

 .ديو گونه اش را بوس ".يمرس"بلند شد، و زمزمه كرد  شيپا

او را با  يخواهد سرش را بچرخاند تا بتواند لبها يكه دلش م ديحركت نگه داشت ودر آن لحظه دو فهم يرا ب شيلحظه لبها كيكمتر از  يبرا

 .خواست يبوسه ساده م كياز  شترياو ب نكهيفقط ا. لمس كند شيلبها

به او فشار كوچك . خوانده نشود يزيحال مواظب بود كه از صورتش چ نيبه سمت عقب بردارد، با ا يساند و باعث شد كه قدماو را تر ازين نيا

 .او به سمت اتاق خوابش رفت و در را بست نباريوارد كرد و ا يگريد
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گرفت، به سمت بار  دهيهردو را ناد. دو نفره كيشام رمانت كيشامپان كه درش باز بود و  يبطر كيبود، با  ستادهيا منيتنها وسط اتاق نش دو

شب  نيبدتر نيبا خود فكر كرد كه ا كرديرا باز م يبطر نيكه در اول يزمان. آورد رونيرا ب يسكيو يمحتو يها يكوچك رفت و تمام بطر

 .ديسركش كجايآن را  يداشته باشد و تمام محتو توانديكه م تاس يعروس

 :پنج فصل

فكر  كياما بعد .شهيكه شكمم داره كم كم بزرگ م كنميفكر م نيهمش دارم به ا"ر انگشتش چرخاند و چرخاند، گفت حلقه اش را دو نوئله

 "م؟يكرد يكار درست يكنيفكر م. رسهياز راه م گهيد

 .كرديم يرا ط ديرسياو م يخانواده  يكه به خانه  يابانينشسته بود و خ نيبه دو نگاه كرد، كه پشت فرمان ماش زد،يكه حرف م همانطور

 ".آسون بوده "حتما م،يايموضوع كنار ب نيبا ا ميكه تونست يوقت"

 ".بهشون بگم حامله ام ديبا نكهيبجز ا"

 ".گهيد ينه تا چند هفته "

 ".كه بهش فكر نكنم كنميم يدونم، دارم سع يم"

 ني، و به ا ديتخت خواب بزرگ دراز كش يعد از ازدواج، روب. كند يذهنش را پاك كند و در زمان حال زندگ نكهيا.... مورد خوب بود  نيدر ا او

به حمام رفت، و . رنگش را به تن داشت ديشب گذشته بود و او هنوز لباس سف مهيبه خودش آمد از ن يوقت. تواند بخوابد ينم "فكر كرد كه اصال

 .هشت صبح به خواب رفتساعت  كيو آنجا بود كه تازه نزد ديرا پاك كرد، بعد به داخل تخت خواب خز ششيآرا

خبر را به  نيرفتند كه ا يحاال داشتند م. در سكوت خوردند، بعد ظهر كه شد به خانه و شهر خودشان برگشتند ياز كافه ها صبحانه ا يكي در

 .دو برگردند ينوئله در آن بود را بردارند و به خانه  ليخانواده اش بدهند و چند چمدان كه وسا

 .دهديكارها را انجام م نيدارد ا "كه واقعا كرديكه او فكر نم يتا زمان د،يرسيحت به نظر مرا يكاف ياندازه  به

 ياش را صاف كرد و لبخند يشد، دامن كتان ادهينوئله پ. خانه شان نگه داشت يدو جلو د،يبه خانواده اش بگو ديبا يزيبداند چه چ نكهياز ا قبل

 .گرفت شيرا در پ رفتيكه به سمت در خانه م يزد و راه ياجبار

 ".سالم مامان"گفت  اديوارد شد با فر يوقت

زنگ زده بود تا مطمئن شود كه  "اما نوئله قبال. رفته بودند رونيبا دوستانشان ب شيتمام خواهرها. بار خانه ساكت بود نيا ش،يپ يهفته  برخالف

 .پدر و مادرش در خانه هستند

دونستم كه امروز با  ينم. اوه، سالم"متوجه دو شد  ".....برات يخواه يم ست؟يگرسنه ات ن.زميزسالم ع"آمد وگفت  رونياز آشپزخانه ب مادرش

 وزاون امر. خونه يپدرت داره كتاب م". دوباره به آنها نگاه كرد ".هستن نجايباب، نوئله و دو ا"گفت  اديلبخند زد، بعد با فر ".ينوئله هست

 ".هيكه چه جور يدونيموعظه داشته و م

كار رو  نيا تونستهيبهتر م ياز چه راه نهيتا بب كنهيم يدوباره اون رو بررس كنهيموعظه برگزار م كي نكهيبعد از ا"به سمت دو برگشت  ئلهنو

 ".بكنه

 .نمتيبيخوشحالم كه دوباره م". دستش را به سمت دو دراز كرد ".متينيبب يزود نيكه به ا ميانتظار نداشت"به سمت آنها آمد  پدرش
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 ".منون، آقام"

دو و من به .نبودم يسيكر شيپ شبيمامان، بابا من د" ديكش قينفس عم كيپس . حرف بزند ديبه نوئله نگاه كرد، و نوئله متوجه شد كه با دو

 ".ميو با هم ازدواج كرد ميالس وگاس رفت

 ".متاسفم كه بهتون دروغ گفتم "عد اضافه كرد را صاف كرد، ب شيگلو. شدند رهيباز به او خ يو مادرش كه شوكه شده بودند با دهان پدر

من . ديدخترتون رو سرزنش نكن كنميخواهش م. همه نظر من بود نهايا"پس به سرعت گفت . قرار گرفته بود يدر سكوت ناراحت كننده ا دو

 نيكه مسبب ا يو اون كس ديدرك كن كه دوارميام. كنه ديكه دوست نداره شما رو نا ام گفتيكردم كه متقاعد اش كنم و اون تمام مدت م يسع

 ".ديكن سرزنشكار هست رو 

 .دروغ نگفته است يزيچ يدرباره  "شد كه دو عمال قتيحق نيسپاسگذار بود و متوجه ا تشياز حما نوئله

 "از بچه ها ازدواج كرد؟ يكيازدواج؟ "گفت  يلرزان يبود كه به خودش آمد، با صدا يكس نياول مادرش

و بعد  ".اون حلقه منم ممكن بود باهات ازدواج كنم يباشه، برا". مادرش اول به آن نگاه كرد و بعد به دو. گرفت شانيجلو حلقه اش را نوئله

 "؟يخوشحال ؟يخواه يهست كه م يزيچ نيا". ديبعد نوئله را به سمت خودش كش د،يخند

 .وافقت باشدم توانديتنها جواب مادرش م يعنيممنون بود كه آن آغوش تنگ  نياز ا نوئله

 "؟يدخترم رو قبول كن تيكه مسول يآماده ا ؟يتو مطمئن". شد رهيبه دو خ پدرش

 يپس تا زمان. كنم يوجه ناراحتش نم چيمن هرگز و به ه. داره تيدونم كه دخترتون چقدر براتون اهم يم ونياست يآقا. "حتما"گفت  نانياطم با

 ".كنميم تيمواظبش هستم و ازش حما كشميكه نفس م

 يمتوجه شده است كه او برا يكس ايفكر كرد كه آ نياو به ا. ديرا بگو قتيكرده بود كه حق يدو سع گريبار د كي. منتظر جواب پدرش شد نوئله

 .نداده است يدوست داشتنش قول

 ".يوش اومدپس به خانواده خ"كردن دو ادامه داد، بعد دوباره دستش را دراز كرد  يبه بررس گريد ي قهيچند دق يبرا پدر

 ".آقا ،يمرس"

 .و كلوچه آورد موناديل شانيكردند مادرش برا ييراهنما منيشد، پدر مادرش آنها را به اتاق نش ينامشخص سپر يبا حالت يگريد لحظات

 ديما با. بگم ديها با يليبه خ. من ياوه، خدا. ميكاش ما هم اونجا بود. بهم بگو يعروس يرو درباره  زيهمه چ"نوئله را در دست گرفت  دست

 ".ميريباغ بگ يجشن تو كي ميبتون ديباب؟ شا ست،ين نطوريا م،يريجشن بگ

دخترش را از دست داده اشك در  يروز زندگ نيبود بزرگتر دهيكه فهم يوقت. زديحرف م يعروس يگوش داد كه درباره  ونياست نيبه ج دو

را  قتيبهتر از آن است كه حق. بهتر بود ينطوريداشت، اما ا يود احساس بدداده ب بياو و شوهرش را فر نكهياز ا. چشمانش حلقه زده بود

خواست كه در  يكردند و او نم ينم غيدر يكار چيبودند كه در كمك كردن به مردم از ه يآنها از آن دسته افراد. شوند متوجهبچه  يدرباره 

 .داشته باشند يكه آنها نسبت به دخترشان داشتند با او مشاجره ا يبرابر عشق و غرور

 شتريب "كه قبال نيبا گفتن ا يجواب داد و حت ويبالژ يدرباره  ياديز يو به سوالها. كه انتظار داشت مقاومت كرده بود يزياز آن چ شتريب نوئله

 .كرد ريرا جمع كرده است او را غافلگ شيزهايچ
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 يسع نياست، بنابرا ونيمرد مد نيمتوجه شد كه به ا. نوئله آماده كردبا پدر  ييروبرو يخودش را برا. رفتن آماده شدند يكه باالخره برا يوقت

 .نكرد كه از حرف زدن با او طفره برود

 .برد ياو را به گوشه ا گذاشتيم نينوئله را در ماش يچمدان ها نيكه پدر ج يبود كه زمان نيج نيدر عوض ا اما

من هنوز هم بچه  يكه اون از همه بزرگتره، اما برا دونميم". ديش فرو چكاشك از چشمان ".كنم مواظب دختر كوچولوم باش يخواهش م" گفت

 ".برام سخته نياما ا ،يهست يكه تو مرد خوب دونمياوه، دو، م. آوردم ايبود كه بدن يبچه ا نياول. ست

 ".كه مواظبش باشم دم،يقول م"او گذاشت  يشانه  يدستش را رو دو

 گهيد يزهايازدواج چ يتو. خوبه يليخ نيخواهد، و ا ينم يكه دار ييهايزيچ يكه اون تو رو برا دونميمن م "لبخند زد شياشكها نيدر ب نيج

 تياون باهوش و مسئول گم،يروبهت بگم، اما به هر حال م نهايدايفكر كنم كه نبا. نوئله فوق العاده ست. داره تياز پول اهم شتريهست كه ب يا

 ".اون هم قلب مهربونشه. كنهياز همه نگران م شتريمن رو ب كه هيزيچ نيو ا. ، دلسوز هم هست رهيپذ

 .كرده بود را پاك كرد دايپ ييرها يبرا يكه راه ياشك يكرد و تنها قطره  يمكث

 ".مواظب باش. موضوع باشه نيحواست به ا. رهيگيم مياون با احساساتش تصم. شكنهيم يكه سفت و محكم هست، اما به راحت كنهيفكر م"

 .نداشت يكه با هم گذاشته بودند راه يقلب نوئله در قرار. خطر است يقول ب نيدانست كه دادن ا يم ".ستمه"گفت  دو

 گرويهمد. هست كه برات دارم يحتينص نيبهتر نيا. ديايبر ب يزياز پس هرچ ديتون يم د،يدوست داشته باش گرويكه همد يتا زمان"گفت  نيج

 ".ديدوست داشته باش

 .رفت نشيكرد،و بعد به سمت ماش دييبزند با سر تا يحرف نكهيبدون ا دو

تنها  كرد،يرا بزرگ م يميكه ج يبود، زمان دهيبار طعمش را چش كياو . نداشت گرينه د. موضوع اعتقاد نداشت نياو به ا. كيرمانت يعشق. عشق

تواند او را نگه  يچگونه م دانستيكه برود چون نم او اجازه داد. سرسخت را تحمل كند يكه بچه ا رفتيدرخواست را كرد نپذ نيكه از او ا يزن

 .شكست او را نابود كرده بود. اردد

. بود يقو شهياو هم. هفته بود كي يعشق فقط برا. كنار آمده است زيبا همه چ يو متوجه شد كه به خوب كرد،يم ياز آن، از احساساتش دور بعد

 .شديدر آن مورد عوض نم زيچ چيه

 .را به داخل خانه ببرند ليوسا يپنج برابر نوئله چمدان ها را حمل كند، آنها توانستند با دوبار رفت و آمد تمام انستتويكه دو م يحال در

 نييپا نيبهت گفته بودم كه ا"گفت  داديشده بود را به او نشان م نيكمرنگ و بژ تزئ يبود و با رنگ آب يكه داشت اتاق بزرگ را، كه خال يوقت

پنجره را اشغال  ريز يبزرگ فضا يزيو م. شيبزرگ كه روبرو يقرار داشت، به همراه كمد واريبزرگ كنار د اريتخت بس كي ".دوتا اتاق هست

 .كرده بود

 رونيكه به ب يدوست داشته باش يخوان يدرس م يكه دار يوقت ديفكر كردم شا. بذارنش نجايسفارش دادم و گفتم ا شيپ يرو هفته  زيم" گفت

 ".ينگاه كن

طرف از  كيتوانست گلها و درخت ها و  ياو م ".يمرس"گفت  كردينگاه م بايز اطياو كرده بود؟ همانطور كه از پنجره به ح يكار را برا نيا او

 ".عاقالنه بوده يليخ نيا". ديرسيشكستن سكوت به نظر م يبرا يحرف زدن راه خوب. ندياستخر را بب
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 .اشاره كرد زيو به آن طرف م ".كتاب يهم از قفسه  نيا. كنميخواهش م"گفت  دو

 .كشو ها را پر كرده بود ريز يفضا ديرسيكه راحت به نظر م يچرم يصندل كيوجود دارد و  يكتاب يكه در هر طرف قفسه  ديخم شد و د نوئله

گرفته شده بود، طبق كفش ها در نظر  يبرا ييواردش شد و در آخرش طبقه ها شديبزرگ كه م يكمد. گذار بود ريبه همان اندازه تاث زين كمد

 ديكه با ييزهايچ يبرا يچند سطح ييسه دست كشو، و جا ف،يك يبرا ييآن را پر كند، بهمراه پاكتها توانستيم يزيصاف كه هر چ ييها

 .ديرسيبه نظر م يبراق بود كه در كنار چوب روشن عال يبه رنگ نفره ا يكه داخل كمد نصب شده بودند همگ ييزهايچ. شديم زانيآو

با  ييبايكه در آن سمت قرار داشت به اتاق خواب ز يدر. يخال يفضا يقرار داشت و كل نكيحركت كرد، آنجا دو س ييبه سمت دستشو او

 .ساده راه داشت يبزرگ و مبلمان اريبس يتخت

رو  نجايكه ا يديم حيجاگر تر. دميكرده م يرو طراح نجايكه ا يبشه اتاق بچه، بهت اسم كس نجايكه ا يدوست دار. يعوضش كن يخواه يم"

 يرو كه م يا گهيهركار د ايكنه، پرده رو نصب كنه،  يرو برات جا به جا كنه، نقاش ليوسا تونهيرو دارم كه م يمن كس ،يخودت درست كن

 ".اتاق كارم هست ياطالعات تو نيتمام ا. دهانجام ب يخواه

كرد كه آن فضا را با تخت خواب  ياو سع. اتاق بچه. چند لحظه صبر كرد يبرا را به او بدهد، نوئله زهايآن چ يخواست تمام يم "رفت، ظاهرا او

 .ديرس يبه نظر نم يواقع تيوضع نيدر مورد ا زيچ چيآن تصور كند، اما ه ليبچه و وسا

 يارش، خط اختصاصشماره محل ك ،يشخص يقرار داد، كه شامل شماره  ارشيكرد، او شماره تلفن ها را در اخت دايدو را در اتاق خوابش پ او

 .شديخواهد با آنها در تماس باشد م ياو م كرديكه فكر م يگريخودش ، طراح ، و هركس د

 .او به سرعت به سمت آنها رفت. پر شده بود ييزهايبود كه درون آن با چ يچرم يجعبه  نيهمچن آنجا

 ".با برچسب نوشته شده زيهمه چ يرو. ريخونه، كد دزد گ ديكل. نميماش يدكي ديكارت عابر بانك، دسته چك، كل"

بود كه لباس هام رو  نيا كردميم ديكه من با يتمام كار". روديم جياحساس كرد كه سرش دارد گ ".شلوغ بوده يليانگار سرت خ"گفت  نوئله

 ".جمع كنم

 ".تو هم هست، نوئله ياالن خونه  نجايا"

 .كند ياحساس راحت ييبايز نيبه ا ييدر جا يطوالن يمدت يكه برا كرديبود، اما او فكر نم نطوريا "بود؟ عمال "واقعا

 "دراز كنم؟ زيم يپاهام رو رو تونميكه م يپس گفت" ديپرس

 ".يبهش وصل كن يزيچ كي يتونيم ،ياگر دوست دار"

 ".ممونم شنهادتيحال از پ نيبا ا ستم،يراحت ن ينطوريا" ديرا عقب كش خودش

. كند ريرا راحت و دلپذ زيكه همه چ كرديتالش خود را م ياما دو تمام. ديرسيو سخت به نظر م بيعج ني، ا"باشه، مطمئنا. لبخند زدند گريكدي به

 .بود دهيند تيجز حما يزيبود از او چ دهيبچه فهم يكه درباره  ياز زمان

 "؟يچرا تا حاال ازدواج نكرد. يهست يآدم خوب "تو واقعا" گفت

 ".دمدر واقع، االن ازدواج كر"پوزخند زد  دو

 ".اوه، من ؟يچ"
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 "رفته؟ ادتينشده  يچيهنوز ه"

 ".ييجورا كي"خود او هست؟  نيا ايآ. ازدواج كرده بود. انداخت و به حلقه اش نگاه كرد رينگاهش را به ز نوئله

 ".يكنيبهش عادت م". او گذاشت يشانه  يدستش را رو دو

آغوش  كياو االن . شود كلمات را گم كرد كيد كه چقدر دوست دارد تا به او نزدمتوجه ش ياما وقت د،يبگو يزيكرد و خواست چ دييبا سر تا او

به  زيكه همه چ ديخواست كه دو او را كنار خودش نگه دارد و بگو ياو دلش م. خواست كه آن از طرف دو باشد يم "خواست و مخصوصا يم

 .....او را داشته باشد  ديقلبش گوش دهد و شا يو به صدا رديخواست قدرت او را قرض بگ يخواهد رفت، دلش م شيپ يخوب

 .به درونش رسوخ كرد آب دهانش را فرو داد قتيكه حق يخواست؟ وقت ياو چه م ؟يچ

 .خواست كه دو او را ببوسد يم او

 يبوسه  كي د،يشا. "نااوه، مطمئ. در روابط آنها وجود ندارد يبوسه ا چيه دن؟يبوس. قدم به عقب برداشت كيكننده بود، او  ريفكر غافلگ نيا

 .آن اجازه را نداشت. لب ياما نه رو. گونه يدوستانه كوتاه رو

 "حالت خوبه؟" ديپرس دو

 يتو كنميم يمن، اممم، سع"و به جعبه اشاره كرد  ".ممنونم نهايا يهمه  يبرا"را صاف كرد  شيبعد گلو ".خوبم"گفت  يخش دار يصدا با

 ".كنم تيرعا ديخر

كه كلمات را گم  ديرسيبه نظر م ".....طيشرا نيدر ا"ينيبب ديهم هست كه با گهيد زيچ كي"بعد گفت  ".ستمينگرانش پول ن"با تامل گفت  دو

بكنم، اما  يخواهم اونجا رو اتاق باز يكه كنار استخر هست، من م يخانه ا يتو كرد،يم يزندگ نجايا يميج"نبود  يآدم نطوريكرده است، كه دو ا

من . يو نگه دار يبچه بردار ايخودت  يبرا يباشه كه بخواه يزيچ ديشا ينياونجا رو بب يبخواه ديفكر كردم كه شا ان،يرگرها بكا نكهيقبل از ا

 ".خودم برداشتم يرو برا ييزهايچ كي "قبال

 .شده بود ديافكارش ناپداز  "آمده بود و حاال عمال شيپ شيبود كه برا يتمام اتفاقات لياو دل. روزها به او فكر نكرده بود نيا. يميج

پس عشق چه . كه داشته عشق نبوده است يآن احساس "او را فراموش كرده بود، ظاهرا يراحت نياگر او به ا. گناه درونش را پر كرد احساس

 است؟ يمتوجه بشود كه واقع ديبا يدارد و چه جور ياحساس

 "....هست ياگر زمان بد"شروع كرد به حرف زدن  دو

 ".ممنونم شنهادتيز پا. نه، خوبه"

تخت  كيبزرگ بود و  يونيزيتلو يروبرو يمبل. آن قرار داشت يكامل در انتها يبود كه حمام يآنجا اتاق باز و بزرگ. رفت رونيدنبال او ب به

 .قرار گرفته بود واريكنار د

وجود  يزياز احساسات شد، اما چ ياو منتظر موج .طبق ها قرار داشت يبود نگاه كرد، چند مدال رو واريد يكه رو ياسپرت يبه پوسترها نوئله

 .رفته بود نيزود از ب يليبود كه خ يمرد جوان يبرا يفقط ناراحت. نداشت

كه ده سالش بود،  يوقت. ها بود نيعاشق ماش شهياون هم"به سمت آنها رفت، دو گفت  يكوچك در كنار پنجره قرار داشت، وقت نيمدل ماش چند

 ".دونست ياونها م ياز من درباره  شتريب
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وجود  ييعكس شخص چيآنجا ه. ديخود اضافه كند به آن دست كش ونيكاله اسپرت را به كلكس نكهيرا برداشت، و بعد قبل از ا نيدو ماش نوئله

 .به سالنامه اشاره كرد. باشد يقابل توجه ا زيآنها چ يو راننده  نهايكه ماش كردينداشت، فكر نم

 "؟يخواه يدت نمخو يها رو برا نيا" ديپرس

 .سرش را حركت داد دو

 سنينويكه مردم م ييزهايچ. دارميرو هم نگه م نهايمن ا"از طرف دوستانش است، گفت  غاميكه پر از پ دياز آنها رفت و د يكيبه سراغ  او

 ".اديها خوشش ب نيممكنه از ا يميدختر ج ايپسر . دهيبه آدم م يشناخت خوب شهيهم

 ".ذارميم نهايا نياز كجا گرفته شدن، اونها رو هم ب دميكه فهم يو وقت كنم،يرم كه اونها رو مرتب مدا ييمن عكس ها. باشه"

 ".خوبه يليخ نيا"

 .به داخل خانه برگشتند آنها

 ".يخونه بمون يكه تو يداشته باش يفرصت كيكه تو  م،يسفارش بد نجايمن فكر كردم كه امشب شام رو هم" گفت

 "؟يخواه ينم يزيتو چ كنم،يو شام رو هم خودم درست م ديخر رمين فردا مم". كرد دييبا سر تا او

 ".يكه غذا درست كن ستين يازين"

 يليداده، من خ اديرو  يمادرم بهمون آشپز "گذاشت  نتيكاب يآورده بود را رو يميكه از اتاق ج ييزهايچ ".رو دوست دارم يدر واقع آشپز"

 ".وردنهاما غذاهام قابل خ ستم،ياهل تجمالت ن

 ".رميگ ينم راديا "كال اد،ينم ادميخوردم رو  يخونگ يكه غذا يبار نيآخر. درست كن يپس اگر دوست دار"

 .دارند يگريد يكه استعداد ها ستين يشك. كرده ينم يو مرموز آشپز بيپس آن زن خوش ترك. جالب است يليخ نيفكر كرد، كه ا نوئله

 "خونه؟ يايم يچه ساعت "معموال"

 ".ساعت شش "ابيتقر"

 ".ميخور يم ميپس شام رو ساعت شش و ن"

 .بوده سشياواخر، رئ نيكه، تا هم يآن هم با مرد يخانگ اريبس يمكالمه  نيداشتن ا..... است  بيعج يليخ نيا

 ".بگو يداشت ازياگر به كمك ن. ينيرو بچ لتيو وسا يتا راحت به كارات برس رميپس من م"گفت  دو

 ".ممنون. "حتما"

روابطشان با گذشت زمان راحت  ايآ. با ادب بودند اريبود، آنها هردو بس بياندازه عج نياو هم به هم يبرا نيا. به خلوتگاه خودش برگشت ود

 كنند؟يم يبا هم هستند احساس راحت نكهياز ا چوقتيآنها ه ايآ شود؟يتر م

به  نكهيا يبجا. آمده بود شيپ شيبود كه برا يزيحال، چ نيبا ا. كردهيمتصور  شهينبود كه او هم يازدواج نيفكر كرد كه ا گريبار د كي نوئله

فكر كند كه چقدر خوش شانس بوده  نياست كه به ا دهياالن زمانش رس ديمتفاوت باشد، شا زيخواست همه چ يفكر كند كه چقدر دلش م نيا

سرگرم كننده و مطبوع كند شانيهردو يل را برادو سا نيبكند تا ا توانديم ييچه كارها نكهيازدواج كرده است و ا وكه با د . 

 يلوف و پوره  تيدرست كند م شييغذا نيمردها دوست دارند را به عنوان اول يهمه  كردميكه مادرش ادعا م ييگرفت تا غذا ميتصم نوئله
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كوچك توت  كيك كي.، به همراه ساالدآنها را با غذا مخلوط كرد نيرا دوست داشته باشد، بنابرا جاتيمطمئن نبود كه دو سبز. ينيزم بيس

 .را دوست نداشت آن باشد كيگذاشت، تا اگر دو ك زريفر يتو يبستن كيدسر آماده كرد و  يهم برا يفرنگ

ن، بعد از آ. كند دايو داروخانه را پ ييخشك شو نيكتريمثل نزد ييزهايدو گذراند تا چ يبا محله  ييصبح را به آشنا يكرد، و مابق ديزود خر او

 .تنها "تنها، كامال. ستاديا يخودش م يپا يرو ديبا

 .اديز يلينه خ....  نجاياما ا. نفر بود كي شهيپدر و مادرش، هم يدر خانه . خودش داشته باشد يخانه برا كيعادت نداشت كه  او

 ديدو از در وارد شد، مطمئن نبود كه چه با يا وقتبود تا بتواند با او حرف بزند، ام يشد كه مشتاقانه منتظر آمدن دو است چون باالخره كس متوجه

 .ديبگو

 يدرست به نظر نم نياما ا. ديمادرش پدرش را بغل كرد و بوس افتاد،ياتفاق ن نيشب نادر ا كي. دنديرسيبا هم از راه م "و مادرش معموال پدر

 .كنديم يباز لميانگار كه دارد ف د،يرسيظر مبه ن بيكه گذرانده بود هم عج يروز يدرباره  دنيلبخند زدن به دو و پرس. ديرس

هست كه،  نيمنظورم ا". و به كت و شلوارش اشاره كرد "؟يكنيلباست رو عوض م "تو معموال شه،يآماده م گهيد ي قهيشام تا ده دق"گفت  نوئله

 "شام رو نگه دارم؟ اي ؟يوقت دار

 "م؟يخونه شام بخور يتو". داد و كراواتش را شل كرد هيتك نتيبه كاب گذاشت، نيزم يو سامسونتش را رو ".كنميلباسم رو عوض م "بعدا"

لباسش را باال زد،  نيبعد به سر كارش برگشت، دو آست رسد،يكه كتش را درآورد فكر كرد كه او خوب به نظر م يوقت. كرد دييبا سر تا نوئله

 .گونه و چانه اش بود را دوست داشت يكه رو يشيرنوئله ته . ديرسيو چروك داشت، اما هنوز جذاب به نظر م نيچ يصورتش كم

 ".كردم دايداشتم پ ازيرو كه ن يزهايچ شتريمن ب"

 .و مشتاقانه به او چشم دوخته بود "؟يدار يچه احساس" ديپرس دو

عالئمش  يدونم كه از ك ينم. كنميرو احساس نم يزيراستش، چ" ديبه شكمش دست كش "منظورت بچه هست؟"اوه .... يزيچه چ احساس؟

 ".وقت گرفتم نهيمعا ياز دكتر برا. بپرسم يزيو دوست ندارم كه از مادرمم چ شه،يشروع م

 "؟يك. خوبه"

 .او گفت به

 ".من هم جالبه يموضوع مربوط به هردومونه ، اون اطالعات برا نيا. اميمن هم باهات م "گفت  دو

 ".يكار رو بكن نيكه ا ستين يازين"او برود؟  با

 ".يدار شيكه در پ ييكارها يهمه  يخواهم اونجا باشم برا يمن هم م". زد لبخند

 ".كار رو انجام ندادم نيچون فقط تا به حال ا. ترسميم كميكه  كنمياعتراف م. خوبه يليخ. باشه". كرد جاديگرم را در دلش ا ياو احساس يحرفها

 ".نطوريمنم هم"

تمام  شيكه حرفها يوقت. افتاده است يچه اتفاقات شيگفت كه آن روز در اداره برا شيدو برا. گرد نشستند زيشام را آماده كرد و آنها پشت م او

خوشم  ياضياز ر"داد  ينيچ شينيبه ب ".ترم تابستونه ثبت نام كردم، درس حساب ديفزانسيل و انتگرال رو برداشتم يمن برا"شد، نوئله گفت 

وحشتناكه، سه ساعت در روز  يشش هفته ا يدوره  كينم و اون رو از سر راهم بردارم، گرفتم كه سخت درس بخو مياما الزمه، پس تصم اد،ينم
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 ".شهياز دوشنبه شروع م. هست، و چهار روز در هفته

 ".يدار شيدر پ ياديز ليفرانسيپس حساب و د"

 ".شهيتموم م كه اواسط آگوست گم،يكه داره فكر كنم، اما همش به خودم م ييخواهد تا به مشق ها يدلم نم دونم،يم"

كالج  يكه رفت ياما نگران نباش، اگر زمان. معتاد شدم تيبه آشپز "من رسما". ديلوف را بر تياز م گريد ي كهيت كي ".هيعال نيا"گفت  دو

 ".بدون كه درست مقدم تره ،يوقت ندار يكاف يبه اندازه  يديد

 ".و بچه"

 ".ادينم ايبه دن گهيبچه تا سال د"

 ".مارچ باشه ليفكر كنم موعدش اوا". كرد دييبا سر تا او

 ".يبش ليفارغ التحص گهيد ي هيو ژانو. يريبگ يبعد ترم بهار رو مرخص ،يرو بر زييترم پا يتونيپس م"

 يتو شينگهدار يشش ماهشه؟ برا گردميكه به كالج برم يوقت... يرو دوست دارم، بچه چ نيا". موضوع فكر نكرده بود نيحد به ا نيتا ا او

 ".نهينوه اش رو هر وقت كه خواست بب نيمامانم دوست داره كه اول م،يدار سامونيكل يخوب تو يليخ يبرنامه  كي. ستين يمشكل روزها

 .كه بخواهند از االن با آن روبرو شوند ديرسيبه نظر م اديز كمي نيا ووهااا،

 يمامانم امروز زنگ زد، اون هنوز هم م"ضوع را عنوان كند كرد كه از تمام ذهنش استفاده كند تا مو يسع "حرف از مامانم شد"گفت  نوئله

 ".بشه يزيبراشون برنامه ر ديهست كه با ييزهاياما چ ره،يجشن بزرگ بگ كيخواهد كه 

 ".انجام بده يخواه يكه م يدم هركار ينم تياهم زهايچ نيبه ا ادينوئله، اما من ز هيفكر خوب"

 .شد ريغافلگ يكم كرديم يديانقدر احساس ناام نكهياز ا"ست؟يبرات جالب ن "الك " ديپرس.ازدواج آنها يعني "زهايچ نيا"

 ".يكارها رو انجام بد نيفكر كنم برات سرگرم كننده باشه كه ا"

دو اما مثل . دوست داشته باشند كه كمكش كنند يسيو كر چلير ديشا. ييكارها را دوست دارد اما نه با تنها نيفكر كرد كه ا يبا ناراحت نوئله

 .را تمام كرد شيدر آخر، او هم غذا. شوند ينم

 گفتم،يموضوع رو م نيا "قبال ديمن با". چنگالش را كنار گذاشت و به او نگاه كرد ".خواهم ازت بپرسم يهست كه م يزيچ كي"گفت  دو

 "؟يصحبت كن يميج يمشاور درباره  كيبا  يدوست دار

 ور؟مشا شيكه نوئله بره پ كنديم شنهاديدارد پ او

 ".حالم خوبه"دو گفت  به

 ".نه ايدرست هست  نهايا يبا وجود بچه و همه  ستم،يمطمئنم ن. كنم دايبرات چندتا مشاور پ تونميم"

حرف  زهايچ نيا ياون درباره ازدواج و همه . يدونيبودم، خب، تو م يميمدت با ج كي يكه برا دونميم. يمرس" ديجرعه آب نوش كي نوئله

 ".ميبود گهيعاشق همد "كنم كه ما واقعا ياما من فكر نم". را صاف كرد شيگلو "......اما زد،يم

 ".ميموضوع حرف بزن نيا يدرباره  ديمن نبا"گفت  يبا بدخلق. اش جابه جا شد يصندل يرو دو

خواست باور كند كه آنها  ياو م ايآ د؟كرياو را ناراحت م نيا ايبود؟ آ نياما چرا؟ چون در روابطش با برادر او واقع ب. ديرسيناراحت به نظر م او
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 مرد آن هم بدون آن كه مطمئن باشد عاشقش است ناراحت بود؟ كياز رابطه داشتن او با  ديشا ايبودند؟  گريكديوار عاشق  وانهيد

 ".خواهم يمعذرت م شيشاپيپس پ. از كارهام رو آوردم خونه كمي"برد  شخوانيبلند شد و بشقابش را به سمت پ ".بود يشام عال"گفت  دو

 .نديكرد كه آن شب دوباره او را بب ينوئله فكر نم. با گفتن آن حرف رفت و

آنها بعد از  يموضوع توجه نكرده بود كه زندگ نيبه ا چوقتيو ه. كننديم ياست كه آنها با آن زندگ يزيچ نيا. جدا از هم يكرد، زندگ فكر

 يگم شده است، و با مرد بايبزرگ و ز يخانه  نيكه در ا كردياو احساس م. تنها باشد.....  كه انقدر كرديازدواج چگونه است، او هرگز فكر نم

 .آن انجام دهد يخواهد برا يم يگم شده و تنها و مطمئن نبود كه چه كار. به كار او داشته باشد يخواهد كار ينم اديكه ز كنديم يدگزن

 :شش فصل

 نييكه نوئله پا ديشد و د منيوارد اتاق نش. پر كرده است يقيبلند موس يمتوجه شد كه خانه را صداو  ديدو ساعت زودتر به خانه رس "بايتقر دو

 .زنديرا ورق م شيبرگه ها يبزرگ را به دست گرفته و به آرام ينشسته است، كتاب نيزم يمبل رو

. دو بنده و شلوارك به تن داشت ينش شده بود تاپهفته بود كه ز كيكه كمتر از  يبود، امروز، كس دهيد شبيكه د يبا لباس سنت يزن يجا به

هر پسر  يكرد كه او آرزو قيتصد يديبا نا ام. ديجو يسرش جمع كرده بود و با كش بسته بود و آدامس م يرا باال شيبرهنه بود، موها شيپاها

 .بزرگ شده بود كه بهتر بداند يافك ينداشت، او به اندازه  كرديكه احساس م يزيچ يبرا يبهانه ا چياو ه يعني نيا. است يبچه ا

از وسط اتاق عبور كند و او را در آغوش بكشد و بدون فكر او را ببوسد  نكهيبه ا لشيم يرو يرياطالعات تاث نيكه ا ديرس يبه نظر نم هنوز،

كند پس  يدستش را دراز م شود،يتر م كيو نزد كندينگاهش م رهيخ كند،يم ختهيشده و نوئله او را بر انگ مياو را تصور كرد كه تسل. داشته باشد

 .....آنها 

 يزينه چ. است يكرد، كه ازدواجشان ظاهر يادآوريبه خودش . كند رونيوسوسه كننده را از ذهنش ب ريرا مجبور كرد تا آن تصو خودش

 .از آنگونه رفتارها دست بكشد دياو با. بداخالق بود يكاف يبه اندازه  شبيبعالوه، او د. شتريب

كرده كه او و برادرش عاشق  يحرف بزند خارج از برنامه بود، و حاال كه او اعتراف كرده بود كه فكر نم يميج يدرباره  نكهيكردن او به ا مجبور

 .كرديم ياحساس نادان شتريب يهم باشند، او، دو، حت

در  ،يعنياز دست دادن برادرش در هم نشكسته است  او با نكهيدانستن ا. نه ايكار را كرده بود تا فقط متوجه شود كه او ناراحت هست  نيا او

 .داشت ازيمشاور ن كيبود كه به كمك  ياو خودش كس ديشا. در دسترسش خواهد بود شترياو ب ده،يچيپ ينوع

 .افتاد نيزم يو كتاب رو ستاديا شيپاها يرو د،يپر شينوئله از سر جا. آن را كم كرد يسمت ضبط صوت رفت و صدا به

 ".ستميمن آماده ن" ديتاپش دست كش يرو د،يدست كش شيبه موها ".خونه يزود اومد"آشكارا وحشت زده بود  "!دو "گفت  نوئله

 ".يوجود نداره كه براش آماده بش يزيچ. يكنيم يزندگ نجايتو ا"كرد  يادآورياو  به

 ".لباس هام رو عوض كنم رميم". اش جمع كرد نهيس يرا رو شيو دست ها "شام"

 ".يخوشگلتر شد ينطوريا. يمن انجام بد يكار رو برا نيكه ا خواهد ينم"

