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 1 این کتاب رایگان است

 

 مطابقت کاملکتاب: 

 Anne.j.rose نویسنده:

 الکا )بهار(مترجم: 

 ف.شیرشاهیویراستار: 

  عاشقانهژانر: 

 

 خالصه:

اون ازم خواست که تظاهر کنم! هیچ نمی دونست که من کی هستم و به من هزار دالر 

داد تا برای یک روز نقش دوست پسرش رو بازی کنم. من میلیون ها دالر پول پیشنهاد 

دارم. همچنین رستوران های خودم رو که سرتاسر جهان هستن و توی برنامه ی تلویزیونی 

تقریبا اول شدن. تنها چیزی که ندارم، زنی مثل اونه... وحشی، تکون دهنده و سرگرم 

 کننده!

ن در حال فرار از مادر با نفوذشه و در تالشه که برنامه ی ! اوچنین حسی نداشتمهیچوقت 

 رو برای خودش نگهداره. )اپلیکیشن/اسالی( شخصیش

اوه... زندگیش فوق العاده دیوونه کنندست و من وقتی برای فیلم بازی کردن ندارم. چیز 

ل میرم تا تر به ساحاینه که... االن در حال پرواز با هلیکوپ ،بعدی که در حال حاضر می دونم

بار اونو توی تختم داشتم و هیچ راهی نیست که بذارم بره. شاید اشتباه  نجاتش بدم. یه

 می خوام که اونو مال باشه، ولی همیشه هرچیزی که می خواستم رو به دست میاوردم و حاال

 دیگه تظاهر کردن بسه! خودم کنم.
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 فصل اول  

 ×کالرا × 

 می کردم! فکر  عیسر دیبا

که دوست  کردمی ثابت م دیبا .خودش رو نشون بده ینجوریکه ا کردمی هم نم فکرش

ت نداشتم با برَ یارتباط چیه نیهم یبرا شناخت،ی . اون تمام کارکنام رو مپسر جذابی دارم

وقت از طرفی هم . ، هیچ جوره نمیشد ازش کمک بگیرمکه بتونه داستانم رو پوشش بده

 مین فقط رو استخدام کنم. یکیپاره وقت زنگ بزنم و  یاز اون آژانسا یکی هنداشتم تا ب

 !ساعت فرصت داشتم

 قرار داشتن،پشت سرم  یا شهیظرف ش یکه تو ییبایز یها کیبه کلوچه و ک بالفاصله

نمی  کار هم فرصت نداشتم. نیا یبرا یحت یول ،همشونو بخورم خواستمی شدم. م رهیخ

 برام باشه یا نه. م هم می تونه کمکی تونستم بگم که مرد جعلی

دادم، اونم قبل  "بیا با هم ناهار بخوریم"من فقط جواب تکست مامان رو که بهم گفته بود 

 از اینکه بفهمم، مامان به جای اینکه تو یه جای امن تو آسیا باشه، نه توی لس آنجلس!

که  دونست یم. اون پهن یشونه ها با یمشک یسمت صندوقدار برگشتم. جذاب، موها به

 بود. یورآاسترس  لحظاتهی، این یارو باید انجامش بده! با صندوق کار کنه.  دیچطور با

 و زمزمه کردم:ه داد هیتک شخوانیپ به

از اینجا بیرون بری و توی کافه ای که روبروی ار دالر نقد میدم تا با من من بهت هز  _

و تظاهر کنی که یه دکتری.  "بلیک"بگی که اسمت  بهش خیابونه یه زن رو مالقات کنی و

 ؟یدیولش کن. انجامش ماوه...  ؟یدیرو د یگر یآناتوم الیتا حاال سر

 :گفتاون 

 !؟یچ _
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مطمئن  بایداشتم، تقر نهیآ هیهرچند، اگه  یه دیوونه دیده.که انگار  کرد ینگاهم م یجور

 درست مثل نگاه اون به خودم! .کردم یخودمو االن نگاه م یبودم که چجور

 کالفه گفتم:

، دوست پسر دارم هیکه من  کنه یکله خراب گنده اس و فکر م هیاون مامانمه.  ...نیبب _

خب... چون من یه الکیشو از خودم درآوردم. از بس که تنهاییم رو تو سرم کوبیده دیگه از 

ی کنی ممکنه که... بیخیال! دستش خسته شدم. بخاطر خدا... من یه مدیر عاملم! تو فکر م

 می تونی انجامش بدی؟

 ؟ کِیاسم من بل _

 (، قبوله؟شهیم ری)داره دمیدیاز دست م شوینما میدار ؟ مایدون یم ...خب آره. _

 پرسید:

 ه؟یاسمت چ !هزاردالر؟ البته یبرا _

 هستم. و تو؟ دریمن کالرا را _

 لبخند مرموز گفت: هی بااون 

 معلومه! من بلیکم. _

م جوری اگونه هام تقریبا آتیش گرفت و معده  ،وقتی که دستم رو لمس کرد و تکون دادو 

ممکنه هزاردالر خرج کرده باشم تا بهم پیچید که انگار درون یه غلتک قرار دارم! شاید 

 رو هلش دادم و گفتم: ادهیسمت پ به مشکل بخرم. یخودم کل یبرا

دو سال عمرم و هر تیکه از پس اندازمه.  برنامه دارم که حاصل من تو دفتر کلیفز یه _

خیلی خوب نیست اما مال منه. مامانم می خواست که استعفا بدم و برم برای خودش کار 

اون تهدیدم کرد که جلوی تنها سرمایه گذار باقی مونده  مکنم. وقتی پیشنهادش رو رد کرد

 .کنه ینامه کار مبر کنمثابت  نکهیمگراکه از شانس بدم دوستش خودش هست رو میگیره 

 (لهیموبا یبرنامه برا کی ندر،ی)ت تر. فیضع کمی یول ،ندرِیمثل برنامه ت برنامه، این
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 گفت:

 بلیک یه جورایی مدرک تو حساب میشه.و  _

. وقتی اینطور قضیه رو سریع متوجه شد، شگفت زده شدم. باید دوباره رو تکون دادم سرم

کردن مردایی کنم که تو خرده فروشی  فکر می کردم که چطور زندگیم رو صرف درک

 کار می کنن!

اون سرمایه گذار منو که از قضا دوست کنم،  دایکه مناسب با خودمه رو پ یکیاگه نتونم  _

خودش هم هست رو بیرون می کشه و خیلی راحت کنترل شرکت و منافعم رو به دست می 

 گیره.

 :دیپرس

 ؟یبست یشرط نیهمچ هیچرا تو  _

طه خودش قتی که مامان می خواست منو تحت سلاین تنها راهی بود برای و بیچارگی! _

 دربیاره و انگشت کوچیکه ی خودش کنه.

 گفت: ،کارا با من کرد یلیکه خ نصفه و نیمه خندبل هیبا  اون

 .ادیم یبه نظر دوست داشتنمامانت   _

 یوقت نداشتم تا برا .کردم یتمرکز م دیبالعنتی! . ختنیکه تو معدم عسل ر انگار

 کنم. یپرداز الیفروش خ ینیریپسرش

 باشن. دهیچیهمه پ زنم یحدس م یاس، ول دهیچیاون پ _

 !سه ارحمان یفقط ب، ستین دهیچیتو کسب و کار تو پ یخرابکار _

دست و پنجه نرم ) االن توش غرق بشم. دیحموم داغ منه، پس منم با نیا ...خب آره _

 (کردن با مشکالتم

 :گفت

 باشم. کیمن بل نکهیمگرا _
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. یِاسالاسمش  .میرو مالقات کرد گهیهمد اپلیکیشن نی. ما از راه همیدکتر هیبله. تو  _

 کشتن و قتل کردن( ی)به معن

 د هست!افرا ارتباطیبرنامه  یبرا ینوع اسم افراط هی نیا _

 گفتم: ،چرخوندم یکه چشمامو تو حدقه م یدر حال

اسم صداش نکردم. چه  نیتا حاال با ا ،یفناور یایزن تو دن هیبه عنوان . ره... آیافراط _

دوست  یبه اندازه کاف گهیمن د ،یبگ یزیچ نیهمچ یدفعه بعد که خواست !مبتکرانه

 !ستمین یداشتن

فعال که در خدمت شمام، دوست پسر دکتر خفن  !به دوست داشتن تو ندارم یازیمن ن _

 م؟یکن یم یبا هم زندگ م؟یر یهم م التیتعط م؟یبا هم باش دیشما. تا چه مدت با

 اون کارا وقت ندارم. یبرانه.  نکهیحدودا دو ماه و ا _

و کوفت  التیتعط یبرا ای ،یوقت ندار ادیبه سرمون م یاالن چ نکهیبحث درمورد ا یبرا _

 ؟یو زهرمار وقت ندار

 :گفتم

 .اریدرن یباز عیباش و ضا نیسرسنگ خب رسیدیم. ...هردو _

 دادم: ادامهبعد 

 .یدیانجام م نکارویو ممنونم که ا _

 :گفت

 بهت میگم! "خواهش می کنم"اگه اوضاع خوب پیش بره، بعدا یه  _

من باز  یاون اول رفت و درب رو برا ی. ولدمیرس کیو پ کیباالخره به درب رستوران ش

 ابروم رو باال بردم. یتاه یکرد. 