 .ختندير شيدور شانه ها شيسرش برد و كش را در آورد، موها يبعد دستش را باال. كرد لبخند بزند، بعد در مانده شد يسع نوئله

كرد كه  دايپ ازين كدفعهيكولر روشن بود، دو  ه،نكيبا وجود ا. ديرسيجذاب به نظر م اريكه همان لحظه به وجود آمده بود بس يدرهم و برهم نيا
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 .لباسش را باز كند و كراواتش را در آورد ييباال يدكمه 

 ".گرفتم يزيچ كيبرات "گذاشته بود رفت و آن را به سمت او گرفت  منياتاق نش يكه كنار ورود يسمت بسته ا به

 "من؟ يبرا ؟يجد"كرد  ييدهانش خودنما يرو ينوئله به بسته دوخته شد و لبخند يچشمها

 .بردارد زيكه به طرف آن خ گرفتيخودش را م يرا پشتش برد، انگار جلو شيدستها

 ".تولدت رو از دست دادم نكهيداشتم از ا ياحساس بد"اعتراف كرد  دو

 .و شودآنها االن روبر يخواست كه با تمام يشب قبل، و بعد مكث كرد، دلش نم يكردن برا يشروع كرد به عذر خواه بعد

 .نديدو را بب يگفت كه دوست داشت زودتر كادو يرا در حال نيا ".يريبگ يزينبود كه چ يازين"مودبانه گفت  نوئله

بگم كه دوست  تونمياما من م ،يگيخوب رو م يحرفها نيا يهمه ". گذاشت زيم يو بسته را رو ".يستيمورد خوب ن نيدر ا يليخ"گفت  دو

 ".ياره كنو جلدش رو پ يايزود ب يدار

االن پدر  يحت. شدميم دارياز خواب ب سمسيبودم كه صبح كر يكس نياول شهيهم. اديخوشم م زياز سورپرا"به او نگاه كرد و لبخند زد  نوئله

 ".نشم و جعبه ها رو تكان بدوم داريبذارن تا ساعت پنج صبح از خواب ب يزمان تيمحدود ديمادرم با

 ".تظر نذاشتهبه جز خودت تو رو من چكسياالن ه"

و پوشش دور جعبه را كنار زد، در عرض چند لحظه، در جعبه را باز كرده بود و به لپ  ".ياگر مطمئن"گفت  زديزانو م زيم يكه جلو همانطور

 .شده بود رهيگرفته بود خ شيكه او برا يتاپ براق، نقره ا

 يپس م م،يخونه دار يتو يپر سرعت رلسيما وا. داره رلسيو وا ،يراون رو به كالست بب يتونيداره، پس م يوزن كم"رفت  يبه سمت صندل دو

 ".كنار استخر يحت. يداشته باش يدسترس نترنتيبه ا يكه هست يياز هرجا يتون

 .ديكش ديصفحه كل يآن را باز كرد و دستش را رو او

 ".بگم ديبا يچ دونميمن نم ه،يعال يجد ،يجد نيدو ا "به طرف او برگشت  ".رو چك كنن لشونيميهمه دوست دارن كنار استخر ا. درسته"

 ".يرو داشته باش شيكيكه  كردميفكر نم". اش را باال انداخت شانه

 ".يمرس. هيعال نينداشتم، ا"

 يمهمون يمن درباره . يكرد ريتو من رو غافلگ". كرديم ياحساس ناراحت ".ناراحتت كردم شبيدونم كه د يم"اعتراف كرد  ".كنميخواهش م"

 ".ذاشتميتو م يهمش رو به عهده  ديمن نبا. فكر نكرده بودم زهايچ نيو ا

به سمت  شيگذاشت، و با زانوها يلپ تاپ را كنار. صورتش شكوفا شد يگرم رو يلبخند. از هم باز شد يگشاد شدند و دهانش كم چشمانش

 .را بوسد شياو گذاشت و خم شد و لبها يپاها يرا رو شياو رفت، دستها

 ".يهست يخوب يلياواخر بهت نگفته، كه آدم خ نيا يكس ".يمرس"گفت  دوباره

تا  ديخواستن درونش را پر كرد، خود را عقب كش. كردياحساس م شيلبها يرو دياو خودش را عقب كش نكهيبعد از ا ينرم حت يفشار دو

 .خودش را كنترل كند

 .قدم به سمت عقب برداشت كيو  ستاديا ".اوه"
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 "......خواستم كه ينم. خواستم تشكر كنم يقط ممتاسفم، ف"گفت  نوئله

 .به سمت او حركت داد يرا به طور مبهم دستانش

 ".نداره يكه مورد دنيبوس م،يما ازدواج كرد. نكن يعذر خواه"گفت  يبعد با مهربان. گفت يزيچ يگناه درون دو را پر كرد، به آرام احساس

 ".از قرارداد هست يبخش نيا ،يخواه يرو نم نيكه ا ياما تو گفت"

 .دو سال دوباره تجربه نخواهد كرد نيكه او در ا يزيچ زد،يرابطه داشتن حرف م ياو داشت درباره . رابطه

كه احساس تعهد  ميخواه ينم. يكنم تا تو رو تحت فشار بذارم كه با من رابطه داشته باش يمن گفتم كه باهات ازدواج نم "كرد  يادآورياو  به

همون طور . دنيو با بوس م،يكن يباهاش احساس راحت ديداشت، با ميبرخورد خواه گهيما با هم د. ميكنيم يخونه زندگ كي يتو ما م،يداشته باش

 ".ميمثل اون هم رفتار كن ديبا. ميهست، ما تازه ازدواج كرد داياز مفهوم كلمات پ هك

 "بود؟ نيتمر كيتشكر  يپس اون بوسه " ديپرس نوئله

 ".خواهد ياگر دلت م". خنده اش را گرفته است يود كه دو فكر كرد كه او جلوب شيدر صدا يزيچ كي

 ".ميسيفكر كنم بهتره اونها رو بنو. ميدار يا دهيچيپ يليخ نيقوان"ديآه كش نوئله

 ".نفر بتونه اونها رو برامون رو بالش بدوزه كي ديكار كنم، شا يچ تونميم نميبب "را از نگاهش خواند، به او گفت  يشوخ

 ".ميكه دربارش حرف بزن ميدار يزيچ كي ميبا هم هست يحداقل وقت ،يدونياما خوبن م"

 .تواند آن را تصور كند يفقط م او

 ياو گذاشت، خم شد و به آرام يشانه ها يآنها هست را درست كند، به سمت او رفت، دستانش را رو نيكه ب ييزهايگرفت كه تمام چ ميتصم دو

 .او برد يلبها كيرا نزد شيلبها

 ".شده تولدت مبارك ريد كمي نكهيبا ا. كنميخواهش م" گفت

بودند و در  رهيبلند و ت يكننده ا ريبه طور غافلگ شيمژه ها. نديداده بودند بب لياو را تشك هيرا كه عنب يآب يتوانست انواع رنگها يم كينزد از

 .شديم دهيكك مك د يدهانش كم يگوشه 

كه  گفتيمردانه بود به او م ارياز وجودش كه بس يبخش. كه در بدن او بود را احساس كند يرا بشنود و تنش نشدينفس كش يصدا توانستيم او

با  توانستياو م ست،ين يميوار عاشق ج وانهيكه او د داديبود كه نشان م يزيآن، آن چ ديشا. رديپذيمرد را م كياست كه  يزن ينشانه ها نيا

 .از جمله او. ...رابطه برقرار كند يگريدهركس 

بود كه او بچه  نيمهم بود، ا اريكه بس يزيچ. نوئله از هر نظر اشتباه بود. داشت ازين شيدر زندگ گريد يفاجعه  كيچون او به .... است درست

مرد نوئله با او بوده،  يميكه ج يداشته باشد كه زمان اديرا به  نيبا ا افتد،ياتفاق ب ندهيكه ممكن بود در آ يزيهرچ. كرديبرادرش را با خود حمل م

 .دو بود كه برادرش مرده است ريتقص نيو هنوز ا

 ".فوق العاده ات ي هيهد يبرا يمرس "آورد، نوئله گفت نييكه دستانش را پا يزمان

 "؟يبخور كمي يدوست دار. درست كردم ينيبادام زم يكره  يكلوچه "

 ".منه يمورد عالقه  يزهاياز چ يكي. "حتما"
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 ".نطوريمنم هم". لبخند زد او

 كرديكه او تصور م يزيآن چ هينوئله شب. رديبگ دهيخود را كرد تا اندام او را ناد يدو به دنبال او رفت و تمام سع. به سمت آشپزخانه رفت او

بود،  تهانطور كه مادرش گفباهوش، بامزه، و هم. اما عاقل و با استعداد بود شديخوشحال م هيهنوز جوان بود و با هد. او بر خالف آنها بود. نبود

 .رساندن به او بود بيخواست انجام دهد آس يكه م يكار نيآخر. داشته باشد اديآن را به  دياو با. نبود يقو كرديآنطور كه فكر م

 ".كنميم يحسود يليمن خ"گفت يل يل كرد،يم ييكه نوئله او را به سمت خانه راهنما يزمان كشنبهيروز  صبح

كنم كه  يفكر نم. يرو عوض كن يكه با اونها هست ييحداقل در هر ماه دوبار كسا يتو دوست دار. يمتنفر نيتو از ا. يكنينم"به او گفت  نوئله

 ".ينفر ساكن بمون كيجا و با  كيسالها  يتا برا يداشته باش يآمادگ

 ".هيخونه عال نيدرسته، اما ا"

 ".كنهيب مرو انتخا يفوق العاده ا يطراح ها "دو واقعا"گفت  نوئله

 ".ها مال مادربزرگش هست قهياز عت يبعض". بود دهيكند را د يدگيكه آمده بود به اتاق كنار استخر رس يبار زن نياول يگذشته برا يهفته  در

 يو نم ديگوبه او خوشامد ب ييآشنا يبا چهره  دينوئله سردرگم بود وكه با د،يايخواهد به آنجا ب يزنگ زده بود و گفته كه م يل يكه ل يزمان

 آنجاو از آمدن آنها به  نديرفته بود تا خانواده اش را بب سايگذشته او دوبار به كل يدر هفته . استرس را تحمل كند نيا ديدانست كه چگونه با

 .كند يريجلوگ

را  لشياز وسا يشد و بعضاش در اتاق خوابش نبا يشخص ليحاصل كند كه وسا نانياطم نكهيا يعنيخانواده در خانه اش  ياز اعضا يكي داشتن

 .كه در اتاق دو هست بگذارد يدر كمد

فكر  يدگيچيبروند و در كنار استخر عصرانه بخورد به، پ يپشت اطيتا به ح شدندينشان داده بود و خارج م يل يخانه را به ل يكه تمام همانطور

 .كرد

 .حمل كنمرو ت نيتونستم ا يم. اگر فقط مجبور نبودم كه ازدواج كنم"گفت  يل يل

 .ذرت دراز كرد يها پسيچ يو دستش را به سمت كاسه  دينوش شيجرعه از سودا كي

 ".يرو داشته باش ينوع زندگ نيا يتا بتون يدار ازيكار خوب ن كيبه . كالج يريخوبه كه م نيا"

رو  نيا يكه تصادف كرد يتو از زمان. نمبخو يكه چه رشته ا رميبگ ميتا تصم كنميم يهنوز دارم سع. دونم يم".انداخت شينيبه ب ينيچ يل يل

 "؟يكه پرستار بش يخواه يهنوز هم م. يدونيم

 ".جبر. كنمياز دوشنبه ترم تابستونه رو شروع م". كرد دييبا سر تا نوئله

 "ماه عسل؟ يبر يخواه ياما مگه نم. اااه"گفت  يل يل

كه از كارش دور  ستيدو ن يبرا يزمان خوب نيا"ه بود گفت كه احساس نكرد يعاد ياو با حالت. نوئله به سرعت فكر كرد. ووووپس

 ".ميريم "بعدا. ميكن يزيبرنامه ر نيمثل ا ييزهايچ يبرا ميبه سرعت اتفاق افتاد، پس نتونست يعروس.بشه

پس . باشه"ه كرد به خواهرش نگا ".گم يمن كه بهش نه نم. كنار ساحل ييكجاي يآدم خوش چهره بر كيخوبه كه با  يليخ نيا. بد شد يليخ"

 ".كن فيرو برام تعر زيهمه چ
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 ".....يدرباره "به او چشمك زد  نوئله

. رو برامون گفته، او اونها با منطق همراه هست زيمامان همه چ. رابطه داشتن"بعد زمزمه كرد  ".يدونيخودت م"آورد  نييرا پا شيتن صدا يل يل

 "؟يرها شد زيكه از همه چ يكنياحساس م اي ينيب يكتابا هست؟ ستاره ها رو م هيشب ترسناكه؟ فوق العاده هست؟. خواهم يرو م اتيمن جزئ

 ".ستين يكار درست. ندارم يمورد حرف نيدر ا"گفت  يمحكم يبا صدا. قرمز شده است شياحساس كرد گونه ها نوئله

خواهد  يمورد بفهمم؟ تو دلت نم نيدر ا دياز كجا با من ياگر تو به من نگ. زود باش. و خواهرتم. من هجده سالمه"اضافه كرد  طنتيبا ش يل يل

 ".هيكه خودم امتحانش كنم تا فقط بفهمم چه جور

 ".هيشخص يليخ نيا. زنمينم يمن در موردش حرف. فراموشش كن. يديمن رو تحت فشار قرار م يتو دار"گفت  نوئله

 يم اديرا به  يگذرانده بود خاطرات مبهم يميكه با ج ياز تنها شب. دينداشت تا بگو يزيچ ياو به سادگ. نبود يشخص "بود كه اصال نيا قتيحق

متوجه شود كه او دارد  نكهيكه با او بود، قبل از ا يدر مدت زمان كوتاه. نامشروع بود يرابطه  كيكه حاصل  يآور، اول از همه درد، و بعد ناراحت

 .تمام شده بود زيباشد، همه چ يزيدر انتظار چه چ ديبا اي دهديانجام م يچه كار

 زيدانست چرا همه از آن چ ينم قت،يو در حق ديكشيكه در دام افتاده است و خجالت م كردياحساس م. بود نيسنگ يليخ شيبرا نيا بعالوه،

 .ساخته اند يبزرگ

اما  د،يخوشامد بگو دشيجد بود كه به خواهر زن كينزد. گذاشت اطيح يرا تو شيپا كيرا باز كرد،  ييدر كشو. شد منيتازه وارد اتاق نش دو

 .گرفت كه به موقع از آنجا برود ميتصم زدند،يكه آنها داشتند درباره اش حرف م يآن موضوع دنيبا شن

 ".كنم دايمورد پ نيجواب رك در ا كيتونم  ينم ره؟يگيبار درد م نياول يحداقل بگو برا "گفت يل يل

 ".دونستم ينم يزيهم چ گهيد يزهايچ يكجا بذارم و درباره  دينستم كه دستهام رو بادو ينم. سخته كمي. نطورهيآره هم"اعتراف كرد  نوئله

 ".باهات حرف زد زيانجام داد، درسته؟ اون از همه چ يكار رو به خوب نياما دو ا" ديخود را عقب كش يل يل

 ".بود ياون عال .باعث شد كه خجالت نكشم نيو من رو به خنده انداخت و ا.... صبور بود و يليآره، دو خ"

 فيتعر يبه خوب زينوئله همه چ. دانستيرا بهتر م زياما او همه چ. شدياو متقاعد م يبا حرف ها "دانست، حتما يرا بهتر نم زيدو همه چ اگر

 .تا خواهر خود را متقاعد كند كرديم

كه نوئله با او رابطه داشته  يو تنها شب نيباشد، اول ساله بوده ستيب يپسر معمول كي يمياگر ج. را بست ييبه داخل خانه برگشت و در كشو او

 يباهاشت يخواهد برا ياو متوجه شد كه دلش م. نبود يمورد عال نيدو، در آن سن در ا. كند ادي يو به خوب اقيباشد كه از آن با اشت يزيچ دينبا

 .كند يكه مرتكب آن نشده است عذر خواه

 .كرد دايئله را در آشپزخانه پاز آنجا رفت، او نو يل يكه ل يوقت بعد،

 "؟ياومد خوشحال شد دنتيخواهرت به د نكهياز ا " ديپرس

 ".سرگرم كننده ست شهياون هم"سرش را باال گرفت و لبخند زد  كرديرا خرد م جاتيكه داشت سبز يدر حال او

 ".ديزنيف محر يچ يدرباره  نيكه دار دميباشم، اما شن شتونيتا پ اطيح يتو ومدميداشتم م"گفت  دو

 ".اون. اوه". چند لحظه اخم كرد، بعد چهره اش گلگون شد يبرا نوئله
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 ".يكرد فياز من تعر نكهياز ا يمرس"

 .بودم يميبار با ج نياول يتونستم اعتراف كنم كه برا ينم. گفتميم يزيچ كي ديمن با "به لبخند به خود گرفت  هيشب ينوئله حالت دهان

 ".خوب نبود يليخ نكهيا اي"

بهت گفته بود؟ بهت  يزياون چ"كه شوكه شده است  ديرسيبه نظر م "؟يديفهم يچطور" ديگذاشت و به او نگاه كرد، پرس نيكارد را زم نوئله

 "گفت كه من افتضاح بودم؟

داشته  يخوب يه تونه رابط يساله نم 20پسر جوون  كيحدس زد  شهيرو م نيا. كار رو بكنه نينبود كه ا يازين. كلمه هم حرف نزد كياون "

 ".شهيبهتر م زياما با گذشت زمان همه چ ستيخوب ن "اصال نيو ا كنهياش عمل م زهيغر ياون سن و سال از رو يمرد تو كي. باشه

 "تو ؟ يحت"

 ".نبودم يخوب نيبه ا شهيمنم هم"

 .باعث شد كه نوئله لبخند بزند نيا

 ".....اما اون  ومد،يازش بدم ن....دربارش داشته باشم ديبا يكه چه فكر دونستمينم. يرو بهم گفت نيممنونم كه ا"

 "بود؟ عيسر يليخ" ديپرس يبه خشك دو

 ".بپرسم يو سختم بود كه درباره اش سوال.... تحت فشار قرار گرفتم يليبگم خ يدونم چه جور ينم"

 ".رنيگيم ادي يشتريب يزهايچ شنيبزرگتر م يمردا وقت. شهيبعد بهتر م يدفعه "

*** 

 "چطوره؟. يخب، تو هم كه ازدواج كرد"لبخند گفت  كيبا  يسيكر

 فياز رد يميدرست كردنش مجبور شد ن ياش سر بخورد و برا يبافتن ي لهيم ياشتباه بود چون باعث شد سه كوك از رو نيكه ا د،يخند نوئله

 .را بشكافد

دونست و  ينم يزيتولدم چ ياون درباره . نهيريبامالحظه و ش "ون واقعاا. هيدو عال. ميكنيبهش عادت م ميكه، دار نهيمنظورم ا. خوبه"گفت  نوئله

 ".ديلپ تاپ خر كيبرام  د،يكه فهم يوقت

 ".باشه كيرمانت يليارزش قائل بشه و خ يتكنولوژ يكه برا يكس. مرد دوست دارم كي يرو برا نهايا "من واقعا". ديكش يآه چلير

 كيرو انتخاب كرده كه كوچ يزيتونم ازش استفاده كنم، اون چ يكالج م يتو. بود يعال ي هيهد كي كنميفكر م"گفت  يتدافع يبا حالت نوئله

 ".عاشقانه رو نداشتم يكادو كيو من هم انتظار .نبود يازدواج عاد كي نيا. هم داره رلسيداشته باشه و وا يباشه و وزن كم

 ".رو داره ديجد يآقا نيا يهوا يليكه خ هرسيبه نظر م "نگاه كرد  يسيرا باال برد و به كر شيابروها چلير

 ".جالبه. منم متوجه شدم"گفت  يسيكر

 ".نيكنيحسادت م نيشما دار"اندازند  يدانست كه آنها فقط دارند او را دست م يم نوئله

 ".دملوس بو يليخ. رنگ آورد ديسف يموش كوچولو كيتولدم  ياز دانش آموزام برا يكيهرچند پارسال . كم كي "گفت  چلير

 چيه ؟يندار يمشكل "تو واقعا". دوباره به نوئله نگاه كرد ".رونيب دميدوياتاق م يو از تو زدميم غيتو بودم ج ياگر من بجا ". ديخند يسيكر
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 "وجود نداره؟ ييعاد ريغ زيچ

من چه  يحت ايداره  يازم چه انتظار كه ستميمن مطمئن ن. ميندار گهياز همد يشناخت چياما ما ه ه،يعال "دو واقعا. هيعاد ريغ طيشرا نيكل ا"

 ".ميبا ادب بود يليتابحال كه خ. از اون دارم يانتظار

 ".كنميازشون استفاده م شهيمن كه هم. دهيجواب م شهيروش خوب هم كي"گفت  يسيكر

 ".حرف بزنم يميج يشاور درباره م كيداد تا اگه الزمه با  شنهاديپ ياو حت. ميكنيرو م مونيسع ميما هردو دار. دونهيم اديز يليخب، اون خ"

 لياوا. داشته باشم يازيكنم بهش ن يكه، فكر نم نهيموضوع ا. بهش گفتم كه حالم خوبه ".پروژه اش را كنار گذاشت و رو به جلو خم شد بعد

فكر كرد، در واقع  يا ناراحتب ".شهيدلم براش تنگ نم اديداشتم، اما ز يمرد احساس وحشتناك نكهيو بعد از ا شد،يتنگ م يميج يدلم برا يليخ

 "هستم؟ يمن آدم وحشتناك ه؟يعاد نيا"وقت  چيه

 يكنيرو احساس م يزيتو چ. معلومه كه نه. گميرو م تيخواهد بگم آره، اما به عنوان دوستت، واقع يدلم م يشوخ يبرا"به او نگاه كرد  چلير

 ".يدوسش داشته باش شهيكه هم يقول نداد وقت بهش چينوئله، تو ه. ديبا هم نبود يليشما خ. يكنيكه احساس م

 ".اما باهاش رابطه داشتم"

كار رو  نيمنم ا ،يكار رو كرد نيتو ا. دنيرو از دست م شونيآدم نادرست زندگ كيرابطه داشتن با  يزنها برا زم،يعز". ديآه كش يسيكر

 ".كار رو كرده نيكه ا كنهيهم اعتراف م چليكردم، و مطمئنم كه ر

 .كرد دييتابا سر  چلير

همون موقع  يتونيرو كه م يميتصم نيتو بهتر. ميشيما عوض م. شهيعوض م طيشرا. باهوش باشه شهيتونه هم يآدم نم "ادامه داد  يسيكر

 ".بگذره زيكه همه چ يذاريو م يريگيم

خوبه  يليخ نيداشته باشه پس ا تونهيبچه مهست كه  ييكيپدر ژنت نيكترياون نزد. رسهيبه نظر م يآدم خوب. مثل ازدواج با دو"اضافه كرد  چلير

 ".ديكه شما با هم هست

كابوس باشه، اما اون  كي تونهيم طيشرا نيتمام ا. اديازش خوشم م"اعتراف كرد . رسديبه نظر م يمنطق نديگويكه آنها م يزيفكر كرد چ نوئله

. ميبا هم ندار يتفاهم چيكه ه كردميفكر م"لبخند زد  "..... دمكريفكر م. هردومون آسون كنه يرو برا زيكه همه چ كنهيداره تالش خودش رو م

و  اديخوشمون م يمشابه ا يها لمياز ف. اما آسون بود م،يدربارش حرف بزن گهيتا با هم د ميدار يكه چ كردميفكر م نيبه ا دم،يترسيعصرها م زا

 ".اديخوشش م ينيبادام زم يكره  ياون هم مثل من از ، كلوچه 

 ".بره شيپ ينطوريكه ا كردميفكر نم". نگاه كرد يسيبه كر ".اوه اوه"گفت  چلير

 كياز  يقسمت نكهيا ،ويكه دوست دار ييزهايچ يحرف زدن درباره  ك،يروابط نزد. وجود داره ياحتماالت كي شهيهم"هم به او گفت  يسيكر

 ".يباش ريعصر دلپذ

 "د؟يزنيحرف م يچ يدرباره  ديشما دار"شد  رهيبه دوستانش خ نوئله

 ".يرو اشتباه متوجه شد نيتو ا. زميتو عز"گفت  يسيكر

 .مطمئن نبود كه بخواهد جواب را بداند "رو؟ يچ" ديپرس نوئله
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 ".يتمام عالئمش رو دار. يتو عاشق دو شد"گفت  يبا مهربان چلير

 ".كنميم فيتعر هاشيمن فقط دارم از خوب. ستين نطوريا! نه ؟يچ"

 ".قدر خوبه فقط شروعشهاون چ نكهيا "گفت  يسيكر

 يمفهوم چيه نياما ا د؟يايبود كه خوشش ن يچه كس ط،يشرا نيآمد، در ا ياو از دو خوشش م. نديگوينخواست باور كند كه آنها راست م نوئله

 .نداشت

حداقل ازش  ديمن نبا. ميكردما با هم ازدواج  د؟يكنيهم نباشه، چرا بزرگش م ينطورياگر ا ياما حت. ديكنياشتباه م ديدار "شما كامال" گفت

 "اد؟يخوشم ب

از شما اونها رو  يكيو اگر . نيسازيخاص م نيقوان يسر كياون موقع هست كه . فقط اگر اون هم تو رو دوست داشته باشه"گفت  يسيكر

 ".افته ياتفاق م نيكه ا نميخواهم بب يو من نم. دينيب يم بيبشكنه، آس

 ".كه عاشقش شدم ستين يمعن نيبه ا نياما ا اد،يزش خوشم ممن ا. نميب ينم يبيمن آس"گفت  نوئله

 ".مواظب خودت باش. رنگهيو ن لهيعشق پر از ح. نگهش دار نطوريپس هم"گفت  چلير

 "اد؟يب شيهم هست كه بتونه برام پ نيبدتر از ا يزيچ. من حامله ام". آنها موافق باشد يمطمئن نبود كه با حرفها نوئله

 : 7 فصل

 

 

كه عروسك و بادكنك در دست داشتند  يخردساالن ايكه كودكانشان را در بغل گرفته بودند  يمادران يارِ مطب پرنور بود و از عكس هاانتظ اتاق

برد تا از آنجا به دل  يحال نوئله تمام تالشش را به كار م نيبا ا. شد يپخش م يآرام و گوشنواز يقيها راحت بودند و موس يصندل. ، پر شده بود

 .، به دل بعدازظهر تيوضع نيدر ا اي. ار نكندشب فر

 " ؟يچرا انقدر نگران ": انداخت ، گفت  يم زيم يرو يمالحظگ يرا با ب نيمجله والد كيهمانطور كه  دو

خوام بچه  ينم .ترسم يبه عالوه ، م. رو درك نكردم تيهنوز واقع. كنم كه حامله ام ياصالً حس نم. نجاميتونم باور كنم كه ا ينم. دستپاچه ام "

 نز ونيليها م ونيليدونم كه م يخوام اون سالم باشه و م يبه هر حال ، م. بچه رو قبول نكردم هيدرست قض يحت يول. داشته باشه يمشكل چيه

 "، درسته؟  رشاهيش يتو يمثل چرخش زندگ. باشه يمشكل ديرو تجربه كردن ، پس نبا نايا گهيد

 " ؟يكن يكارتون نقل قول م هياز  يتو دار ". شد رهيبه او خ دو

 ". خورد يبه درد م نجايا "

، و بله ،  يستيباشه كه تنها ن ادتي يول. دهيبرات جد نايو همه ا يديدونم كه تو ترس يمن م ". فشرد متيدستش را گرفت و با مال ". باشه "

 ". از جمله پدر و مادرهامون. مرحله شدند نيهم وارد ا گهيها زوج د ونيليم

اگه بخوام جنبه مثبتش رو . آورده ايشش سال به دن ياون چهار تا بچه رو تو. شهيبرام م يباالخره به مامانم بگم ، مشاور خوب يوقت. دونم يم "

 ". يوقت درمورد پدر و مادرت حرف نزد چيتو ه "و بعد گفت . نوئله حرفش را قطع كرد و به او نگاه كرد "... بگم 
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تأمل  يلحظه ا "... درواقع . نبود يكيژنت شيماريالبته ب. يقلب يماريب. شونزده سالم بود فوت كرد يمادرم وقت. ستيگفتن ن يبرا ياديز زيچ "

االن كه به گذشته  يچرا ، ول دميوقت نفهم چيه. بعد از مرگ مادرم شش ماه صبر كرد و بعد رفت. نبود ريپذ تيوقت مسئول چيپدرم ه ". كرد

 ". خاطر احساس گناه بودكنم ، فكر كنم به  يم گاهن

 " ؟يچ يبرا "

خوب  يليهم خ يميبا من و ج. كرد يم ياون زندگ يبرا. دميكه تا حاال د ياز هركس شتريمادر عاشقش بود ، ب. كه با مادر داشت يرفتار يبرا "

پدر  يول. ديخند يم يگرفت و به راحت يمكرد ، لبخند مادر ، جون  يم رييشد تغ يپدر وارد خونه م يوقت يهمه چ. قلبش مال پدر بود يبود ، ول

به  –كردند  يدعوا م زهايجور چ نيبه خاطر ا. رفت يور و اون ور م نيا هيسا كيخونه نبود مادر مثل  يموند و وقت يم رونيرو ب ياديزمان ز

 ". گذروند يم گهيد يانش و آدم هارو به گردش با دوست ياديوقت ز. نبود ريپذ تياون اصالً مسئول. موند يم رونيب اديپدر ز نكهخاطر اي

 "معشوقه داشته؟  يكن يتو فكر م " گه؟يد يها آدم

شوهرش  يكرده تا برا يگفت اون زن دوستش بوده و فقط داشته كمكش م ي، ول دمشيد يكس هيدفعه با  هي. ديشا ". باال انداخت يشانه ا دو

. بخشم يوقت اونو به خاطر كشتن مادر نم چيمادرم مرد ، بهش گفتم كه ه نكهياز ابعد . نه ايوقت مطمئن نشدم كه باورش كردم  چيه. كنه ديخر

" 

 ". داشته يمادرت مشكل قلب يتو گفت ". اخم كرد نوئله

بعد پدر . كرده بود كه دوستش نداشت يزندگ يكس يو بره ، چون اون تمام عمرش رو برا رهيكنم اون خوشحال بود كه بم يفكر م يآره ، ول "

 ". خانواده اش رو رها كرد –رفت 

 .به گفته خودش ، مادرش بر اثر شكسته شدن قلبش مرده بود ، نوئله را شوكه كرد نكهيا. شناخت يبود كه م يشخص نيتر يمنطق دو

پسرش را  داشته ، چگونه توانسته بود دو يهرچقدر هم پدرش مشكالت. يچند هفته ا يزمان ياز دست دادن پدر و مادرش در فاصله  نطوريهم

 ترك كند؟

وقت انجام نداده  چيكه پدرمون برامون ه ييباعث نشد كه كارها نيا يهفتاد سالش بود ، ول. پدربزرگم به خونه امون نقل مكان كرد "گفت  دو

 ". من وقت داشت يبرا شهياون هم. زهايجور چ نيو از ا يمثل توپ باز. بود رو انجام نده

 ". اون دوستت داشته "، گفت  ديد يو مكه صداقت را در چشمان د نوئله

 ". بود يمرد خوب "

 .آنجا بود شانيهردو ياو برا. نگران باشد كه دو ، او و بچه اش را ترك كند ديوقت نبا چيدانست كه ه يمثل دو ، م قاًيفكر كرد دق نوئله

را  يكشت كيتوانست  يآنقدر از او خون رفته بود كه م .شكسته بود يافتاده بود و دستش به طور وحشتناك ياز درخت شيدر دوازده سالگ دو

بعد ، آنقدر  قهيچهل دق باًيبا نوئله از مطب دكتر خارج شدند ، تقر ياما وقت. نداشت جهيهم احساس سرگ يبا وجود درد ، او ذره ا. غرق كند

 .فاصله ندارد يهوشيتا ب هيكرد چند ثان يحالش بد شد كه حس م

 .پر شده بود نيتاميشورها ، چند كتاب و نسخه واز برو شانيدستها هردو

 ". خوبه يليخ نيا. دميرو فهم اديم ايكه بچه به دن يزمان "كرد ، گفت  يكه داشت دركنار او از راهرو عبور م يزمان نوئله
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 ". نطورهيآره ، هم "

 ". زهيانگ جانيه. ميقلبش رو بشنو يداكشه كه ما ص يطول نم يليخ. كنه يمن رو خوشخال م يليخ نيخوبه ، ا يدكتر گفت همه چ "

 ". يليخ "

 :نوئله ادامه داد . كند ينم يشدن كمك هوشيدانست كه ب يم. تمركز كرد دنشينفس كش يرو دو

دنم ب يليكنم خ يفكر نم. نرفتم وگايتا حاال . شده يزيورزش به صورت برنامه ر نطوريخاص و هم ميرژ هي. فكر كنم زهايچ يليبه خ ديالبته با "

 ". تونم امتحان كنم يخب م ينرم باشه ، ول

 ". امتحان كردن خوبه "

 .خواست هرچه زودتر از آنجا خارج شود يگرم تابستان ، دو م يبا وجود هوا. برسند نگيگذشتند تا به پارك يم رشياز اتاق پذ ديبا تنها

 "دو؟  "

 "بله؟  "

 " ؟يديتو هم به اندازه من ترس "

 .افتادن است يكه مانند او آماده  ديرس يو به نظر م ديلرز يلبانش م. دياو د يو وحشت را در چشمان آب نوئله نگاه كرد به

 "بود ، نه ؟  اديمقدار ز هي يدفعه ا كياطالعات  نيا ". و با او رو به رو شد ستاديا دو

 ". ه بود آوردن بچه حرف زد اياز دوستام درباره مراحل به دن يكي. آره ، و اون نمودارها "

 ". مجبور بشم تماشات كنم ديشا. ياون كار رو بكن ديبا "گفت . از تنش درونش كم شد يدو لبخند زد ، مقدار يوقت

 ". استيبه اندازه لوب گهيد زيچ هيبه اندازه توپ از  يزيچ كيبدتر از رد شدن  يليچون تماشا كردنش خ. اوه ، البته "

مطمئن نبود كه چطور  "... وقت دكتر  ني، اما تا ا يدونستم كه تو حامله بود يمن م. ستميآماده ن نيا ينم برام ". شد ليتبد شخنديدو به ن لبخند

 .دهد حيتوض ديبا

 ". نبود يبچه برامون واقع "

 ". درسته "

 يواقع يبچه  هيقراره ... بچه  هي. ينر ديبه خر يرسه ، ول يداره م التيتعط يبدون نكهيمثل ا. مفهوم بود هيمنم فقط  يبرا ". ديآه كش نوئله

 ". يحداقل تو قبالً تجربه اش رو داشت. ستميمن براش آماده ن. باشه

 ". رو داشتم تشيمسئول شيده سال آخر زندگ يمن فقط برا. بعد هم پدربزرگم اومد. شش سالش بود كه مادرم مرد يميج. منم بچه نداشتم "

 .االن زنده بود يميج ديگرفت ، شا يمتفاوت در دست م يرا كم زيه چاگر هم. دانست كه خراب كرده بود يدو م و

 دوارميام. ميكن يكار م يچ ميكه دار ميدون يكدوممون نم چيپس ه "همانطور كه دوباره شروع به راه رفتن در سرسرا كرده بود ، گفت  نوئله

 ". كس به بچه نگه چيه

 .ديپر از بروشور د وسكيك كيشدند ، دو  يم كينزد يكه به در خروج همانطور

 ". مقدار اطالعات اونجا باشه هي ديشا "كرد ، گفت  يهمانطور كه راهش را به آن طرف كج م پس
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 ". ادينم ادميكمك كردم ، اما درست  يليخ يفانيمن به مامانم زمان ت. شه يم يعال يليخ. كالس ميبر ميتون يم. كالس اي "گفت  نوئله

. نگاه كن. پدر و مادرها هست يجلسه برا هي "نگاه كرد و گفت  ينوئله به تخته ا. مختلف كردند يبروشورهاشروع به برداشتن  شانيهردو

 ". ميبر ميتون يم. است گهيد يجلسه مخصوص نوزادان چند هفته 

و  ستياو پدرش ن نكهيد ادرمور يميج يادهايفر يتوانست صدا يهنوز م. دوست داشت همه آن كالس ها را برود ". ميبر ديآره ، با "گفت  دو

 .نديرفتنش از خانه را بشنود و بب رونيب

توانست  يكه افتاده بود ، با نگاه كردن به عقب نم يبا وجود اتفاقات يحت. برادرش به كار برده بود يخسته شده بود ، تمام تالشش را برا دو

 ياگر او آن مشكالت را نم يول. باه ها را با بچه نوئله تكرار نكندگرفته بود كه آن اشت ميتصم يبا سرسخت. بفهمد در كجا اشتباه كرده است

 كند؟ يتوانست از آنها دور يشناخت ، چطور م

 .، نوئله جلو آمد و او را متوقف كرد نيده قدم مانده به ماش. رفتند نگيساختمان خارج شدند و به طرف پارك از

 ". يمنو آروم كن ديبا. نگرانم. تجربه ام يجوون و ب يليمن خ. ستميبچه آماده ن هي يبرا. تونم يواقعاً نم. تونم يمن نم "گفت  تيعصبان با

 ". ميپس با هم. مثل تو نگران يمن بزرگترم ول "

 ". يآروم يليتو خ يول ؟يچ "

 ". مورد نينه در ا "

 .چاپ شده بود كه تا به حال درمورد بچه ييپر بود از تمام بروشورها نشانيو ب. شدند رهيخ گريكديدو به  هر