 اون گفت:

 کامال جنتلمنه. کیبل ه؟یچ _
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به هم  یزیچ هیشورتم  ریحرفو زد که احساس کردم ز نیا مهیلبخند نصفه و ن هیبا  دوباره

 !دیچیپ
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 فصل دوم 

 × انیآدر× 

هزاردالر  مشد. اون به ییهوی زیاون دختر واقعا زده به سرش. همه چ !دیوونس اون

 .میکافه و مادرش رو مالقات کن هیتو  میکرد تا بر نشهادیپ

 یارزش داشت؟ م یبه عنوان سرگرم یول ،کامال مطمئنم ینوا .نداشتم اجیبه پول احت

 ازش بهره ببرم. تونستم

 به و تو هنگ کنگ ی که. دفعه بعدو خاطره ی خوبی بشهداستان خفن  هی تونست یم نیا

که  وقتی درموردای رو داستان عاشقانه می تونم ، میرم لیکسل کننده دن یها یاز پارت یکی

وانمود کنم دوست پسرش  خواست یکه ازم م بیزن عج هی بودم و فروشگاه خواهرم یتو

 کنم.  فیهستم، تعر

 نیبه ا کمیتا  مباشه. من آماد دهید بیکه آس دهیکننده اس بع رهیانقدر خ که اون زن یوقت

  چیز دیگه ای بود! قتیحق یزن جذاب  کمک کنم، ول

 رنگ و مدل ییخرما یفرفر یموهازمانی که  و اون وقتی با پاهای کشیده اش راه میره

 موافقت کنم.  گهیکه م یزیحاضر بودم تا با هرچ خوره،یشلخته اش، تکون م یگوجه ا

کار  هیچون ممکن بود  ،انجام بدم یکار قانون هیاون ازم خواست که  کهبود  یفکر خوب

 کهیت یمثل قاچاق مواد مخدر برا! بخواد میبردن کل حرفه کار نیاز ب یبرا زیمآ ریتحق

 زد. شیرینی فروشی( که مخ منو تو یگری)جیا

که ازش  یا وهیهمون ش هقول داده بود که ب رشیگ و به مادر سخت منحرفه هی زن اون

و تصور  یچ یعنی نیکه کنترل کردن والد دمیفهم  یباشه. مو بی پروا  یوحش زد،یحرف م

: carma) باشه. ازشیاز کالرا تو زمان مورد ن تیحما یخوب برا ماکار هی نیکردم که ا

 یعنی از هردستی بدی از همون دستم میگیری( 

غذاهای خاص قرار نگرفتم.  ریتحت تاثو برای همین هیچ  رستوران بودم نیقبال تو ا من



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 9 این کتاب رایگان است

 

یشد. غذاهایی به همراه طراحی ، آماده مبرای افرادی که ناهار به این رستوران میومدن

جلسه داشتم  نجایبار ا هیم میشد. اهای زیبا که با سه قطره سس سبز رنگ روی بشقاب انج

 شده بود. گرسنممتاسفانه دوباره چون  رمیبرگر بگ هیو بعدش مجبور شدم 

کالرا وقتی که نگاهش در اطراف چرخ می خورد و دنبال مادرش بود، ناخوداگاه عصبی بود 

 اد.دیانجام م روی زمین واردایره  یحرکات زشینوک ت یبا کفش هاو ناخواسته 

اون موهای پیچ پیچی بامزش که از  رو صاف کرد. ستادنشیکه شونه ها و طرز ا دمید

ت، به اندازه کافی وسوسه ام می کرد که بخوام اون منحنی گردنش تا شونه هاش ادامه داش

 نقطه از منحنی شونه اش رو ببوسم!

 "واقعا گردنش رو ناخوداگاه اینجور با ناز پیچ و تاب میده؟اون "که  لبخند فکر کردم هی با

نفس نفس زنان و وحشت  .دهن گرمم احساس کنم یپوست نرمشو تو تونستم یم بایتقر

، در حال آتیش گرفتن من ی نهیداد ، پشتش مماس در برابر س هیزده از پشت به من تک

 بود.

و  چرخونه یم یرو کم بشیو غر بی( قرمز رنگ عجی)کت بارانیپانچو از جا بلند شد. یزن

 صیکامال قابل تشخزن اون می کرد.  ینیرو گردنش سنگ که برق می زد ییگردنبند طال هی

  !بود

اخبار از  اینتیس! بودم دهیند "دریرا اینتیس"معروف،  یاپرا ریکالرا و مد نیب یمن شباهت

 نیو حاال چند وردآخودش رو به دست  هیاتحاد یونیزیتلو احبهو مصشروع کرده  یمحل

 دیبالش تا خط تول یرو یکه از چرم مصنوع زیبا همه چ یامپراطور یزندگ کیشبکه و 

و یه  داشتکه متعلق به خودش بود،  ییایتالیلوکس ا ینام تجار هیبا  نیپالگ یساعت ها

 جایی بین دنیای سلطه گری که ساخته بود، انگار یه دختر هم داشت!

دختری که برای دروغ گفتن به مادرش، بهم پیشنهاد پول داد و این نشون  میده که سینیا 

 رایدر تو کسب و کار خیلی بهتر از انجام وظیفه ی مادر بودن، بوده.
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و  بود بامیج یو دستام تو ایستادهمن  د،یبوس یرو م اینتیس یکه کالرا رو هوا گونه  یموقع

 یشرت گنده من م یراجب به شلوار پاره پوره و ت ی( چه فکراینتیاون)س نکهیمتعجب از ا

 .  کنه

خطر  هیاما مطمئنا به همونی سرعتی که من اونو شناختم، نمی تونست منو شناسایی کنه، 

ونم اینکه ممکن بود سابقه و شهرتم قبل از شروع بازی کالرا فاش بشه. ، اوجود داشت

 . نمیوفتهاتفاق  نیمطمئنم ا

 نیتر یکه به معمول خواستم ی. مختمشونیبه هم ر کمیموهام گذاشتم و  یدستم رو رو

تا حدی که به عنوان عادی ترین پسری که روزی خانواده ی حد ممکن به نظر برسم، 

دستش رو به سمتم  اینتیس یوقتمعروف و بین المللی دوست دخترش رو می بینه، باشم. 

و تکون ه دستش رو گرفتو لبخندی که امیدوار بودم خجالتی باشه،  یی، با کم روگرفت

 و گفتم: دادم

 هستم. کیمن بل _

شبیه اوسکال رفتار کردم، شرمنده و خجالت زده باشم، اما این  نمی دونستم از اینکه یکم

در حال حاضر در مقابل شخصیه که یه زمانی فقط  "دکتر بلیک"رفتار فقط به این دلیله که 

 اونو از توی تلویزیون تماشا می کرده.