 ". ميتا اون موقع آماده بش ميتون يم. اديم ايبه دن گهيبچه تا هفت ماه د. ميآرامش خودمون رو حفظ كن ديباشه ، با ". ديكش يقينفس عم نوئله

 ". خواب يجا برا هي،  زيغذا ، پوشك تم. الزم نداره ياديز يزهايچ اديب ايبه دن يبه عالوه ، وقت ". درست بود شيها حرف

 ". خوبه يپس همه چ. قاًيدق "

 .را روشن كند ، به او نگاه كرد نيماش نكهيدو قبل از ا. را داخل صندوق عقب گذاشتند لشانيوسا تمام

 " ؟يچند تا كالس اسم نوشت يتو " ديپرس

 ". زنن يبهمون زنگ م دشييتأ يبرا. چهار تا ديشا اي. فكر كنم سه تا "

 "وزادان بود ؟ ن ياون جا فقط سه تا كالس برا "

 "... من فكر كردم  يخردسال بود ، ول يبچه ها يبرا شيكي. خب ، نه "

. رسند يچگونه به نظر م شانيدو به خنده باز شدند و فكر كرد هردو يلبها. و منطق برگشت لياتفاق افتاد دل نيا يو وقت. محو شده بود ينگران

 .كرد فيرا داخل ك زهايچ هيبروشور ها و و بق

 ". رنيگ يپول نم زهايچ نجوريا يخوبه كه برا "كرد نخندد ، گفت  يكه تالش م ورهمانط

 ". الزم شد برگردم سر كار نكهيمثل ا. ميپرداخت كن ديمقدار با هيفكر كنم  "لبخند زد و گفت  نوئله

 ". ميرو بفروش لياز وسا يبعض ميتونست ديشا "

 .دنيخند زير نوئله شروع كرد به. زدند يلبخند م شانيهردو حاال
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 ". نطوريتو هم هم. شده بودم جيگ يليكنم كه خ يباشه ، اعتراف م "

 ". كه پدر بشم ستميمن آماده ن. موافقم ". دستانش را به هم گره زد دو

 ". باوره رقابليصدا كنه ، غ "مامان  "بچه من رو با اسم  هي نكهيفكر ا. قاًيدق "

 ". يرو دار شييتوانا. يش يم يتو مامان فوق العاده ا ". ش را لمس كردشد و گونه ا رهياو خ يبايبه صورت ز دو

 ". نظر رو دارم نيمن هم درمورد پدر بودن تو هم. يمرس "

، خوشحالم كه تو  يزيهر چ اياگه قراره كه بترسم  "چقدر بد عمل كرده است ، نوئله اضافه كرد  نهيزم نياو در ا ديدو بتواند بگو نكهياز ا قبل

 ". يستهم ه

 ". نطوريمنم هم "

 .لبان او گذاشت يلبانش را رو يكه بدون فكر قبل ييتا جا. كه دو را وادار كرد جلوتر برود يزيچ. در لبخند و نوع نگاه نوئله بود يزيچ

 .دوستانه بود يليخ نيا يكرد ، ول ياو را نوازش م يدو گونه ها. ساده شروع شد يليشان خ بوسه

توانست از آن  يم يشد كه به سخت يازيپر از ن. آتشِ درون دو فوران كرد. انكار بود رقابليدعوتش واضح و غ. كرد كتريزدنوئله خود را ن بعد

 .كند يدور

 .او گذاشت و لبانش را از هم باز كرد يشانه ها ينوئله دستانش را رو. كار را بكند ، بوسه اش را ادامه داد نيا دينبا ديبه خود بگو نكهياز ا قبل

لبانش . زدن يليفرصت س اي. كند يريخواست به او زمان بدهد كه كناره گ يم. رفت يآهسته جلو م يليكرد ، خ يكه در دو رشد م يليم برخالف

 .، دو كارش را ادامه داد دينوئله عقب نكش يوقت. داشت يخاص ينيريش

 يول. گرفت يرا در دست م زيمطمئن بود ، همه چ يكم ياگر حت. آورعذاب  يو لذت نيرينوئله فكر كرد ، ش ديدو به بوسه شان عمق بخش يوقت

 .قدم را بردارد ، خوب از پسش برآمده بود نيشان بود و اگر دو قرار بود نخست يبوسه واقع نياول نيا

در گرما و . دن او را حس كندب يو عضله ها و گرما رديرا محكم تر بگ شيداد تا شانه ها يبه نوئله زمان م. ، حركت آرام او خوب بود يطرف از

 .ادامه دهند ، چگونه خواهد بود دنيو فكر كرد اگر به بوس ديكش يعطر او نفس م

كمر او را در دست  يگرياز دستان دو ، شانه او را گرفت و د يكي. شد يكرد داغ م ي، هر كجا كه او لمس م ديكش يآه يقدردان ياز رو نوئله

دوست دارد كار را تا آخر ادامه  يليمتوجه شد كه خ يوقت. باالتر بردن دستش ديتر شدن داشت ، و شا كيبه نزد بيعج يلينوئله م. گرفت

 .ديشدت تعجب خود را عقب كش ازدهند ، 

 ؟خواست ياو را م ايآ.  اقياشت ديفكر كرد شا. بود دهيگرفته بود كه نوئله قبالً ند يدو ، درخشش يچشمان مشك. شدند رهيخ گريكديدو به  هر

 نيو ا. احساس ذوب شدن... نداشت  يحس نيوقت چن چياما ه. اديز يليخ –شده بود  دهيفكر كرد چه بر سر بدنش آمده است؟ قبالً بوس نوئله

 يبدن برهنه اش را نم يوقت حس انگشتان دو رو چيه. اثر نگذاشته بود شينفر بود ، آنقدر رو نيكه اول يمياز كجا آمده بود؟ ج اقياشت

 .كند ورتصتوانست 

خود را  يجا. دو درحال محو شدن است يكه آن درخشش چشمها ديدستانش را جمع كرد فهم يوقت. انداخت يفكرش هم او را به لرزه م يحت

 .اش يفكر بعد... بدتر  اي...  ينگران ديشا. كرد يعوض م يگريد زيداشت با چ
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 .خوب بود ياديبوسه ز نيا. را تحمل كند نيتوانست ا ينم. نه. كند يخواست معذرت خواه يفكر كرد كه دو م يبا ناراحت نوئله

 " م؟يبخور يزيچ هيقبل از رفتن به سركار  يوقت دار. ظهره كينزد. رميم يم يدارم از گرسنگ "گفت  يبا لبخند پس

بعد او هم  يكند ، ول يبوسه پافشارحرف زدن درباره آن  يخواهد رو ياو م دينوئله فكر كرد شا يلحظه ا يبرا. گرفت دهيرا ناد ديبحث جد دو

 .لبخند زد

 " ؟يدوست دار يچ. حتماً "

 

*** 

 

 

دو چند گزارش كار را كه الزم داشت تا . جبر است فيكرد كه درحال دوره تكالل يهفته بعد ، نوئله در اتاق كار دو نشسته بود و وانمود م كي

 .به او ملحق شده بود فشينوئله هم به بهانه تمام كردن تكالپس . ، به خانه آورده بود ندازديب يفردا به آنها نگاه

كرده بود ، حداقل  رييتغ نشانيب يزيچ. بود دهيبه فكرش نرس يگريخواست با او باشد و بهانه د يتمام شده بودند ، اما م فشي، تكال قتيحق در

 .كند دايبود كه آن را پ نيا يو هنوز درحال تالش برا. بود نطورينوئله ا يبرا

 ياوقات فكر م ينوئله بعض. كه از مطب دكتر خارج شده بودند بعدازظهري –كرد را مشخص كند  رييتغ زيكه همه چ يروز قاًيتوانست دق يم او

عكس العمل خودش  شترينبود ، ب يخاص وهيش. نشده بود دهيبود كه تا به حال آنگونه بوس دهيبوس يبه خاطر آن است كه دو او را طور ديكرد شا

بود كه آن ها با  نيا تيواقع. نداشت يخاص يبود ، اما معن يكه بوسه خوب نيكرد با ا ياوقات فكر م گريد. ود كه فكرش را مشغول كرده بودب

 .شده بود ريهم درگ يگريد زندگي –بود  ياز همه منطق شتريب تيموقع نيو ا. هم به فكر بچه بودند

 .راحت شده بود الشانياتفاق را پشت سر بگذارند خ نيكه قرار بود با هم ا نيد و از ابودند ، نگران شده بودن دهيها با هم خند آن

كه  يكس. ، خودش بود نكهيبا او مهربان بود و مهمتر ا طيشرا نياو در سخت تر. دانست يرا نم شينبود ، چرا يميفقط برادر بزرگتر ج گريد دو

 .شد لبخند بزند يباعث م كه يكس. گذاشت ينوئله دوستش داشت و به او احترام م

 رييدو تغ يبرا يزيچ. دوست داشت چند سوال از دو بپرسد. نشسته بود ، از گوشه چشمش به دو نگاه كرد يمبل چرم يهمانطور كه رو نوئله

دوست . خواست يم نيا از شترينوئله ب يدو ، او را دوست داشت ول ؟يواقع يشخص اي ديد يشد ، م يحل م ديكه با يكرده بود؟ او را فقط مشكل

 .آور است جانيداشت دو فكر كند او جذاب و ه

 .كردند يدرمورد او فكر م گرانينبود كه د يزيآور بودن چ جانيتوانست جذاب باشد ، اما ه يروز خوب او م كيدر . ديكش يآه نوئله

 دهيكرد ا يدانست؟ نوئله فكر م يبچه م يليپس او را خ. موضوع باخبر است نيدانست كه دو هم از ا يم. هم وجود داشت ياختالف سن نطوريهم

 كرد؟ ياو چطور فكر م. است كه از او جدا باشد ، اما فقط از نگاه خودش  يخوب

. رابطه است كي يبرا زيچ نيرك و راست بودن بهتر. است هيبهتر از حدس زدن و فكر كردن درباره افكار بق دنيگفت پرس يم شهيهم مادرش

 .بود يگريد زياما عمل كردن چ. نداشت ياشكال يباف ايآرزو كردن و رو. فكر انجام آن ترسناك بود يآمد ، ول ينظر مبه  يحرف درست

 د؟يخند يكرد كه نوئله احمق است؟ اگر به او م يكرد؟ اگر فكر م ياو را قبول نم اگر
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 "؟  هيچ " ديرا باال برد و پرس شيابرو. دينگاه او را به خودش د دو

 " .يچيه "

 ". ياخم كرده بود. هست يزيچ هي "

 ". كنم يمن اخم نم ". زد يلبخند نوئله

 " ؟يبه من بگ يخوا يم. يرس يناراحت به نظر م "

 يفكر م تيزندگ يقبل يداشتم درباره زن ها ". مقدار كيحداقل . لبش را گاز گرفت و فكر كرد چرا جرئت روراست بودن را نداشت نوئله

 ". كردم

 ". مشغول نكرده يجبرت فكر تو رو به اندازه كاف يها فيكه تكل نميب يم ". زد هياش تك يصندل ياالتر رفت و به پشتدو ب يابرو

 ". امشب نه "

 "من بود؟  يزندگ ي، زن ها ديكه به فكرت رس يموضوع نيو جالب تر "

 ". آهان "

 ". يكار كن شتريب ديبا "

 ". يدرباره شون بهم بگ يتون يم. ميدواج كردما از! ، دو  اريدرن يباز ". ديخند نوئله

 ". مونم يبهت گفتم كه من وفادار م. ستين يا گهيبه عالوه ، زن د. اشتباهه قاًيمورد با همسر دق نيكنن حرف زدن در ا يفكر م هيفكر كنم بق "

بود كه  يجد يرابطه  كيمن ، فقط  يزندگ يتو. الًقب. منظورم االن نبود "گفت . دانست يقدرش را م شتريو ب شتريكه نوئله هر دفعه ب يتيواقع

 ". يبه نظرم عادالنه است كه تو هم بگ. يدون يرو درموردش م زيتو همه چ

 " ؟يدون يخودت م يجد يرابطه  نيتو اون رو اول ي، ول... نفر بود كه  نياول يميدونم كه ج يمن م. البته ". كرد ياخم دو

 اديمن ز رستانيدب يدرواقع تو. و باهاشون قرار گذاشتم ومديچند نفر بودن كه من ازشون خوشم م. كر كنمف ". درباره سوال فكر كرد نوئله

شناسن و حواسشون هست كه  يگذارن ، پدرم رو م يكه با من قرار م ييكردم كسا يفكر م شهيهم. وقت عاشق نشدم چيه يول. رفتم يم رونيب

پس . ميكرد يم يدور يهر دومون از هم تا اندازه ا نيبه خاطر هم. هستم شيكش هين دختر دونستم كه م يخودم هم م. نكنن يكار اشتباه

 ". من بود يجد يرابطه  نياول يميگفت ج شهيم

 چه بود؟ يپس انتخابش برا. هم نشده بود يميعاشق ج يفكر كرد كه حت ينوئله با ناراحت و

 " ن؟يبا هم آشنا شد يچطور يميتو و ج " ديپرس دو

نوئله به آن روز فكر  ". به حرف زدن ميبعد شروع كرد. بودم كه اون هم اومد يناهارخور يمن تو. كرد يم دنياشت از محل كارمون دد يميج

 يليخ. دونست يدرمورد من نم يچياون ه ". بود كه نوئله با آنها قرار گذاشته بود يبزرگتر از كسان ي، بامزه و به نوع افهيخوش ق يميج. كرد

 ". و من هم قبول كردم ميبر رونياز من خواست كه با هم ب. خوب بود

 ". زن ها ، جذاب بود يبرا شهيهم يميج ". تكان داد يآرام سر دو

 ". از اون زن ها بودم يكيمن  يگ يتو م "
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 ". درمورد ازدواج باهاش حرف زده بود يميكه ج يبود ينفر نيدونم تو اول يكه من م ييتا اونجا "

رو گفته باشه تا من قبول كنم باهاش  نيدو ، ممكنه اون ا "... درست بود اما  نيخواست باور كند كه ا يم. تكان داد يمثبت سر به نشانه نوئله

 "بخوابم؟ 

 " ؟يپرس يچرا م "

اون . اومد يم قرار شد به ارتش بره ، به نظر آشفته يوقت يبود ، ول يآدم فوق العاده ا يميج. كردم يداشتم درموردش فكر م. دونم ينم "

 دينبا. خوام يمعذرت م ". كرد ينوئله مكث ". نبودن يكدومشون منطق چيخواد بكنه داشت ، اما ه يم ييچه كارها نكهيا يها فكر برا ونيليم

 ". باهات حرف بزنم يميدرباره ج ينطوريا

 اياون رو. يگ يتو درست م ". قرار داد زيم يآن را روبرداشت و بعد دوباره  يخودكار ". خبر دارم يميج يمن از اشتباه ها. نداره ياشكال "

 ". پرداز بود

بود حتماً دو  ياگر جواب منف. بردن او به رختخواب از ازدواج حرف زده بود يبرا نكهيا. متوجه شد كه دو جواب سوال او را نداده است نوئله

 نوئله؟ ايبرادرش دفاع كند  يخواست از آبرو يم. داد يپاسخش را م

 زيشد از همه چ ينم گريد. بهتر بود كه جلو برود و به گذشته فكر نكند ديشا. دانست كه هردو درست است يكه دو را شناخته بود ، م طورآن

 .مطمئن شد

 ". بود يجالب يدادن موضوع حقه  رييتغ. ينگفت تيزندگ ي گهيد يدرباره زن ها "

. ستيگفتن ن يبرا ياديز زيچ ؟يبدون يخوا يم يچ "جا به جا شد و ادامه داد  شيندلدر ص ". تونم دوباره انجامش بدم يم ؟يدوستش داشت "

 ". من فقط چندبار قرار گذاشتم

 ". اونا همشون خوشگل بودن "گفت  نوئله

 ". يدون يتو كه نم "

 ". هم بهم گفت نيو كاتر دميچند نفرشون رو خودم د هي. دونم يالبته كه م "

 ". بل خودمكارمندام در مقا. هيعال "

 ". يخوشحال باش ديبا. حهيتفر هيما  يبرا تيخصوص يحرف زدن درباره زندگ "

 "گفت؟  يم يچ نيكاتر گهيد. ستميمتأسفانه ن يول ". به او نگاه كرد دو

. يكن يوت رو انتخاب ممتفا يها ييبايز شهيما جالب بود كه هم يبرا يول. يچيه گهيد ". كند ينگاه م شيوانمود كرد كه دارد به ناخن ها نوئله

 ". رو ييروستا يها افهينه ق

 " ؟ييروستا ". ديخند دو

 ". يآب يبور و چشم ها يموها. بود يمعمول يها افهيمنظورم ق...  يدون يم "

 ". مثل تو "

 ". گفت شهيم ". را باال انداخت شيشانه ها نوئله
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 " ؟يدون يمتفاوت م ياه ييباي، خودت رو جزء ز ييبايپس اگه من بگم به نظرم تو ز "

 .» اگر « گفته بود . را نگفته بود نيا قاًيالبته دق. كند يبود؟ نوئله دوست داشت بلند شود و شاد بايكرد نوئله ز يم فكر

 ". تيزندگ يبه زن ها ميديحاال رس. كنم يزندگ هيقض نيتونم با ا يو فكر كنم م. ندارم يخاص ييبايمن ز "

 " ؟يپرس يرو نم يبدون يخوا يكه واقعاً م يزيچرا چ. يمورد بدون نيدر ا يكه انقدر دوست دار شهياورم نمب ". را بست شيچشم ها دو

 "با من انجام نداده؟  يميكه اون شب ج يدون يم ييزايتو چه چ "و گفت  ديكش يقينفس عم نوئله

 اتاق را بكند؟ ديست جد كيتوانست درخواست  ينوئله نم. داد هيتك يبه صندل. خودش را آماده كرده بود ، اما سوال نوئله او را شوكه كرد دو

بود كه ، دو تمام هفته گذشته را تالش كرده بود تا با نوئله رابطه  نيآن ها ا نيمهم تر. داشت ياديز يليخ ليدو دال. نبود يدرست يمكالمه  نيا

 .كرد يم شيعصب نيمتفاوت بود و ا شيوئله براقبالً هم با زن ها بود اما بوسه اش با ن. نداشته باشد يچندان يكيزيف

كرد  يخودش را كنترل م نكهياما بالفاصله بعد از ا. رود يم نياز ب ياحساس به زود نيكرد كه ا يم نيمدام به خودش تلق. خواست ي، او را م دو

 .كند يكه با رد شدن از كنارش او را جذب م ديد ي، نوئله را م

 دينه تنها به خاطر د. زد كه شگفت زده اش كرده بود يجهان م عيدرمورد وقا يياو حرف ها. كرد يجذبش مبدتر ، حرف زدن او هم  يحت

زرد و  يتواند دست از خواندن مجله ها ينوئله به او گفته بود نم نكهيدو روز بعد از ا. كه او به آنها فكر كرده است تيواقع نيجالبش ، بلكه ا

 نكند؟ شيتوانست او را ستا يچطور م. است يعلم يبود كه درحال خواندن مجله ا دهيد ، او را دمعروف بردار يآدم ها يها نداستا

 ". ير يطفره م يدار "گفت  نوئله

 ". كنم يدارم فكر م "

 ". خوام ياطالعات م يسر هيسوال برات سخته ؟ فقط  نيقدر ا نيچرا ا "

 ". اتهيچندتا جزئ هيفقط  نايا "گفت؟  يچه م ". يدون يم خودت هم. حرف هاست نياز ا شتريب ". سرش را تكان داد دو

 "؟يترس يم ياز چ. هستش اتيجزئ نيهم ي هيهم بر پا يزندگ "گفت  نوئله

 .خواست يم يلياو را خ. برود دينبا نيدانست كه جلوتر از ا يم دو

زمان  ييجورا هي. ميبا هم باش ندهيو قراره تا دو سال آ ميج كرددو ، ما ازدوا ". شد و بعد دوباره نگاهش را به او برگرداند رهيبه فرش خ نوئله

رو  ازدواجمونتو به  يمن واقعاً قدر وفادار. هياز زندگ يعيقسمت طب هي نيا. يرابطه داشت تيزندگ يزن ها هيبا بق... دونم كه تو  يمن م. هياديز

 ". يد يمقدار خودت رو زجر م هي يكنم تو دار يفكر م. دونم يم

ما  تيموقع. هيبيحرف عج نيا ميما ازدواج كرد نكهيخوشحالم ، البته با ا ميبا هم دوست نكهيمن از ا ". شد رهيسرش را بلند كرد و به او خ هنوئل

. باشمهمسر تو  يواقع يدو سال به معنا نيتونم تا آخر ا يفقط من م. يخوام تو قولت رو درمورد وفادار بودن بشكن يمن نم. هيبيعج تيهم موقع

" 

 !بود؟ دهيها را فهم نيچطور ا. توانست باور كند ياما نم ديشن ياو را م يحرف ها دو

 ". يفكر كن ينطوريا ستياما تو الزم ن. بود يبزرگوارانه ا شنهاديپ "گفت  يگرفته ا يصدا با

 ستياز ب شتريپدر و مادر من ب. م آسون باشهكن يفكر نم ؟يريبگ دهيرو ناد تياون قسمت از زندگ يخوا يواقعاً؟ پس تو م ". زد يلبخند نوئله
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 يم. كردم يم يواقعاً احساس ناراحت نينطورياون ها ا نكهينوجوون بودم از ا يوقت. كنند و هنوز هم با هم رابطه دارند يم يساله كه با هم زندگ

 ". رو دوست دارم تشونيميصم نياما االن من ا. به هر حال پدر و مادر من بودند...  يدون

ديدانست كه چه بگو ياصالً نم ود. 

 يتو گفت يول. مورد داشتم اصالً من رو به تكرارش عالقه مند نكرده نيكه در ا يكنم كه تجربه ا ياعتراف م ". را در بغل گرفت شيزانوها نوئله

 ". رو دارم شيمن هم آمادگ يپس اگه تو عالقه دار. كنم يتونه بهتر باشه و من بهت اعتماد م يم

 .دو از شجاعت و صداقت او شگفت زده شده بود. ديرس يصورت نوئله سرخ شده بود اما به نظر كامالً آرام م نكهيا با

 ". يتو من رو نخوا نكهيمگر ا "انداخت و اضافه كرد  نييسرش را پا نوئله

 

 ". رهندا هيقض نيا هي يربط چيخواستن ه. فكر نكن ينجورينوئله ، اصالً ا "را نخواهد؟ دو گفت  او

 "كنه؟  يم تتياذ نيا. پس حتماً چون من حامله ام "

به  ". شد كه او را بخواهد ينوئله هم باعث م دنينفس كش. كرد ينم تشيدرباره او ، اذ يزيچ چيه. بزند يباعث شد كه دو لبخند حرفش

 يخوب زيچ. داد يمعاشقه م شنهاديداشت به او پ بايزن ز كي. دانست يرا نم لشيكرد و دل يم يدو احساس ناراحت ". نداره يتو هم ربط يحاملگ

 نبود؟

توانست  يبود كه نم يتيموقع. جز برادر دو نبود ينفر بوده و او هم كس كينوئله فقط با . نوئله درست باشد يبود اما دو مطمئن نبود كه برا خوب

 .آن را درك كند

،  نيعالوه بر ا. قرارشان نبود نيدر ا يقانون محكم چيكرد كه ه ي، نوئله فكر م كار نيبا ا. هم وجود داشت ندهيدرمورد آ ينگران نطوريهم و

 او خارج شود؟ يتوانست از زندگ يچطور بعد از دو سال نوئله م

 ". خودشه يمن به جا شنهاديپ. شم يمن منتظر م. نداره ياشكال. يستيتونم بفهمم كه تو آماده ن يم ". بلند شد نوئله

 .شداز اتاق خارج  سپس

 يرفت؟ وانمود م يكرد؟ دنبالش م يچه كار م ديداشت؟ االن با يچه مشكل هيقض نياصالً ا. شده بود يدانست كه چه كار كند و عصب ياصالً نم دو

 .شان رد و بدل نشده؟ در هوا معلق مانده بود نيب ييحرف ها نيوقت چن چيكرد كه ه

 .اتفاق ممكن است نيكرد بامزه تر ير مافتاده بود ، فك يگريهركس د يبرا ياتفاق نيچن اگر

 هشتم فصل

 

 

 ريكه او و نوئله آن گفت و گو را كرده بودند ، انتظار داشت كه نوئله او را گ ياز وقت. ترسد يخودش هم م يكه از وارد شدن به خانه  ديفهم دو

 .و دوباره بحث را شروع كند ندازديب

 كيگفت كه ، همبستر شدن او و نوئله  ياش م يمنطق ياز سلول ها يكيهنوز  ي، ول رندياتفاق بم نيا يتمام مغز و بدنش حاضر بودند برا باًيتقر

 .اشتباه محض است
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قرار بود . نشود نياش را داشت و ممكن بود متوجه قوان يزندگ يموقت يزن ها ينوئله نه رفتار و نه تجربه  نطورياز برادرش حامله بود و هم او

كدامشان خوب  چيه يبرا يا يميصم يرابطه  نياو مطمئن بود كه چن. نوئله و فرزندش باشد يبرا تيموقع نيبهتر و يقرارداد منطق كي نيا

 .ستين

دارد ،  يتيشد كه او چه طور شخص يمتوجه م شتريشناخت و ب يم شتريبدتر ، هرچقدر او را ب. شد كه نوئله را نخواهد يوجود ، باعث نم نيا با

 تبعد از چند وق يمختلف رابطه شان را شروع كرده بودند ول يكرده بود كه در ابتدا با قول و قرارها يزندگ ييا زن هادو ب. خواستش يم شتريب

 ياز او نداشت ، ول يتصور چيقرارداد را با هم شروع كردند ، دو ه نيا يوقت. برعكس بود قاًيبا نوئله دق. ديرس يم انيبه پا زيبه سرعت همه چ

 .گذاشت يكرد و به او احترام م يم شياو را ستا شتريو برش بود ، ب دور شتريهرچقدر ب

 يكه جلو ديمواجه شود اما نوئله را د يشتريب يهفته از آن مكالمه گذشته بود ، دو وارد آشپزخانه شد و آماده بود كه با سوال ها كي باًيتقر

 .است وياز راد ييآهنگ روستا كيبا  دنياجاق گاز درحال رقص

 يوقت خسته نم چيه يداشت ، ول ياديز يها تينوئله قابل. آهنگ از دهه چهل كيداد ، شب قبلش با  يخود را حركت م يآهنگ آرام با شبيد

 .شد

 يآماده م گهيد قهيشام تا ده دق. برو لباست رو عوض كن  يخوا يم ". آهنگ را كم كرد يو با كنترل صدا "سالم  "گفت  دياو را د يوقت نوئله

 ". شه

 .ديشانه دو گذاشت و او را بوس يسپس به طرف او رفت و دستش را رو. زد يكرد ، لبخند يكه صحبت م نطورهما

 .اما بعد نوئله برگشت و به طرف اجاق گاز رفت. خواست يم شتريو دو ب. بود يمعمول يبوسه  كي

مامانم دستور پختش رو داده . تونستم بخرم يوب شد چون نمخ يليكردم ، خ دايمارساال پ يبطر هي. كنم يدارم مرغ با شراب مارساال درست م "

 ". يگرسنه باش دوارميپس ام. و فوق العاده است

آنقدر  يكه حت يكند ، كس يتوانست قسم بخورد كه همسر خودش دارد او را اغوا م يدانست ، م ياگر خودش بهتر نم. بود دهيچسب نيبه زم دو

 .دبخر يآشپز يشراب برا كيسن نداشت كه 

 ". اميم گهيد قهيتا پنج دق. برم لباسم رو عوض كنم. رميم يم يدارم از گشنگ "زمزمه كرد  دو

 .اجاق گاز برقصد يكرد تا جلو اديآهنگ را ز يو بعد دوباره صدا ". خوبه  "كرد و گفت  يبه او نگاه نوئله

گرفته بود با نوئله  مينبود از چه وقت تصم ادشيدو . بود دشانيدروش ج. كردند زيرا خوردند و باهم آشپزخانه را تم شانيساعت بعد ، غذا كي

 يم زيها را تم نتيگذاشت و نوئله هم اجاق گاز و كاب يم ييكرد و ظرف ها را در ظرف شو يم زيرا تم زيدرحال حاضر هرشب م يول. غذا بخورد

 .ردك

 " ؟يندار يفيامروز تكل " ديكارشان تمام شد ، دو پرس يوقت

 " ؟ياز دفتر آورد يزيچ ؟يتو چ. مطمئنم فردا شب دارم. همه اش رو تموم كردم "ش را تكان داد سر نوئله

 .را نگفته بود نيبعد همان لحظه آرزو كرد كه كاش ا ". نه "

 ". دارم كه دوست دارم درباره شون با تو حرف بزنم ييزايچ هيپس من  "
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از  ديفكر كه بهتر است بدون توجه به او به اتاق كارش برود ، اما به خودش گفت كه نبا دو. رفت ييرايزد به طرف پذ يهمانطور كه حرف م بعد

 .نداشت ينبود ، مشكل يدرباره همبستر شانيكه حرف ها يتا وقت. مكالمه بترسد كي

شده بود و  ختهير شيشانه ها يرو شيموها. بود دهيپوش ينيآست يشلوارك و بلوز ب. گذاشت زيم يرا رو شيمبل نشست و پاها يرو نوئله

 .بود كه باعث شد دو گرمش بشود انهيلبخندش آنقدر خوش آمدگو

 ". فكر كردم ميكه با هم زد ييمن به حرف ها "

 .كرد آه نكشد يسع دو

 "چون با اون بودم؟  ست؟ين يميج شيليدل " ديپرس نوئله

دو تحت . بود ريفقط با داشتن رابطه امكان پذ هيقض نيكه تمام كردن ا ديرس يبه نظر م نطوريا. كند يبحث را تمام نم نيمتوجه شد كه نوئله ا دو

 .شد يم ميتسل يگريد طيهر شرا

 ". دونم يم يميمن هنوز تو رو دوست دختر ج. ديشا "اعتراف كرد  دو

 يكس نيرسه من آخر يه به نظر مك نطوريا. ينمرده بود ، تو در مورد رابطه مون راحت تر بود يميفكر كنم اگه ج ". سرش را تكان داد نوئله

 ". يد يارتباط با برادرت رو هم از دست م نيا يبش كياگه خودت به من نزد يكن يو فكر م.  يشناس يم يميج كانيهستم كه تو از نزد

 ". فكر كنم درسته يبهش نگاه نكرده بودم ول ينطوريتا حاال ا ". نوئله او را متعجب كرد يركيز

 ". يكن يم تياذ يكه برادرت رو دار يكن يفكر م يپس اگه با من باش "

 ". شه يم يزيسوال برانگ تيموقع. كردن نه تياذ ". رسد يم يخطرناك يتوانست بفهمد كه صحبت شان به جاها يم دو

 ". ستمين يميكه من عاشق ج يدون يم "گفت  نوئله

 ". افتاد يم ينمرده بود چه اتفاق يميگه جكه ا ميدون يكدوم از ما نم چياما ه. دونم يآره ، م "آرام گفت  دو

شك داشت كه چقدر آن  يخواست كه نوئله ازدواج كند ، ول يم يميكرد و از ج يدانست كه برادرش را مجبور به انجام كار درست م يم دو

 .كند دايتوانست ادامه پ يرابطه م

. بوده تيسال از زندگ ستيب يميتو ، ج يبرا يشناختم ول يند ماه مچ يرو برا يميمن فقط ج. برات سخت باشه يليخ ديبا " ديكش يآه نوئله

با در نظر . يبكن يكنم كه تو احساس ناراحت يخوام كار ينم. ارميخوام به تو فشار ب يدو ، من نم. ميمن و حاملگ تيوضع نيا يمخصوصاً تو

 ". يد يكار رو انجام م نيبهتر ي، به نظرم تو دار تيموقعداشتن 

 ". كنم ينم يو البته من اصالً با تو احساس ناراحت. نطوريتو هم هم "گفت  دو

كنم كه  يالبته اعتراف م. اديبگم كه من از تو خوشم م ديدرمورد اون رابطه ، با ". سپس لبخندش محو شد ". خوبه كه بدونم ". لبخند زد نوئله

 يشفكر كه تو زجر بك نيمن از ا. ستين يعمل يليخ ي، ول رهيعاً قابل تقددو سال هم واق نيا يقولت درمورد وفادار موندن تو. كنجكاو هم هستم

زمان رو هم  هيما قض نجايكنم اما ا ينم يپافشار يزيچ نيچن يمن معموالً رو. ، متنفرم يد يانجام م يكار درست رو دار يكن يچون فكر م

 ". وضع رو بدتر كنه هيقض نيخوام ا يو من نم شهيمن كامال معلوم م يحاملگ گهيتا چند وقت د. ميدار

 ينم ينيعقب نش يبود ، ول دهيحتماً خجالت كش. گرفت يكه نوئله سرخ شده بود ، نگاهش را از دو نم نيبا ا. ديدانست كه چه بگو يواقعاً نم دو
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 چطور ممكن بود؟. كرد

 ياو را واقعاً م. درمورد او وسوسه شده بود يگريد زير چنوئله و ه يالبته كه با حرف ها. آمد يخوشش نم يزمان طوالن نيدو از فكر ا مسلماً

 .خواست

گذشت مغزش كمتر از او  يمتأسفانه هرچقدر م. تشانينوئله و موقع يريتقص يب. گرفت يدرنظر م ديوجود داشت كه با گريد يزهايچ يليخ يول

 .كرد يم يفرمان بردار

مورد به من  نيدر ا ديتو با. ما وجود داره تيموقع يتو ياديز يها يدگيچيحال پ نيبا ا ". را صاف كرد شيصدا "... من فقط ... من  " گفت

 ". برم انجامشون بدم ديمقدار كار دارم كه با هيمن ... من . ياعتماد كن

 .آنجا را ترك كرد زيرقت انگ يدو با آن بهانه  و

درواقع ،  يول. ديايكنار ب هيدو است تا با قض يزمان اضافه برا نيگفت كه ا يبه خودش م. بردارد يديصبر كرد تا قدم جد گريدو روز د نوئله

 .فكر و شجاعتش را جمع كند دشيداشت تا درباره حركت جد ازيخود نوئله ن

در  يفيضع يصدا يول. كرد يم رونيفكر را از سرش ب نيا ديبا ديشا. نداشت يكرد ، تجربه چندان ينم ياحساس راحت تيموقع نيبا ا اصالً

همبستر شدن ، آن ها رابه . دارند ازياست كه به آن ن يزيهمان چ نيخواهد رابطه اش با دو محكم تر بشود ، ا يگفت كه اگر م يذهنش ماعماق 

 .آمد ، الزم بود يم ايكه بچه به دن يرابطه هنگام نيداد و ا يم ونديهم پ

آن ها را انجام نداده  يميدانست ج يدرموردشان حرف زده بود و مبود كه دو  يياو درمورد تفاوت ها يكه وجود داشت ، كنجكاو يگريد زيچ

 با او بودن چگونه بود؟. است

 .خواست شوهرش را اغوا كند يدرواقع م. به اغوا كردن دو گرفت ميتصم

رفته بود تا آن  كيكالس اتيو به قسمت ادب دهيكش رونيب شانيكتاب ها را از جا يپنهان. را نگاه كرده بود يكار چند كتابِ كتاب فروش نيا يبرا

 .كرد يم تشيخواند ، اذ يكه م يالبته او كامالً تمركز نداشت چون احساس خجالت درمورد كتاب. ها را با آرامش بخواند

 .كه كرده بود ، نشود يمتوجه كار يشده بود تا كس نيداده و به سرعت سوار ماش يپول كتاب آشپز شهيدوبرابر هم بعد

 .نداشت تا از آن استفاده كند يتجربه ا چيمتأسفانه ه. دوره اش كرده بودند ياديز يسوال ها يعات داشت ولاطال يتا حدود حاال

رفتن به  يول. كند دايكار را پ نيدانست كه امكان ندارد شجاعت انجام ا ينوئله م. كرده بود كه برهنه در تخت بخوابد شنهادياز كتاب ها پ يكي

. ديرس يمورد به نظر م نيدر تخت دو و منتظرش شدن ، آسان تر از حرف زدن در ا دنيخواب يتاحدود. دباش يتوانست فكر خوب يتختش م

را  يتيموقع نيوقت تصور چن چيالبته نوئله مطمئن بود كه مادرش ه. وادار كن ماًيشك دارد او را مستق يكس يگفت ، وقت يم شهيهممادرش 

 .نداشته است

 .دو متوجه او بشود روقتيخواست تا د ينوئله نم. دو در حمام بود يالبته وقت... رفت  ي، پس به تخت او م خب

نبود كه به درد  يزيمسلماً چ يچند لباس خواب تابستان. نداشت يكننده ا كيلباس تحر چيچه بپوشد؟ ه. برخورد  يبه مشكل بعد سپس

 .شده بود نيتزئ ديسف يو با گل ها نداشت نيآست. را انتخاب كرد يلباس خواب كوتاه صورت كيباالخره . بخورد

 .را مسواك زد شيرا شانه كرد و دندان ها شيسپس موها. را عوض كرد لباسش
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آب را از حمام  يتواست صدا يم. رفت نييرفتن به اتاق بزرگ دو ،پا ينمانده بود ، پس اتاقش را ترك كرد و از راهرو برا يباق يكار گريد

 .به سمت تخت رفت ماًيكت شد و مستقو سا كيپس وارد اتاق تار. بشنود

سپس . را خاموش كند ونيزيكرد تا با آن تلو داينوئله كنترل را پ. داد يگنجه ، كانال اخبار را نشان م يرو ونِيزيتلو. تخت را آماده كرده بود دو

 .با تخت رو به رو شد

 را انجام دهد؟ نكاريتوانست ا يواقعاً م. سترو به رو شده ا تيآن احساس كرد تازه با موقع دنيبا د. و بلند بود بزرگ

كرد كه  يآرزو م. وقت چيه اياالن  اي. تخت بگذارد يرا رو شيخودش را مجبور كرد تا دست ها يول. شجاعتش را از دست داده بود باًيتقر

 .خواهد مطمئن بود يدو او را م نكهيحداقل درمورد ا ايداشت ،  يشتريكاش تجربه ب

است دو را  دهيكه با برادر او خواب قتيحق نيا ايمشكل حامله بودنش بود ،  ديشا. كرد ياو را رد م شنهادينداشت ، دو پ يچندان ييبايچون ز ديشا

 ...گناه بود  يو حت يهم به خاطر دلسوز نيدر ماش يآن بوسه  ديشا. كرد يم يعصب

بود چون ، نوئله متوجه شد  دهيمسلماً دو او را د يول. دو از حمام نشد آمدن رونيو متوجه ب ديقطع شدن آب را نشن ينگران بود كه صدا آنقدر

 .است ستادهيشلوارك بوكس كه به پا كرده بود ، ا كيدر حمام فقط با  يكه جلو ديبرگشت و دو را د. زند يكه دارد نام او را صدا م

احساس كرد كه واقعاً احمق . توانست درمورد افكار او بزند ينم يحدس چيكردند و نوئله هم ه يرا منعكس نم يزيچ چياش ه يمشك يها چشم

 .را اعتراف كرد زيافتاد و باالخره همه چ هيبه گر. است

تونستم قسمت برهنه بودنش رو  يمن نم. ميگفته بود برهنه وارد تختش بش. ميمرد رو اغوا كن كي يچطور نكهيكتابخوندم درمورد ا هيمن "

باالخره اومدم ... كردم كه نداشتم  يم دايلباس خواب مخصوص پ هي ديپس با. رو بكنم نكاريكه ا ميشناس ينم يليرو خ گريما همد. انجام بدم

من مثل اون . يكن يفكر نم يچون درمورد من اون طور يندار يتو اصالً با من كار اديفكر نكرده بودم كه به احتمال ز قتيحق نيبه ا يلو نجايا

 "... ه ام ، تازه حامل ستميجور زن ها ن

كند از آنجا فرار  يبود كه باعث شد سع اديترس و خجالتش آنقدر ز. نداشت يتياهم يليحاال خ يبار بود ول نياول. ديچه بگو دانستينم گريد

 .كند

 .ديبكند ، در آغوشش گرفت و او را بوس يآنقدرجلو نرفته بود كه دو به طرف او آمد و قبل از آنكه نوئله حركت يول

 . دياو را بوس يو چانه  ينياو ، ب ينوئله ، چشم ها يو گونه ها دهيكش قيعم ينفس ". خوام ينبود كه من تورو نم نياصال اموضوع  "

 "بود ؟  يپس چ "

 ". دونم يباور كن خودم هم نم "

و خودش را به لب . وجود نداشت يترس و سوال گريد. را فراموش كند يافكار عقالن يبر لبان او كاشت كه باعث شد نوئله ، همه  قيعم يا بوسه

 ...ها و طعم دهانش سپرد 

 

*** 
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احساس خوب  نياگه تو هم فقط نصف ا. قدر خوب باشه  نيا تونهيكه م دونستميواوو ، اصال نم "خش دار گفت  يآرام و كم يي، نوئله با صدا بعد

 "؟  يديكش يهمش خودت رو پس م يمدت طوالن نيا ي، چرا برا يرو داشت

 ". داشتم كار درست رو انجام بدم يسع"

 "!  وونهيد ". را لمس كرد شيها گونه

 ". ها هم صدام كردن نيبدتر از ا"

 .ديخم شد و او را بوس دو

كرده  يو با همسر خود عشقباز. كه او همسرش است ديشيبا خود اند. و به زن بودن و قدرت آن آگاه بود. كرد يم تيو امن ياحساس راحت نوئله

 .بود

كيحد به هم نزد نيتا ا نكهيممكن بود ، اما از ا ريغ دنيبه نظرش خواب. او قرار داد ينوئله سرش را بر شانه ها. دياو را به سمت خود كش ود 

 .كرد يم شتريخواسته ،لذتش را ب يدو هم او را م نكهيو دانستن ا. برد يبودند لذت م

 "...  خواستميمنم تو رو م "زمزمه كرد  آرام

 ". المخوشح "

 

*** 

 "زنه؟  يواقعاً چشماش داره برق م ايحس رو دارم  نيفقط من ا ". زد چليبه ر يسقلمه ا يسيكر

 "برده؟  يزيچ يبه نظرت تو. تونه لبخند نزنه يبدتر ، انگار نم. هينه واقع ". شد رهينگاهش را به نوئله برگرداند و به او خ چلير

، چند نفر از  ليفرانسيامروز صبح ، سرِ كالس د. دياياما خوشحال تر از آن بود كه از پسش برب رديبگبه خود  يا يجد ي افهيكرد ق يسع نوئله

 .ديتوانست آن را به دوستانش بگو يرا به آن ها نگفته بود ، اما م لشيمسلماً نوئله دل. رسد يبچه ها گفته بودند كه خوشحال به نظر م

 ". ميما با هم بود ". ديكش يآه ". شه يبه دو مربوط م " گفت

 ". نهيپس به خاطر ا ". سرش را تكان داد يبا آگاه چلير

 ". نبودم يهست با كس يمن كه چند وقت "گفت  يسيكر

 ". كنمش يم هيبهتون توص "زد و گفت  يلبخند نوئله

 "از تجربه اولت بهتر بود؟  " ديپرس چلير

 ". دو فوق العاده ست. نبود سهيقابل مقا "

 "رسه؟  يهوا گرم به نظر م نجايواقعاً ا ايحس رو دارم  نيمن ا "ت خودش را باد زد و گفت با دس يسيكر

 ". ستيفقط حس تو ن "گفت  چلير

 يكردم تنها راهه ول يمن با دو ازدواج كردم چون فكر م. شهيباورم نم. خوشحالم يليخ "گرفت و گفت  دهيآنها را ناد يدست انداختن ها نوئله

 " ه؟يعيطب. كنم بهش متصلم يحس م. فوق العاده ست يهمه چ... االن 
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 ". رو دارن ياحساس نيرابطه چن كيزن ها بعد از  "به نشانه مثبت سرش را تكان داد  چلير

 هيكردم ازدواج ما فقط  يفكر م. باشم ششيكنم و دوست دارم پ يمدام دارم به دو فكر م. كنم يحسش م "گفت  يا اگونهيبا حالت رو نوئله

 ". هيعال ياالن همه چ يارداده ولقر

 يتا وقت يول...  يدو ، عشق باز.  دهيتو جد يبرا زايجور چ نيا. زميمواظب باش عز "به نوئله گفت  يسيكر. كردند يبه هم نگاه يسيو كر چلير

 ". هستن ، احساست رو كنترل كن يدو چ يخواسته ها يدون يكه نم

 ". هاون با من ازدواج كرد ". ديخند نوئله

 ". دو سال يبرا "كرد  يادآوريبه او  چلير

 شتريشناسم ، ب يدو رو م شتريهرچقدر ب. ميفوق العاده رو به اشتراك گذاشت زيچ هيما . ديش يشما ها متوجه نم ". گرفت دهيآنها را ناد نوئله

 نيكه ما هم نيا ه؟يقسمتش چ نيبهتر نيدون يو م. دهشانس بهم رو كر نقدريا يدونم چطور ينم ". ديدوباره آه كش "... االن . اديازش خوشم م

 ". مياالنش هم با هم ازدواج كرد

 

*** 

 

 ينم. اشتباه محض هم بود كيشب گذشته فوق العاده بود ، اما  نكهيبا ا. ديبه نوئله بگو ديوارد آشپزخانه شد ، و هنوز مطمئن نبود كه چه با دو

 .كند يبه نوئله ضربه وارد م يحتماً از نظر احساس هيقض نيست كه ادان يحاال م يبرسد ول يبيخواست به او آس

كار را انجام  نيا يبه خاطر خوشگذران ديشده بود؟ نبا ميكار را انجام داده بود؟ چطور تسل نيچرا ا. تمام روز را با احساس گناه سر كرده بود دو

 .كرد يبچه اش به او كمك م و يميبه خاطر ج. او بود يها تياز مسئول يكينوئله فقط . داد يم

 .شد يدو داشت دوباره وسوسه م. از او استقبال كرد يبا بوسه ا نوئله

 .كنند يآن كار را نم گريكه د ديدر تالش بود به او بگو. خودش را مجبور كرد كه عقب برود يول

ساعت  كي. يتو اون مالقات شام رو داشت يول دميپرس يازت م ديدونم با يم. نيبب ايب ". و او را به طرف راهرو كشاند دينوئله دستانش را كش اما

 " ؟يهست يعصبان يليتو خ. كار رو انجام ندم نيتونستم ا يخونه و نم دميرس ياطي، از كالس خ شيپ

دونم  يكه نم نيا با "را از او منع كند؟  يزيتوانست چ يدو با خود فكر كرد كه چطور م. و لبخندش فوق العاده بود دنديدرخش ينوئله م چشمان

 ". هستش» نه « اما فكر كنم جواب  يزن يحرف م يدرباره چ يدار

 ". طرف نياز ا "و ادامه داد  دينوئله خند "! ؟ آهان  يچ "

هم  تو از نصف اون. جا داشت يبه اندازه كاف تيواريكمد د. هام ليگذاشتن وسا يبرا. من كمدها رو مرتب كردم ". را به سمت اتاق خواب برد او

 ". يكن ياستفاده نم

 .درواقع او به اتاق دو نقل مكان كرده بود. كرده است زانياو آو يرا كنار لباس ها شيدر كمد را باز كرد تا به او نشان دهد كه لباسها نوئله

مراقبت از  ياتاق رو هم برا يكياون . رسه يبه نظر م ي، كامالً منطق شبيبعد از د يول. يمورد نگفت نيدر ا يزيدونم كه تو چ يم "گفت  نوئله
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 ". ميكن يبچه استفاده م

 .شد رهيگذاشت و به چشمان او خ شيشانه ها يدو را بر رو يبه طرف او رفت و دست ها نوئله

 ". لطفاً. بگو يزيچ هي "كرد  زمزمه

 او نخواهد؟را از  يزيچ نيبود كه چن يچه كس. خواست يالبته او مسلماً نوئله را م. خواست يرا نم نيا دو

خواست نوئله  ينم. تر شوند كيخواست آن دو به هم نزد ينم. رابطه را نوئله بپردازد نيخواست كه تاوان ا يداشت و دو نم يتاوان زيهمه چ يول

 .دانست كه از عشق مصون است اما درباره نوئله مطمئن نبود مي –خودش نگران نبود  يبرا. بدهد تياهم

 "...  ديما با "

 "؟  يچ " ديرسپ نوئله

 ... يگريد طيفقط در شرا يول. شي، قابل ستا بايشوخ ، باهوش ، مسئول ، ز. بود دهيبود كه دو تا به حال د يزن نيفوق العاده تر او

 .ديبخش يوقت او را نم چياو خبر داشت ، ه تيو اگر نوئله از واقع. نبود گريد طيجزء آن شرا تيموقع نيا يول

 شينوك پاها ينوئله لبخند زد و رو يوقت. توانست بر نفسش غلبه كند يحال نم نيدانست اما با ا يرا م نيدو ا. كار بود نيكردن ، بهتر فرار

 .ديرفت و او را بوس ني، تمام قدرت دو از ب ستاديا

 .ديگو يرا به او م تيبه خودش قول داد كه فردا واقع دو

 9 فصل

 

 

حداقل نه به . دارن يتونن بگن چه مشكل يكه اونا نم نهيترسن ا يكه همه درباره نوزادان ازش م يزيچ "سالن گفت  ياز جلو يجذاب انسالِيم زنِ

پس . باشن و احساس درد نكن زيبشن ، راحت و تم ريخوان س ياون ها م. دارند يساده ا يازهايكه نوزادان فقط ن نهيخبر خوب ا. يصورت شفاه

 ". ستين يكنه از كارش راض ياحساس مكه بچه تون  نيباش نينگران ا دينبا ماش

. پدر خوب باشد كيچگونه  رديبگ ادياو آنجا بود كه . او اصالً خنده دار نبود يبرا. ديخند يدو نم. دنديسكوت كرد و چند نفر خند يا لحظه

 .موفق نشده بود يميكه در آن درمورد ج يزيچ

 يوقت يول. كرد ينم دايپ يچندان يروح بيآس. يماد شتريودك ساده بود و بك يازهايدر شروع ن. ديگو يدانست كه آن زن درست م يم دو

 بزرگتر شد چه؟

. ديبكن ديبا يو چه كار دهيم يا يهاش چه معن هيكه هر نوع از گر ديريگ يم اديشما . ديش يآشنا م گهيچند ماه اول ، شما و بچه با هم د يبرا "

 يزمان نيا. ده يم صيشناسه و با لمس كردنتون شما رو تشخ يشما رو م يشما بو و صدا يبچه . اون بچه است تيشخص يبرا يها شروع نيا

 ". شما هم هست يبچه  نيا. ديحس رو داشته باش نيبه اندازه مادرها ا ديپدرها ، شما هم با. ديكن يم يوستگيشما احساس پ كههست 

برقرار  يارتباط روح يميوقت با ج چياو ه. داد يدو گوش نم يمه داد ، ولارتباط با بچه ها و مهم بودن آن ادا يصحبتش را درباره چگونگ بعد

 اوضاعِ بد آن موقع بود؟ نداشتن ارتباط درست با او ؟ ليدل نيا. پدر كينه به صورت . نكرده بود
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او با . فكر كرده بود تيو مسئول فهيمادرشان مرد و پدرشان رفت ، دو تنها به وظ يوقت. فكر نكرده بود يوقت درباره ارتباط احساس چيه او

برسد و او را  يمياش درقبال ج فهيخواست به وظ يكرد و تالش كرده بود آن را عقب بزند چون م يخود دست و پنجه نرم م يمشكالت و ناراحت

 .درست ببرد اهبه ر

 يحرف و بعد به معنا كيابتدا به صورت  در –بود  را به او نشان دهد ، دو راه را خراب كرده و سوزانده تيآن كه راه درست موفق يبه جا اما

 .كلمه  يواقع

 ". ميداشته باش يديجد نيقوان ديبا "گشتند ، دو گفت  يبه خانه بر م نيداشتند با ماش يوقت

 " ؟يزيمثل جدول برنامه ر " ديپرس نوئله

 ". ميكن يزيبرنامه ر ديحاال با. گذره يم شيروز از زندگ ياالن اون بچه س. قاًيدق "

 ". فرق دارند گهيهمه با هم د. كسانيگروه  كينه . ميزن يدرمورد آدم ها حرف م ميما دار. ميكار رو بكن نيا ميتون يدو ، نم ". ديخند نوئله

 "؟  يكمك يچطوره بگم برنامه ها. يكلمه مشكل دار نيتو فقط با ا. كنن يكمك م نيبا هم فرق داشته باشن ؟ قوان ديچرا با "

 ". ميدرمورد غذا دادن و پوشك عوض كردن نگران باش ديكه با يمونده تا زمان يليبه عالوه ، حاال خ. داشته باشه يكنم فرق ينمفكر  "

 ". ده كه حامله ام يام هم نشون نم افهيهنوز ق ". شكمش را لمس كرد نوئله

 .گرفت ينم يآن را جد نوئله

 ". كنم دايتونم پ يم يچ نميتا بب نترنتيا يرم تو يخونه ، م ميديرس يوقت. خوام يم يشتريمن اطالعات ب "گفت  دو

 ". من خسته ام. رهياالن د يول "

 ". مونم يم داريمقدار ب هيمن . تو برو بخواب "

 .ستين يراض ميتصم نيداد كه از ا ينوئله نشان م سكوت

 .نگفت يزيو چگرفت  شيترسو را پ يبدهد اما راه آدم ها حيفكر كرد كه بهتر است توض دو

 يرا دوباره با بچه  خيكند كه تار يتوانست كار يم يپافشار ياديشانس و مقدار ز يبا كم يول. توانست بكند ينم يميكمك به ج يبرا يكار او

 .تكرار نكند يميج

 .و نوئله با خود دو نوع ساالد آورد و گرم بود يآن روز هوا آفتاب. پدر و مادرش بود يخانه  ي كشنبهيروزِ  كين كيتمام هفته را منتظر پ نوئله

 رممكنيدانست كه آن كار غ يباخبر كند اما م راتييتغ نياو دوست داشت مادرش را از ا. كرده بود رييگذشته تغ يدو هفته  نيدر ا زيچ همه

 داياش را پ يوقت آمادگ چيه ديشا و. گفتن آن را نداشت يكه راز ازدواجش را با دو فاش نكرده بود ، و نوئله هنوز آمادگ ينه تا وقت. است

 .دنكن

 .رفتند يپشت اطي، به طرف ح ستيداخل ن يمتوجه شدند كس يوقت". ميينجايما ا "وارد شدنشان به داخل خانه ، نوئله گفت  با

 "! سالم "

 يفانيت. خود بودند يبا دوست پسرها يانفيبه جز ت شيخواهر ها. ها آنجا بودند هيپدر و مادرش با چند نفر از همسا. به جمع آنها نگاه كرد نوئله

 .خواند ياستخر نشسته بود و كتاب م يجلو يصندل يرو
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 يكيمنتظرِ  داًيباب شد ". و ظرف ساالد را از دو گرفت ديآن ها را بوس يگذشت و هر دو وانيا ياز جلو ". نيايب نيپس تونست "گفت  مادرش

 ". لطفاً برو و نجاتش بده. بود تا باهاش حرف بزنه

 ". ممنون. رميم "

 ". كرد تيمادر ، دست نوئله را گرفت و او را به سمت آشپزخانه هدا. زد و بعد به طرف پدر نوئله رفت و با او دست داد يبه نوئله لبخند دو

 ". حالت چطوره؟ من هنوز به رفتنت عادت نكردم

 ". عادت نكردم گهيد يجا هي يكردن تو يهم هنوز به زندگ من. دونم يم "گذاشت ، گفت  يم نتيكاب يهمانطور كه ظرف را رو نوئله

خورم كه تا  يقسم م يول. رو قبول كنم نيتونستم ا يم ياممم ، اگه خوشحال نبود ". باز كند ييظرف ها جا يرا باز كرد تا برا خچالي مادرش

 ". بودمت دهيند يراض ". شده و دخترش را با دقت نگاه كرد رهيبه او خ ".... قدر  نيحاال ا

من عاشق  ". وقت نداشته است چيكرده كه قبالً ه دايپ ييدانست كه نسبت به دو احساس ها يم ". من خوشحالم "با صداقت گفت  نوئله

 ". مميزندگ

 ". بود دياز تو بع. نگران شدم يو به سرعت ازدواج كرد يرفت يمقدار وقت هيكنم كه  ياعتراف م. پس من هم خوشحالم "

 ". بابا رو ناراحت كنم ايخواستم تو  ينم. خوام يمعذرت م. ماماندونم  يم "

 ". رفته و من خوشحالم شيخوب پ يليخ يخب همه چ يول. ميتعجب كرد. ميما ناراحت نشد "

 ". تهمن حوصله م سر رف "توانست وجود داشته باشد ، گفت  يساله م 15دختر  كي يكه در صدا يوارد آشپزخانه شد و با تمام درد يفانيت

 ". يمن بهت گفتم كه چند نفر از دوستات رو دعوت كن "گفت  مادر

 يهمه قانون تو نيا ديچرا با. مسخره ست. ميداده حرف بزن رييهفته اتفاق افتاده و ما رو تغ يكه تو ييزهايدرباره چ ديمتنفرم كه با نيمن از ا "

 " م؟يخونه داشته باش

 ". ديد يحاال خودش را در طرف مادرش م يمقابل پدر و مادرش قرار دارد ول يدر جبهه ا شياكرد كه با خواهره ياحساس م شهيهم نوئله

 ". به من اعتماد كن ، قانون داشتن بهتر از نداشتن اونه. كنه يبرات حد و مرز مشخص م. هيخوب زيچ نيقوان

 ". خوام يم نويمن هم ا. يبكن يتون يم يبخوا يرهركا. يو رفت يتو ازدواج كرد ؟يدون يم يتو چ "به نوئله رفت  يچشم غره ا يفانيت

 .بعد از آشپزخانه خارج شد و در ، پشت سرش بسته شد و

 ". لطفاً بهم بگو كه اونقدر هم بد نبودم "گفت  نوئله

 ". اديدرم تيوضع نياز ا. كنن يم ينوجوون ها لجباز شتريب "

 ياون دوره از همه چ يكه تو اديم ادميمن  ". كنار آن انداخت يصندل ياره خود را روكه به طرف استخر رفت و دوب ديرا د يفانياز پنجره ت نوئله

 ". اصالً جالب نبود. كردم يم يجيشدم و احساس گ يم يعصب ايدن يتو

 كيه او نزدداشت ب ازين. او ، احساس كرد كه ضربان قلبش تندتر شده است دنيبا د. كرد ، نگاه كرد يبه دو كه داشت با پدرش صحبت م نوئله

با او بود  يوقت يزندگ. نديرا بشنود و لبخندش را بب شيدوست داشت صدا. حرف ها بود نياز ا شتريب يول. تر شود ، لمسش كند و كنارش باشد

 .شد يم باتريز



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٠ 

 ". اديم ادمياون روزا رو  ". ديكش ياز كنار او آه مادرش

 "پونزده ساله تون بود؟  يوقت ". به او نگاه كرد نوئله

جادو بود و زمان  كيهر روز . رميتونستم نگاهم رو از پدرت بگ ينم. تازه ازدواج كرده بودم يو وقت يعشق و عاشق... نه  ". زد يلبخند مادرش

 يبرگردم ول ميدوست ندارم دوباره به دوران نوجوون. بودند يفوق العاده ا يچه روزا. ميآشكار كردن احساساتمون نداشت يبرا يبه اندازه كاف

 ". رسه يبه نظر م يبرگشتن به اون زمان پر از احساس ، عال يچند روز يبرا

 "... ام ، فقط ... ما  ". احساس كرد كه سرخ شده است نوئله

 ". يكن يفكر م يدونم به چ يم قاًيدق. يبد حيبه من توض ستيالزم ن ". به خنده افتاد مادرش

 ...آنها فقط . فت عاشق هم نبودندگ ياو و دو آن طور كه مادرش م. شك داشت نوئله

 يم تياهم گريد كيكردند و به  يم يخانه زندگ كيدر . داشتند يبچه ا. داشتند؟ ازدواج كرده بودند ، البته يآن ها با هم چه رابطه ا ؟يچ

 ريشدند ، تأث يگذاشتند ، جذب م ياحترام م گريكديبه . ديرس يمستحكم و فوق العاده به نظر م يرابطه  كي. ساختند يرا م يزندگ كيدادند و 

 .گذاشتند يم

 .بود يكه به او داشت عال ياحساس. دوباره نگاهش به دو برگشت

 " ؟يبه دو گفت مارستانيب يدرباره صورت حساب ها يزينوئله ، تو چ "

كه  يزمان. آورد اديرا به  ششانيوقت پ يليخ ياز گفت و گوها يكي ". اونا؟ فكر نكنم ؟يچ ". برگشت و توجه اش را به مادرش برگرداند نوئله

 .كه دوست نداشت پدر و مادرش را تحت فشار بگذارد نيا. را هم ذكر كرده بود لشيكند و دال يبه دو گفته بود با او ازدواج م

 "كردم؟  يكار رو م نيا دينبا. بهش گفتم. صبر كن "

اما . بوده ساياز افراد كل يكياول فكر كردم . نام و نشون يفرد ب هيتوسط . ه شدناون ها پرداخت. دونم ينم ". را باال انداخت شيشانه ها مادرش

. اشتازش خبر ند يبود و كس يخصوص هيقض كي نيبه عالوه ، ا. گن يكنن حتماً م يم ياونا كار يو وقت ميشناس ياعانه دهنده ها رو م يما همه 

 ". و افتادمد اديبه  نكهيتا ا. شده بود يبيعج تيوضع نيبه خاطر هم

 .داشته باشد ديبا يدانست چه عكس العمل ينم ". نه ايدونم كه اون بوده  ينم. نگفت يزيچ چياون ه يول "گفت  نوئله

 ". كار رو بتونه پرداخت كنه نيا يبرا يخبر داشته باشه و هم پول كاف هيقض نيكه هم از ا ستين يا گهيكس د چيه يول "

 .به خانواده اش كمك كرده بود؟ احساس كرد درونش گرم شد يچشم داشت چياو كرده باشد؟ بدون ه يكار را برا نيبود دو ا ممكن

كه فكر نكرده الزمه درباره اش  اديخوشم م نياز ا. ذارم يپنهانش كرده احترام م نكهيكارش هم واقعاً ممنونم و هم به ا نياز ا "گفت  مادرش

 ". هيدو مرد خوب. نوئله يكرد انتخاب رو نيتو بهتر. حرف بزنه و منّت بذاره

 ". درسته "دوباره به دو نگاه كرد و گفت  نوئله

 

 

دو هم وارد  يوقت يحت. گرفت دهينوئله به طرف آفتاب رفت و صحبتش را ناد. زد يحرف م نشيماش يها لهيپسر سامر مدام درباره وس دوست
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 .نكرد يشد ، توجه نيبحث او درباره ماش

 .نشست يصندل يوكنار نوئله ر يفانيت

 "؟  يپس ازدواج كردن خوبه ؟ خوشحال " ديكوچكش پرس خواهر

 ستيهم ن يا گهيكس د چيه يمن وجود نداره ول يزندگ يتو يتيمسئول چيه يكن يدونم كه تو فكر م يم. البته ". را باز كرد شيچشم ها نوئله

 يزيكردن خانه استخدام شده بودند ، چ زيتم يكه برا ييخدمتكارها يه دربار ". شن يخونه خود به خود انجام نم يكارها. كه كارها رو بكنه

 .ها و پنجره ها يي، آشپزخانه ، دستشو نيكردن زم زيدادند ، مثل تم يسخت را انجام م يآمدند و كارها يآن ها هر هفته م. نگفت

كالج خونه رو ترك كرد ، فقط من و سامر  يكه برا يل يل طورنيبعد از رفتن تو و هم. شن يخونه ما هم خود به خود انجام نم يخونه تو يكارها "

 ". ستيمنصفانه ن نيا. ميكارها رو انجام بد ديكه با ميهست

 "همه كارها رو بكنه؟  ديمامان با يكن يفكر م " ديپرس نوئله

همه رو  ديمن هم نبا يهمه كارها رو بكنه ، ول ديكنم كه مامان با ينه ، فكر نم. يگ يم نيمثل ا يزيچ هيدونستم كه  يم ". به او نگاه كرد يفانيت

 ". فتهيگردن من م زيهمه چ. از هم كوچكتر باشم متنفرم ديبا نكهيمن از ا. يكرد يتو كه نم. بكنم

 ". كه من هنوز دوستت دارم يدون يم ". به ماجرا نگاه نكرده بود ديد نياز ا نوئله

 يتونه رانندگ يسامر بزرگتره و م. گرده يتوجه به من و سامر برم ي، همه  ديرفت يل يتو و ل يوقت از. زنم يحرف نم نياما من درباره ا... آره  "

 "اونجان؟  ييكسا يرم؟ چ يمن كجا م. دميكنن به سوال پرس ياون ها شروع م. متنفرم نياز ا. مونم يم يكه فقط من باق نهيا شيكنه كه معن

 ". كنن يرو مكار  نيا شهياون ها هم ". زد يلبخند نوئله

 ". اديخوشم نم نيكنن و من از ا يتوجه م يليخ. دن يم تياالن به جواب ها اهم يآره ، ول "

را باال انداخت ، متوجه شد كه او هم  شيزد و شانه ها ياو كه لبخند دنينوئله با د. دهد يمتوجه شد كه دو دارد به صحبت آن دو گوش م نوئله

 .ودداده ش يچه جواب ديداند با ينم

 "ندن؟  تيكه اون ها اهم يداد يم حيتو ترج " ديپرس نوئله

 ". مثل اسمم. اشكال داره يهمه چ يول. اوقات يبعض. ديشا "

 "داره؟  ياسمت چه مشكل "

 يتاكالس هندسه ام و دو  يتو يفانيسه تا ت شيسال پ. مونه يجوك م هياسم رو دارن؟ مثل  نيهم ا گهيچند نفر د يدون يم. احمقانه ست "

 يكس نم چيچون ه رهينم رونيب يفانيبا اسم ت يدختر هيوقت با  چيگه كه ه يم ديويبه اسم د يپسر هي. ام بودن يسيكالس انگل يتو گهيد

 ". زنه يحرف م يچه كس رموردفهمه داره د

 ". احمقه هي ديويپس د "

 ". اون واقعاً بامزه ست ي، ول ديشا "

 ". اديپس تو از اون خوشت م "

 ". ادياون از من خوشش نم يول. ديشا ". ديكش يآه يفانيت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٢ 

 ". دن يم رييتغ عيسر زهايجور چ نيپسرها فكرشون رو در مورد ا. يذارم كه تو به خاطر اسمت احساس ضعف كن يمن نم "

، بهتر  يدون يم. خوبه يلياون خ ". ندو به دو نگاه كرد و دوباره نگاهش را به نوئله برگردا ". اديخوشش ب گهيد يفانيت هياون از  ديشا اي. ديشا "

 ". زنه يحرف م نياز دوست پسر احمق سامر كه فقط درباره ماش

 ". هياون عال ". به شوهرش نگاه كرد و لبخند زد نوئله

 

اً رفتارت با خانواده تو واقع "شد ، گفت  ينوئله همانطور كه همراه با دو وارد م. كردند يم يو هردو احساس خستگ دنديبه خانه رس روقتيد آنها

 ". نداشت يخوب يليامروز حال خ يفانيت. خوب بود يليمن خ

 ". هيعياون نوجوونه پس طب "

 ". و من واقعاً ازت ممنونم يصبر نشون داد يليتو خ. دخترونه يبه هر حال با اون حرف ها ". زد يبه او لبخند نوئله

 ". ادياز خانواده ات خوشم م. من ناراحت نشدم "

 "... مامان گفت . دوست دارن  يليون ها هم تو رو خا "

 هيكه با او و بق يطور. مهمتر بود شيظاهر وجود داشت برا نيكه پشت ا يزيچ يداشت ول يخوب افهيدو ق. شد رهيسكوت كرد و به او خ نوئله

 .بود شتريشناخت ب يكه م يهر مرداش از  يرومنديحال ن نيو در ع متيو توجه و مال يو مهربان. كرد فوق العاده بود يرفتار م

 .كرد ياو با قلبش به او اعتماد م. ه بچه اشنه فقط درباره خودش بلكه دربار –توانست اعتماد كند  ياو م به

 ". من دوست دارم "بدون فكر گفت  نوئله

 .خشكش زد دو

 .را زده است يدرستاحساس كرد كه حرف  يبود ول يمانيمنتظر پش ". من دوست دارم "تكرار كرد  نوئله

من . ، دو  يتو فوق العاده ا. من دوست دارم يول. ستياز قراردادمون ن يقسمت چيه نيدونم كه ا يم. دونم از كجا گفتم ينم. يوا ". زد يلبخند

و من  ميما با هم يكه هست ، ول يهرچ لشيدل. من خوش شانس بودم ديشا. يعالمه بچه ندار هيو  يدونم تو چرا تا حاال ازدواج نكرد ينم

 ". دارم ستدو

 .او كامالً از حسش مطمئن بود –دانست  يو حاال م. است يكرد كه عاشق بودن چه حس يآن لحظه ، فكر م تا

 ". يتون يتو نم ". كند ينگاه م بهيغر كيشده بود كه انگار دارد به  رهيبه او خ يطور دو

 ". حس رو دارم نيمن ا يخب ، ول ". به دلش راه ندهد يكرد ترس ياما سعنبود كه نوئله دوست داشت بشنود  يجواب قاًيدق نيا

فقط به خاطر . يگ يم يچ يدار يدون يتو نم "دو چند قدم عقب رفت و ادامه داد  ". ميمورد حرف بزن نيخوام در ا يمن نم. نوئله ، بس كن "

 ". دمونهيجد يرابطه 

 ". يدرمورد احساساتم به من دستور بد يتون يتو نم ". ديترس يداشت كم كم م ". ستين نطورينه ا "

 .افتاد ياتفاق م نيا دينبا. كرد ياو را مجبور به تمام كردنش م ديبا يآمد ، ول يكه نوئله شروع كرده بود اصالً خوشش نم يا ياز باز دو

 .زده است يدانست حرف احمقانه ا يم ". ميقرار داشت هيما  "گفت  دو
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 ". رو شكستم نيم كه من قوانخوا يپس معذرت م "

 .وجود داشت يليدال. از چند برنامه و قانون بود شتريفكر كرد كه قرار آنها ب نيبه ا دو

مثل  ايمتنفر بودند ،  يمياز او مانند ج ايخواستند  يم گريد ياو را مانند زن ها هيبق. او را دوست نداشتند هيبق. توانست عاشق او باشد ينم نوئله

 .وقت دوستش نداشتند چيه يرش تركش كرده بودند ، ولپدر و ماد

 .نوئله به دنبال او رفت و وارد راهرو شد. از كنار او گذشت و از آشپزخانه خارج شد دو

 ". رميگ يمن حرف هام رو پس نم. فتادهياتفاق ن نيكه ا يوانمود كن يتون يتو نم "گرفت ، گفت  يكه دست او را م همانطور

 ". ن كنمتونم امتحا يم "

 "تو نداره؟  يبرا يا يمعن چيكه من گفتم ه يزيچ "

دانست نگاه كردن  يم. پر شده بود ديشد ، به چشمان او كه از درد و ام رهيبه نوئله خ. از توانش خارج بود يخواست به او نگاه كند ، ول ينم دو

 يم ريدرگ دينبا ياحساس چيه. اش عادت ندارد يبود كه او به باز خوب بود و دو فراموش كرده يلينوئله خ. بود يبه آن چشم ها اشتباه بزرگ

 .ديد يشد و آزار م ينارحت م ديكس نبا چيه. شد

 ". يكه عاشقم يكرد يوقت ادعا نم چيه يشناخت ياگه م. يشناس يمن رو نم يليكه تو خ نهيا شيمعن نيا "به سرعت گفت  دو

تو خوب و . شناسم يتو رو هم م نطوريو هم. زنم يحرف م يدونم دارم درباره چ يم. ت دارممن واقعاً دوس. من ادعا نكردم "غز زد  نوئله

 ". يمرد دوست دارم رو دار هي يكه من تو ييتو همه صفت ها. يمهربون و باهوش

 .برود نيكه داشت از ب ياحساس گناه نيخواست ا يم. شده بود يبدنش از خون خال. نوئله ، او را سوزاند يها حرف

پدرم به خاطر من ، ما رو ترك كرد. رو يهمه چ. بردم نيمهم رو از ب يزهايچ يمن همه . ستمين يمرد نيمن چن. يستين يتو متوج "گفت  ود .