 گفت: اینتیس خوشبختانه

 درمورد تو به من گفته بود. زایچ یلیخ یکلر .بله، درسته _

 هم وجود داره. )کلری( یکالرا اسم مستعار یشونیشدم که تو پ متوجه

 :گفتم

 .نهیب ندهیآباز و  یلی. اون خنیشناسیشما کالرا رو م ...خب _

من  حیو توض ریتفس نیبه ا یگوشه چشم هیجرات دادم تا  ش)سینتیا( بهبا این حرفم  من

 و گفت: ده، اما اون با شجاعت مقاومت کردنشون ب
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 یدم.آب سفارش م کمیخودمون  یمن برا ن،یبش کنم،یم خواهش _

 شده بود.  نیسنگ یروب یرو صدا زد. دستش با حلقه ها گارسونبعد 

 "سلطان کیمثل "که خوم فکر کردم با

 :گفتسینتیا 

  لطفا. گازدار نباشه م،یخوا یم یسییسو یآب کوه آلپما برای این میز  _

 هی  خواست یمهم که کالرا  ومدیبه نظر مو دادم  یم حیکوک)کوکاکوال( رو ترج من

 با این حال ما دیگه چیزی نپرسیدیم! یسفارش بده، ول تایمارگار

 :دمیپرس

 شما رو به شهر کشونده؟ یخب، چ _

خوشحال  یلیکه دخترم رو خ یمرد خواستم هستم و یسخنران یسفر برا هیاوه، من تو  _

 .نمیکرده بب

 و گفتم: هبه روش زد یلبخند

 !چه دلربا د؟یمن اومد دنیراه رو به خاطر د نیهمه اشما  _

 موهاشو کنار زد. و تکون داد کمی دستشو

 دادم: ادامه

و  ونیزیبودم شما تو تلو کیکه کوچ یاز وقت ...دیدون یم ن،یهم هست هیشب یلیشما خ _

 برنامه های جذابتونو می بینید. شهی. مطمئنم که همنیشبکه بود

گلوش  ایباعث شد فکر کنم  با اینکار دکهیجرعه از آبش رو نوش هیکالرا  شد. فوریک اینتیس

 می کنه جلوی خنده اش رو بگیره. یسع ایخشک شده 

 بدونم. تونیی. دوست دارم درمورد آشناشمیخسته نم دنشیاز شن چوقتیاوه، ه _

وقتی با هم وارد رابطه شدیم، نمی دونستم که اون سازنده  !برنامه اش ...گذشته یاز شوخ _

ی برنامس. البته جدا از اون فکر می کردم که باهوشه، همینطور خیره کننده و شوخ طبع. 
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 سخته وقتی که سرگرم کاری یکی رو بیرون از کلوپ یا هرجای دیگه پیدا کنی.

 گفت: اینتیس

 درسته؟ ،یدرمورد کارت به من گفته بود. مهندس یزیچ هیبله، کالرا  _

 .کرد یم شیانگار داشت منو آزما یبه طور مشکوک

 گفتم: ینرم به

 دکترم. هیام نبوده، من فقط  هیبهتر از علوم پا میاضیکه ر زنم یحدس م .نه _

 خاطر دادم. نانیام بهش اطممن با بند انگشت و گرفت زیم ریدستمو محکم از ز کالرا

 کالرا به حرف اومد: اینبار

 ؟مانخب، سنگاپور چطور بود ما _

 رهیدر نظر گرفتم تا بهش خ یرو فرصت نیمن ا و کرد حرارتم رو ازم دور کنه یسع کالرا

 ام بشه. رهیخ ینگاه کنم تا مادرش متوجه نگاه ها

 :گفتسینیتا 

. به لینارگ یو مربا یسرسبز و دوست داشتن یفضا .مرطوب دایشد !شهیاوه، مثل هم _

 بهت بده. کمی گمیم تایتاب

 گفت: کالرا

 .شهیشخص اریدست تایتاب _

 :گفتم

 ادیز لی. من به نارگدشیلطفا به خاطر من به دردسر ننداز ی. ولدیلطف دار یلیاوه، خ _

 .دمینم تیاهم

 !یواقعا؟ کالرا گفت که دوستش دار _

 گفتم: یرومآبه  من

اون اشتباه  کنم یباره که فکر م نیاول نیاشتباه کرده باشه، هرچند ا دیهوم. اون حتما با _
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 کرده.

فکر می کنم که بهتره کمتر سعی کنیم  به سمتش انداختم. یا گهید کینگاه رمانت و

خودمونو بی نقص نشون بدیم، تا یه موقع سوء تفاهم جزئی پیش نیاد و اینطوری راحت 

بتونیم اوضاع رو به خوبی پیش ببریم. چون با توجه به دروغ هایی که سرهم می کردیم تا 

 ه بودیم.داستان لو نره، متاسفانه ما دوتا زمانی کمی رو برای آشنایی سپری کرد

 :گفتم

 ادیز یدنیدچیزهای اونجا  د؟یرفت یشناس اهیگ یبه باغ ها د،یکه سنگاپور بود یزمان _

 داره.

 سینتیا گفت:

اونا  اونجا به راه بود. به من  ییخوش آمد گو یبرا ییرایبساط پذ دم،یبه شهر رس یوقت _

 ؟یاونجا بود ی. کِنفوق العاد

 دروغ گفتم: یراحت به

از  یکیداشتم که مال همونجا بود. تو  یهم اتاق هی رفتم، یکه دانشگاه م یاوه، وقت _

 .خانواده اش رو مالقات کنم تا ا رفتمتابستون

اینکه وقتی نوزده سالم بود، توی سومین رستورانی که کار می  تیواقع خواستم یم بایتقر

بگم و از این طریق کردم، زندگی هم می کردم تا مبلغ ناچیزی رو جمع کنم، رو به سینتیا 

 یجورایی هم ساکت و خفش کنم، چون خیلی حرف میزد!

 :اینتیس

. باعث دهیبا موهاش انجام م یوحشتناک یکالرا از سنگاپور متنفره. رطوبت اونجا کارا _

 منو به ارث نبرده. یتاسفه که موها

ساخته  شهیبود که انگار از ش یصاف و براق کوتاهش که تا باال شونه هاش بود طور یموها

بهش نگاه  میاز موهاش رو خودآگاهانه پشت گوشش گذاشت. مستق یطره ا کالرا شده.
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 کردم.

 :گفتم

 موجود زنده. هیمثل  بای. تقرزهیانگ جانیمن عاشق موهاش هستم، جذاب و ه _

وقتی اولین بار همدیگه رو  که یهمون دختر گستاخ .خجالت زد یلبخند از رو هیکالرا 

لبش  یخند روبل ینجوریاومد که تونستم ا خوشمدیدیم، هزار دالر بهم پیشنهاد داد! 

 کنم. یو باز یبا مادرش شوخ کمیگرفتم که  می. تصمارمیب

که تو اسکله سانتا  یشهرباز یها لهیبودم که بعد از سوار شدن وس نیمن عاشق ا _

 یلیخ ینمک یهوا یتومطمئنا  .شهیم یموهاش چه شکل نمیببرامه، آ انوسیکنار اق یکایمون

 .شهیم یوحش

بچه  هی ی. حتشهینم ییزایچ ینسوار همچ چوقتیدختر من ه !یباش یجد یتونی تو نم _

 .ترسه یماون وسایال هم از سوار شدن 

 :گفتم

 یلیاون خسینتیای عزیز.  رمیبود که من اونجا نبودم که دستشو بگ یموقع یخب، اون برا _

بهش  یزیچ چیه ذارمیکه نم دونست یم یول زد، یم غیج نییم راه رو تا پاوشجاع بود. تم

 !دکترم هینباشه، من  یبزنه. چون هرچ بیسآ

رو  نیریانفجار ش نیباهاش ا تونستم یکه م یزیچ نیو بهتر دیخندحرفم  نیبعد از ا کالرا

خنده ی یه زن، نه از اون خنده های لوس یه دختر احمق. بلنده.  یخنده  هیکنم،  فیتوص

 سینتیا با شک و تردید به چشمام نگاه کرد. 

بهش  کمیکالرا دستش رو به سمت من دراز و دور بازوم حلقه کرد. سر بزنگاه،  درست

 قهیام رو نوازش کنه و خودشو بهم بچسبونه. شق دهیژول یدادم، اجازه دادم که موها هیتک

 .دمیو  با انگشتش مالش داد تا اثر رژلبش رو پاک کنه. خند دیسام رو بو

 .یدیخواب یقرمز م کیکه با مات مدخوریقسم م شناختمت، یاگه بهتر نم !کیجونم مات _
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 :گفت اینتیس

واترفورد  یاز فلوت ها یمن مجموعه ااین ماتیکا همیشه یه چیزی رو منتقل می کنن!   _

 یو جا به من داده شده بودند شمینما نیصدمیبه افتخار س یدداشتم که از طرف کِنِ ییبایز

از خدمه  چکدومیه !موند یبه صورت دائم یا شهیش یها وانیاز ل یکی یرو کالرا کیمات

بعدش من چند تا آرایشگر ماهر برای یاد دادن اصول کنن.  زشیهام نتونستن کامل تم

یه ماتیک قرمز براش کافی  اولیه ی آرایش براش استخدام کردم، ولی هیچ چیزی به جز

 نیست.

دستم رو پشت کالرا ش بده. بپرسه صبر کرد تا سفار یاز ما سوال نکهیبدون ا سینتیا

 گذاشتم.

لکه از  هی پاک کردنانگار که  ه؟ینجوریهم شهیرو دوست دارم، اون هم کیمن اون مات _

 ابوالئه؟ سرویبدتر از و یِکنِد ی شهیش یرو

بود که اون تا  زیشگفت انگ یلیخ تکون داد. یلبخند هم نزد، فقط سر مچهین هی یحت کالرا

بود،  یاز خود راض یلی. مادرش خدادیحاال طاقتشو از دست نداده بود و کار خودشو انجام م

 شکستش بده. خواست یکرده بود و حاال م ینداشت که کالرا باهاش شرط بند یتعجب

سبز شل و  یها کهیت هی ابنوع ساالد(  کی) نوآیکاسه ک هیکالرا و من  د،یغذامون رس یوقت

بود که  یطور غذای اون یداشت. بو یآب ریبا پن کیساالد است اینتیو س میول توش داشت

 بشم! خودم متنفر یغذا یاز کاسه  شتریمن ب شدیباعث م

از وقتی که کالرا بهم گفت گیاهخواری، می دونستم که هر دوی اینا رو دوست داری.  _

 من ناراحتت نکنه. یگوشت خوار یاشتها دوارمیام

 به ما لبخند زد. نگاهم رو به سمت کالرا برگردوندم که سرش رو تکون داد و گفت: اون

 مان!ما میخواراهیمن نگفتم که ما گ _

بود که اون در  شیپ ی قهیتفاوت که فقط چهل و پنج دق نیگفت. با ا ییرو با کمرو نیا اون
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ی و حالتی گستاخانه من رو از تو فروشگاه خواهرم بیرون با بی پروای قهیعرض چند دق

 میاطراف خانوادمون هست یما وقت یکننده بود. البته همه  دیحالت دادنش نا ام رییتغ آورد.

شونه هاش  یرو ینیبار سنگ انگار که بود یشینما یرصحنه طو  نیا یول م،یمتفاوت تر

 سنگینی می کنه. 

 :گفتم

دستپخت منو  یلندیتا یغذا کالرا. میدوست دار و مناسب رو خوب یکالرا غذاو من  .نه _

جورایی دوست داره همه چیو  هیماجراجوئه و  یلیدوست داره. اون خخیلی با گوشت خوک 

 ؟یدرست کرد یبود که تو پاستا با کنگر فرنگ شی. هفته پامتحان کنه

 :کالرا

از  شیبودم. اون حتما مال هفته پ( یصنعت شگاهیاکسپو)نما شگاهیمن تو نما شیهفته پ .نه _

 اونه.

 کردم متقاعد کننده باشم: یسع

. من به سختی یه چیزی یادم می مونه، البته به غیر از نه اکنند وونهیمن د یفتایش ...اوه _

 وقتایی که توی تخت خوابیدم و تو اون موقع کاری انجام نمیدم.

 :دیپرس اینتیس

تماس   ؟یکرد دایپ دیگذار جد هیسرما دشیخط تول یاکسپو چطور بود؟ تو شگاهینما _

 ؟یمهم رو برقرار کرد یها

 :کالرا

 .شنا شدمآ دیجد یدماآبا و  گرفتم ادی یادیز یزایبود. چ یسفر خوب _

کالرا ظاهرا تالش کرد که از زیر جواب دادن به سواالی مادرش طفره بره، ولی کامال 

 واضحه که فر موفقیت آمیزی نداشته!

 گفت: سینتیا
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ه تالش بازار یتو ی کهیش و  کششاوردن برنامآو به دست  دنیرس یواقعا برا یکلر _

که مکسوِل  میزده بود. ما همه توافق کرد جانیه یلیبراش خ لیاوا ! اونتاسفه ی هی. ماکرد

 ه.ت بهش سخاوتمند و صبورنسب یلیخ

 هشدار دهنده بود. صداش

 :کالرا

 !که عجله داشته باشه دیرس یباهاش صحبت کردم،  به نظر نم شیکه چند هفته پ یوقت _

 :اینتیس

اون ازت و با هم حرف زدیم.  می.  مشروب خورددمشیراه د نیمن اونو تو دوسلدروف ب _

 ..میهردومون شد یعنیشده بود،  دیناام

 :گفتم

 دیلطفا منو ببخش _

باشم که مادر دوست دخترش رو  یدکتر در حال حاضر قرارهکردم که  یورآادیخودم  به

، ولی کنه دیخارج از خطن ناام یداره مردم رو وقت یکه سع ونریلیم هینه  کنه، یمالقات م

 بود. طلبی جور مبارزه هی نیا

دور و اطراف و با دوستاتون درمورد  دینیکه بش نهیا یکه سرگرم دیکن یاگه شما فکر م _

انقدر  کردم یراستش فکر نم این خیلی ناامید کننده تره! د،یدخترتون صحبت کن یدیناام

 .دیکه بهش بگ دیتند باش

کنم که کاش قبول نمی کردم که تظاهر کنم آدمی  یرزو م. آوفتهیکردم فکم داره م حس

به اسم بلیکم. کسی که مهربونه و از یه مادر مشهور می ترسه! دیگه حال بهم زن تر از این 

 نمیشد!

 :اینتیس

که انتظارات باال از بچه هاشون داشته باشن. مطمئنم که تو هم اگه پدر  نهیوالد فهیوظ نیا _
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 ر...دکت هی یتونستیمادرت نبودند نم

 :گفتم

. تصورات شما درباره رونیپونزده سالم بود منو از خونه پرت کرد ب یپدر من وقت _

 .اشتباهه کامال اونا یبانیو پشت یهمراه

گفتم.  مخالفتم رو بیان کنم، تونستم یحرفو نزدم. اما به همون اندازه که م نیشدت ا به

 کالرا پشتم رو نوازش کرد.

 :گفتم

 خوبه. زیهمه چ _

 رو کله ام ظاهر شده. گهیسر د هیکه انگار  کرد ینگاهم م یطور اینتیس

 ادامه دادم:

تم که داره تالش می کنه کامال موافق راهی هسبد، استعداد کالرا قابل توجهه.  ایچه خوب  _

تا هرچیزی رو تحت فرمان خودش دربیاره. کالرا یه رهبر فوق العادست. کسی که همه 

 چی رو جذب خودش می کنه.

به صاف صاف  اینتیس سرخ شد و سرش به نشونه مخالفت تکون داد. یکالرا کم یها گونه

 انگار نه انگار که قبال سرزنشش کردم. ،به صحبت کردن ادامه داد

 وارانه گفت: مینس اینتیس

 یدهن ها" ادیبنهمچنین من برای سخنرانی درمورد جشن نیکوکاری تو شهر هستم.   _

برای  تو مراسم جشن ساالنه اشون رو اجرا کنم. یاصل یبه  من گفته که سخنران "گرسنه

و  متداشته باشم که بهتر بشناس نویشانس ا دوارم،یامتا دو روز دیگه اینجا می مونم.  همین

درست  یکارو بار خانوادگ کمی و دیبه من ملحق ش جشن یکه شما دو نفر هم تو دوارمیام

 .دیکن

 به کالرا چشم دوخت. یناراحت باسینتیا 
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 :گفتم

 .میایما م _

 با مکثی ادامه دادم:

تا نیم  بهتره که! صحبت از کار شد اوه... .شهیکارم تموم م شیشب من ساعت ش شنبه _

کم کم ما  .دیندار یاگه مشکل البته .یجراح یبرگردم سر کارا ساعت، یک ساعت دیگه

و من دوست دارم که  میهفته با هم تنها باش نیتنها شانسمونه که تو ا نی. اباید بریم

و منم  ستیمالقات شما قابل قبول نادامه  ینباشه، ول نیاستفاده رو ازش ببرم. توه نیشتریب

رو با  یزمان خصوص کمی دیما با !صبر کنم تا با کالرا تنها بشم گهید قهیدق کی تونم ینم

 .میداشته باش مونیزیهم تو برنامه ر

 . به سالمت!دمتیاوه، کامال متوجه ام، خوشحال شدم د _

که می خوام با دخترش تنها باشم خیلی فکر  نیا انگار .باهوش بود یلیدر واقع خ تاینیس

 تشیرستوران هدا رونیکالرا گذاشتم و به ب کیرو پشت کمر کوچدستم زیرکانه بود. 