چشم  "...  يميو ج. تونستم بكنم ينم يپس كار هيدونستم منظورش چ يمن نم. نشم هشيخواست بره تا من شب ياون م. خودش بهم گفت

 .چشمش ظاهر شود يجر و بحثشان جلو نيآخر يها هيبود چون باعث شد تمام ثان يبد راك. را بست شميها

 نيپدرش ، بهتر نيبرادرش باشم ، بهتر نيخواستم بهتر يمن م ". شد رهيرا گفت و به نوئله خ نيدو ا ". من بود يفرد زندگ نيمهمتر يميج "

رفت ،  ينم شيرستانيدب يبه كالس ها. بده تيكردن اهم دايكار پ ايدرس و كالج  بكنم كه اون به ينتونستم كار. نشد يول. اون باشم يكس برا

رو بهت گفته بود؟ بهت  نيا. كردند رونشياز مدرسه ب رستانيسال آخر دب. رفت و با چند تا پسر نه چندان خوب دوست شده بود يم يبه مهمون

 "بزنه؟  شيكرده بود باشگاه مدرسه اش رو آت يگفت كه سع

 .تكان داد يسرش را به نشانه منف يبه آهستگ. چشمانش گشاد شده بودند. شد رهيبه او خ نوئله

به من  يكار گهيبعد از اون ، به من گفت كه د. رهيبگ يمدرك هيباالخره مجبورش كردم  نكهيتا ا. نشد ليوقت فارغ التحص چياون ه قتيدر حق "

 ". داد رونينفسش را ب ". خواست يرو نم نيو اون ا ارهيقبول كنه و پول درب تيشد مسئول يرفت مجبور م اگه مي –از خونه رفت  نكهينه ا. نداره

 "كرد؟  يكار م يداشت چ يدون يشركت بود؟ م يتو شيديچرا اون روز كه تو د يدون يم

 ". كنه يكردم كار م يفكر م ". تكان داد ينوئله سرش را به نشانه منف دوباره

 ياون بعض. يهم بگ يطور نيا يتون يفكر كنم م ". وجود نداشت تيدر آن وضع يخنده دار زيچ چيه يرد بخندد ولك يدو سع "! كنه  يكار م "
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موتورها  شتريب يقسمت ها بود كه برا يبعض يخورد ول يبه دردش نم مايقطعات مخصوص هواپ. فروخت يم ابونيخ يو تو ديدزد يرو م زهايچ

 ". هم نكرد يعذرخواه ياون حت من خودم متوجه كارش شدم و. كرد يكار م

 .نگفت يزيچ يول ديكش يقينفس عم نوئله

. اون لحظه از برادرم متنفر بودم يتو. دادم ينم تياهم. فرصت بهش داد و اون خرابشون كرد يليخ. كاراش آشنا بودم نيمن با ا ". ادامه داد دو

 ". انتخاب هاش بودن نايا. زندان ايارتش . دم يم سيپل ليو تحواون ايتونه وارد ارتش بشه  يم. بهش گفتم كه دو تا انتخاب داره

بخشد و دو هم در مقابل گفته بود كه مانند او  يوقت دو را نم چيگفته بود كه ه يميج. اوردين اديبه  يميرا با ج شيسرش را تكان داد تا دعوا دو

 .را كتك بزنند گريبود همد كينزد. كند يفكر م

 دياون با. هيخوب زيفرستنش و من هم گفتم كه چ يبهم گفت كه كجا م. داوطلب شد نيبه خاطر هم. رو انتخاب كرد يكه چ يدون يم "گفت  دو

 ". به جاش كشته شد يول. گرفت يم اديرو  يريپذ تيمسئول. شد ياونجا بزرگ م

 يبرا يكار چيه. مرده يميحاال ج نيم و به خاطر همراه رو انتخاب كرد نيمن راحت تر. بود كه من كردم يكار نيا ". به نوئله نگاه كرد دو

. كنم يكارم تا آخر عمر زندگ يها جهيبا نت ديمن با. رو عوض كنم زيكنه كه چقدر دوست دارم همه چ ينم يفرق. تونم بكنم يدادنش نم رييتغ

 ". يورد دوست داشتن من فكر كنراجع به ادعات درم شتريب يبخوا ديپس حاال شا. بدتر ، كشتمش. من برادرم رو از دست دادم

 دهم فصل

 

 .ديرو شن نشيروشن شدن ماش يبسته شدن درب گاراژ و سپس صدا ينوئله صدا. از آشپزخانه خارج شد  دو

 حرفارو بهش بزنه و بعد تركش كنه ؟ نيتونست ا يچطور م. اون حرفا و حاال رفتن اون شوكه شده بود دنينوئله از شن. رفت  يداشت م اون

هزاران فكر مختلف به مغزش هجوم آورده . و سپس چراغ ها رو خاموش كرد و به اتاق مشتركشون رفت  ستاديسكوت ا يتو قهيچند دق يبرا

تصورشون رو  يكه حت ياو از جهات يبود كه دو كامال برا نيا ديفهم يكه م يزيتنها چ. رو باور كنه يزيفكر كنه و چه چ يدونست به چ ينم. بود

 .بود يافتنيدست ن كرد يهم نم

كه منتظر برگشتن دو بود  يدر حال.  ومدينتونست و تا سحر خواب به چشمش ن يكرد بخوابه ول ينوئله سع. تا آخر شب به خونه برنگشت دو

 .شد دستگاه قهوه جوش رو خاموش كرد و به كالج رفت دياز اومدنش نا ام يوقت يقهوه آماده كرد ول يقور كي

تونست درك كنه  يشناخت و م يم يرو به حد كاف يمياون ج. رو كه دو بهش گفته بود رو مرور كرد ييزهايتمام چ گهيره دبا هي ريطول مس در

قرار گرفته بود و به هر  يلغزنده و هموار به سمت نابود ريمس كيدر  يميج. مثل دو بشه يتونسته موجب آزار آدم يكه اون چطور با رفتارش م

 .شد يم رشيبانگيحال عواقب كارهاش گر

كس  چيه. شد ادهيرو پارك كرد و بعد از برداشتن كتاباش از اون پ نيماش. كارها بده نيا يمثل جونش رو برا ينيسنگ يقرار نبود بها يول

 ومد؟ي يم يمونده بود چ يباق ينياحساس گناه سنگ نيكه با چن چارهيحاال بر سر دو ب. كارهاش نبود يبرا ينيسنگ نيچن يمستحق پرداخت بها

دردناك و راحت بود كه خودش رو سرزنش كنه انگار كه  يليدو خ يبرا. تونست گذشته رو رها كنه يتونست درك كنه كه چرا دو نم يم اون

 نيو هم يميفرزند ج ينقش داشتن در زندگ يرو برا دشيمسئله اصرار شد نيا. رو كه كرده بود جبران كنه ييكارش خطا نيخواست با ا يم
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بود كه  يا لهيفقط وس ايداشت  يياون اصال در برنامه هام دو جا ايآ ومد؟ي يبه سر نوئله م يوسط چ نيا يول. داد يم حيتوضزدواجشون طور ا

 كرد ؟ ينگاه نم يانسان واقع كيبهش به چشم  يشده بود كه حت ياون عاشق مرد اي؟ آ اوردي يم ايبچه برادرش رو براش به دن

نه بر  اي نهيب يدو رو م گهيهرگز د ايدونست كه آ يكه نم يياز اونجا. ديكه تو ذهنش وجود داشت نرس ييسواال يبرا يبجوا چيعصر اون به ه تا

 ييكه همسرش تركش كرده بود جا يواقعا كس ايآ ديخند يبه تصورات احمقانه خودش م. نه ايكنه  هيمونده بود كه امشب شام ته يسر دوراه

هرگز دو رو  گهيكه ممكن بود د قتيحق نيتمركز كنه تا ا زهايچ نيبراش راحت تر بود كه رو ا ينگارنه داشت؟ ولتصورات ساده ا نيا يراهم ب

 يگشت خودش م ياگه دو امشب هم به خونه برنم يكرد حت يبه اندازه دو نفر غذا آماده م. بخوره زهيچ هي ديبه خودش گفت باالخره با. نهينب

 .ه غذا رو بخور هيبق فرداتونست 

كرد خودش رو كنترل  يسع يكرد ول دنيقلبش به شدت شروع به تپ. ديباز شدن درب گاراژ رو شن ياز ساعت پنج گذشته بود كه صدا يكم

رسوند بعد دستهاشو با دستمال  انيخرد كردن فلفل ها رو به پا. از خودش نشون نده  يشه واكنش يكه اون وارد آشپزخانه م يكنه و موقع

 .رهيمقابل دو قرار بگ ات ديخشك كرد و چرخ

مشخص  يباشه ول دهيشك داشت كه اصال خواب. بود  نيشد و قدمهاش سنگ يم دهيچشمش د ريز يا رهيت يها هيسا. واقعاً اسفناك بود  چهرش

شت و خنده دار مجهز دا يليخ يبهداشت سيسرو هياومد كه دو كنار دفترش  ادشيبه . كرده ضيدوش گرفته و لباساش رو تعو ييبوده كه جا

وقت از وجود  چياگه اون روز صبح موقع خروج از دفتر دو متوقفش نكرده بود ه. اتفاقا از همونجا شروع شده بود  نيكه تمام ا ومدي يبه نظر م

 .شد يبچه با خبر نم

 يرفت و خدا م يپدر و مادرش م شياول پتا اون موقع  يگفت ول يموضوع بچه رو بهش م تيبود نوئله در نها يميج ليكه دو تنها فام يياونجا از

 .شك داشت كه در اون صورت اونا االن باز هم با هم زن و شوهر بودن. فتهيمممكن بود ب ييدونست چه اتفاقا

كردم  فكر. حق نداشتم تو رو نگران كنم . رفتم  يم ياون طور ديمن نبا. نوئله من واقعا متاسفم ". انداخت شخونيپ يكتش رو درآورد و رو دو

 ". يباش دهيبودم كه خواب دواريساعت سه صبح بود و ام ديفكر به ذهنم رس نيكه ا يموقع يول رميكه باهات تماس بگ

 .كرد  يكرده نشون نده كه چه قدر از برگشتنش احساس آرامش م يسع "من خواب نبودم  "گفت  نوئله

 "افتاد  يدونم چه اتفاق ينم. ستين يطيشرا نيچن يمن تو يعيفرار كردن معموال واكنش طب "و گفت  ديبه موهاش كش يدست دو

 "بود يمسئله احساس هي نيا "

 ".رو نكنم يكار نيهمچ گهيدم كه د يقول م. كنه ينم هيمسئله بازم كار من رو توج نيا "

 نيبعد از ا نكهيبود كه به خاطر ا نيش امنظور اي ادي يبهتر با مسائل كنار م ندهيبود كه در آ نيمنظور دو ا ايآ. خواست بپرسه چرا يم نوئله

 كنن ؟ يقرار نخواهند گرفت و مشاجره نم ييها تيموقع نيبا هم نخواهند بود در چن گهيد

 .اجاق برداشت يرو از رو تابهيشعله گاز رو خاموش كرد و ماه نوئله

 " هيميمنظورم در مورد ج ميمورد با هم حرف بزن نيدرا ديما با "

 " ميكن ينه ، صحبت نم "به خودش گرفت  يحالت تدافع دو

من . دو يكش يزجر م يتو دار. هيمهم يليمسئله خ نيا. ينكن يصحبت چيو بعد در موردش ه يرو سر من خراب كن يزيچ نيهمچ يتون يتو نم "
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 ي، تو مجبورش نكرد خراب كنه شوياون زندگ يتو باعث نشد. يستين يميتو مسئول مرگ ج يفهمم كه تو چرا دلت براش تنگ شده ول يم

 ". يديكه اون رو كشت رو نكش ياسلحه ا ي هكنه و تو ماش يدزد

 ".مورد باهات صحبت كنم  نيخوام در ا يمن نم "

 .ديبابت به خودش لرز نيبه خودش گرفته بود و نوئله از ا يدو لحن سرد يصدا

 "...دو  "

 گميد يزايچ يسر هيخوام در مورد  يمن م. مورد خارج از محدودست نين در ابحث كرد يذارم ول ينوئله من دوستت دارم و بهت احترام م "

 ".رسه يم انيازدواج به پا نيبعد از دو سال ا. شه قول و قرارمون پابرجاست يكه به من مربوط م ييتا اونجا. باهات روشن برخورد كنم

 "مياز اون مرحله رد شد گهيدو ما د يول "زده  يليبهش س يكيحرف دو ، نوئله احساس كرده كه انگار  نيا با

كنم  يدركت م " ديكش قينفس عم هيدو  "كنم يبعد از دو سال من تو رو ترك م. ده ينم رييرو تغ زيچ چيهمبستر شدنمون ه. مينه رد نشد "

 " مينكن يم زندگخونه با ه هيتو  يمدت هي ميتون يم ياگه بخوا يو حت يكه بهت گفتم فكر كن ييزايدر مورد تمام چ ياگه بخوا

كه  يكه واقعا در مورد كار يزيتمام چ نيا اي؟ آ ميبا هم همبستر شد. حرفاش تا اعماق قلب نوئله رسوخ كرد يدو آروم شده بود ول يصدا لحن

 .حرفا ارزش داشت نيتر از ا شيب يلينوئله اون اتفاق خ يكرد؟ برا يكرده بودن تصور م

 ينيبه عقب نش بيداشت نوئله رو ترق ياون سع ايآ. آورد يوجود داشت كه دو اونارو به زبون نم ييچه حرفابه دو نگاه كردن و فكر كرد  نوئله

 نيپس ا. خواست اون بخش از رابطشون تموم بشه يدو دلش نم نيلذت برده بنابرا شونيدونست كه دو هم به اندازه اون از عشقباز يكنه؟ م

 نيا ايرو حفظ كنه تا بهش وابسته نشه ؟ آ نشونيخواست فاصله ب يدو م ايتونست داشته باشه ؟ آ يم يگفت چه معن يكه االن داشت م ييزايچ

 تصور احمقانه تو ذهن نوئله بود؟ هيفقط 

احساس  يرو ثابت كنه؟ به استثنا دشيا نياون چه مدرك داشت كه بتونه ا يخواست باور كنه كه دو از عاشق شدن وحشت داره ول يم نوئله

وحشت داشته باشه؟ اون مطمئنا در مورد  يبه كس دنيچطور ممكن بود از عشق ورز. بود يمرد عاد هي هي، دو شب يميدر مورد ج دشيدگناه ش

 .كرد يتعهد م ساساح يميبچه ج

 تصورات كودكانه نوئله بود؟ نايبازم همه ا ايكرد  يداشت از قلبش محافظت م ايكه نوئله تركش كنه  ديترس يم ايآ

 "برم ديبره اون منم كه با ي، اگه قراره كس يبر ييخواد كه تو جا يمن دلم نم "گفت  يه آرومب نوئله

 .مطمئن نبود يدفعه منقبض شد ول هياحساس كرد كه چهره دو  نوئله

 " ؟ير يم يدار ايآ " ديپرس دو

 "خواد كه در كنارت بمونم  يمن همسرتم و دلم م. نه "

 "داره ؟  يمحدوده زمان هياونم  اي ياز اون جهت با من بمون يخوا يتو م اياتاق خوابه ؟ آ منظورت تو " ديدفعه پرس هي دو

 بدتر؟ ايكرد  يم دايپ يكرد دو احساس بهتر يموافقت م طشياگه نوئله با شرا ايچرا؟ آ يكرد كه اون رو از خودش دور كنه ول يم يسع دو

گرفت فقط در مورد خودش نگران باشه و به  ميداد پس تصم يدو قطعا جوابش رو نم ديسپر يمتوجه بشه چون اگه م نوينداشت كه ا يراه چيه

 .خواد يم يفكر كنه كه چ نيا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    سوزان مالري   – راي او ب                                             

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٧ 

 يفقط م.  يبراشون قانون بزار اي يكن كتهياونا رو به من د يتون يو نم يتصرف كن يتون ياحساسات من رو نم. من هنوزم عاشقتم "گفت  نوئله

 "بهت دارم ؟  يمن چه احساس يدون يكه م يدر حال يكن يخونه زندگ نيتو ا يتون ي؟ م يقبول كن نويا يتون يم ايخوام بدونم آ

 "شه  يتموم م نايهمه ا گهيدو سال د "داد  يرو نشون نم يزيچ چيدو ه رهيت يچشما

اگه دو  تيدر نها. ت بهش داشت باشهنسب يتونست مجبورش كنه تا احساس يببره همون طور كه نوئله نم نيتونست عشق نوئله رو از ب ينم دو

 .كرد يخواستش نوئله تركش م يباز هم نم

كنم كه  يباهات قسمت م زويهمه چ ميكه با هم هست يتا وقت. كنم يو من نسبت به رابطمون احساس تعهد م يتو همسرم هست "گفت  نوئله

 ". شه يشامل قلب و جسمم هم م

 "؟  يمون يپس م "

 "آمادس  گهيساعت د ميم تا نشا ". كرد دييتا نوئله

مدت با هم صلح  هي يحل نشده ؟ برا نشونيب يزيچ چياون متوجه شده كه ه اينوئله بهش نگاه كرد و فكر كرد كه آ. تكون داد و رفت يسر دو

 .نداشت ياطالع يينها جهيكس از نت چيه يكرده بودن ول

اون  گهيكردن د يم يخونه زندگ هي يهنوز تو نكهيبا وجود ا. كرد يجه نرم مدست و پن تيوضع نيهفته گذشت و نوئله همچنان داشت با ا كي

 .زوج شاد و خوشبخت گذشته نبودن

شب . كردن يكردن و به شدت مودب رفتار م يم يمحل زندگ هي يتو گهيزدن ، بدون لمس كردن همد يحرف م تياهم يب يزايهمه چ درباره

 .به حركت به سمت هم داشته باشن  يليتما نكهيابدون  ديخواب يسمت تخت م كيها هر كودمشون 

با او و بودن باهاش لحظه  يعشق باز يبرا. و لمس كردنش تنگ شده بود دنيخند يدلش برا. دو تنگ شده بود يواقع نوئله دلش واقعا برا در

ده بود و مطمئن بود كه اگه به طرفش جا نرسون چيصحبت كردن اونا رو به ه. مشكالتشون رو حل كنه يدونست چطور ينم يكرد ول يم يشمار

 .قدم رو برداره نيرو نداشت كه اول نيا يآمادگ يزنه ول يپسش نم عاًبره دو قط

. بزاره ونيدر م يسيكر ايموضوع رو با راچل  ديكش يدونست كه چكار كنه و خجالت م ينم. اون رو فلج كرده بود شيتجربگ يبار ب نياول يبرا

 .اطالع داشتن در منزل هانتون ها اوضاع بر وفق مراد بود كه دوستاش ييتا اونجا

هردوشون  ايبده ؟ آ رييتونست اوضاع رو تغ يچه طور م يول. كار رو بكنه نيخواست االن هم ا ينكرده بود و نم يوقت با دروغ زندگ چيه نوئله

 داشتن ؟ يضربه اساس هيبه  ازين

ساعت حدود سه . دو در گاراژ تعجب كرد نيماش دنياز د. نداشت  يگشت هنوز جوابكه بعد از جلسه مرور دروس به خونه بر يموقع تا

 موقع چرا به خونه برگشته بود ؟ نيبعدازظهر بود ، اون ا

 .كرد دايچمدان پ ياديو در كنار تعداد ز يفانيبه همراه ت منياو رو در اتاق نش. شد دو رو صدا زد يكه وارد آشپزخانه م يحال در

 .رومحكم بغل كرد يفانينوئله دستش رو دراز كرد و ت.  هيگر رينگاه بهش كرد و زد ز هي خواهرش

 " يرو برنداشته بود تيمادرت با من تماس گرفت چون تو سر كالس گوش "گفت  دو

 "كنم  يزندگو با تو  اميخواد ب يدلم م. تونم مامان و بابا رو تحمل كنم  ينم گهيد. من از خونه متنفرم  "عقب رفت  يكم يفانيت
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 .نتونست ياومده بخنده ول شيپ تيكرد كه به وضع يرو كم داشتن ، سع نيفكر كرد كه فقط هم نوئله

 ". كنم مجبورم نكن بر گردم ينوئله خواهش م. كنن  يباشم ، اونا اصال منو درك نم يدم دختر خوب يقول م "گفت  يفانيت

 .ه خواهرش گفت منتظر بمونه و بعد به دنبال دو رفتنوئل ب. اتاقشون  يازش خواست كه باهاش بره تو دو

 "شه  يباورم نم "درب اتاق رو پشت سرشون بستن نوئله گفت  يوقت

 شيچند روز پ ميكنه و گفت اگه بتون يداره فرار م يفانيمادرت زنگ زد و گفت كه ت.  يمنتظره ا ريقطعاً اتفاق غ نيا "حرفش گفت  دييدر تا دو

 " نهيها رو بب تيواقع يسر هيداره  ازين يفانيكنه كه ت يفكر م. ميبهشون كرد يواقعا كمك بزرگ ميخودمون نگهش دار

 .نگفت يچ چياون ه يول رممكنهيتو خونه اونا غ يفانيمنتظر شد تا دو بهش بگه كه موندن ت "داره  اجياحت نياز ا شترياون به ب "گفت  نوئله

 "؟  يستيت ناومده ناراح شيدو ، تو از وضع پ " ديپرس

 "با خودته  ميحاال تصم. يباهاش تو خونه بمون ديكه با ييتو نيا. ستميمن اكثر اوقات خونه ن "انداخت و گفت  نييشونه هاشو پا دو

تونست حدس  ينوئله نم يدرست نبود ول يزيچ هي. زنه يحرف ها رو م نيدو باشه كه داره ا يشد كه ا يكس باورش نم چيه. پلك زد نوئله

 .تونه باشه يم ينه كه اون چبز

آورده  شيمنتظره پ ريغ يحواس پرت هي يفانيبود كه ت نيتونست بهش اعتراف كنه ا يكه نم يزيچ. رهيرو بگ مشيمنتظر موند تا نوئله تصم دو

كنه تا فراموش كنن كه با  يارك هيحداقل  ايتونست اوضاع رو بهتر كنه  ينفر سوم م هيوجود . پرتنش شده بود يلينوئله و دو خ نيرابطه ب. بود

 .قدر مودبانه رفتار كنن نيهم ا

 نيا يول ادين شيپ يرو بگه تا بعداً مشكل نيكرده بود كه از اول تمام قوان ياون سع. كار متنفر بود  نيدونست كه ناراحتش كرده و از ا يم دو

 .باز نكرده بود يجنس التياحساسات و تما يبرا يوسط حساب

دو تصور نكرده بود كه . كه باهم داشتن نوئله را قانع كرده بود كه به دو عالقه داره يرابطه ا. اشتباه محضه هيبا نوئله  يشق بازدونست كه ع يم

تونست بدونه كه اون چه كار كرده و هنوز عاشقش باشه؟ دو اون رو آزرده بود و باعث  ينوئله چطور م. باشه يتونه واقع ياحساسات نوئله م

 .نحو به صورت مرتب بود نيكه نوئله كرده بود شگفتزده كردن اون به بهتر يده بود و تنها كاررنجشش ش

فاصله  يليكه اون تو ذهنش داره خ يالتيممكنه با تعط نياگرچه ا.بمونه  نجايتونه ا يگم كه م يم يفانيبه ت ستيتو مسئله ن ياگه برا "گفت  نوئله

 "خوب فكر كنم آماده باشم "ت شونه هاش رو صاف كرد و گف "داشته باشه

 نجايكنم بزار ا يشد؟ نوئله خواهش م يچ " ديبود و نا گهان پرس ستاديبا اضطراب در كنار توده چمدون هاش ا يفانيت. برگشتن  منيهم به نش با

 "بمونم 

 " يبمون يتون يم "شد  رهيبهش خ نوئله

 يم. برم  شتيوقت از پ چيكه فكر نكنم دلت بخواد من ه هيقدر عال نير كنار من بودن اد! هيعال نيواقعا ؟ ا "وگفت  ديبه هوا پر يبا شاد يفانيت

 ".رسه يجالب به نظر م يليكنار استخر بندازم ؟ خ تينگاه به سوئ هيتونم 

 "يمون يتو داخل خونه و در اتاق مهمون م يآره جالبه ول "

نكرده بود و به اتاق مشتركشون  يگه ، اگر اون اتاق رو خال يكرده بود رو م شيتخل شيكه نوئله چند وقت پ يهمون اتاق قايفكر كرد دق دو
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 .شد يتر از االن م دهيچيپ يليخ هيبود قض ومدهين

 "شرط وجود داره  هيفقط  "گفت  نوئله

 "كنم  يباشه قبول م يهر شرط "

 " يمن رفتار كن نيطبق قوان ديكه تو با نهيشرطمون ا "

 "؟ ينيچه قوان "نار زد و گفت بلوندش رو ك يموها يفانيت

انجام  ديكه با يدار فيوظا يسر هيكه هر روز  نهيا شيكي. برات آشنا هستن يليهاشون خ يبعض. ادي يمطمئنم ازشون خوشت م "گفت  نوئله

 " يراس ساعت نه خونه باش ديكه هرشب با نهيدومش ا. يبد

 "ساعت نه ؟ اونم نه شب ؟  "گفت  اديبا فر يفانيت

از  يكيكه  يو فقط در صورت يدعوت كن يتون يدخترت رو م يدوستا. وقت  چيه.  ياريرو به خونه ب يپسر چيه يكه حق ندار نهين سوم اقانو "

 يتنها تو يچهارم ، وقت. مونن يم نجايكه از قبل اطالع داده باشن كه شب رو ا نيبه خونشون برگردن مگر ا ديساعت نه شب با.  ميما خونه باش

فعال . برات مناسبه  يقيچه نوع موس ميكن يو ما مشخص م يد يمعقول گوش م يرو با صدا يقيموس. يحق رفتن به استخر رو ندار يهست نهخو

. رونيكنم ب يكنم و پرتت م يرو جمع م لتيوسا ينكن تيرو هم رعا شونيكياگه . تر بشن شيممكنه بعدا ب يرسه ول يبه ذهنم م نايفقط هم

 "روشنه ؟ 

 "دو بهش بگو كه درخواستش واقعاً ناعادالنست.  يتو از مامانم بدتر "بودش  دهيبه خواهرش زل زده بوده كه انگار تا حاال ند يطور يفانيت

 " ديشما دو نفره لطفاً من رو واردش نكن نيمسئله ب نيا "دستاشو باال گرفتو گفت  دو

 ياون سع. كرد يكه داشت رو درك م ينقشه ا گهياز طرف د يبودن ول رانهيگمقدار سخت هيكه نوئله گذاشته بود  ينيفكر كرد اگرچه قوان دو

 يم ادي ديسختشون ، با يكه خود دو هم بعد از رفتارش پس از دعوا يدرس. كنه يحل نم زويچ چينشون بده كه فرار كردن ه يفانيداشت به ت

 .گرفت

 "؟  هينظرت چ يدون يم طويخوب حاال كه شرا. دارن  يتيمسئول هيخونه  نيا يرم كالج ، همه تو يره سرِكار و منم م يدو م "گفت  نوئله

 "كنم طبق مقررات رفتار كنم  يقبول م. باشه "دفعه گفت  هي يفانيت يكنه ول ينيخواد عقب نش يو نوئله فكر كرد كه اون م ديآه كش هي يفانيت

 "دنبالت اميبرمت و ساعت پنج هم م يپس من هر روز صبح به مهدكودك م. خوبه "

 .بود اديكار ز نيا يبرا كمي يفانيبه نظردو سن ت "ره مهدكودك ؟  يم يفانيت "اخم كرد و گفت  دو

كه  ييها ينوجوان. دم  يانجام م سايكارم از طرف كل نيا. هستم يكمك يرويجور ن هياون جا . رميمن مهدكودك نم "و گفت  ديخند يفانيت

به  ميكار كن ييروز جا هي مياگه بخوا يدن ول يبهون نم يحقوق. كنن يمختلف كمك م يان داوطلب تو جاهابه عنو نهييكار كردن پا يسنشون برا

 ". ميازش استفاده كن ميتون يم يكار ابقهعنوان س

 "برم  يبه اتاق مهمان م نايمن ا "كرد گفت  يكه به نوئله نگاه م يدو چنتا از چمدونا رو برداشت و در حال. ومدي يم ينظر منتطق به

 " يكن ينم يتو االن تو هتل زندگ.  يبه دو كمك كن يتون يتو هم م يفانيت "تكون داد وگفت  يسر نوئله

 "!! چشم خانم  "و گفت  ديكش يآه خواهرش
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 .دوشش انداخت و به دنبال دو راه افتاد ياز كوله ها رو رو چنتا

 

 " هيهم درب كنار يبهداشت سيوئه ، سرواتاق ت نيا "كرد گفت  يكه درب اتاق رو باز م يدر حال دو

و نوئله هم اتاقشون  يليل. تو خونه اتاق من و سامر مشتركه.  هياتاق قشنگ " ديتخت دراز كش يانداخت و رو نيزم يكوله ها رو رو يفانيت

اتاق ما اصال به  يول. ميداشته باش يركاز كالج برگشت اتاق مشت يهم وقت يليخودش برداره و منو ل ياز اتاقا روبرا يكيقراره سامر . مشترك بود

 " ستين يبا حال نيا

 ياخالق نوئله اعصابت رو خرد نم نيدو ا. و خودش كارا رو انجام بده  رهيها رو به عهده بگ تياون دوست داره مسئول. رهينوئله واقعا سختگ "

 "كنه ؟ 

 "و خواهر تو هم همسرمه  ستميپسربچه ن هيمن  يول. نه "گذاشت و گفت  نيزم يچمدون ها رو رو دو

 "؟  يپس دوستش دار "كه تعجب كرده بود گفت  يدر حال يفانيت

 " يو فوق العاده ا بايو به نظرم اون واقعا دختر ز اديز يليبله خ "زد و گفت  يلبخند دو

 "رفتار كنم ؟  يفانيمثل ت فتهياتفاق ب نيا نكهيا يبرا ديپس منم با. طور فكر كنه نينفرم در مورد من هم هيخواد  يمنم دلم م "گفت  يفانيت

 " باًيتقر "

لبه  يصندل يكه رو يشد دو به اتاق خواب مشتركشون برگشت و نوئله رو در حال لشيمشغول باز كردن چمدون ها و جا دادن وسا يفانيت يوقت

 .كرد دايپنجره نشسته بود پ

 "؟  يندار ينوئله واقعاً با موندن خواهرت مشكل "

 .دفعه وحشت زده شد هيو  ديپر از اشكش رو د يبرگشت و دو چشم ها نوئله

 "اومده ؟  شيپ يشد نوئله ؟ مشكل يچ "

 "من حالم خوبه . نه "گفت  يبه آروم نوئله

 "؟  يكن يم هيگر يپس چرا دار "كار منصرف شد  نياز ا يول رهيرفت و كنارش نشست و خواست دستش رو بگ. اصال حرفش رو قبول نكرد دو

 يحت نكهيبدون ا گهيدو سال د يمن فوق العادم و بعد به من بگ يبهش بگ يتون يچطور م.  دميرو شن يزد يم يفانيبه ت يكه داشت ييمن حرفا "

 "؟  يو بر يمن رو رها كن يخوا يم يپشت سرت رو هم نگاه كن

 "به هم نداره نوئله  يربط چيدو تا موضوع ه نيا "

" يندار اي يتو نسبت به من احساس عالقه دار ايتر نداره  شيموضوع دو حالت ب نيا. و من كامال باهات مخالفم د " 

 ستميعاشقت ن يذارم ول يكنم و بهت احترام م يم شيمن تو رو ستا "انگشتاش نوازش كرد و گفت  يدفعه دو دستش رو گرفت و به آروم نيا

 " يعاشقم باش ديو تو هم نبا

 يمسئله فقط نم نيچرا ؟ ا ".كشت با تمام وجودش احساس كنه  يرو كه اون داشت م يتونست درد يدو م. ت نوئله رو فرا گرف يچشما اشك

 "؟  يگ يوجود داره كه به من نم يا گهيباشه دو ؟ چه موضوع د يميتونه به خاطر ج
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 دهياون د. قدرت مند بود يليظت از نوئله خحفا ياون برا ليوجود داشت و تما ياديز يليخ ليدال. بده  حيدونست چه طور براش توض ينم دو

اتفاق  نيخواست ا ياون نم. بود دهيداد چطور قلب مادرش شكسته بود و چقدر زجر كش ينشون نم يتوجه چيپدرش به مادرش ه يبود كه وقت

 . وفتهيب همنوئله  يبرا

دو عاشق پدر و مادرش . تونست ياون نم يشق نوئله باشه ولبود كه اونم به همون اندازه عا نيمشكل ا نيا يشك نداشت راه حل نوئله برا اون

عشق خطرناك بود و در . شده بود شيباعث نابود تيدر نها يبود ول يمياون عاشق ج. اون رو ترك كرده بودن تيهردوشون در نها يبود ول

 .شد  يم ييرنج و تنها ثباع تينها

 "كه بتونه با تمام قلبش عاشقت باشه يكس. نوئله يكن يم دايرو پ گهينفر د هيتموم شه تو  هيقض نيا يوقت "

و چه  يدو چه بخوا. قلبم رو به تو ندادم  يخوام ؟ من به سادگ يرو م يا گهيد يمن كس يكن يتو فكر م "رو پس زد و گفت  ويدست د نوئله

من تا ابد  ديكه شا يفكر كرد نيرگز به اه ايآ.  يبد حشيتوض اي يبهش دستور بد يتون يتو نم.  يعشق رو پس بزن يتون يتو نم ينخوا

 "عاشقت بمونم ؟ 

عاشق من نباش نوئله ، من  "رو بده  يكار نيتونست به نوئله اجازه همچ ينم "كارو با خودت نكن  نيا "گفت  يگرفته ا يو با صدا ستاديا دو

 "ارزشش رو ندارم 

 "شش رو نداشته باشم منم ارز اديبه نظر م "بهش نگاه كرد و گفت  يبا ناراحت نوئله

 

 قيج يصدا اطياز داخل ح. زل زده بود وتريكامپ توريفقط به مان يكرد تو دفتر كار داخل منزلش كاراش رو انجام بده ول يروز شنبه دو سع صبح

 .شد يم دهيدر استخر بودن شن ينوئله كه مشغول باز گهيو خنده چهار دختر پونزده ساله و خواهران د

چند  يدر كنار نوئله بودن ط. خواست كه از اونجا فرار كنه يخواست كه بره و در كنار نوئله باشه و بخش از وجودش م ياز وجودش م يبخش

 .واقعا براش دشوار شده بود ريروز اخ

دونست  يمكرد و  يخودش احساس م يدو مرتبا نگاه اون رو رو يول. زد ينم اديوقت فر چيزد و ه ينم يوقت حرف ناراحت كننده ا چيه اون

چه  تيوضع نيمتوجه نبود كه ا. از اون داشت يشد كه چه درخواست سخت ينوئله متوجه نم. تونه عاشقش باشه  يكنه كه چرا دو نم يداره فكر م

 .دو سخته يقدر برا

د از اون نوئله آزاد بود كه بع. مدت را تحمل كنن نيتونستن ا يمطمئناً اونا م. ارهيدو سال طاقت ب ديكرد كه فقط با يادآوريبه خودش  دو

 .رو شروع كنه يتازها يتركش كنه و زندگ

 ؟ يموند چ ي؟ اگه اون تا آخر عمرش عاشق دو م يكرد چ ياگه نوئله درست فكر م يول

 نكهيبه خاطره ااون  ايآ. نوئله كنار استخر نشسته بود . نهيو استخر رو بب اطيتونست ح ياز اونجا م. رفت منيبلند شد و به طرف اتاق نش دو

 همه متوجه رازش بشن ؟ ويما دنيبا پوش ديترس يم ايحوصله نداشت داخل استخر نرفته بود 

رو به پدر و  هيخواست بره و تمام قض ياون م. كه دوستش دارن دروغ گفته ييفكر كرد كه نوئله به خاطر اون به تمام كسا نيبه ا يبا ناراحت دو

كرده بود  يميرو كه در حق ج يكار ياون كودك باشه تا به نحو ياز زندگ يخواست بخش ياون م. ارش شده بودك نيِدو مانع ا يمادرش بگه ول
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 .ومدي يطور به نظر نم نياالن اصالً ا يول ديرس ياون موقع به نظر درست م مشيتصم. كنه  جبران

در رو باز كرد  يوقت يشه به سمت در رفت ول يافكارش پرت ماز  يمدت يحواسش برا نكهياز ا يدو با خوشحال. به صدا در اومد يدرب اصل زنگ

 .داره يمتيق هي يزيكه هر چ ديفهم

 .اون رو شناخت يپوستش ، دو به راحت يرو يو چروك ها يخاكستر يبا وجود مو يچهارده سال گذشته بود ول. بود ستادهيمرد دم در ا هي

 "سرم سالم پ "داد و گفت  لشيتحو مهيلبخند نصفه ن هي پدرش

 

 ازدهي فصل

 

 

از . اوردي يرو از پا در م ليف هي ياتاق وجود داشت كه حت يقدر َتنش در فضا نيا. ديمرد نسبتاً مسن د هيوارد خونه شد و دو رو مقابل  نوئله

 .نبود يارك يتاياز اون موقع يكيتونست شرط ببنده كه  يمختلف ارتباط برقرار كنه نوئله م يتونست با آدما يم يكه دو معموالً به راحت يياونجا

 " ينوئله دوست دارم با پدرم جكسون هانتر آشنا بش "به هم فشرده گفت  يدندان ها نياز ب دو

كه به دو گفته  يكه مادرشون رو از دست داده بودن ترك كرد؟ پدر يروز يكه دو پسرش رو فردا يپدر. شد  رهينوئله به مرد مسن خ پدر؟

 اون نشه ؟ هيترك كنه تا دو رفتارش شببود مجبوره اونا رو 

 "منتظره است  ريغ داريد هيواقعاً  نيهانتر ا يآقا "گفته  يسرد يبا صدا نوئله

گرده  يبرم يمرد وقت هيكه  يبفهم نويفقط دوست دارم ا.  يباش يكه از دست من عصبان يتو حق دار زميدونم عز يم "زد و گفت  يلبخند مرد

 "تونه داشته باشه  يم يب بخشش كنه چه احساستا از تنها خانوادش طل

جكسون پدربزرگ . كه تو راه بود يالبته به جز بچه ا. رفته بود دو تنها خانواده اون بود يميحاال كه ج. دهنش رو باز كرد و دوباره بست  نوئله

 .فرزند اونهم بود

 "ه گذشت ياديز يليزمان خ "پر از غم اون نگاه كرد وگفت  يبه چشما نوئله

 "كار رو بكنم  نيا يدونستم چطور ينم يول اميخواست كه زودتر ب يدلم م. اديز يليخ "

 يخواست ياگه م قيقا هيو  يكرد يم يزندگ ايكينزد نيالبته اگه هم نيماش اي. رسه  يبه نظر م يراه منطق هي مايسفر با هواپ "گفت  يبه خشك دو

 "مناسب بود  يسفر كن يياياز راه در

 .ديانتر به خودش لرزه جكسون

 .اونجا رو ترك كرد "انجام دادن دارم  يكار برا يسر هي دياگه منو ببخش "موضوع نشد و با گفتن  نينظر دو متوجه ا به

 .كردن  يروزها اون و دو به ندرت با هم صحبت م نيا. تونه بهش بگه يم يدونست واقعا چ ينم يخواست ازش بخواد تا برگرده ول يم نوئله

 "نكردم  تيوضع نيبه بهبود ا ينبودم و بعد از ترك كردن اونها هم كمك يبودم پدر خوب نجايكه ا ينداره ، وقت ياشكال "گفت  سونجك

 ". شما نشه هيتا شب ديكن يتركش م ديدار ديدو بهم گفته شما بهش گفت"

 ليمن پتانس. بشه يخواست كه اون آدم نا موفق يم نممن دل. زدم ؟ فكر نكنم  يحرف نيواقعاً من همچ "كرد و گفت و گفت  ياخم جكسون
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 ياون پسرا رو سرپرست. پدرم بود دهيعق نيا. استفاده كنه ليتونه از اون پتانس يفكر كردم اگه سر راحش نباشم م.  دميد يتو وجودش م ياديز

. كردم  يتركشون م دينبا ديكردم كه شا يفكر م نيبه ابعداً . گذره يوقت از اون موقع م يليخ " ديبه خودش لرز يمرد كم "..... كرد و من  يم

 "وجود نداره ، مگه نه ؟  يراه برگشت چياالن ه يول

كرد دو بهش دروغ گفته باشه مطمئن بود كه  يكرده بود و از اونجا كه فكر نم فيبود كه دو براش تعر يداستان نيا. بگه  يدونست چ ينم نوئله

 پدربزگش بوده ؟ ي دهيرفتن پدرش ا. بوده براش تكرار كرده  دهيشنرو كه  ييزايهمون چ قاياون دق

 "رسوندم  نجايخودم رو به ا دميشن يمياون خبر بد رو در مورد ج نكهيبه محض ا. كه برام مونده يدو تنها كس "گفت  جكسون

 .نبود  اتيپرداختن به جزئ يب برافعال وقت مناس يول ستيمونده ن يو فكر كرد كه دو تنها نفر باق ديبه شكمش كش يدست نوئله

 "واقعا متاسفم  يميدر مورد ج "گفت  نوئله

 "بود ؟  يرفت جوان بود ؟ چه طور آدم يم ي؟ وقت شيشناخت يتو م " ديپرس جكسون

باهوش و خوش  يلياون خ "پدرش بازگو كنه  يكه همه اونا رو برا ديند يليدونست فكر كرد و دل يم يميكه در مورد ج ييزايبه تمام چ نوئله

 "اگه در راه خدمت به كشورش باشه  يجوان بود حت يليمردن خ ياخالق بود و برا

رفع  گهيمزاحمتون شدم ، د يفكر كنم به اندازه كاف... من رفته  يپسر كوچولو "شد  رينوئله ، جكسون چند سال پ يچشما يكه جلو انگار

 "كنم  يزحمت م

دختر  هيبا  يشده پس مجبور ياز خونه فرار يخواهره پونزده سالم به تازگ. كنم بمون  يخواهش م.  يبر يتون يتو نم"ناخداگاه گفت  نوئله

 هي ميبر ايب. تونه برات مناسب باشه  يكه م ميكنار استخر دار تيسوئ هي يول.  يايكنار ب ييجورا هيخونه  نيبلند تو ا يقيموس دنينوجوان و شن

 " مينگاه بهش بنداز

كنار استخر رفت تا با . بود  دهيشرتك پوش هيشرت خنك به همراه  يت هيمنتقل كرده بود و  تيكسون دو تا ساكش رو به سوئبعد ج قهيدق يس

 .همراه بشه  هيبق

 "بمونه  نجايتونه ا ياون نم "كرد گفت  ينگاه م چيكه به نوئله كه مشغول درست كردن ساندو يوارد آشپزخونه شد و در حال دو

 "اون پدرته  "

 "برام نداره  يچندان تيمسئله اهم نيا "

 " نيايبا اختالفاتتون كنار ب ديكن يسع ديشما با. اون خانواده توئه  "

 "ممكنه  ريغ نيا "

كه  يفكر كرد نيتا حاال به ا. بهت بدم  يتكون اساس هيخواد  يكه دلم م يش يقدر احمق م نيموقعه ها ا يبعض "به دو نگاه كرد و گفت  نوئله

 ييزايكه گفتن اون چ ديخورده فكر و د هينوئله  "بدن ؟  رييتونن كالً اوضا رو تغ يو م ياطالع يوجود داشته باشه كه تو ازشون ب ييزايه چممكن

رو كه جكسون  ييزايو بعد همه چ " يروشن دار ندهيآ هيكرد تو  يپدرت رفت چون فكر م "تونه باعث بدتر شدن اوضاع بشه  ينم دهيكه شن

 .كرد  فيدو تعر يه بود برابهش گفت

 "پدر بزرگم باشه  دهيتونسته ا يرفتن اون نم "
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 "دروغ بگه ؟  ديبا يچ يپدرت برا نيكم فكر كن بب هيدو  "

 "جلوه بده  يخودش رو آدم خوب نكهيا يبرا "

 "شه ؟  يآدم شكست خوردس واقعا باعث بهتر جلوه شدنش م هي شياون تو زندگ نكهيگفتن ا "

 تشيبار مسئول ريوقت ازز چيكرد و ه يكه ما رو ترك كرد تو كارخونه كار م يتا روز. آدم شكست خورده نبود  هياون  "كرد و گفت  ياخم دو

 "نكرد  يشونه خال

تونه  يم يه حسفكر كن اون االن چ. كه شما رو رها كنه  نهيمسئله مربوط به قبل از ا نيتازه ا. كنه  يفكر م نويخالف ا قايخنده داره كه اون دق "

 "داشته باشه ؟ 

 " يقرار ند هيقض نيكن خودتو وسط ا ينوئله سع "

 " يفكر كن هيقض نيدر عوض تو بهم قول بده كه با ذهن باز به ا يكنم ول يخودم رو م يمن سع "

. از مرگ مادرشون ول كرد و رفت اون مرد دو تا بچه كوچكش رو بالفاصله بعد . قرار داده  ريساعت نگذشته و اون تو رو تحت تاث كيهنوز  "

 "كارش رو ببخشم ؟  نيتونم ا يآخه من چطور م

 " يبا گوش دادن به حرفاش شروع كن يتون يفكر كنم م يدونم ول يمن نم "

مشغول  برپا كرده بودن و مرتب كيرمانت يلمايماراتون از ف هياونا . به خونشون هجوم آوردن  يفانياز دوستان ت يتر شيبعد تعداد ب شنبه

 .تونست رو كاراش تمركز كنه  ينوئله كالس داشت و دو نم. و شكالت بودن  ينيريخوردن ش

رابطش با برادرش  يول.  ديرس يكرده و بود و داشت تو سكوت به كاراش م رونيبود تا االن دو تمام دوستاشو از خونه ب يفانيت يبه جا يميج اگه

هم نداشت كه  ييجا چيشد و ه يشدن خودش م يبه كار دخترا نداشته باشه كه باعث عصب يت كارگرف ميبود پس تصم دهينرس يخوب انيبه پا

 .بخواد بهش پناه ببره 

 يشد كه پدرش اونجا ساكن بود و دو سع يم يهفته ا كي.  ستاديكنار استخ ا تيسوئ يرفت و روبهرو اطيشد به ح زيكه واقعا صبرش لبر يوقت

 .بود  تيوضع نيدادن ا ريياالن وقت تغ. روبه رو نشه  ممكن باهاش يكرده بود تا جا

 .باب پدر نوئله داخل اتاق تعجب كرد  دنيكه دو جلوتر رفت از د يوقت

 " ميكرد يدر مورد تو صحبت م ميداشت يدو چه قدر خوب شد اومد"

 "آقا ... طوره  نيبندم كه هم يشرط م "

 .ون داد تك يپدرش هم سر يبا پدر زنش دست داد و برا دو

 "بهتون بزنم  يسر هيبهم زنگ زد و گفت  شينوئله چند روز پ"

 .زدن  يكم با هم حرف م يليخ راًيبهش نگفته بود البته اونا اخ يزيمورد چ نينوئله در ا. داشته باشه  يچه احساس ديدونست كه االن با ينم دو

 "؟  ارميب يخاص يدنيتونم برات نوش يپسرم م "گفت  پدرش

مبل  ياون كنار باب و مقابل پدرش رو. نداشت تا مودبانه فرار كنه  يو حاال هم راه ومدي يم نجايبه ا ديدو فكر كرد كه اصال نبا "نون نه مم "

 .نشست 
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 "گذرونده  ياطلس جنوب ريجزا يرو تو ياديگفت اون زمان ز يپدرت داشت در مورد سفراش برام م "

 " پدر ؟ يبود كه تو رفته بود ييجا نيا "

 "جا بمونم  هيتونستم  يشدم ، نم يجابه جا م اديمعموالً ز. بودم  يمسافرت يتور ها يراهنما ايكردم  يهتل ها كار م ياكثراً تو. آره  "

 .دو سكوت كرد يبده ول يمورد نظر نيخواست دو در ا يحرف رو عمداً زد انگار كه م نيا

 ". جا جاگذاشته بودم  هيهام رو  شهيكه من قبال ر يكنم در حال جاديا يو وابستگ شهيجا ر هيخودم  يداشتم برا يسع "

واقعا پدرش ترك كردن دو تا  ايهاش رو جا گذاشته بود ؟ آ شهير. شده بود يمقدار عصبان هيكرد احساساتش رو سركوب كنه گرچه  يسع دو

 كرد ؟ يم يقدر ساده تلق نيبچه رو بعد از مرگ مادرشون ا

 "رن كه قبالً داشتن و از دستشون دادن  يم ييزايآدما به دنبال چاز  يليخ "گفت  باب

 ميرو از صم نيمن ا يكنه ول يحل نم يزيدونم كه حرف چ يم. متاسفم كه شما رو رها كردم  يليپسرم من خ "به دو نگاه كرد گفت  جكسون

 ".....من  يبرا يميتو و ج. گم  يقلب م

 "افتاد ؟  يميج يبرا يچه اتفاق يدون يتو م "بدن دو منقبض شد !  يميج

 "من با چنتا از دوستام در ارتباط بودم و اونا بهم خبر دادن  يول يشد يتو خانواده درجه اولش محسوب م. ارتش  قيالبته نه از طر.  دميمن شن "

 

سرش رو از دست داده بود و از ناراحت بود كه پ يمرد يطرف برا هياز . نكرده بود  يقدر احساس سردرگم نيا شيوقت تو زندگ چيه دو

 .پسراش رو فراموش كرده بود ، متنفر بود يبا دوستاش در ارتباط بود ول نكهياز جكسون هانتر به خاطر ا گهيطرف د

 كمي،  دمياز بزرگترها ند ياثر چيكردم و ه دايدختر نوجوان رو پ يسر هياومدم خونه فقط  يوقت. كردم  داتونيباالخره پ "از كنار در گفت  نوئله

 "ترسناك بود 

 .قدر خوشحال نشده بود  نيا يكس دنيوقت از د چيدر طول عمرش ه.  ديرو گفت و از جاش پر نيدو ا " يتو برگشت "

 "دلم برات تنگ شده بود  " دشيرفت و نوئله رو بغل كرد و بعد هم بو س كينزد

 "اوضا چطوره ؟ . سالم پدر ، جكسون .  يطور بهم خوشامد بگ نيبازم ا برم تا رونيتر ب شيباشه ب ادمي. طوره  منيفكر كنم كه واقعا ه "

 "دم  يوقت خوردن اون رو از دست نم چيآماده كنه و من ه فيشام رست ب يامشب قرار مادرت برا. برم خونه  گهيخوبه فكر كنم بهتره من د "

 "كم كم به فكر شام باشم پدر  ديخودم هم با.  ادمهي "

 "؟  يالزم نداركمك  "گفت  دو

. خورده صداش رو كم كنن  هيكه  يبهشون بگ يتونست يدو م. بشه  دهيكنن شن يكه دخترا دارن نگاه م يلميالبته اگه صدامون با وجود ف. حتماً "

 "؟  يبه ما ملحق بش يخوا يجكسون م

 "چرا كه نه  "دفعه گفت  نيا يخورد ول يمعموالً با اونا غذا نم پدرش

. رو آماده كنم  زيپس چند ساعت بهم وقت بده تا همه چ. خوبه  "رفت گفت  يگرفت و به سمت خونه م يكه دست دو رو م يدر حال نوءله

 "شام خوبه  يحدوداً ساعت شش برا
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 " ادي يم يبه نظر فكر خوب "

 "كن  يو از بچه ها خداحافظ ايب يبر نكهيپدر قبل از ا "

 "باشه حتما  "

 .وئله به خونه برگشتن حرف دو و ن نيگفتن ا با

 "من از پدرت خواستم باهامون شام بخوره ؟  يناراحت شد "

 "نفر سوم تو جمعمون خوب باشه  هيفكر كنم بودن . نه "

 " ستيكه ن طونيش. دو  رمردهيپ هياون فقط  "دو نگاه كرد و گفت  يبه چشما نوئله

 ".... يكنم ول ياده و من تازه دارم احساسشو درك ماون پسرش رو از دست د. شدم  يوسط دچار سردرگم نيمنم ا "

 "؟  يچ يول "

ما رو ول كرد و  يراحت نيخودش نه ؟ اون به هم يبا پسرا يچرا با اونا ارتباط داشته ول. منطقه در ارتباط بوده  نياون گفت با دوستاش تو ا يول "

 " يراحت نيبه هم. رفت نوئله 

به  يوقت يول ادي يمن واقعاً ازش خوشم م. دونم  يم "كرد گفت  يطور كه به چهره شگفتزده دو نگاه م نيو همجلو اومد و دو رو بغل كرد  نوئله

حرفم  نيو هنوزم به ا ديكن يبا هم آشت ديكن يسع ديدونم كه گفتم با يم. كنم يم دايپ يبد يليكنم احساس خ يكه با شما فكر كرد م يكار

وقت نگفتم  چيمنم ه يول. نخواهد بود  يراه آسون يول يبد اميكه تو دلت هست رو باهاش الت ييزخم ها يتون يكه م يتنها راه نيا. دارم  اعتقاد

 "آسونه گفتم ؟ 

كس اون دور و اطراف  چيخواست ه يبوسش رو جواب داد كه دو دلش م اقينوئله اونقدر با اشت.  دشيجواب دادن دو خم شد و بوس يجا به

 .كنه  يسپر ييكه در آغوشش بود به تنها يرو با زن يمدت هينبود تا بتونه 

 "دارم  اجينوئله من بهت احت "

 " يمنو نخواست گهيوقته كه د يليتو خ "گفت  ديلرز يكه لبهاش م يدر حال نوئله

 "نشون ندادم  يخوام ول يتو رو م شهيمن هم.  يكن يتو اشتباه م "وگفت  دينوئله كش نييلب پا يانگشتش رو رو دو

 "چرا ؟  "

 "بودن  دهيچيخورده پ هيمسائل  "شد وگفت  يدفعه دو جد هي

 " يمن ازت نخواستم كه كنارم نباش يخواهند بود ول دهيچيپ شهيهم "

 "به بعد كنارتم  نيپس منم از ا "

؟  ميسرشون داد بزن ميبا هم بر يايهمرام ب يخوا يم. بهشون بزنم  يسر هيبرم و  ديبا " ديكش يكرد و آه ينگاه منينوئله به اتاق نش "خوبه  "

" 

 .ده  يرو سر و سامون م تيوضع نينوئله چه طور ا نهيخواست بب يم ينداشت ول يكردن عالقه ا اديبه داد و فر يليدو خ "چه را كه نه  "

برداشت و  نيزم يله كنترل رو از رونوئ.  ديلرز يداشت م وارهايقدر بلند بود كه د نيا ونيزيتلو يصدا. كم صبر كرد  هيوارد خونه شد و  نوئله
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 .شدن  رهيدكمه پاز رو فشار داد ، همه دخترا برگشتن و با تعجب بهش خ

 "؟  ديمون يشام م يكدمتون برا ي، راست ديرو در حد معقول نگه دار لميف يصدا ديكن يسع "

 .تا از دخترا دستشون رو بلند كردن دو

 "هماهنگ كنم  نتونيو با والد رميبا منزلتون تماس بگ ديبا زيبل از هر چق. خوام  يمن اسم و شماره تلفنتون رو م "

 "؟  ميكم خوش بگذرون هي ميتون ينوئله نم "گفت  يبا ناراحت يفانيت

م شا هيبق يبرا. تا ساعت پنج بره خونه  ديمونه با يشام نم يهركس برا. ساعت حدوداً چهاره. فكر نكنم  "گفت  ديخند يكه م يدر حال نوئله

 " ديبمون ديتون يشه و تا ساعت نه م يساعت شش آماده م

 "نوئله  يواقعا كه اعصاب خرد كن شد "گفت  يبا ناراحت يفانيت

 "؟  ديهمه متوجه ا. بخش روزم  نيشده به بهتر ليدونم و خورد كردن اعصاب شماها تبد يخودم م "

نن بلند شدن و همراه نوئله به آشپزخانه رفتن و دو مطمئن بود كه نوئله به شام بمو يكه قرار بود برا يدو نفر. دخترا سر تكون دادن  همه

 .انيمشغول تماس گرفتن با پدر و مادرشون شدن تا به دنبالشون ب يفانيت يدوستا هيبق.  رهيگ يتماس م نشونيكنه و با والد يحرفش عمل م

 .نه شد دخترا بود كه دو وارد آشپزخا نيسرگرم تماس گرفتن به والد نوئله

 "؟  يقدر خبره شد نيبچه ها ا تيتو ترب ينوئله تو ك "

 "كالسشو رفتم  "

 "پرسم  يازت م يدارم جد "

 "مامانم فكر كنم و مثل اون برخورد كنم  يكنم به رفتارا يم يسع. دونم  ينم "

در اون  ديشا. مثل مادر نوئله در كنارش نبود  يبود كس دهيبه بن بست رس يميج تيكه تو ترب يشد كه موقع فيفكر كرد كه چقدر ح نيبه ا دو

پس به . رو بدون وجود نوئله تصور كنه شيتونست زندگ ينم نايبا وجود همه ا. صورت االن برادرش زنده بود و دو با نوئله ازدواج نكرده بود 

 .كرد تو دردسر افتاده  يتر از اون كه فكر م شيكه ب ديرس جهينت نيا

اتفاق  نشونيب ديشد يكه اون دعوا ياز وقت. ديتخت نشسته بود ، د يكه رو ياومد و دو رو در حال رونيب يبهداشت سياونشب از سرو نوئله

كه نوئله  نيبعد از ا شهيهم. همزمان باهم به رختخواب نرن  چوقتيكرده بود كه ه يدو سع دنيخواب ياتاق م هي يتو نكهيافتاده بود با وجود ا

 .رفت  يشه هم م دارياز خواب ب نكهيو قبل از ا ومدي يبه خواب رفته بود م

 "؟ يكار كن يخوا يامشب م "صبر كرد و گفت  يكم نوئله

 "نه  "

روابط . داشت  لياون عاشق دو بود و بهمون اندازه هم بهش تما. داد ؟ بهش استرس دست داد يكرد م يكه نوئله فكر م يهمون معن نيا ايآ

 زاياز چ يليخ. ديترس يهم م يحال كم نيدر ع يخواست تو آغوشش باشه ول يدلش م يليخ. دردناك بود  يليبراش خ رشونيسرد چند وقت اخ

 ؟ ستيدونست اون عاشقش ن يكه م يدو بذاره در حال اريدرست بود كه خودش رو در اخت نيا ايآ. كرد  يم جشيرابطه گ نيتو ا

 يملحفه مخف ريز نييتنه به پا مياندام برهنه دو كه از ن ينگاه نوئله رو. ود و هم دعوت ب يجور عذر خواه هيكه هم  يلبخند. بهش لبخند زد  دو
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 .زد  يشده بود ، چرخ

 .ديملحفه ها خز ريو ز ديتخت دراز كش ينوئله رو. كنه  يرويگرفت از قلبش پ مينوئله تصم يبود ول يكار درست دنيكنار كش ديشا

 ديبه سمتش اومد و اون رو به آغوش كش دو

 "كشم  ينه من خودم رو كنار م يبگ ي؟ اگ يخوا ينوئله توهم من رو م "

 "رو بكنم ؟  يكار احمقانه ا نيهمچ ديچرا من با يشه بگ يم "

هرگز  گهينوئله احساس كرد كه د. كرد  يتمام بدنش رو لمس م دشيبوس يهمون طور كه م.  دشيبوس يآورد و به آروم نييسرش رو پا دو

 ............ن اون كامل باشه تونه بدو ينم

 

 "؟  يمن فوق العاده ا يتو واقعاً برا يدونست يدو م "گفت  ديكش يخودش م يكه پتو رو رو يدر حال نوئله

 "....كنم  ينوئله خواهش م "

 "ندارم امشب رو خراب كنم  يمن سع "

 "طور  نيمنم هم "

عوض  يزيچ چيه. دو من هنوزم عاشقتم  "جو كالً عوض شده بود .  رهيت پسش بگتونس ينم گهيحرفش رو زده بود و د ييجورا هينوئله  يول

 "نشده 

 " يازت خواهش كردم كه ادامه ند "و گفت  دياون سمت تخت دراز كش دو

 "دو ؟  يترس يم يموثر بوده ، تو از چ يليروش تو تا حاال برامون خ نيآره واقعاً هم كه ا "

 " يخوام تو ناراحت بش يمن نم "

 "تونم برآورده كنم ؟  يكه من نم يهمسر انتظار دار هياز  يا گهيد زهيتو چه چ "

 .كنه و جوابش رو بشنوه  سكيحاضر بود ر يتونست نوئله رو نابود كنه ول يسوال خطرناك بود و جوابش م هيواقعاً  نيا

 "تونم عاشقت باشم  يمن نم. مشكل منم.  يستيمشكل تو ن "

 .دردناك باشه  نيتونست كم تر از ا يم قتياز حق ريبه غ يا گهيد زيهر چ دنيفكر كرد كه شن نيشد به او  رهيبهش خ نوئله

 " يكه عاشق من باش يخوا يتو نم.  يتون يكه تو نم ستين نيدو مسئله ا "

 

 دوازدهم فصل

 

. كرد  ياوضاع االن فرق م يشد ول يطور وارد م نيهم شهيكار رو نكرده بود چون هم نيوقت ا چيدرب خونه پدر و مادرش رو زد ، قبالً ه نوئله

 .كرد ينم يخونه زندگ نيا يتو گهياون د

تو هنوزم .  يكه در بزن ستين ياجياحت يول يو ازدواج كرد يدرسته كه بزرگ شد زميعز "كرد گفت  يكه با لبخند در رو باز م يدر حال مادرش

 " يخودم يدختر كوچولو
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 .كه سر داد هم خودش و هم مادرش رو متعجب كرد  يناگهان هيبا گر يحرف بزنه ول دهنش رو باز كرد تا نوئله

مادرش به  ينوئله بود و دستا يپا يرو يبسته دستمال كاغذ هي. نشسته بودن  منيمبله كهنه داخل اتاق نش يبعدش هر دوشون رو قهيدق پنج

 .دورش حلقه شده بود

 " ميكن يافتاده با هم درسش م ير اتفاقه. نجاميناراحت نباش من ا زميعز.... سيه "

 " ختميبه هم ر زويهمه چ يحساب. كردم  يمامان من خراب كار "

اوضاع بهتر  يرسه ول يسخت به نظر م يليدونم االن خ يم.  ديگذار يدوره رو پشت سر م نيتو و دو هم ا. چند ماه اول ازدواج سخته شهيهم "

 " ديا گهيهم دكه شما عاشق  نهيا يمسئله اصل. شه يم

 "........ ستياون عاشقم ن يمن عاشقشم ول "كرد اشكاش رو كنترل كنه گفت  يم يكه سع يدر حال نوئله

 "كرد، مگه نه ؟  ياگه نداشت كه باهات ازدواج نم.  زميمعلومه كه دوستت داره عز "

 "ده باهام ازدواج كرد  يفكر كرد داره كار درست رو انجام م نكهيا يبرا "

 .ازدواج دو شنهاديبارداره و بعد هم پ نكهيا دنيو فهم يميمرگ ج. كرد  فيمادرش تعر يرو برا زيهمه چ هنوئل

بودم و  دهيمن ترس. معلومه كه منم مسئولم . بودم  ريتقص ياتفاقات ب نيگم كه خودم تو همه ا يمن نم.به عهده گرفت  زويهمه چ تيدو مسئول "

نوئله دستمال مرطوب رو تو دستاش فشرد و به مادرش گفت  "ساده و معقول جلوه داد  يليرو خ زيهمه چ.  مينبك دياون بهم گفت كه چه كار با

 "شدم نه ؟  تيديباعث نا ام يليخ "

 نيسال هاست كه ا.  فتهي ياتفاق م يليخ نيا.  ياحساساتت شد ميلحظه تسل كيتو در .  زمينشدم عز ديمن ناام "لبخند زد و گفت  مادرش

 "ده  يم رييرو تغ شونيكه همه زندگ رنيگ يم يميلحظه تصم هيمثل تو در  يباهوش يدخترا. افته  يهمه م يق برااتفا

دونم كه واقعاً عاشق  ياالن م يمعقول جلوه بدم ول كمياحمقانم رو  يتصور رو كردم تا كارا نيا دميشا. هستم  يميمن فكر كردم كه عاشق ج "

 "مهمتره  زيكه از همه چ ميقرار گذاشت هيگه ما با هم  ياون م.خواد  يدو هستم اما اون من رو نم

 "درباره قول و قرارتون بهم بگو  "

 يم ايكه به هر حال به دن يآوردن بچه ا ايبه دن يسخت بود كه اعتراف كنه برا يليخ. مادرش گفت  يدو رو برا شنهاديپ اتيتمام جزئ نوئله

 .... يول رهيقراره پول هم بگ ومدي

 زنه يناراحت و متعجب باشه داره لبخند م نكهيا يمادرش به جا ديبه مادرش كرد و د ينگاه نوئله

 "؟ يقدر خوشحال نيا يتو از چ "

؟  زمياالن چند ماهته عز. كنه  يم رييوجه مممكن تغ نيتو به بهتر يزندگ. نوه من  نياول.  يش يبچه دار م يتو دار "بقلش كرد و گفت  مادرش

 "؟  ي؟ دكتر رفت اد؟ي يم ايبه دن يك مزينوه عز

هم كه تا حاال در  ييهم ثبت نام كردم و تمام كتاب ها مانيزا يكالس آموزش. مطب دكتر ميماه مارس و من و دو باهم رفت ليسه ماهمه ، اوا "

 " ميديمنتشر شده رو هم خر يمورد باردار

 "خبر رو به پدرت بدم  نيتونم صبر كنم تا ا ينم يوا "
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 "مسئله مثبت باشه  نيفكر نكنم برخوردش مثل شما با ا "

، البته بهتر  يكه به خاطر بچه با دو ازدواج كرد يگفت يم ي؟ آهان داشت ميخوب كجا بود. فكر كنم پدرت با برخورد خوبش متعجبت كنه  "

 " زميعز يگفت يرو به من و پدرت م هيو اول قض يومدي ياگه م يبود

خبرو به مادرش بده و اون رو در  نيرو كه اومده تا ا يروز هينوئله قض "كردم بهتون بگم  يسع..... كار رو بكنم  نيخواست ا يدونم ، دلم م يم "

 .كرد فيبود تعر دهيكردن بود ، د هيدر حال گر اديبه خاطر خرج ومخارج ز يحال

 " ميتا بهت كمك كن ميكرد يم دايپ يراه هيما باالخره  زميعز "

 "خواد  يرو نم نيكه عاشقش شدم و اون ا نهيكه االن دارم ا يتنها مشكل.  هيفكر كردم ازدواج با دو راه آسون تر يلدونم و يم "

 "بده  حيتر توض شيب هيقض نيبرام درباره ا "

 شيشناختش ب يتر م شيب يهر چ نكهيكرد و ا فيمادرش تعر يدرباره دو برا "رو رو به راه كرد زياون همه چ يبودم ول دهيترس يلياولش خ "

 . ومدي يتر ازش خوشش م

 پسيچ ينيريتر از ش شيرو ب ينيكره بادام زم ينيرياونم مثل من ش.  مياي يخوب باهم كنار م يليخ. قدر آسون باشه  نيكردم ا يفكر نم "

 "....  رهيپذ تيلاون مهربون و مسئو. انجام بده  ادي ياز دستش بر م يبچه هر كار يخواد برا يم. دوست داره  يشكالت

 "مهارت داره  يهم حساب يفكر كنم تو عشق باز "

 "....مامان  يوا يا "قرمز شد و گفت  نوئله

 " يتركش كن يتونست يطوره وگرنه راحت تر م نيقطعاً هم "

 "ميندار ياون قسمت از رابطمون مشكل يتو "

 " زميعز يمحجوب يليخ "و گفت  ديمادرش خند "

 "مورد صحبت كنم  نيتونم باهات در ا ينم يشما مادرم يبا دو فوق العاده است ول مييرابطه زناشو.  ستميمحجوب ن نميمن همچ "

 " ميزن يدم باهم در بارش حرف م يكه منم از اون كارا انجام م يديرس جهينت نيكه به ا يباشه بعداً وقت "

 "باهات حرف بزنم  اتشيدوست ندارم درباره جزئ يدونم مامان ول يم نويا "چشماش رو بست و دندون قروچه كرد  نوئله

 "؟ يخوا يم يتو واقعاً چ يول............ خوام  يازت نم نويباشه منم ا "و گفت  ديخند مادرش

طرد  مرگ مادرش و. افتاده  شيبد تو زندگ ياتفاقا يليخ. خواد  يكنم كه نم يمن فكر م. تونه  يگه كه نم ياون م. خوام كه عاشقم باشه  يم "

باالخره با  دوارميگرچه ام ومدهيدو اصالً باهاش كنار ن "داد  حيمادرش توض يكم در مورد جكسون و برگشتنش برا هياون  "شدن توسط پدرش 

 "نداشت  يخوب جهيبود كه نت يميبعد از مرگ پدربزرگش ، دو مسئول بزرگ كردن ج. كنن  يآشت مه

 .داد حيمادرش توض يكنه هم برا يس گناه ماحسا يميدو در مورد مرگ ج نكهيا درباره

 "هردو كار رو باهم انجام دادن  تيدر نها ايپسش زدن  ايتا به حال هركس كه دو عاشقش بوده رهاش كردن  يكرد فيكه تو تعر يطور نيا "

 يكرد نم يبود ؟ دو فكر م نيا يمشكل اصل ايآ. مرده بودن  ايهمه دو رو ترك كرده بودن و. نگاه نكرده بود  هيبه قض يطور نيتا حاال ا نوئله

 كس اون قدر اعتماد داشته باشه كه در كنارش بمونه ؟ چيتونه به ه
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 "؟  يدون يم يزي؟ در مورد اونا چ يروابط عاشقنش چ "

دو واقعاً دوستش . ه بوده نفر نامزد شد هيبا  شيبهم گفت كه چند سال پ نيكاتر.  يمدت طوالن ينه برا يرفته ول يم رونياز زنا ب يليبا خ "

 " رهيرو هم به عهده بگ يميج تياون قبول نكرده كه باهاش ازدواج كنه و مسئول يداشته ول

 "توئه  يجواب تمام سواال نيا ديشا. كس حاضر نشده در كنارش بمونه  چيتا حاال ه يگ يطور كه تو م نيا "

 "؟  يوقت عاشقم نشه چ چياگه ه "

تو و دو فقط چند .  يبهش تالش كن دنيرس يسخت برا يليو بعد خ يخوا يم يكه چ ينيبب ديبا زميعز ستيشده ن نيتضم زيچ هي يخوشبخت "

 "داشته باش  مانيبه خودت و اون ا. بهش وقت بده .  نيهفته است كه ازدواج كرد

 "بهتون دروغ گفتم  زيمورد همه چمتاسفم كه در  "كنه  شيتونست عمل يكه م يبه شرط ومدي يمادرش واقعا خوب به نظر م حتينص

البته فكر نكنم دفعه  يرو بهم بگ قتيحق يبهم اعتماد داشته باش كه بتون نقدريا گهيدفعه د.  يدروغ بگ يكه مجبور يمتاسفم كه احساس كرد "

 ". وجود داشته باشه يا گهيد

 "؟  يگ يرو م زيه چبه پدر هم.  رميقرار نگ يتيوضع نيتو همچ گهيدم د يقول م "لبخند زد  نوئله

 "تو رو بدونن  بيقرار و مدار عج اتياونا جزئ ستين ياجياحت. گم  ينم يزيبه دخترا چ يآره ول "تكون داد و گفت  يسر مادرش

 "؟  ميادامه رابطمون داشته باش يبرا يمن و دو شانس يكن يفكر م. ممنون "

 "صبور باش و به قلبت اعتماد كن .  يهست يدونم كه تو هم دختر فوق العاده ا يم من دو رو دوست دارم و.  زمينشو عز ديازش نا ام. آره  "

 "دارم  اجيمن عاشقشم و بهش احت. ندارم  يچاره ا "وگفت  ديكش يآه نوئله

 " زميعز يپس تو جواب سوالت رو دار "

 ييجورا هيبراش  نيا. خونه ساكت بود  يد ولآماده كر يشگيهم يسر و صدا دنيشن يخودش رو برا. به خونه برگشت يشگيسر ساعت هم دو

 كجا بودن ؟ هيبق. بود  يرعاديغ

 ايآ. داشت  يمطمئن بود نوئله تركش نكرده بازهم اگر تو خونه بود احساس بهتر نكهيبا ا. و ساكت بود  ياونجا هم خال يآشپزخانه شد ول وارد

 افتاده بود ؟ ياتفاق

 ديشا. گرفت  يتماس م هيافتاده بود نوئله  يحتما اگه اتفاق. نبود  يغاميپ چيه.زد  يم چراغش چشمك نماون ينگاه كرد ول ريگ غاميدستگاه پ به

 .ديرفته بود خر يفانيبا ت ديشا. از دوستاش يكي شيپ يحت ايخونه  يبرا دي، خر يرفته بود جلسه مطالعه گروه

 يم ادينوئله به خونش ب نكهيقبل از ا. شام امشب بودن  هيته يمواد الزم برا طور نيغذا و هم ماندهيرو باز كرد ، طبقه ها پر از باق خچالي درب

 .داشته باشه  گهيد يزايجا دادن چ يفضا برا يجا بزاره و بازم كل هيتونست كت زمستونش رو 

 نيتونست اجازه همچ يدو نم يلكنه و جاديا يشتريب راتييخواست تغ ياون م. آشپزخانه  يكرده بود البته نه فقط تو جاديا ياديز راتييتغ اون

 .رو بهش بده  يكار

كه عشق آدم  ديفهم ياون نم ايآ. خواست  يدو م يبرا زايچ يلياون خ. بگذاره شينشان افتخار به نما هيدوست داشت احساساتش رو مثل  اون

 كنه ؟ يم فيرو ضع
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 ديشن يبيعج يشد صدا يرد م منياز اتاق نش يوقت. رو عوض كنه برداشت و به سمت اتاق خوابشون رفت تا لباساش  خچالي ياز تو يدنينوش هي

 .كنه  يم هيمبل مچاله شده و داره گر يكه رو ديرو د يفاني، روش رو برگردوند و ت

 نقدريخواست فرار كنه ا يم نكهيبودش و با ا دهيتا االن د يفانيحتما ت. طور احساس دوم و سومش  نيبود كه فرار كنه و هم نياحساسش ا نياول

 .به حال خودش رها كنه  تيوضع نيرحم نبود كه اون رو تو ا يب

 رو سر و سامان بده؟ تيوضع نينوئله كجا بود ؟ مگه كار اون نبود كه با!!! شد  يواقعا كه عال. شد  يعال

 "امروز چطور بود ؟ " ستاديوسط اتاق ا زيم كيشد و نزد منياتاق نش وارد

 .تكون داد  كرد و دستش رو يسكسكه ا يفانيت

 "؟  يدر موردش حرف بزن يدوست دار.  يكه ناراحت نميب يم"

 .تكون داد دييسرش رو به نشونه تا يفانيوجود ترس دو ، ت با

به جلو خم شد تا خودش  يرو كنار گذاشت و كم شيدنيسامسونت و نوش. نشست  يفانيت ياز مبال روبه رو يكي يخودش رو لعنت كرد و رو دو

 .نباشه  نجايا يباشه ول دهيدراز كش يهوشياتاق عمل بدون ب هي يداد االن تو يم حيكه واقعا ترج يشون بده در حالرو كنجكاو ن

 "افتاده ؟  ياونجا اتفاق.  يامروز به كمپ رفته بود "

رو  لميشماره موبا يون حتو ا ميزد يمعموال باهم حرف م.  ادي يخوشم م يليپسر هست كه من ازش خ هي "كرد و گفت  زيرو تم شينيب يفانيت

 "بوسه  يكه داره اََمِبر رو م دميامروز د يازم گرفت ول

 .كرد  هيصورتش رو با دستاش پوشاند و دوباره شروع به گر يفانيت.  ديرس يناله به نظر م هي هيتر شب شيآخرش ب حرف

از . بود يو خال كيكنار استخر هم تار تيسوئ يحت يولنجات بده  تيوضع نياون رو از ا يكس نكهيا ديدور و ورش رو نگاه كرد به ام دو

 .وقت نبود  چينه ، صبر كن ، پدرش ه. نبود  نجايداشت اون ا اجيكه به پدرش احت يشانسش تنها روز

واهرت تونست بهش بگه صبر كن تا خ يبازم نم يدختر بود ول نيكمك به ا يفرد برا نيكرد و فكر كرد كه اون نامناسب تر ينگاه يفانيت به

 .برگرده خونه 

 "؟ هياسم پسره چ "

 "من از اون و اَمبِر متنفرم . اون واقعا مهربون و بامزس .  نيجاست "

 چرا اون ؟ چرا االن ؟. دو احساس كرد كه عضالتش منقبض شده . بود  يفرار واقعا قو يبرا احساسش

 "چند سالشه ؟  نيجاست "

سال  هيداشته باشه پدر و مادرش گفتن كه مجبوره  يشغل واقع هيخواست  يكمنپ كار كنه م يوخواست كه امسال ت ياون دلش نم. شونزده  "