 کردم.

 کالرا گفت: میزد یرو قدم م ادهیپ یکه رو یزمان

 ؟یجشن موافقت کرد یچرا برا ؟یکرد نکارویچرا ا _

 .رمیاساس منه. به هر حال من اونجا م نیچون ا _

 !؟یچ _

 .و مبهوت مونده بودت چه قدر ما بردم، یبه صورتش نگاه کنم لذت م نکهیا از

خیلی از شروع کردم.  ،دمیرو خر مرستوران دوموقتی که  خیریه ایه "گرسنه یدهن ها" _

غذاهای رستوران حیف و میل میشدن. بخشی از غذاها استفاده نمیشدن یا غذاهای پس 

آشپزخونه های مونده ای که بعد از پختن استفاده نشده و نزدیک به تاریخ انقضاشونه. 

پ رو تو شهر های بزرگ تاسیس کردم و دو بار در سال اونجا تمرین می کنم. بزرگ سو
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جایی که  به صورت شخصی به کارمندام یاد میدم چطور مواد تشکیل دهنده ای که خیلی 

 سخت با هم سازگار میشن رو ترکیب کنن تا یه چیز خوشمزه و لذیذ رو درست کنن.

 کالرا گفت:

 !یهست یینونوا هیتو صندوقدار  ...که نهیمنظورم ا !نه؟ ،یکن یم یشوخ _

 بهش گفتم: میکه به مغازه برگشت یوقت

هستم. ده ساله  یلو انی. من آدرمیش یبه هم معرف یزمانشه درست و حساب کنم یفکر م _

ام برنده ستاره ه سه تا از رستوران و دارم هیری، هفت ساله که موسسه خمکه رستوران دار

 شدن. نیشِلیم  یها

 :دینگاهم کرد و پرس رهیخ رهیخ

 !؟یصبر کن، چ _

 بکشم. گفتم: رونیحالت چهره اش ب بهنگاه کردن  رهیکردم خودم رو از خ یسع

چرا  دهیسر بهش بزنم، که نشون م هیخواهرمه. بعد از ورزشم رفتم  شیرینی فروشیاون  _

 بودم. دهیلباس پوش اینجوریمن 

 کالرا گفت:

حرکت  ارهیدوست پسرم رو درب یکنم ادا شنهادیپ بهیغر هیخواستم به  نکهیا !متاسفم  _

خب... فکرای دیگه ای درموردت می  ،می کردیکه اونجا کار  ییبه خاطر جا ! بود یعن

 کنن!

که  ادینم یهر پسر ...که نهی. منظورم ایتو روزمو ساخت ؟یکن یم یچرا معذرت خواه _

 اینتیس یعنیفرد  نیتا بهتر کنه یو قبول م ذارهیقرار م بایزی  وونهیزن د هیتظاهر کنه با 

 ه.نیرو بب دریرا

به  ،یایمجبورت کردم با من ب نکهیواقعا ممنونم. نه فقط به خاطر ا یکه کرد یاز کار _

. اون واقعا ازت خوشش یبود یدکتر عال هی. تو یخوب بود یلیسر ناهار خ نکهیخاطر ا
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 !اومد

باهات رفتار  ای. اون کامال مثل عوضادیندارم ازم خوشش ب یاجیاحت یول ،منکه شک دارم _

 کرد.می 

 شونه هاش رو باال انداخت: کالرا

 اخالقش همین طوریه! _

 ینجوریا یدی. چرا بهش اجازه مستین یراه خوب نیا ه؟یکردن بق ریو تحق یفقط بدجنس _

 باهات رفتار کنه؟

 شیعصبان تونم یو االنم نم کردم. بهش عادت هیمدل نیو خب اخالقش ا اون مامانمه _

 .رم در حال پیشرفتهگذا هیتنها سرما س،یویفقط از راه مکسول د مچون شرکت ،کنم

 :گفتم

احتماال بتونم تو رو به  این لعنتی خیلی افتضاحه! ولی من تو قرار شنبه شب هستم و _

 شگاهینما یبهتر از مالقات  تو  . اینکنم یمراسم معرف نیتو ا یبهتر یگذارا هیسرما

 بسوزونن. خوادیدارن که دلشون م یادیز یمردا پوال نیاکسپوئه. ا

 کالرا گفت:

ایده رفتن به اونجا  به هر حال .شمیم الشیخیحال ب نیبا ا ،رسونه یتو رو م یمهربون نیا _

از طرفی، و  خواسته هایی داشتم که انجامشون دادیازت  ی. به اندازه کافی خوبی نیست

 ندارم. زایچ نیدرمورد سخاوت و ا مانمما یحرفا دنیبه شن یلیتما چیه من

 .میکه بر میما توافق کرد _

 گفت: یخونسرد با

 .یکنیمن صحبت نم یتو به جا _

که برنامه ات داره  یو نگفت اصال سرتو باال نگرفتیتو صحبت کنه. تو  یبه جا دیبا یکی _

 سرگردونت کنه. یاجازه داد. تو فقط بهش هیبرنامه عال نیچرا او  رهیم شیپچطور 
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 کمکخوب به مشکالتم  یلیو خ یدار یکه منظور خوب دونم یم .ممنونم از کمکت ...نیبب _

 تموم کردم. نمایش  هی. متاسفم که روزتو با ستمیتو ن یکار حتِیدنبال نص یول کردی،

 تا بره. برگشتکالرا 

 !یدروغگو بساز هیازم  یتونینم کردم. کمکتمن  !سایوا _

 خب مطمئنا تو یه دروغگویی چون من ازت خواستم توش بهترین باشی و... خب شدی! _

 :دمیخند

 !. من تا به عمرم اصال دروغ نگفتمبه جهنم باید برماالن  پس ،یگیدرست م یا...اوه، خدا _

 !نی. همیو تو کمک کرد داشتم اجیمن به کمک احت م،یدیخند یخب، مقدار یلیخ _

 ندارم؟ اجیکه من به کمکت احت یباعث شده فکر کن یچ _

 .یخودت دار یبرا یکوکارین ادیبن هیچون تو هزارتا رستوران و  ...آم _

 جشن.به اون پاشم برم  ییکه دلم بخواد تنها ستین یمعن نیبه ا نیا _

 یکه تونسته با قربان یکس ایدوست دختر  هی ایزن  هیباشه. مطمئنم  یکنم مشکلنفکر  _

 .، می تونه همراهت بیادتوجهت رو جلب کنه یکردن مرغا و افسون جادوگر

باعث میشه کرده باشه. هر چند فکر کردن بهش  یتا حاال مرغ قربان یفکر نکنم کس _

 دارم. اجیبه غذا احت عد از اون کاسه علف و گندم زارب احساس گرسنگی کنم.

 خوادیمطمئنم که دلت م ،ینیاهرت رو ببخو یبر دیکه با یگفتتو  یول خرم،یبرات ناهار م _

 .یوقتت رو با اون بگذرون

 :گفتم

فقط بهم قول بده که باهام به جشن  یول گم،یبهت م یبهم ناهار بد یکه منو برد یموقع _

 .یایم

 هیداشتم حداقل به خاطر  ازین !تا حاال هیچ زنی اینجور منو رد نکرده بودچالش بود.  هیاین 

 . ادیبا من بو احساس کردم االنه که موافقت کنه  کهویبهم جواب مثبت بده.  یاصل اخالق
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رک برخورد می و  یبا من قو. تو خودش جا داده بود از تناقض ها رو  یادیکه حجم ز یزن

با  دیو شا و بهتر بشناسمش شتریب خواست یدلم م !با مادرش محتاط و نامطمئن و کرد

 کنه.  شتریرو  بو چیزی که می خوام  ریتصو نیا می تونستجشن،  نیبردنش به ا

 دینبااون بره، باال بشه و بهتر  شتریاعتبارش رو ب تونهیم ننیبا من بب بقیه، کالرا رو اگه

 موضوع متکبرانه برخورد کنه. نیبه ا تبنس

 کالرا گفت:

ببین... مامانم اگه بفهمه که تو دکتر بلیک نیستی مطمئنا سنگ کوب می کنه و بعدش می  _

و  نهیب یجشن م نیو رو تو اتاون مطمئنا  فهمه که من این داستان رو از خودم درآوردم. 