باهام صحبت كرد گرچه  اياون درباره رفتنمون به كنار در. دن  يرو م نشيماش يها نهيهز هيو بق مهيكار رو بكنه اونا االن پول ب نيهم ا گهيد

 "ده  يكار رو با اَمبِر انجام م نياالن ا كنمفكر 

 .كرد  هيدوباره به شدت گر يفانيت

اونجا  شهيدرسته كه اونا هم.  ينيب يرو پر از دختر م ايدفعه دن هيو  يش يم لنديروز صبح  هيتو . نوجوان احمقن  يتمام پسرا يفانينگاه كن ت "
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 ". يتا اون روز تو اصال بهشون فكر هم نكرده بود يبودن ول

 "فهمم  يمنظورت رو نم من "و گفت .بهش نگاه كرد  يفانيت

 يمايتصم تيدر مورد زندگ دي، با يكه بزرگتر ش ي، منتظر يكن يم رييتغ ياومده، درسته ؟ تو دار شيتو پ يبرا يسخت يليخ تياالن موقع "

 " يكار رو بكن نيا ديچه طور با يدون ينم يول يريبگ يمهم

اون  يكار كنه ول يدونست چ يم شهي؟ نوئله هم يبكنم چ ي؟ اگه انتخاب اشتباه رميبگ مياالن تصم ديچرا با "سرش رو تكون داد و گفت  يفانيت

 "انسان واقعا فوق العادس  هي

خودش رو  ديحركت رو به سمت دخترا انجام بده و با نياول شهيهم دياون با. مرده  هياون  نيعالوه برا. كنه  يرو حس م نايهم همه ا نيجاست "

 "ه پس زده شدن هم آماده كن يبرا

 "!!!  زنميوقت پسش نم چيمن ه يول "

معموال . شه  يتر نگران م شياون دختر فوق العاده تر باشه پسره ب يهرچ.  فتهيممكنه ب يدونه چه اتفاق ينم يپسر چيه. دونه  يرو نم نياون ا "

بودن باهاش رو  يبره كه آرزو رونيهاش ببخواد با ياز كس ديشا.  مير يسخت م يزايو بعد سراغ چ ميكن يساده رو انتخاب م يزايما اول چ

 "كشه  ياگه اون جواب رد بهش بده كم تر رنج م يطور نيا يول دارهن

 "؟  كنهيكار رو م نيهم داره هم نيكه جاست يكن يتو فكر م "

 "بده  يكه دوست داره دخترا رو باز هياون پسر دميو شا ديشا "

 "كنه  يرو نم يكار نيوقت همچ چياون ه. فوق العادس  نينه جاست "

 يم قايكه عم ينگاه بهش كرده و فكر كرد هي؟  ي؟ باهاش وقت گذروند يشناس يپسره رو م نيتو واقعا ا اي، آ يفانيت "و گفت  دينال دو

 "؟  شيشناس

 ".....دونم  يمن م "

 بكوبه ممكنه اوضاع بهتر شه ؟ واريفكر كرده اگه سرش رو به د دو

 ييزايچ.  يدون يدر مورد اون نم زيچ چيدر واقع ه يول يكن يدر مورد اون تصور م يخوا يرو كه خودت م يزياون چ يتو دار.  يدون يتو نم "

 "كنه  يبا دوستاش چه طور رفتار م نكهيا ايمورد عالقش و  يقيكه بهشون عالقه منده ، موس

 "من عاشقشم . كنم  يرو احساس م نيمن ا.  ميمقرر شده كه ما به هم برس يول "

با هم داشته  يادياونا ممكنه مشتركات ز. نداره  يواقع نيبا جاست يگونه هم خوان چيكه تو ذهنته ه يمرد.  يتو عاشق تصورت از اون هست "

 "باشم و ممكنه هم نداشته باشن 

 " يزن يحرفا رو م نيا يتو از عمد دار "پر از اشك شد  يفانيت يچشما

 يم گروينفر د هيبا تو الس زد و شمارت رو ازت خواست و االن داره  نيگه جاست. گم يرو بهت م قتيحقمن دارم .  ستيطور ن نيا زمينه عز "

كدوم دختر اون فقط از اونا توجه  ستياون مهم ن يبرا. اون دوست داره نظر دخترا را به خودش جلب كنه .  هيآدم عوض هيبوسه پس قطعا اون 

كه  يباش يخواد باكس يدلت نم. گهيد زيكه تو رو به خاطر خودت بخواد نه چ يدار اجياحت يتو به پسر. يارزش دار نايتر از ا شيتو ب. وادخ يم
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 "؟ يفوق العاده است فكر كنه كه تو فوق العاده ا نيجاست يكن يبهمون اندازه كه تو فكر م

 "؟ يچ "

 "و اَمِبر رو ببوسه ؟ بره نكهيا يبه جا يكنه تو فوق العاده ا يكه فكر م يباش يخواد با كس يدلت نم "

 "كنه من فوق العادم ؟ يكه فكر م يكس "

تونست  يم. بود ي، شوخ ، مهربون و اجتماع باياون ز.دختر فوق العاده بود  هي اريتمام ع اريمع يفانيپسر نوجوان ت هيشك نداشت كه به نظر  دو

 يفهمب نكهيكردن اونه و ا دايتنها مشكل پ. قطعا  ". ا خواهند گرفت پسر فر ياديبه مدرسه برگرده دورش رو تعداد ز يفانيت يمطمئن باشه وقت

 "نه  اي ادي يازش خوشت م

 ياون چه طور م. ده يبد م ينفسش بو شهيعالوه بر اون اَمِبر هم. احمقه  هي نيجاست.  يگ يتو راست م. ممنونم دو "بقل دو و گفت  ديپر يفانيت

 "پسندم  يتر م شيب يليرو كه تو مد نظرت هست رو خ يون پسرمن ا. رو ببوسه  يدختر نيهمچ هيتونه 

 "رم لباسام رو عوض كنم  يم. خوشحالم كه تونستم كمك كنم "به پشتش زد و به سرعت از جاش بلند شد  يدست دو

 .شو در حال پخش بود  هي. رو روشن كرد ونيزيكنترل رو برداشت و تلو "باشه  "

 . ديشده بود د يكه مخف يتدر كمال تعجب نوئله رو در حال به سمت راهرو حركت و كرد و دو

 "خونه ؟ يبرگشت يتو ك "

 " يديپرس يم يفانياسم پسره رو از ت يكه داشت شيياونجا "

 " يداد يو منو نجات م يومدي يم ديتو با "

 " يهست يعال نهيزم نيتو در ا؟ ينباش يكه ممكنه پدر خوب يچرا نگران. بود يبه نظرم كه كارت عال "لبخند زد و گفت  نوئله

 "بودم كه برادرم رو به كشتن دادم يقدر عال نيآره ا "

خواست كه از  ياون دلش نم.  يرو نشون داد نيو قوان حيتو بهش راه صح. خودش اون راه رو انتخاب كرد  يميج. تو نبود دو  رياون اتفاق تقص"

 " ميكارمون رو به رو بش جهيبا نت ديهمه ما با تيدر نها. كرد  پس راه سخت رو انتخاب رهيبگ اديراه آسون اونها رو 

 ".....كردم  يم يريكم تر سخت گ ايرو باهاش گذرونده بودم  يتر شي، اگه من وقت ب رهيحقش نبود كه بم "

طور بود  نيا عتشيطب. دردسر بود اومده بود همش دنبال  ايكه به دن ياون از زمان. داد يم رييرو تغ يزيچ نيكه ا يمطمئن باش يتونست يتو نم "

" 

كه  يتو خودت گفت. رو كه درسته انجام بدم  يخوام كار  يمن م. زنم  يكه دارم خودم رو گول م نهيحرفا مثل ا نيگم كه گفتن ا يمن مرتب م "

تونم  يهستم و نم يميمسئول مرگ جمن . نوئله  رميگ يكارم رو به عهده م تيمن دارم مسئول.  ميريكارامون رو به عهده بگ تيمسئول ديما با

 "فرار كنم  شاز

 " يشناس يرو م ياديز يتو آدما "داد گفت  يرو به نوئله م گهيبسته د هيكه  يدر حال يفانيت

قات رو كه من تو عمرم مال يفكر كنم هر زن. اون ازم خواست كه بازم بهش اضافه كنم  يمامان آماده كرده بودم ول يبرا ستيل هيمن . موافقم  "

 "دعوت كرده  يمهمون نيكردم رو به ا
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 .مهمون شده بود يبزرگ با كل يمهمون هيبه  ليكوچك برگزار بشه تبد ينيهم نش هيكه قرار بود به عنوان  يمهمون

پارك  نجايدورتر از ا ليما هياومدن مجبورن حدود  رتريكه د ييكسا.  دميخوشحالم كه زود رس "نوئله نشسته بود گفت  گهيكه طرف د يسيكر

 "كنن

 " يجا بد نتياونا رو تو ماش يتون ينم يآوردن كه حت هيهد نقدريكه ا نهينكته مثبتش ا "گفت  راچل

 "خونه  ميتا اونا رو باهم ببر اديدو قول داده كه ب "

شده  فيبسته گوشه سالن رد ياديتعداد ز. آورده باشن  هياومده باشن و همشونم هد شيهمه آدم به مهمون نيشد كه ا يهنوزم باورش نم نوئله

 .داخلشون وجود داشت  ريو لوازم منزل تا لباس ز ستالياز كر زيبود كه همه چ

 يليخ نيمن ا يخدا يوا.  نيكه با هم فرار كرد دميشن.  يبرامون نگفت يچيتو در مورد ازدواجت ه "نوئله گفت  رستانيدوست دوران دب يكل

 "؟ نيبا هم ازدواج كن نيگرفت ميدفعه تصم هيور اتفاق چطور افتاد چط نيا.  كهيرمانت

دفعه  هي ".....خوب راستش من و دو  "دونست چه طور جواب بده  يبازم نم يپرسن ول يازش م ييسواال نيدونست كه باالخره همچ يم نوئله

بچه  نياول يناراحتم كه عروس طرف هيشدم از  جيخورم كه كامال گ يقسم م. هست  شونيعكس روز عروس "مادرش وسط حرفش پرد و گفت 

 "دست و پنجه نرم كنم  يمراسم عروس ينبود تا با دردسرها ياجيهم خوشحالم كه احت ياز طرف يام رو از دست دادم ول

 .و شروع به نگاه كردن عكس ها كردن  دنيخند همه

 "دونه ؟ يمادرت م "گفت  يبه آروم يسيكر

 "كنار اومد زيخوب با همه چ يليخ رو براش گفتم و زيهمه چ شيآره چند روز پ "

نشون  يبعد از اونم نوبت توئه كه خود يستيدم ، كر يرو من پوشش م يمورد بعد. شه  يكنجكاو هم م يكه شامل پرت كردن حواس آدما "

 " يبد

 .لبخند بزنه يكرد تا كم كه دستش هست رو باز نكرده خودش رو مجبور يا هيكرد هد يسامر داشت بهش اشاره م كهينوئله در حال "ممنونم "

رو  گريعكسا مشخصه كه چقدر همد نيا يتو.  ديمن نگاه كن يخدا يوا "گفت  يكرد كس يشده رو باز م چيكه نوئله بسته كادو پ يحال در

 "كنن  يچه طور دارن به هم نگاه م دينگاه كن.دوست دارن 

چهره نوئله كامال  يدر اون صورت ترس تو. گرفته نشده بودن كيها از نزد زد و خدا رو شكر كرد كه عكس يلبخند هيبق دييتا دنيبا شن نوئله

 .گرفته شدن اون عكس ها رو بعد از مراسم مختصرشون به خاطر نداشت  ياون حت. مشخص بود 

 ليدل نكهيادرش قبل از ام.  ومدي يبه نظرنم يخوب يچندان دهيبه همه ا قتيگفتن حق طيشرا نيا يتو يدروغ بگه متنفر بودن ول هيبه بق نكهيا از

 يكه برا ييبه دردسرها يمهمون نيهم كنسل كردن همچ قتيحق دنيداده بود و بعد از فهم بيرو ترت يمهمون نيازدواجشون رو بدونه ا يواقع

 . ديارز يشد ، نم يداده م هيبه بق ديعلت برگزار نشدنش با حيضتو

 نكهيا دنيگفتن و پرس كيشد و همه مشغول تبر يساعت بعد دو هم وارد مهمون كي حدود. شد  ايهدا هيكمك دوستاش مشغول باز كردن بق با

 .نه شدن  ايهم داره  يدوستان مجرد ايآ

داشت وجود دو رو در كنار خودش احساس كرد  يها رو برم ينياز س يكيكه داشت  يوقت. به آشپزخانه فرار كرد ينيريبه بهونه آوردن ش نوئله
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 "؟  يچطور "

 " خوبم "

 " يآ يبه نظر ناراحت م. يرس يچندان خوب به نظر نم "

 يحت.  ميكه فرار كرد ميقدر عاشق هم بود نيكنن ما ا ياونا فكر م. دروغ بگم  هيدوست ندارم به بق "انداخت و گفت  نييشونه هاش رو پا نوئله

 يموقعه ا يول ميرو بگ قتيبچه حق نيبه ا ديروز با هيه باالخر.  ستيگفتنش چندان مناسب ن دميد يبهشون فكر كردم ول قتيدر مور گفتن حق

 "ممكنه از گوشه و كنار به گوشش برسه  نكهينه به خاطر ا ميرو دار شيآمادگ هك

 "داره ؟ تيواقعا اهم هينظر بق ايآ "

 زيكه همه چ ميو بعدش بگ ميبگرو در مورد ازدواجمون به همه  قتيحق ميتونست يشد اگه م يخوب م. آدم دروغگو باشم  هيمن دوست ندارم  "

 " يستينه ؟ چون تو عاشقم ن.نداره  قتيحق يول.  مياالن روبه راهه چون ما باالخره عاشق هم شد

 "دادم  حيمن كه بهت توض " ديرس يناراحت به نظر م دو

 ميكشه كه تو باالخره تسل ي؟ چه قدر طول مچه قدر . ازت دارم  گهيسوال د هيپس االن من . كه من بتونم متوجه بشم  ينه اونجور. ينه نداد "

و من  عكوه كم ارتفا هي نيا ايآ. من فقط كنجكاوم دو. ندارم  يمونه و منم با باال رفتن ازش مشكل يكوه م هيمثل  نيدونم كه ا يدو ؟ من م يبش

 "؟ دميمپ اول هم نرسو من هنوز به َكََِ ميكن يدر مورد اورست صحبت م ميدار ايچند هفته ازش باال برم  ديفقط با

 "سوالت رو بدم  نيدونم چطور جواب ا ينم "

رو به رو  يتيبا چه وضع نجايكه من ا يكنم تو كامال متوجه يفكر م. من كامال مخالفم  "داشت گفت  يها روبرم ينيريكه ظرف ش يدر حال نوئله

 " يگ يبهم نم يهستم ول

 

 .پر شده بود  منيمام اتاق نشت بايها به خونه تقر هياز آوردن تمام هد بعد

 ؟ يبزار يخوا يرو كجا م زايچ نيحاال تمام ا.  رهيوقتت رو بگ يتشكر چند روز يفكر كنم نوشتن نامه ها "گفت  يفانيت

 "دونم  ينم "

 " مينجا بگذارها رو او ينيچ ميتون يم. باشه  يهم خال ييرايفكر كنم بوفه داخل پذ.  ميكن يچنتا از كمد ها رو خال ديبا " دوگفت

شونزده نفر غذا  يدونم چه طور برا ينم يمن حت. شونزده نفره هم برامون آوردن  ينيچ سيسرو هي "كه وحشت زده بود گفت  يدر حال نوئله

 "درست كنم 

 " يتعداد مهمون دعوت كن نيا ستين ياجياصال احت "

 .گفت و رفت  ريشب بخ يفانيت

 .كنه  يشونه خال ليخواد از جا دادن وسا يكر كرده كه اون فقط موقت نبود ، دو ف ريقدر ها هم د اون

 " ميچه طوره صبح در موردش صحبت كن. چه كار كنم  نايدونم با ا ياالن نم "گفت  نوئله
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 "وجود نداره  ياز لحاظ من مشكل "

 "نباشه  نيريكه ش يزيچ. بخورم  يچز هي ديبا "

 "؟ يخور ينم يزيتو چ "آورد  رونيس بكالبا ينون و كم يآشپزخانه رفت و مقدار به

 .سرش رو به نشانه نه تكون داد دو

 .گذاشتن  ريتاث گهيهمد يزندگ يچند وقته چه قدر تو نيكه دو به فكر فرو رفت كه اونا تو ا يداشت به طور يقدم بر م يبا آرامش خاص نوئله

 ".بوده  نيهدفم هم شهيهم. شه هر دومون آسون تر ب يبرا زيكارا رو كردم تا همه چ نيمن همه ا "

 "دونم  يم "داشت گفت  يكه َخردل رو بر م يدر حال نوئله

 "دو  يانجام دادن كار درست نمونه ا نهيتو در زم "

 "خواستم تو رو ناراحت كنم  يوقت نم چيمن ه "

 " يناراحتم نكرد "

 داد ؟ ياحساس باشه آزارش نم نيا يتونست جوابگو يمسئله كه اون نم نيا اياگه نوئله واقعا عاشقش بود آ. ممكن بود  يزيچ نيطور همچ چه

 يكه برا نيقوان يسر هياز  يتو دار.  ينكرد يكار اشتباه چيتو ه.  يآزار نداد يكن يتو من رو اون طور كه تصور م "گفت  يبه آروم نوئله

 "دونم  يتو رو عامل اون نم يكشم ول يمن دارم زجر م.  منيب يرو م جشيمنم راه خودم رو رفتم و دارم نت. يكن يم تيتبع يخودت نوشت

 ه ؟ ريبگ دهيگناه اون رو ند يسادگ نيتونست به ا ياون چه طور م. باعث تعجب دو شد  نيا

كه از  هيمحصول جانب هيازدواج با من . نه من  يخودت آسون تر كن يرو برا زيهمه چ يكن يم يكه تو سع نهيكنه ا يكه ناراحتم م يزيتنها چ "

 " يكن يكار رو م نيا شهيهم.  يتو راه امن رو انتخاب كرد.  رهيگ يتو منشا م يخواسته ها

 "تونه امن باشه ؟ يازدواج با تو چه طور م.  نميصبر كن بب "

رو در  زيهمه چ . يدردسر چيبچه بدون ه هيهمسر  هي.  يرو داشته باش زيهمه چ يتون يكه م يتو فكر كرد "نوئله پر از احساس شد  چشمان

به پشت سرمون نگاهم  يكدوممون حت چيه. و منم راه خودم  يتو راه خودت رو بر يتموم شد زيهمه چ يوقت.  يو حلشون كرد ينظر گرفت

 " يقلبت رو در معرض خطر قرار ند يول يرو داشته باش زيهمه چ يواستخ يتو م.  مينكن

 "من به خاطر بچه با تو ازدواج كردم  "ترل كنه گفت كرد خودش رو كن يتالش م يكه به سخت يدر حال دو

آدم ترسو  هيده كه تو  يبازم نشون نم نيا يكنم ول يكه برات اتفاق افتاده من دركت م ييزايبا همه چ.  يتو از عشق وحشت دار "گفت  نوئله

 " يهست

 "نوئله ؟ هيبعد از مرگش واقعا بزدل يحت اشيخرابكاربزرگ كردن برادرم و بعدم درست كردن  يسگ كار كردن برا هي نيع. طور  نيكه ا "

از زدن اون حرفا به شدت احساس . تونه داشته باشه  يم دنشيكه نوئله چه احساس از شن نيگفته و ا يكه چ ديدو تازه فهم.  دينوئله پر رنگ

 .گناه كرد 

 "نبود  نيمن واقعا منظورم ا. من واقعا متاسفم  "قلبش گفت  مياز صم دو

 ياز خرابكار گهيد يكيپس من فقط .  هيچ فميدونم تكل يخوبه كه م. نداره  ياشكال"دورگه شده بود گفت  يكه صداش از ناراحت يدر حال وئلهن
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 "هستم  يميج يها

 ".  يتو با حرفت واقعا من رو رنجوند. دو رميگ يمن حرفم رو پس م "چند لحظه چشماش رو بست و بعد دوباره باز كرد  دو

 "افتاد  ياتفاقا م نيكدوم از ا چيخواست ه يدلم نم. نبود  نيمن منظورم ا "به سمتش رفت و گفت  دو

 "ه؟يمنظورت چ "

 "........بود  نيمنظورم ا "

دونم كه چرا  ياز تو محافظت كرده ؟ م تي؟ چند وقته كه احساس مسئول يكرد يدو چند وقته كه خودت رو پشت انجام دادن كار درست مخف "

 " يداد ينامزد سابقت تو رو رها نكرد بلكه تو خودت اون رو فرار.  يبش ميكه پشتش قا يرو داشت يميتو ج.  يبال ازدواج نكرده بودق

 "نوئله  يكن يتو اشتباه م "

كه عشق  يكن يو فكر مت.  ياستفاده كرد تا در برابر عشق از خودت محافظت كن يميتو از ج.فهمم دو  يرو م زيمن همه چ.  يكن يتو اشتباه م "

 امانج ميتون يكه م هيكار نينفر شجاعانه تر هيَقلبمون به  دنيبخش. كنه  يو قدرتمند م ياون تو رو قو.  يدر اشتباه يكنه ول يم فيتو رو ضع

بارم كه شده  هي يبرا يتالش كن يتون ينم يتو حت.  يتو واقعا ترسو هست نميب يكه االن م يكردم در حال يم شيمن مدت ها تو رو ستا.  ميبد

 " يعشق رو امتحان كن

كه ارزش  ييمردا - كرده بود  فشونيتوص يفانيت يكه برا ديد يياز مردا يكي هيناگهان خودش رو شب. بود  يكينور در تار هينوئله مثل  يحرفا

 .زن رو نداشتن  هيتوجه 

كارخونه و  ياومده ، كارش تو شيپ طياز شرا.استفاده كرده بود  هيبقدور نگه داشتن  ياز برادرش برا.نداشت كه از خودش دفاع كنه  يراه چيه

 .داشت و اون دوباره طرد شدن بودن يمعن هيچون عشق فقط . كنه  زيسوء استفاده كرده بود تا از عشق پره يا گهيد زيهر چ

رو برات  زيهمه چ. همه چز رو درست كنم  خواستم يمن م "باالخره دو سكوت رو شكست . كردن  ينگاه م گهيفقط به همد ياديمدت ز يبرا

 "رم  يمن م. خوام  يمعذرت م. تر كردم  دهيچيرو برات پ زيفقط همه چ يراحت تر كنم در حال

 "؟ يكن يتركم م يتو دار "نوئله منقبض شد  چهره

 " يمون يپس تنها نم يتو خانوادت رو دار "

 "؟ يكن يش هم فرار مو بعد يكن يرو خراب م زيتو همه چ.  ير يم يتو دار "

 " رميگ يرو به عهده م زيهمه چ تيمن هنوزم مسئول "

مسئله كامال  هي؟ اون  يچ ياگه من ازت بخوام كه كنارم باش يول.  يد يكه تو بهتر از همه انجام م يكار نيا. يكن يكارو م نيمعلومه كه ا "

 "مگه نه ؟. متفاوته 

. واقعا توانا هستم  نهيمنم در اون زم ياگه تا حاال توجه كرده باش. نباش  تتينگران مسئول. قط برو دو ف "دو تا دستش رو باال آورد و گفت  نوئله

دارم  شخوام كه بتونه من رو همون قدر كه دوست يرو م يكس.خوام  يهمراه م هيمن .  رهيها رو به عهده بگ تيخوام كه مسئول يرو نم يمن كس

 ". دوست داشته باشه 

تونه ازش محافظت  يكرد م يكه فكر م ينياز قوان ستيل هياون با . بود  دهيبود كه دو به عمرش د يآدم نيتر يو قو نيلعاده ترخارق ا نوئله
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 .بهش بكنن  يتونستن كمك يهم نم ايموجود در دن نيداد همه قوان ياالن كه داشت نوئله رو از دست م يرابطه شده بود ول نيكنه وارد ا

شد و نوئله  يم في؟ اون موقع دو ضع يداد كه عاشق نوئله شه چ ي؟ اگه به خودش اجازه م يموند چ ياگه دو م.  ديد ينم رو قتينوئله حق يول

 .تو دستش بود  ياديقدرت ز

 "مونم  يمن تا آخر هفته م "

 "االن برو  نيهم يبر يخوا ياگه م. زحمت نكش دو  "

 يبه صورت نوئله م يليس كيگذاشت مثل  يكه دو در چمدونش م يزيهرچ. رد تماشا كرد ك يرو جمع م لشيكه وسا ي، دو رو در حال نوئله

 .از خودش نشون بده  يمقاومت نيقبلش كو چك تر نكهيره بدون ا يداره م. كنه  يكارو م نيتونست باور كنه كه اون داره واقعا ا ينم. خورد

 .صحنه ها رو تحمل كنه  نيا دنيتونه د ينم گهيمدت نوئله احساس كرد كه د هياز  بعد

 اجيخانوادت به شدت بهت احت يدر حال. اونه  هياخالقت كامال شب يرو كنار پدرت نگذروند ياديزمان ز نكهيبا وجود ا. واقعا خنده داره دو  "

 " يكن يتركشون م يدارن دار

شدو از  يم دهيشن يفانياز اتاق ت ونيزيتلو يصدا.  بود يشب آرام و خنك. رفت و كنار استخر نشست  رونيب. جواب دو نشد  دنيشن منتظر

بسته شدن  يدو از اون و سپس صدا نيباز شدن درب گاراژ ، خارج شدن ماش يصدا.  ديرس يبه گوش م يقيموس يكنار استخر هم صدا تيسوئ

 . دينمجدد درب رو ش

 ....حرف باورش بشه  نيصبر كنه تا خودشم ا ديقدر بادونست چه  يشه فقط نم يدرست م زينشست و به خودش گفت كه همه چ يكيتار يتو

 زدهميس فصل

 

 يچون تابستان بود راچل كار نم. تو آپارتمان راچل جمع شده بودن  يهمگ. كمك جواب دادن  ينوئله برا يو راچل هر دو به تماس تلفن يسيكر

 .بود  يهم مرخص يسيكرد و كر

كرده بود و داشت  هيتمام طول شب رو گر "تونم باور كنم كه واقعا رفته  ينم "نكنه گفت هيكرد تا گر يتالش م يكه به سخت يدر حال نوئله

كردم  يفكر م.توقع داشتم اونم باهام مقابله كنه  يدونم كه بهش سخت گرفتم ول يم " رهيمجدد اشكاش رو بگ زشير يكرد تا جلو يم يسع

 "ده كه برام مبارزه كنه  يم تياهم ماون قدر به

 .دادن  يم يبهش دستمال كاغذ دنيمال يكه كمرش رو م يدو طرفش نشته بودن و در حال دوستاش

 نيا قتيحق دهيمسئله رو نفهم نيكه دو ا ينيا.عوض شدن  نيقوان.  يرو انجام داد يتو كار درست يول. دونم كه سخته  يم "گفت  يسيكر

 " ستين يقرارداد ساده تجار هيفقط  گهيد هيضق نيا.  يستين يكه قبال بود ييتو جا. ده  ينم رييرو تغ تيوضع

.  ديخانواده فوق العاده باش هي ديتون يو م هيو رابطتون هم باهم عال يش ياز برادرش بچه دار م يدار. يتو عاشقش. فهمم يمن نم "گفت  راچل

 "كنه  يشون فرار مو حاال داره از دهيخواسته رس يكه م ييزايتونه با تو بمونه؟ انگار به تمام چ يچطور اون نم

مختلف  يپدر خوانده و مادر خوانده ها شيرو پ شياز دست داده و تمام دوران كودك يدونست كه راچل تمام خانوادش رو در بچگ يم نوئله

 .داشته باشه  يخانواده واقع هيرو بده تا  زشيگذرونده و حاضر همه چ
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 "قدر تحملش زجرآور نبود  نيكنم ا يزو مآر يانجام دادم ول يدونم كه كار درست يمن م "گفت  نوئله

 "گرده  ياون بر م "گفت  راچل

 "كنم  يطور فكر نم ني؟ چون من اصال ا يتو مطمئن "

 "رو تحمل كنه  تيبتونه دور ياديفكر نكنم مدت ز.  يوقت بد يبهش كم هيفقط كاف دهياون ترس. زميعز ستين ياون مرد احمق "

 "!!!برگرده  يو هر طور شده مجبورش كن يبر يتون يتازه اگر برنگشت م "گفت  يسيكر

 "برسونم  يبيخوام بهش آس يمن نم "لبخند زد و گفت  نوئله

 "شد  يحالت بهتر م يكرد يكا رو م نيبد شد چون اگه ا يليخ "

 "كنم  هيونم دوباره به خاطر اون گرت ينم. تونم ادامه بدم  ينم گهيد "كرد  هيسر داد و دوباره شروع به گر يدفعه ناله ا هيو  ديكم خند نوئله

 "؟ هيعوض يآدم هياون واقعا  ميبگ يخوا يم "گفتن  دوستانش

من و  يدونم كه برا يم.  ستين يكه اون اصال آدم بد نهيبدتر از همه ا. بهم بكنه  يحرفم بتونه كمك نيا يفكر نكنم حت "گفت  يبا ناراحت نوئله

 شكنه ، تو حمام كردن يپوشك بچه رو عوض م. نهيبهتر نهيزم نيچون تو ا رهيگ يرو به عهده م تشيئولاون مس. بكنه  يبچه حاضره هر كار نيا

 "بچه هم نباشه  نيعاشق ا يشه اگه حت يبدتر م نمياز ا هيتازه قض. به من  دنيكنه به جز عشق ورز يم يكنه خالصه همه كار يكمك م

 "تونه دوستش نداشته باشه  يه نمبچه خانوادش نيا. بود  يمياون عاشق ج "گفت  راچل

كه  يفرار نكنه و موقع شهيوجود داشت كه دو مثل هم ينيدچار مشكل شدن چه تضم يوقت يبچه بشه ول نيفكر كرد ممكنه دو عاشق ا نوئله

 ؟ ياگر مثل پدرش اونا رو رها كنه و بره چ. داره در كنارش بمونه  اجيبهش احت

 نيشد كه اون بتونه به هم يباورش نم شبيتا د يتونه بهش اعتماد كنه ول يدونست مطمئن بود كه م يدو م كه در مورد ييزايوجود تمام چ با

 .اشتباه رو تكرار كنه نيتونست ا يبار در مورد دو اشتباه كرده بود بازم م هياگه . ولش كنه و بره  يراحت

 

اون بدون  قتينه در حق. نوئله تنگ شده بود  ياون دلش برا. انجام بده  يتونست كار چندان ينم يگذروند ول يرو در دفترش م ياديوقت ز دو

 .افتاده بود نشونيب يبود اونشب چه اتفاق دهيو هنوزم نفهم ديكش يداشتن نوئله واقعا داشت زجر م

 ياون چه طور م يول. هاون برگرد شيخواست كه پ يبه شدت دلش م گهيطرف د هياز  يبود ول يدونست كه ترك كردن اون كار درست يم اون

رو كه مادر خودش  يتونست بهش اجازه بده اون زجر يخواست بهش بده ؟ نم يم يا گهيد زهيتر از هر چ شيرو كه اون ب يزيتونست چ

 .ش بكشه ينوئله هم تو زندگ ديكش

 ........بود كه  يموقعه ا هي

بود ؟ اون  يچ دشيفا. نشست  شيصندل ينتونست و دو مرتبه رو يكنه ول رونيدو بلند شد تا اون رو ب. اتاقش باز شد و پدرش وارد شد درب

 .كرد  يكه بود خراب تر م نيرو هم از ا يكي نيشد اگه ا يم يعمرش داشت گند زده بود حاال چ يكه تو ييكه به تمام رابطه ها

 ". ديم نوئله ناراحتكه هم تو و ه نميب يم يحالت چطوره ول دميپرس ياگه از چهرت مشخص نبود م "پگفت  پدرش

 "منه  ريهمش تقص "گفت  دو
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 ".كنن  يرابطه رو خراب م هيمعموال دو نفر . دونم  يم ديبع "

 "طور نبود  نيهم ا يميدر مورد ج.  ستيطور ن نيدفعه ا نيا يول "

به  بيكرده بود اون رو ترغ يو سعشده بود و چطور د ييدچار چه دردسرها نكهيا. كرد  فيپدرش تعر يبرا يميرو در مورد ج زيهمه چ اون

 .بود  يميكه اون مسئول مرگ ج نكهيرفتن به زندان رو و ا ايارتش رو انتخاب كنه  ايدو ازش خواسته بود كه  تيچطور در نها. كنه هيرو رييتغ

 .بهش نگاه كرد  يمدت طوالن هيكه حرفاش تموم شد پدر ش  يوقت

 نياون از قوان.  دميد يرو م نيتر نداشت من ا شيكه پنج شش سال ب يموقع يحت. كرد پسرم  يراه رو انتخاب م نيسخت تر شهيهم يميج "

 ".كرد  يراه سخت رو انتخاب م شهيراه سخت و آسون هم نيب. كرد  ياطرافش رو امتحان م يآدما شهيمتنفر بود و هم

ر از خدا خواسته بود كه اون رو به اون لحظه برگردونه تا حرفش رو دو هزاران با "رو براش گرفتم  يينها ميمن بودم كه تصم نيبار آخر ا يول "

 . رهيپس بگ

 چيبودن و نبودن من و تو هم ه. رقم خورده بود  شيوقت پ يليسرنوشت اون از خ.  ينكرد كيو به اون شل ينكرد ياون دزد يدو تو به جا "

 "در عاقبت اون نداشت  يريتاث

 "؟ هيظورت چمن "به پدرش نگاه كرد و گفت  دو

 يميپدرم گفت كه خودش ج.  رهيگ يم شيرو پ يشه و راه درست يشماها نباشم اون اصالح م كيفكر كردم اگه نزد. رفتم  يميمن به خاطر ج "

 "كنه و من حرفش رو باور كردم  يرو اصالح م

 "رفتن تو بودم  ليمن دل.  يكن يتركمون م يتو نشم دار هيمن شب نكهيا يبرا يتو گفت. نداره  قتيحق نيا "

بعد از مرگ  يمي؟ ج ادتهي نياتاقه مشترك داشت هيشما . من واقعا متاسفم....... من  يرو بهم گفت ول نينوئله هم هم "اخم كرد و گفت  پدرش

 "نه تو كردم  يم يخداحافظ يميرفتم داشتم از ج يكه م يشب..  ميتختش رو به اتاق تو منتقل كرد نيهم يبرا ديد يمادر ت كابوس م

 يميكه چراغ راهرو ن يبود در حال ستادهيدرب اتاق ا يشب پدرش جلو مهيبعد از ن يوقت بود كم ريد. اون شب رو به وضوح به خاطر داشت  دو

 .بوده نه اون  يميمقصودشون ج ديفهم يرو زده بود كه دو تازه م يياز صورتش رو روشن كرده بود و حرف ها

 " يكردم به خاطر من رفت يمفكر  شهيهم "گفت  يآروم به

و  نيدونستم به خاطر رفتنم غمگ يم.  يوقت جواب نامه هام رو نداد چيچرا ه نكهيا. كنه پسرم  يرو برام روشن م زايچ يليحرفت خ نيا "

 .آمد يو شكسته به نظر م رياون لحظه جكسون هانتر به شدت پ يتو ".......كردم  يوقت تصور نم چيه يول يبود يعصبان

 يبه نظر م ديكامال بع ياتفاق نيكه افتادن همچ يپدر بزرگت بود هيقدر شب ني؟ ا يباشم كه تو ممكنه مثل من بش نيتونستم نگران ا يچطور م "

 " ديرس

 "؟ نيبا هم نداشت يخوب طهيمگه شما و پدرتون را "

باشم اداره كارخونه  ريپذ تي، مسئول. رمياون رو بگ يجا خواست كه يم.  يداشت يميكه تو با ج يرابطه ا يبه خوب قايدق "گفت  ديخند جكسون

 "رو ببخشه  نيتونست ا يپدر بزرگت نم. نداشتم  يا زهيانگ چيه. به اون كار نداشتم  يمن عالقه ا.  رميرو به عهده بگ

 .ش نباشه پدر هيكرده بود شب يكه شانزده سالش بود سع ياز وقت. باور كنه  ديشن يرو كه م ييزايتونست چ ينم دو
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زنم  يخود م ينه دارم حرف ب....دونستم كنارتون مونده بودم و  ياگه م. من متاسفم دو . رو خراب تر كردم  زيمن با رها كردن شما همه چ "

 "منه  ريتقص نايهمه ا. كردم  يمن به هر حال شما رو ترك م.