 هیعمال  نیا ".همشت رستوران هیکه صاحب  هیپسر کوکار،یپسر ن نیا ،یاوه ه "گهیم رهیم

 اون نشناختت. نیدیرو د گهیشما همد یتمعجزه اس که وق

 نی)  آشپز، صاحب چندیبه گوردون رمز لیتبد خوامی. من مستیبه خاطر شهرتم ن _

هنوز پخش  م. برناماز اون بهترحتی  یشم، ولباست(   یونیزیتلو تیرستوران و شخص

 ...گذرونده باشهرو تو صعنت رستوران  یادیاون زمان ز نکهینشده، مگه ا

 یخط خونگ هی مامان .یخرده فروشیکمم  ( کل رسانه ها رو تو مشتش داره.اینتیاون)س _

 !زایچ نجوریراحتشو بگذرونه و از ا یتا فقط از باال زندگ کنهیدالر خرج م شصدیش و داره

مجبوره که با من سینتیا و اون سخنران،  زبانمیم اونجا من یهست. وقت نیحواسم به ا _

صفحه جامعه با مادر و دوست پسر  یتو رو تو ریکه تصو میتون ی. ما مرهیعکس بگ

و برند و شرکتت برجسته تر  یکه برگ برنده تو باش شهیباعث م نی. امیمشهورت نشر بد

 بشه. دهید

این به این معنیه که تو دکتر بلیکی که من توی برنامه ی و  یستیتو دوست پسر من ن _

 اسالی دیدمش نیستی!

 لبخندم گفتم: نیباتریبا ز من
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تونم بهت ی م یول ،درستش کنم تونمیمنم نمو  یبود که تو گفت یدروغ نیخب، به ا _

که  ی. فقط تو جشن بهم ملحق شو. وقتکه این هیچ اهمیتی برای مادرت ندارهبدم  نانیاطم

 .یقرار بدهکار باش هی. فکر کنم که بهم شتیپ امیمن م یداشته باش ازیتو به کمک ن

 :گفت یلیم یبا ب بایتقر

 خب. یلیخ _

 .دمیتلفنم رو شن یفرستاد. صدا لمیاطالعات تماسش رو به موبا بعد و

 گفتم: تیعصبان با

 .یبهم ند یبهتره که شماره تقلب _

بلند از  یهاش رو باال انداخت و با قدم ها شونه شدم. کالرا سرش رو تکون داد. روزیپ 

 !نگذشته بود با چشمام دنبالش نکنم چیکه از  پ یرفت. نتونستم  تا وقت نییپا ابونیخ
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 فصل سوم  

 ×کالرا × 

 گفت: دینوش یم تایکه مارگار یدر حال یلیها

 زرینگاهش کردم. هنوز ت ( داره.ییکایشبکه آمر کی)کسیبرنامه تو نت فل هی اون _

 .گرهیجواو... اون خیلی هست.  لمشیعکس از ف یسر هی یول ومده،ین شیغاتیتبل

 گفتم: من

مرد  هیدارم به  که همینطوری شانسی کردم ی. فکرمهیدونستم که اون ک یمن نم ... نیبب _

هست.  افتضاح یبه اندازه کاف این خودشمن بشه.  یکه دوست پسر تقلب دمیم شنهادیپ

 .گفتیم یزیچ هیبهم  دیانتظار نداشتم که مشهور باشه. اون بااصال 

 گفت: یکت

و  ستمیتا جلو مامانت وا یبه من رشوه بد نکهیقبل از ا "یقین چیزی مثل: ؟بگه یمثال چ _

 کمی "رو دارم؟ یو رستوران دار یسرآشپز ی زهیکه من برنده جا یبدون دیبا ،فیلم بیام

 ؟نیست  عیضا

 خودش پر کرد. ی( براییاینوع شراب اسپان کی) ایاز شراب سانگر گهید السیگ هی بعد و

 کشم.رو سر می  السمیگ من

. من دونم یواقعا خودم رو مقصر م و انگار عجیب و غریب نوشته شده هیقض نیکل ا _

 !دروغ گفتن به مادرم رو شروع کردهکه  اونیم

 گفت: یلیها

تا  گمیم یزیو من به مادرت هرچ میشناسیاونو م یسالگ 14بگم، ما از  دیدر دفاع از تو با _

کرد. انگار که داره با مردم  ییبازجو مکه از اون موقعمثل درست فقط ساکتش  کنم. 

 هیمن  !رو گذروندم یپر از فحش یقبول کنم که دوران کودک دیبا کنه،یمصاحبه م

اون همه  که ستیمهم ن. گفتم یم رو خواستیازم م اونکه  یزیو هرچ همجنسگرا بودم
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 وئه؟فقط آب ج ایهستن پرتقالن  ایکه تو سانگر ییاونا ...ی. هدارن یا نه قتیحق حرف

 لب گفتم: ریز

 )اپلیکیشن( اَپ نیا نکهیا یکاش به جا یخوبه. ا یا وهیخوبه. همه نوع م نیدونم. ا ینم _

 بار بودم. یمتصد هیرو بسازم 

 :یتیک

 یاون برنامه کار کرد ی. تو سال هاست که رویکنیخودتو ناراحت م یدار کالرا! بس کن _

 ونکه باهاش یدار اجیازش. تو فقط به چند نفر احت یریکه جواب بگ یکن یکار یخوایو م

موضوع رو تو  نیکه ا یندار یعالقه ا چی. واقعا تو هیزیچ نیهمچ یه ای یصحبت کن نینالآ

 ؟یبذار شیاکسپو به نما

 :گفتم

بخرن و  یدنیشش نفر حاضر شدن تا برام نوش رم!موضوع ندا نیبه ا یعالقه ا چیمن ه _

 کنه. یگذار هیسرما واسم ک بزنم حاضرهبراش سا ییدستشواگه تو از اونا گفت  یکی

 نوشیدنی دیگه برای خودم پر کردم. وانیل هی و

 گفت: یلیها

 !؟یکه، کرد ینکرد ...صبر کن !چندش آوره _

 :گفتم

 اَه، نه! _

 گفت: یبه شوخ یتیک

 حتما زشت بوده. طرف پس _

مرد رستوران دار معروف جهان،  ...یدون یم !یتقلب کیزشت نبود؟ بل یک یدون یم _

 ازین "انیانتقام جو"مرد  یگرایبه تمام باز یمثال، ک !هیسکس یلیخاون المصب  !یلو انیآدر

در  "کایمرآ تانیکاپ"مطمئنا داره که  ییبازوها هی اون؟ اطرافه نیپسر ا نیکه ا یداره وقت
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 .ارهیبرابرش کم م

 گفت: یتیک

 ؟ینظر دار یپسر اجاره ا نیابه پس تو  _

کردم تا دوست پسرم بشه، که  شنهادی. من بهش پول پستیمن ن هیه اراون پسر اجا _

 احمقانه بود. یلی، خاین فکرم ...یعنی

 گفت: یلیها

به مامانت در مورد که  ییم داستاناوهواتو تو تم که یرو بساز یمرد هی دیعسلم، تو با _

به  اون )آدریان( به نظرم پوشش بده. یگفت یاسالاپلیکیشن  ای "درست یقاآ"کردن  دایپ

 .یشیمتوجه م ی. تو مدت کوتاهدهبخودشو نشون  می تونه یمنتظره ا ریطور غ

 کنان گفتم: ناله

مکنه با من پسر ممثل اون  یکیباور کنه که  ماماننه واقعا. تا جهنم هم راه نداره که  _

 .نظر داشته ریحتما پسره رو تمام مدت ز مامان عالوه بر این...باشه. 