 "خواست  يبود كه اون ازت م يزيتنها چ نيچرا ؟ ا.  يتو عاشق مادرم نبود "

. نبود يوقت عالقه من براش كاف چيخواست ه يمن رو م زيوابسته بود همه چ يلياون خ. تونستم  يكه م يتا اون حد. من دوستش داشتم  "

 "تونم در كنارش نفس بكشم  ينم ياحساس كردم كه حت جيبه تدر يبرام جذاب بود ول شيوابستگ لياوا

 يبود كه من م ياون تنها كس تياون قدر رابطم رو با دوستام محدود كرد كه در نها. نبود  يراش كافكردم بازم ب يمهم نبود كه من چه كار م "

. هيمشكل جد هينشون دهنده  نيدونستم كه ا يم. كه ازم خواست كارم رو رها كنم و فقط در كنار اون باشم  ميديبه آخر خط رس يوقت.  دميد

 " يمن رهاش كردم حداقل از لحاظ احساس تيكمكش كنم ممانعت كرد و در نها كردم يسع يبود هر چ ماريب ييجورا هي درتما

اون زمان بود . ومدي يشب ها هم به خونه نم گهيد يسالش بود كه پدرش حت زدهيحدودا دوازده س بايآورد كه تقر اديتكون داد و به  يسر دو

 .گشت  يبه خونه برنم يكرد كه حت يم هيگر يمرد يشب ها تا صبح برا. كه حال مادرش رو به وخامت رفت 

 ايكه به دن ياز روز. كردم  ديپدرم رو از خودم ناام يو حت يميمن ، تو و ج. كنم يكارم افتخار نم نياصال به ا. من راه آسون رو انتخاب كردم  "

 "بود  دياومدم پدرم از من ناام

 " ستيحرفت اصال درست ن نيپدر ا "

همون دستمزد ها من رو تا آخر ماه . البته پولش رو دوست داشتم هنوز هم دارم. نداشتم  يشركت عالقه ا يرامن اصال به كا. كامال درسته  "

 "داشت  يسرپا نگه م

 .بود دهيرو فهم ياديكوتاه مسائل ز يليزمان خ هي يتو. همه اطالعات چكار كنه  نيدونست با ا ينم دو

. كنه يمطمئنم كه پدر بزرگت هم واقعا بهت افتخار م. يقدر موفق بود نيا تيدگخوشحالم كه تو زن يليپسرم خ "دفعه گفت  هي پدرش

 "انتظارش رو هم نداشت  يكه اون حت يگسترش داد ييشركتش را تا جا

 "كنم  يمن اصال به خودم افتخار نم يول "

 " يستيتو مسئول مرگ برادرت ن.  ريقدر به خودت سخت نگ نيا. لعنت به تو دو  "

 " يكن يصحبت م يدرباره چ يدار يوند يتو نم "

كه  ييبه آدما يتون يتو نم. كنه  يوگرنه تو رو نابود م ياحساس گناه رو از خودت دور كن نيا ديگم تو با يم يدونم دارم چ ياتفاقا كامال م "

، گذشته رو  يرو با نوئله شروع كرد خوب زيچ هيتو االن .  يش ياز درون نابود م.  يادامه بد تيو راحت به زندگ يپشت كن يناراحتشون كرد

 "رو بساز  ندتيفراموش كن و آ

 "من نوئله رو از دست دادم  يول "گفت  يبا ناراحت دو

 " نهيرو بب نيتونه ا يم يهركس. اون عاشقته . دونم  يم ديبع "

 "ازدواج با اونه  يمن برا ياصل ليمنظورم دل.  يدون يرو نم هيتو همه قض "

 .كرد فيپدرش تعر يمنتظرش رو برا ريغ يو باردار يميوئله با جرابطه ن داستان
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 "نوع قرارداده  هيتر  شيازدواج ما ب "

اون عاشق .  ستيطور ن نيا گهيد يطور شروع شده باشه ول نيا ديشا "به سرعت جواب داد  يحرفا تعجب كرد ول نيا دنياول از شن پدرش

 " ياريبازم به دستش ب يتونينشده م ريهنوزم د.  يفقط جرات ابرازش رو ندار ياون دارحس رو نسبت به  نيتوئه و مطمئنم كه تو هم هم

 "؟ ياون رو نخوام چ گهياگه د "

 "كرد  ينخواه دايپ نيبهتر از ا يمطمئنم كه فرصت.  ياحمق هيدر اون صورت تو  "

 "بتونه تمام خواسته هاش رو برآورده كنه  كنه كه داينفر رو پ هيخواد اون  يدلم م. رو ندارم  نيمنم انتظار بهتر از ا "

اون رو لمس كنه و بهش بگه كه  گهينفر د هيكه  يرو دار نيتو واقعا تحمل ا "سطل انداخت  يرو تو وانشيقهوش رو تموم كرد و ل پدرش

 "رو بزرگ كنه  يميبچه ج گهينفر د هي ادي يتو واقعا دلت م. عاشقشه 

 . فتهياتفاق ب زايچ نيكدوم از ا چيتونست اجازه بده ه ياون نم .احساس كرد كه قلبش فشرده شد  دو

نفر  هي يخواست نوئله برا ياون دلش نم. نوازش كنه رو نداشت  يبعد از عشق باز اي رهينوئله رو در آغوش بگ گهينفر د هيرو  نيتحمل ا اون

 .بزنه درباره اتفاقات روز باهاش حرف  ايدرست كنه  ينيكره بادام زم ينيريش گهيد

 "شم  ياگه من عاشقش بشم نابود م "

 " يكن يسپر يرو به خوب تيزندگ هيو بق يها رو فراموش كن يكنه كه بد ينوئله بهت كمك م.  ستيترسو ن يآدما يعشق برا "

 " ستين يهم كه تو گفت يآسون نيپدر به ا "حل شه  يسادگ نيتونه به ا يم زيتونست قبول كنه كه همه چ ينم دو

چرا  يكرد يعاقالنه رفتار م يليخ شهيهم.  يخوش شانس بود يليتو خ.  يكرد دايزن فوق العاده رو پ هي؟ تو  يكن يم دشيچيقدر پ نيا چرا "

 "؟ ستيطور ن نيدفعه ا نيا

 " يد يآسون جلوه م يليرو خ زيتو همه چ "

 "ارزشش رو داره  يول ستيآسون ن "

 "؟ يتا حاال عاشق شد "

برد و بار دوم هم چند  نيكه اون احساس رو در وجود من از ب يعاشق مادرت بودم تا وقت كباري. آره دو مرتبه  ".ثبت داد با سر جواب م پدرش

 يسر راه آدم قرار نم يعشق به راحت. تونست فكرش رو بكونه كه بخواد اون رو ترك كنه  يبود و اصال نم يا گهيد ياون با كس يول شيسال پ

 "از دستت بره  يو نذار شيريبگ يدو دست ديبا رهيحت قرا ر بگكه سر را يوقت.  رهيگ

 

. خونه كم بود  يتو يزيچ هي شهيهم يوقت ساكت نبود ول چيخونه اونجا ه يتو يفانيبا وجود بودن ت. هنوز به نبودن دو عادت نكرده بود  نوئله

تا  ديپوش يدو رو م يشرت ها ياز ت يكيخواب  يشب ها برا. تونست بخوابه  يبزرگ بود و اصال شب ها نم يلينفر خ هي يتختش به نظر برا

ترن  هيانگار كه سوار . افتاده بود  ياديز يليخ ياتفاقا ريچند هفته اخ يتو. خسته بود  يواقعا از لحاظ احساس. كنه اون در كنارشه  اساحس

دوست داشت كه  ينفس راحت بكشه ول هيكوتاهم كه شده مدت  هي يشده بود و دوست داشت كه اون ترن متوقف بشه تا اون بتونه برا ييهوا

 .اون رهاش كنه و بره  نكهيمشتركشون لذت ببرن نه ا يباشه تا با هم از زندگ كنارشدو هم در 
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 " يچه تصور احمقانه ا "خورد با خودش گفت  يرو م يشكالت كيتكه ك هيكه داشت  يدر حال نوئله

 "دنبالم  ادي يم گهيساعت د كيمامان تا . گردم خونه  يدارم برممن  "وارد آشپزخانه شد و گفت  يفانيت

 ريكرد گ يم دايكه بعد از رفتن اون پ ييآورده بود و احساس تنها شيخودش پ يكه خواهرش برا يياحساس تعجب از دردسرها نيب نوئله

 .كرده بود 

 "بودنت لذت بردم  نجاياز ا. باشه  "

. در واقع اصال بهم خوش نگذشت  يبمونم تشكر كنم ول نجايا يگذاشت نكهيازت به خاطر ا ديفكر كنم با "لحن خودخواهانه گفت  هيبا  يفانيت

 "گذاره  يهمه قانون برام نم نيوقت ا چيمامان ه. برام وجود داشت  ياديز يليخ نيقوان نجايا

برگشتن به  يبهونه برا هيدوست داشت  يفانيبودن و اگه ت گهيهمد هياون و مادرش كامال شب نيبگه كه قوان نويبه خودش زحمت نداد تا ا نوئله

 .كار نداشت  نيبا ا يمشكل چيخونه جور كنه نوئله ه

 "؟ يبه كمك ندار ازين.  يرو جمع كرد لتيهمه وسا "

 " يبودن من متنفر بود نجايرم نه ؟ از ا يكه من دارم م يتو خوشحال "

 " ستيطور ن ني؟ نه اصال ا يچ "

وااقعا تنگ شده  ميخونه بود هي يكه با هم تو يزمان يدلم برا. بودنت خوشحال بودم نجايمن واقعا از ا "رو لمس كرد و گفت  يفانيت يبازو نوئله

 يبرا شنهادميپ. شه منصرفت كرد  ياصال نم يريگ يم يبه كار ميكه تو تصم يدونم وقت يم يكنم ول رونتيب نجاياصال دوست ندارم از ا. بود 

 " گهيد زيكمك بود نه چ يهم فقط برا لتيكردن وساكمك به جمع 

 نيفرار دو هم هم ياصل ليفكر كنم دل. مختلف  يخشك و پر از قانون ها يليخ. نوئله  يباش يطور نيا ديتو نبا "هنوزم قانع نشده بود  يفانيت

 "بود

مهم نبود كه مقصود نوئله اصال . و هم ناراحت كنه خواست اون ر ينداره و چون فقط خودش ناراحت بود م يدونست خواهرش منظور يم نوئله

 .رو آزرده بود  يفانيناراحت كردن اون نبود ، به هر حال حرفاش نوئله به شدت ت

 "رو ترك كرد  نجايا دهيچيپ ليدال يسر هيدو به خاطر "گفت  يآروم به

به  يليگشت چون اصال تما ياون به ندرت به خونه بر م. ترك كرد  رو نجايافسرده تو ا هيمسخره و روح نياون به خاطر قوان.  ستيطور ن ينه ا "

 "بودن در كنار تو نداشت 

از اول هم  يكه حت يزياون از درون به خاطر از دست دادن چ. درون نوئله شد  يباعث پر رنگ شدن همه ترس ها يفانيت يناگهان تيعصبان

 .ديكش ينداشت زجر م

 " يفانيت يزن يف محر يدر مورد چ يدار يدون يتو نم "

 "چرا ؟.  ينكرد هيبارم به خاطر نبودن اون گر هي يتو حت. كه اون رفته  ستيتو اصال برات مهم ن. اتفاقا برعكس  "

رو سر و سامون بده  ختهياوضاع به هم ر نيا يدونست چطور ياون نم. نداره  ختنير يبرا ياشك گهيبده كه د حيتونست توض ينم يحت نوئله

 . هيچ يبود مشكل اساس دهيفهمچون هنوز ن
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 "دوست ندارم در موردش حرف بزنم . من و دو  نيمسئله است ب هيفقط . به تو نداره  يربط چيموضوع ه نيا"

 "دردسر درست كردم  يليمگه نه ؟ من خ. اون به خاطر من رفت  "نشست و گفت  نيزم يرو يفانيت

شده  يدختر نوجوان وحشت زده مخف هيپشت تمام اونا  يناراحت كننده رو زده بود ول يحرفا نيو فكر كرد اگرچه خواهرش ا ديكش يآه نوئله

 .بود

 ياون بازم من رو ترك م يبود ومدهين اياگه تو هرگز به دن يحت. به تو نداره  يربط چيرفتن دو ه " دينشست و او رو در آغوش كش يفانيت كنار

 "كرد 

 "؟ يگ يراست م "

 "گم  يالبته كه راست م "و گفت  ديرو بوس شيشونيپ نوئله

 نهيكه تازه ازدواج كردن با هم مشكل دارن و تنها راه حل حلش ا ييگه همه آدما يمامان م. كارش اصال درست نبود . رفت  يم دياون نبا يول "

گرده و  يدر اون صورت اون برم. حرف بزنه  كه باهاش ياز مامان بخوا اي يبه دو بگ نويا ديتو با.  يو باهاشون مقابله كن يكه با اونا روبه رو بش

 "يش يتو دوباره شاد و خوشحال م

كه در مورد دو  يهر اتفاق ".مشكل بفرسته جلو  نيحل و فصل كردن ا يكنه تا مادرش رو برا يتونست خودش رو راض ينم يول " هيفكرخوب "

 " يبر نجايكه از ا ستيالزم ن يتو اگه نخوا فتهيب

تنها  نيره به كالج ، ا يم گهيچند هفته د يليعالوه بر اون ل. خونه هم تنگ شده  يدلم برا ييجورا هي يمن خوش گذشت ولبه  يليخ نجايا "

 " دنشهيد يفرصت من برا

 "بود  ميهم خواه شيخونه و دوباره مثل قبال پ يبرگرد يتون يبا وجود رفتن دو تو هم م "

 گهينوئله فكر كرد كه د "زن متاهل هستم هيمن االن . مثل گذشته نخواهد بود  زيهرگز همه چ گهيد "به حلقه ازدواجش نگاه كرد و گفت  نوئله

 .اوناها خواهد بود  نينوزاد كوچولو ب هي ندهيبگه كه بارداره و سال آ هيوقتشه به بق ديبا

 "مگه نه ؟.  ستيطور ن نيا يجالبه ول يليكردم كه بزرگ شدن خ يفكر م شهيهم "گفت  يفانيت

 "هم سخته  يلياوقات خ يبعض يراستش رو بخوا "زد و گفت  يلبخند وئلهن

 

 

نوبت  نياول نيا. تونست تمركز كنه  ياصال نم يمجله رو مطالعه كنه ول هيطور كه دراتاق انتظار مطب دكتر نشسته بود  نيكرد هم يسع نوئله

 .استرس داشت  يبود و حساب شيسونوگراف

. و ترسناك بود و كامال هم در مواجهه باهاش تنها بود ديجد زيچ هيبراش  نيچطور ممكن بود نباشه ؟ ا. اهه رو به ر زيدونست كه همه چ يم

ازش بخواد كه به  ومديرو تازه چند هفته بود شروع كرده بود نوئله دلش ن دشيچون كار جد يخواست كه مادرش همراهش باشه ول يدلش م

 . ادي يكرد كه دو هم همراهش م ينوبت رو گرفنه بود فكر م نيكه ا يموقع. كنه  يمرخص ياضاتق يزود نيا

هنوز  يكرد ول يبچه داشت در وجود نوئله رشد م هي. نوزاد روش بود برداشت تا بخونه  هي ريكه تصو گهيد يكيگذاشت و  زيم يرو رو مجله
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 يعالئم بود ول ريهمش منتظر بروز حالت تهوع و سا. داز بزرگ تر شدن شكمش از خودش نشون نداده بو ريبه غ ياز باردار ينشونه بارز چيه

 .بود  افتادهياتفاق ن يزيهنوز چ

نمونده بود كه از تعجب از  يزيوارد اتاق انتظار شد چ يكه به آهستگ ديدو رو د يبه اون سمت انداخت و وقت يمطب باز شد و نوئله نگاه درب

 . كنار نوئله نشست يصندل يدو رو.  فتهيب شيصندل يرو

 " يتو اومد "

 "دوست داشتم حتما كنارت باشم .  يدار يدونستم امروز نوبت سونوگراف يم "

ها همه  نيا دميشا.  ديرس يبه نظر الغرتر و خسته به نظر م. صورتش افتاده باشه يرو هيسا هي نكهي، مثل ا ديرس يدو متفاوت به نظر م چهره

 .شده بود كه دو دلتنگش نيتصورات نوئله در مورد ا

شش روز  يانگار كه به جا. خواست لمسش كنه وباهاش حرف بزنه  يدلش م. خوشحال بود  دنشينوئله واقعا از د يول ديرس يبه نظر م احمقانه

 .بودن  دهيرو ند گهيسال بود كه همد كي

 "؟ حالت خوبه ؟ يكن يچكار م "

 "نگ شد و برگشت خونه باالخره دلش ت يفانيت. مشغول كالسام هستم  يحساب. خوبم  يمرس "

دوست داره اون به خونه برگرده و  نكهيا. ارهيتونه به زبون ب يشدت اون رو نم يدو تنگ شده كه حت يخواست بگه اون قدر دلش برا يم دلش

 . بهش عالقه مند بشه يكنه كم يكه نوئله كم تر عالقش رو ابراز كنه و دو سع يبه شرط رنيشون رو از سر بگ ييروابط زناشو

 "دو ؟ يتو چطور "

صرف نهار رفتن  يبرا نياالن با كاتر. در طول هفته همش مشغول مذاكره بودم . كنم  يامضا م ينيشركت چ هيقرارداد با  هيدارم . خوبم "

 "ادامه مذاكرات برگردم  يبرا ديكارم تموم شد با نجايا يوقت.  رونيب

 " ياينبود كه حتما ب يالزام "

 ".باهات صحبت كنم  زايچ يدر مورد بعض ديفكر كردم، با يليچند وقته خ نيتو ا.  اميخواست كه ب يخودم دلم م "و گفت دستش رو گرفت  دو

 "بد ؟ ايخوب  يزايدر مورد چ "نوئله فشرده شد  قلب

 "؟ تنميتونم فردا عصر بب يم.  نيگردن چ يمهمون هام فردا برم. مسائل مهم  يسر هيدر مورد  "لبخند زد وگفت  دو

درخواست طالق از طرف اون  هيتونست با  ينوئله االن اصال نم. به رابطشون بده  گهيشانس د هيخواست بگه دوست داره  يكه م يدر صورت فقط

 . اديكنار ب

 "؟ ميحرف بزن يقراره در مورد چ يبگ يتون يم. من فردا منتظرتم  "

 .رو صدا كرد پرستار وارد اتاق انتظار شد و اسم نوئله  هيموقع  همون

 

 

 .ديتخت دراز كش يكه دست دو رو گرفته بود رو يبعد نوئله در حال قهيدق ستيب
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و من تمام مراحل رو  ميد يانجام م يكار رو به آروم نيما ا "داد گفت  يشكم نوئله حركت م يكه دستگاه رو رو يدر حال يسونوگراف نيتكنس

 يزوده ول يليخ تيجنس صيتشخ ياالن برا. بچه شماست دينيب يكه االن م يزيچ نيبگم بله ا ديبا ديبپرس نكهيدم و قبل از ا يم حيبراتون توض

 "نه  اي ديرو بدون تيجنس ديدوست دار يكه در جلسات بعد ديريبگ ميتصم ديبا

 "دو ؟ هينظر تو چ "

 " ميكنم كه ما قراره پدر و مادر بش يمسئله رو هضم م نيمن هنوز دارم ا "

 "شه  يكه كامال باورت م ينيب يم فيقدر كهنه كث نيا گهيتا چند وقت د "

 .رفت رونيو از اتاق ب "گردم  ياالن بر م "كرد و گفت  توريبه مان ينگاه نيتكنس

.  صبر كنم ندهيآ يبچه تو ماه ها ريتصو دنيد يتونم برا ينم. دو  يفوق العاده ا زهيواقعا چ يدستگاه رو اختراع كرده ول نيا يدونم ك ينم "

 " ميبش زيدوست دارم سوپرا گهياز طرف د يبچه رو بدونم تا اتاقش رو آماده كنم ول تيدوست دارم جنس

 .حرفش رو فراموش كرد  هيو نوئله بق ديخم شد و نوئله رو بوس دو

دستگاه  "رو به راهه  زيه چمطمئنم هم. ديبكش قينفس عم هيخوام هر دو تون  يم. خوب  يليخ "به اتاق برگشت و گفت  نيبه همراه تكنس دكتر

 .شد  يرو روشن كرد ومشغول بررس

 "كنه ؟ ياومده ؟ درست رشد نم شيپ يبچه مشكل يبرا " ديوحشت زده پرس نوئله

 . دياونم د ينوئله ترس رو تو چشما. دستش رو محكمتر فشرد  دو

جوابش حدو د سه . روش انجام بدم شاتيآزما يسر هيو  رميرحم بگ عينمونه از ما هي نانياطم يدوست دارم برا يدونم ول ينم "گفت  دكتر

 "شه  يمشخص م گهيچهار هفته د

 "شه  يدرست م زيهمه چ "گفت  دو

 "ترسم  يمن م "

 "مطمئن باش من در هر صورت همراهتم  يطور ول نيمنم هم "

 

نوئله بازم  يول نانهياطم يكارا فقط برا نيو به راهه و همه ااحتماال ر زيدكتر گفته بود كه همه چ. از خروج از مطب نوئله كامال مبهوت بود  بعد

 .وحشت داشت 

 "خونه  امي يمن همراهت م "

 "من خوبم .  ستين ياجي؟ احت يچ "

 ".ادامه بده  ييمذاكرات رو به تنها هيگم كه بق يم رميگ يتماس م نياالن به كاتر.  يستينه ن "

 .داشت  ييبه تنها ازيارش باشه االن به شدت ننوئله دوست داشت اون در كن نكهيوجود ا با

 " ميكن يبعدا با هم صحبت م. استراحت كنم يبرم خونه و كم ديبا. من واقعا خوبم دو "

 "دوست ندارم تنهات بذارم  "
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 "برگرد سركارت .  ميصبر كن ديفقط با.  ادي يكدوممون بر نم چياز دست ه يكار "

 " ستين نيتو واقعا منظورت ا "

" يكنم بر يو ازت خواهش مد " 

 " شتيپ امي يبه هر حال من فردا م "

 "فردا بعد ازظهر خونه هستم . باشه  "

 "رسونم  يخودم رو م عيسر ريعوض شد تماس بگ متياگه تصم "

 "برو  گهيحاال د. ممنونم"

تونست چند هفته رو تو  يچطور م. نفس بكشه  تونست ينم يكه حت يدور شد ترس تمام وجود نوئله رو فرا گرفت طور يدو كم نكهيمحض ا به

 كنه ؟ يسپر يخبر يب

 شده  اريتمام ع يدروغ گو هيبه  ليديت يك قايكرد و نوئله بهش لبخند زد و فكر كرد دق يبه عقب نگاه دو

 چهاردهم فصل

 

كه كامال خسته است به اتاق خوابش بره  يكرد موقع يسع. كرد  يفرق م شيشب كامال قض يكه بود گذروند ول ياون روز رو به هر نحو نوئله

 يرو به ذهنش راه نده ول يكرد كه خونسرد باشه و افكار منف يسع. دوباره تمام ترساش برگشت  ديتخت دراز كش يتو نكهيبه محض ا يول

 .موفق نشد 

 ومدي يم شيپ يا گهيهر مشكل د. ه بچ نياز دست دادن ا ريتونه تحمل كنه به غ يرو م يزي؟ مطمئن بود همه چ يداشت چ يبچه مشكل اگر

خواست  يو بدنش رو جمع كرد انگار م ديگوشه تخت خز كيبه . شه  يدونست كه نابود م يداد م يبچه رو از دست م نياگه ا يقابل حل بود ول

رو از  شاتيآزما جهيه نتك يكرد كه كامال تنها و سردرگمه و تا وقت ياحساس م. محافظت كنه  ييجورا يكرد  يكه درونش رشد م ياز بچه ا

 . رهيتونه آروم بگ ينم رهيدكت نگ

 "كنم  يخواهش م. اديب شيبچه ام پ يبرا يمششكل چيكنم نگذار ه يازت خواهش م ايخدا "

باشه و ترس به  يكرد قو يم يسع ديبا. كردن  يكرد تمام ترس هاش بهش غلبه م يكار رو م نياگه ا. نكنه  هيتالش كرد تا گر يسخت به

 .واقعا سخت بود  طيشرا نيا يشجاع بودن تو يدش راه نده ولخو

دو به سمت تخت رفت ، كفش هاش رو درآورد و . از خودش نشون بده دو وارد اتاق شد  ينوئله بتونه واكنش نكهياتاق باز شد و قبل از ا درب

 .ديبگه نوئله رو به آغوش كش يزيچ نكهيبدون ا.  ديكنار نوئله دراز كش

 "در كنار هم .  ميگذرون يم گهيد زهايچ هيسخت رو هم مثل بق تيموقع نيا. من در كنارتم .  يستيا نتو تنه "

 .شونه اش گذاشت  يمحكم دو رو بغل كرد و سرش رو رو نوئله

 " اديز يليخ يليخ. ترسم  يم يليمن خ "

 "موندم  يكنارت م ديگشتم سر كار با يبرم دينبا.  زميطور عز نيمنم هم "
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 ". بودم بخوابم حالم خوب بود  ومدهيوقت ن تا "

 "منه  ريها تقص نيكردم همه ا يفكر م. همش به فكر تو و بچه بودم . تونستم تمركز كنم  ياصال نم. من نبودم  يول "

نداره  يه تفكراتمون ربطب فتهي يكه برامون م يياتفاقا.  ستين يكن يطور كه تو فكر م نيا يزندگ "سرش رو بلند كرد و به دو نگاه كرد  نوئله

 "وقوع اونا نداره  يرو يريو افكار ما تاث ياز زندگ ياتفاقات جزئ نيا

 هينبود و فقط  يبچه اصال برام واقع نيمدت ها ا يبرا. متاسفم كه اون حرف ها رو بهت زدم . تو رو قبول دارم  يمن هم تو ذهنم حرف ها "

 "كنه  يانسانه و داره تو وجودت رشد م هير كردم كه اونم مثل من امروز واقعا باو يبود كه وجود داشت ول يزيچ

 "كنن يم رييتغ زايچ يليبا گذشت زمان خ "

 تشيدوست نداشتم مسئول نكهينه به خاطر ا دميشم واقعا ترس يدارم پدرم م نكهياز ا. شد  يبچه برام واقع نيا ميدكتر رفت شيبار كه پ نياول "

 "رو خراب كنم  شيكنم و ژندگ تشيترسم نتونم خوب ترب يم نكهيارو قبول كنم ، فقط به خاطر 

عملكردمون رو  نيبهتر شهيكه هم ميتالش كن ديفقط با.  ميكن يهمه ما اشتبه م.  ستيكدوم از ما كامل ن چيه.  وفتهي ياتفاق نم نيمطمئنم كه ا "

 " ونهيوسط در م نيا هي يپا كه يمخصوصا وقت.  ميمطلوبمون نرس جهيبه نت شهياگه هم يحت ميداشته باش

 "شناسم  يكه من م يهست يآدم نيتو باهوش تر "

 " يدور و برت توجه كن يتر به آدما شيپس حتما الزم شد ب "

مطمئنم اگه اون هنوز زنده بود و  يمن عاشق برادرم بودم و واقعا دلم براش تنگ شده ول.  يتو فوق العاده ا. گم  يم يجد "و گفت  ديخند دو

 "كرده  دايچه قدر خوش شانس بوده كه تو رو پ ديفهم يوقت نم چياون ه نيا با هم ازدواج كرده بودشم

 " ميشد يخوشبخت م دميشا "

 گري؟ ما هم د يچ يازدواج كرده بود يمياگه با ج. فكر كنم  گهينفر د كيتونم به بودن تو با  ينم. موضوع فكر كنم نوئله  نيدوست ندارم به ا "

 " يكردم كه تو واقعا فوق العاده ا يفكر م نيو من به ا ميشد يو باهم دوست م ميديد يرو م

 "شد  يطور م نيمطمئنم كه هم "گفت  يول هيحرف ها چ نيدونست منظور دو از گفتن ا ينم نوئله

شدم و  يم داريروز از خواب ب هي شدم و يو من داغون م يداد يو م تيدر اون صورت تو به اون اهم يول "گونه نوئله رو لمس كرد و گفت  دو

 "شدم كه همسر برادرمه  يكه عاشق زن دميد يم

 "....دو "تونست نفس بكشه  ينم نوئله

تونم علت همه  يم ياگه بخوا. رو درك كنم  زيتا همه چ ديقدر طول كش نيا نكهيقدر احمقانه بود و ا نيمتاسفم كه كارام ا. من عاشقتم نوئله  "

 "بدم  حيضكارام رو برات تو

 "شه  يكه خوب م يبد حياگه توض "

قلبش  نكهيكردم مادرم به خاطر ا يفكر م. كنه  يم فيكردم كه عشق آدم رو ضع يمدت ها فكر م يبرا.  يكه بدون يتو حق دار. باشه  "

مرد چه قدر  يش كرده بودم كه وقتفرامو. كرده بود  ليو اجبار تبد فهيفراموش كرده بودم چه طور عشق رو تو ذهنش به وظ. شكسته بود مرد 

مسئله رو  نيوقت نتونستم ا چيه. نگه دارم  يبزنم تا اون رو راض شيخودم رو به آب و آت ستين ياجياحت گهيكردم كه د يم شاحساس آرام
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 "بشم  كينزد يسخت بود كه به كس يليعلت برام خ نيبه هم. خودم حل كنم  يبرا

گه  يپدرم م. اصالحش كنم  يچطور. دونستم باهاش چكار كنم  ينم. بود گهيمشكل د هي يميج "مه داد نوئله رو پشت گوشش زد و ادا يموها

حرف پدرم فكر  نيا يرو ديهنوز با. از اونها بود  يكي يميكنن و ج يراه رو انتخاب م نيسخت تر شهيهم اني يم ايبه دن ياز آدما از وقت يبعض

 "دفعه تو و مالقات كردم  هيكنه و بعد  يم فيكه عشق آدم رو ضع دميرس يم هجينت نيبه ا شهيخوام بگم هم يم يلكنم و

 " ميدفعه اول ما به شدت باهم برخورد كرد ياگه راستش رو بخوا "

 يم مانيقدرت تو از عشق و ا. كنه  يم يآدم رو قو يكه عشق واقع يتو به من نشون داد. اون اتفاق تا آخر عمرم متشكرم  يدرسته و من برا "

كه به خاطر من تحمل  ييها يسخت يبرا. نره  نيوقت از ب چيآرزومه كه عشقت ه يول يدونم چرا عاشقم شد ينم. طور بوده  نيهم شهيهم.  ادي

 "چكار كنم  يبهم بگ يفقط كاف. تونم خودم رو بهت ثابت كنم يم.  يكه من رو ببخش دوارميمتاسفم و ام يكرد

 يهرگز تركم نكن گهيد يقول بد نكهيجز ا يبكن يكار چيه ستيالزم ن "حرف ها غش كنه  نيا دنيبود با شننوئله در آغوش دو نبود ممكن  اگه

 ." 

 " نيفقط هم "

 " يرابطمون تالش كن يداريپا يو برا يعاشقم بمون شهيهم يو بهم قول بد "

 "؟ ستين يا گهيتست د نيفقط هم. دم  يقول م "

 " ميكه االن در كنار هم هست نهيكه برام مهمه ا يزيتنها چ.  يدر كنارم باش خوام يخوام تستت كنم فقط م يمن نم "

نوئله احساس كرد كه عشق . بستن  يبود كه با هم م يمانيبوس اونا نشون دهنده پ.  ديو بعد نوئله رو بوس "تو رو ندارم  اقتيمن ل "گفت  دو

 .برده  نيتمام وجودش رو فرا گرفته و تمام غصه هاش رو از ب

با هم راه حلش رو  فتهيب يهر اتفاق. شه  يمشكل هم حتما حل م نيا "آورد گفت  يشكم نوئله به حركت در م يكه دستش رو رو يدر حال دو

 " ميكن يم دايپ

 "تونم تحمل كنم  يرو م زيبا بودن تو در كنارم همه چ "

 " ميشته باشد ندهيكه قراره در آ ييطور بچه ها نيمطمئنم كه حاله بچه خوبه و هم "

 "؟ ميبه نظرت چندتا بچه ممكنه داشته باش "

 "؟ هيدونم نظر تو چ ينم "

 " ادي يم شيپ يبعدا چ مينيتا بب ميكن يبا دو تا شروع م "

 "طاقتش رو ندارم . وقت تركم نكنه نوئله  چيه "

 "مونم  تمنميجا نم جيبدون تو ه.  يمن يايتو دن. هرگز  "

 "؟ يكن يپس باهام ازدواج م "

 "زميعز ميما قبال ازدواج كرد. متاسفم  "دست چپش رو باال گرفت و گفت  نوئله

 يو بعد با هم آشت ميكه با هم دعوا كن يازدواج. خوام  يم يتعهد واق هيمن . كدمشون عشق نبود  چيه يول ميازدواج كرد يمختلف ليما به دال "
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 " مياز نو روع كن ميكن

 "دارم  ديمورد ازدواج با تو ترددر  يخوام ول يرو م نيمنم هم"

 " زميكردم عز يشوخ "شوكه شد  دو

 "عاشقتم  ". ديوبعد نوئله رو بوس "خوشحالم  "گفت  دو

 "آرزوش رو داشتم  شهيكه من هم يهست يتو همون مرد. طور نيمنم هم "

 آخر فصل

 

 ....ماه بعد هجده

 

داد و  ينشون نم كيبه ك يكوچولو عالقه چندان ينديبزرگه گرچه م ياديساله ز كيبچه  هي يتولد برا كيك نيكرد كه ا يداشت فكر م نوئله

 .حرف زدن رو نشون بده يدر مورد راه رفتن و تاحدود دشياستعداد جد هيتر دوست داشت به بق شيب

دختر  شهيدوست دارم هم.  وقت بزرگ نشو چيه "كرد صورتش رو غرق بوسه كرد و گفت  يبلند م يصندل يرو از رو ينديكه م يدر حال نوئله

 ". يبمون يناز و ملوس من باق يكوچولو

من هنوز تولد . شه  يبزرگ م يكه فكرش رو بكن يزودتر از اون. شد  يم يكاش ك "آورد گفت  يها رو م چيساندو ينيكه س ينوئله در حال مادر

 ي، حاال كه نوئله خودش مادر شده بود حال اون رو درك م مادرش رو نمناك كرد يدفعه نم اشك چشم ها هي "دارم  اديتو رو به  يسالگ كي

 .كرد 

اومد و به سمت  نيياز بغل مادرش پا ينديم. باز برگزار كنن يدر ماه مارچ بود و باعث شده بود اونا بتونن جشن رو در فضا يمعتدل بعدازظهر

 .مادربزرگش رفت 

 "............بغل بغل ..... ماما بزرگ  "

 "به من گفت مادر بزرگ  ينديم... باب ... باب!!!!  زميمامان بزرگ عز يبه من گفت "

 "تر از تو دوست داره  شيهنوزم من رو ب يول"داد و گفت  ينوئله غرولند پدر

نوه ام  ني، فكر كنم هر چنتا عكسم كه از اول مياريرو ب نيدورب ميبا هم بر ايب ينديم.  ميريتر عكس بگ شيفكر كنم بهتره ب.  زميآره عز "

 "داشته باشم بازم كمه 

بعد از سه هفته طاقت . نداره  يگونه ناراحت چيبر وفق مرادشه و ه زيكرد كه همه چ ياحساس م. نوئله رفتن اون ها رو تماشا كرد . ديخند ينديم

 قتسر و ينيم. له بچه كامال خوبه رو گرفته بودن و مطمئن شده بودن كه حا شاتيآزما جيفرسا كه لحظه لحظه اون دو همراهش بود باالخره نتا

 .دختر بچه شاد و سرزنده شده بود  هيبه  ليرشد كرده بود و تبد ياومده بود و به خوب ايمقرر به دن

 "؟ يكن يفكر م يبه چ "و دستاش رو دور او حلقه كرد  ستاديپشت سر نوئله ا دو

 " ديخودمون خونه خر كيخوشحالم كه پدرت نزد يليخ.  ميدار يخوب يليخ يزندگ نكهيبه ا "
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 "!خواد چكار كنه  يم يبزرگ نيدونم با خونه به ا يگرچه نم. طور  نيمنم هم "

 "ممكنه بخواد مجددا ازدواج كنه  "

 "كنه  داينفر رو پ هيخواد  يدلم م يليمنم خ "

رو شروع  UC Riversideدر  ليفاصله بعدش تحصكاج رو تموم كرده بود و بال هينوئله در ژانو. كرده بودن يرو در كنار هم ط يطوالن يليخ راه

مهدكودك  ايشد از پرستار بچه  ياگرم مجبور م ايداشت  ينديبه م يدگيرس يبرا يبرداشته بود كه وقت كاف يكالس هاش رو طور. كرده بود 

 .كردن  يپدر دو ازش مراقبت م اياوقات هم مادرش ، خواهراش  يگاه. كرد  يم استفاده سايكل

 .كنه  تيفعال سايفراهم كرده بود و باعث شده بود بود مادرش دوباره بتونه تو كل يليتحص هيتمام خواهراش بورس يابر دو

 "دو  ميما واقعا خوشبخت "

 " ميهست زميآره عز "

 "دارم  هيهد هيتو هم  يبرا يول ينديدونم تولد م يم "

 "ازت گرفتم رو  ميهد شبيمن كه د "ابروهاش رو باال انداخت و گفت  دو

 "بود گهيد زهيچ هيمنظورم  يول يريرو دوباره بگ هيهمون هد يتون يدوباره م يامشب هم اگه بخوا "

 "حدس بزنم ؟ ديخودم با اي هيچ يبهم بگ يخوا يباالخره م "

 "پسر باشه  يكي نيا وارمديام.  اديب ايماه سپتامبر به دن ليفكر كنم اوا. گم  يخودم م "شكمش گذاشت و گفت  يدو رو گرفت و رو دست

به اونا توجه نداشت چون همه به  يكس.  دشيبوس يمدت طوالن هي يو برا نيبعد گذاشتش زم ديو دور خودش چرخ دياو رو به آغوش كش دو

 .روابط عاشقانه اونا عادت كرده بودن 

خواهر بزرگ تر  نكهياز ا ينديمطمئن بود كه م. هم بدن  هيخبر خوش رو به بق نيا ديفكر كرد كه با نينوئله به ا دشيبوس يكه دو م يحال در

 .شه  يباشه خوشحال م

 .........معجزه بود  كي هيشب يزيچ ياوقات زندگ يگاه
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