شرمنده کردنت از دست بده، پس  یرو برا یتیکه موقع ستیممکن ن اینتیاول از همه، س _

پشت بوم  یاز رو مامانت نظرش داشته باشه. ریمونه که اون پسره رو ز ینم یشانس چیه

 می. همه تو نکنهیم یزندگ سبوکیبه سبک ف ) منظور به کسب و کارشه( وکشه یم ادیفر

 .فهمنیم قهیده دق ، تویتو یدرمورد قرار پسرک مشهور قالب کره راست مغزشون

 :گفتم

. دروغ گفتن به دمیرو دارم انجام م یکار مزخرف نیهمچ هیباور کنم  تونمیمن فقط نم _

برنامه  هتونیدرست کردم که م نیشبکه دروغ هی و کردن اشتباهم یتو مخف یسع !مامانم

فکرشم نکن  یحت .داره( یونیزیکه برنامه تلو هیروانشناس لیبزنه)دکتر ف نیزم لیدکتر ف

 !یکن دیکاند لیدکتر ف یکه منو برا

 گفت: یتیک
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 صداش بلنده. یلیاون خ کنم،ینم _

 گفت: یلیها

تو  ه؟یحاال انتخاب چ ،ستیبه اندازه مامانت ترسناک ن دکتر بیچاره اون ...نکهیبه جز ا _

سرت داد بزنه، مامانت بیاد و که  یتا زمان یزنیو ناخوناتو طرح م نجایهم ینیش یاحتماال، م

دروغ گفتن  .... حاالو یه کار غیر حرفه ای انجام دادی یبزرگ شد دریرا اینتیچون تو با س

 !م؟یکردن بتچه قدر گرم صح نجای. ما اهیکاف

 ایکه درمورد اسمش  ییشات ها نیوردم و ده دوازده تا از اسکرآ رونیرو ب لمیموبا

 .دمیکش رونیشغلش سرچ کرده بودم رو ب

 گفت: یلیها

شام  خواد ینداره که م ی. تعجبکی. چه شهیرستورانش که فرانسو نیاوه آلزاس، دوم _

 ببرتت اونجا.

 گفتم: یدرموندگ با

 که ازش داشتم نداده. یدرخواسترخوش شانسم که گزارش منو به خاط یلیخ !شک دارم _

 گفت: یوخبه ش یتیک

 ؟یبهش بکن یدو جنسه ا یلطف ها یکنیم یسع یدار _

 کردم: دییتا

 بکنم. نکارویره، ممکن بود اآکه بگه  کردمیاگه فکر هم م ینه، ول _

 کنان گفت: قیتشو یلیها

 ریزاد گآوقت  کمیشما  دیجلب توجه و منفعتت بپوش. شا یبرا یعال زیچ هیپس  _

 .نیوردآ

 :گفتم

مستم کرده.  ایکه سانگر کنم ی. فکر مکردمیقبول نم چوقتیکاش ه یکه ا کنم یرزو مآ _
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کردم که  یارزش داره.  فکر م ایدن هیکارم برام  !ستمیمن االن تو حال خودم ن ...ببرش کنار

می تونه از طرف مامانم برام یه مقدار زمان بخره تا من بعدش که  ایه اون شرط احمقانه

 ولی انگارنتیجه معکوس داد! بتونم اون اپلیکیشن رو برگردونم،

 گفت: یلیها

 دقیقا همونطور که گفتم! _

 :گفتم

 وخودم ،که درست کردم یگند نیاز ا تونستم ی. مکردم یبهت گوش م دیبا دونم، یم _

 یکه به طور اساس یکس یمرد پولدار مشهور برم به مهمون هیبا  دیبا حاال، ولی دور کنم

که به  یدروغ داستانم اون وکرد. تم نیبهم توه، میدیبار اول د یرو برا گهیهمد یوقت

بگم، همشون بخاطر  کردم یکه راه انداز ییکرده بودم از کارا یمامانم گفته بودم و سع

 !کردم؟ یمن چه غلطاین بود که اونو دور نگهدارم. او... 

 اشاره کرد: یکت

 بدترشه. یزای. اونا چیقرار دار یپسر سکس هیحداقل تو با  _

 :گفتم

 .میکه چطور گند زدم به زندگ نهیا یورآادیازش وحشت دارم. اون  _

و الکل،  دیشک و ترد یها هیال ری. زگفتم یم یمهم نبود که چ ،با همه ی این حرفا یول

 .نمیرو بب انیدرآدوباره  تونستم یم از اینکهبود  یجانیدرخشش ه

 کردم دایپ زمیم یرو دیرز سف بزرگ از دسته گل هی ،که تو دفترم وقتیدرخشش  اونو 

بود رو  تپاک یکه تو ی. کارتندادیم ینیریش یشد. گل ها باشکوه بودن و بو انینما بیشتر

 فرو رفتم. میصندل یتو خوندمش یو همانطور که م  دمیکش رونیب

 .نگران نباش زیدرمورد اون چ"
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 "(تو یتقلب کیبل)

 دیپر رونیاز اتاقک ب یتیکشدم.  رهینوک انگشتام نگه داشتم و بهش خ یکارت رو رو من

 و گفت:

 برنامتو باور داره؟گفته که  سیویاونو فرستاده؟ مکسول د یک _

 گفت: یدر ادامه با شوخ و

 تو رستوران؟ لطفا بگو که همونه! گرهیهمون پسر ج ای _

 و دستاش رو به هم زد. دیکش غیرو بهش دادم. اون ج کارت

 داره. یخفن یآلت بزرگ پر انرژ هیپسره  نیباحاله. ا یلیاون خ _

و  یتیک االن ساعت هشته صبحه !یزنیلتش حرف مآدرمورد  ی. تو داریااوه خدا !؟یچ _

 .فکر کنم حتی درموردش ای نمشیبب خوام یوجه نم چیمن به ه

 باال انداختن ابروهاش گفت: با

 .یکنیاوه، تو بهش فکر م _

 گفتم: غرکنانرغ

 .کیتی یبش طونیانقدر ش یکه بخوا هیادیتو ز یاالن صبح زوده و برا _

 یکه که دلت م ادی....به نظر میشیم رهیو بهشون خ یداریتو اون گال رو نگه م .ه خبآر _

 !یاگه منظورمو گرفته باش ، البتهیاز اون گال داشته باش شتریب یزیچ هی خواد

 گفتم: یلیم یب یبا خنده  من

 و مشهور، مدل هااز افراد  یاه! برو سر کارت. به بعض فهمن،یمنظورتو م گهیهمه د _

کن که تا  دایپ وی.کسریدارن تماس بگ نینالآکار  هیبودن و  یواقع یکه تو برنامه ها ییکسا

 کنه. یابیحد مرگ بازار

 گفت: یتیک

نوازش  یبهتره جلو یروزنامه نگار بشم، ول هی . باید در حال حاضردونم یم دونم، یم _
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 !کنهیم یحشر یلیاون منو خ ،یریگال رو بگکردن اون 

 گفتم: بهش

پول بدم تا وانمود  ماز کارکنا یکینجات بده تا مجبور نشم به اسالی) اپلیکیشن( فقط برو  _

 !کنه دوستم داره

 :دیخند یالیخیب با

 .کنه یتظاهر نم فرسته،یگل برات م ینجوریاون ا یعسلم، وقت _

اشتباهم  ریکاش اون درگ یرزو کردم که اآ رزو کردم.آاون لحظه  گهید یزایچ یلیخ من

 رو شروع یابیبرنامه، بازار یدروغ بگم، که قبل از راه انداز مانکه مجبور نشم به ما شد،ینم

 . راه های متنوعی رو امتحان می کردمو  کرده

اینکه تنها چیزی که آرزو نکردم، واقعیتی بود از اینکه من مجبورم دوباره اون رو ببینم. با 

داده بود و هنوز زمان کافی در آینده  چیز زیاد خاصی نبود، ولی اون در حقم لطفی رو انجام

 داشتم که با آدریان لوی واقعی روبه رو بشم!
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 فصل چهارم  

 ×آدریان × 

رستورانم بود.  نیتر دیمهم تر افتتاح شدن جد زیبود. از همه چ یعال شهیمثل هم مونترئال

و مطبوعات  قرارداشت یسطح بعد شپز توآسر یها درست شد، منو یپ یآ یقسمت و

 .اوردنیاحبه فشار مصم یکننده ام برا ریخبر غافلگ نیا یبه من برا یادیز

و از جامعه  کردم تشکر مدیرستوران جد یو تماشا ریچشمگ تیاز همه به خاطر موفق من

سپاس گذار بودم انواع و اقسام غذاها  یبرا ییفضا جادیمونترئال به خاطر استقبال، تنوع و ا

خودم کار  یبرا یمورد عالقه ام که وقت ینودل فروشی مغازه  درباره ی داستان هی و بعد

 یکه تو اوج جوون یاخراج شدم تا موقع یاز ابرکرومب نکهیبعد از ا. کردم فیتعر کردمیم

 داشتن. دوستداستانم رو مردم  .می کردم مام وقت کارت

 :گفتمدر ادامه 

 ادیبار  نیکه اول ییبوده که برند خودم رو به مونترئال برگردونم، جا نیمن ا یایرو _

غذا  یکه برا یکار اتیو در مورد اخالق نودل درست کنم یگرفتم که با دست رشته ها

 نیا ...نی. بنابرااین اخالقیات رو گسترس بدم دادن به مردم تو روز الزمه صحبت کنم و

 کیرستوران، بلکه  کیمنه، نه  یگذار هیو سرما سکیاعالم ر یبرا یمناسبی نقطه 

قرارداد امضا  هی .بودم و هستمکه من داخلشون  یباورنکردن یاز انواع سفرها یقدردان

از  یکه خاطرات کوتاه هیاز کتاب آشپز یکتاب بخش نی. اسمیکتابم رو بنو نیکردم تا اول

 ردنکسب و کاره، که شما از نقطه اول شروع ک تیهدا ی از نحوه یو بخش شهیمن نوشته م

در  یعال یغذا هیفراتر از  خوام،یاز همه براتون م شتریکه ب یزیچون چ .دیرو دوست دار

در این  که فهممیو من م دیکن دایدست پ اهاتونیبه رو دیمنه، شما با یاز رستوران ها یکی

 خوش شانس بودم. یبه اندازه کاف مورد

به اطراف  یبود. وقتکامل   یروزیپ هی نیها بلند شد، عکس ها گرفته شد، ا قیتشو یصدا
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 نشسته.ردم، متوجه شدم که پل اون طرف نگاه ک

دوستم و معاونم که کلی از کارهای شرکتم رو به عهده داشت. اون یه مرد خیلی خوب، 

یروزی رو کسی که کمتر برای صحبت با مردم عالقه نشون میده و خیلی خوب بود که این پ

اون گیاه اونجا رو ببین،  "با کسی تقسیم کنم، بهشون این موفقیت رو نشون بدم و بگم که 

چون توی هر کدوم از رستورانای من یه عالمت تجاری وجود داره و این  "ما اونو کاشتیم!

یکی از ایده های خوب من بود. کار من پراکنده بود و نمی تونستم یه جا بمونم، تو این 

 قط می تونستم یه اتاق رو تا آخر هفته اجاره کنم.مدت ف

 زیچ نیا نکهیبه خاطر ا ،میداشته باش یکوکاریجشن ن یخوبه که کالرا رو تو کردمیم فکر

 نکهیمگه ا ،براش خسته کننده نیستکه از سر اجباره  ییو تنها کنهیسرزنده اش م کمیها 

معروف که به  سندهینو هیبا  ایبه رستوران بره  خوادیفرد جاه طلب که فقط م هیبخوام با 

 برم. رونیب ،صحبت کنه یلو انیدرآبا  یعنی ،شهیم ی همروفسرآشپز مع یزود

. از سروکله ی آلیسا پیدا شداز جلوم رد شد،  نیشامپا ینیس هیهمون لحظه که  درست

 یو حاال برا ام شد هیبه زور همساو بعد  کردیتالنتا کار مآخوشحال نشدم. اون تو  دنشید

 لبخند زدم. یفرار نبود. زورک یبرا یراه چیه اومده. دمیتو رستوران جد دنمید

 :گفتم

 حالت چطوره؟ ،یریعجب غافلگ _

 گفت: کردیکتم رو لمس م قهیو  کتمایل شدهکه به سمت راستم  یدرحالآلیسا 

 م،یاگه از هم جدا ش میکرد یکه فکر م میاحمق بود یلیما خ دلم برات تنگ شده بود. _

 !ادیم رمونیگ یبهتر زیچ

 سفت شد: فکم

 احمقانه نبود.اصال  م،یخواست یم یمتفاوت یها زیما چ _

 :گفت
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 ادمی نجاستیکه ا ییها زیهمه چ ت،یسخنران بات،یرستوران ز ،یبرگرد خوامیمن م یول _

 که دوستت دارم. ارهیم

 ، ولیرو احساس کردم یمیو من اون کشش قد می کرد رنگش بهم نگاه یآب یچشما با

 هیکه دنبال  یطراح داخل هی، یکه اون واقعا ک دونستم ی. ممیازش گذشته بود گهیاالن د

 !شوهر پولداره

 یگذار هیسرما هیریخ ادیتو بن دایشد و پولدار نبودم یکاف یمن به اندازه  ش،یدو سال پ

برنامه  هیحاال که و  در حال توسعه بسته شده بود یپروژه ها نیاز ا یلیخ .کرده بودم

 !منو دوست داره زیبود که همه چ دهیمعامله کتاب تو راه بود، اون فهم هیو  یونیزیتلو

 گفتم:

( رستوران لذت ی)غذاها یک از منو دوارمیام ،یسفر اومد نیخوبه که به ا ! گوش کن _

 .ذارمینجلس قرار مآلس  یتو گهینفر د هیبا  گهیمن االن د .... هرچندنیعالاونا . یببر

 آلیسا گفت:

 ی. من ممیکه ما به هم تعلق دار میدون ی. تو و من هر دو مانیآدر ستین یمشکل _

اما حاال وقتشه که همه  ،یکنیحوالم م ییها کهیت هی ،یمن برگرد هب نکهیکه قبل از ا دونستم

. ما کنار هم موفقیمکه  دونستمیم شهیو هم میهست ی. ما زوج قدرتمندمیرو کنار بذار نایا

رستوران  نیا یکه برا ییم کاراواز تم ید حسابی. تو باترکنیهمه از حسادت ممطمئنا 

از  یکیو من  رونیب میبر نجایاز ا ایب ا،ی. بیباش یخسته و عصب یانجام داد تزیشگفت انگ

 ینیبازب نیکه تمام ا مینیب ی. مدمیرو بهت م یدوستشون دار یلیشونه که خ یاون ماساژا

 استفاده کن. تیروزیپ نیخرآ یبرا یپوشش خبر نیو از ا نهینالآها به صورت 

بدنش به اندازه  یبود. انحنا دهیرنگش به همه جاش چسب یآب راهنی. پدیرو کش بازوم

منو به  خواست یخوشحال کنه، م تمیکه منو به خاطر موفق خواست یکلماتش آشنا بود. م

. چند شب سکس می گرفتیم شیراه پ نیاگه هم شدیآسون م یلیتخت خواب بکشونه. خ
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رو لغو  التیتعط هیکه من  یدرست مثل وقت .مبخش داشته باشم و بعد ولش کن تیرضا

اینجوری نمی  یول، کردمنو ول  آلیسا همموسسه مراقبت کنم و  تیریکرده بودم تا از مد

  خوام!

وسوسه نشده بودم. به  باشیو اندام ز اهیس یموهااون با  سا،یبار، من واقعا با آل نیاول یبرا

 . سرم رو تکون دادم.دیرس یبه نظر م دینا ام ییجورا هیاون  .ومدیو پوچ م جینظر گ

 :گفتم

 ...یلیرو خ یبود، و تو پسر یخوب شنهادیپ _

. بیخیال جمله ی قبلیم، ادامه ومدیادبانه م یبه نظر ب ی، ولچارهیب ای ریبگم فق خواستم یم

 دادم:

 .یروزا. موفق باش نیتو ا یکن یم مخوشحال _

 یزامب هی. کردیم بیمنو تعق ه،کابوس که تو یزامب هیکردم فرار کنم. اما اون مثل  یسع

 .خواست یرو م تمیکه فقط پول و موقع یشهوت

 آلیسا گفت:

 یرو با کس یقیعشق حق یتونیتو تنها م. یترسیم ینیبب بیسآدوباره  نکهیاز ا دونم یم _

 !تو رو شناخته باشه، مثل من تتیکه قبل از موفق یکن دایپ

 کردم: اشاره

 داشتم. یکوکارین ادیبن هیدوتا رستوران و  یدیکه منو د یموقع _

 کرد: خرخر

 اونجا بودم. یمعروف نبود یلیکه خ یوقتاما انقدر بزرگ نبود.  _

 جلو دارم باشه گفتم: یزیچ نکهیا بدون

. اونا میرو تو سنت بارت گذروند سمسی. کرآلیسا دمیمرسدس د هی یمن تو رو تو _

 یمنو م شیکه از چند وقت پ قتیحق نیو منظورت از ا؟ سایآل نبودن تیشروع محبوب
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 تیبه واقعاینا همه  .یتا االن مالقات کردم قابل اعتماد تر بود یینسبت به زنا و یشناخت

 یوراو تو کار فن نیفرآکار هیئه. اون ا. اسمش کالردمیرو د یکس هی. من نشیختم نم

 یتا با اون باشم. پس تو دار کنم ینجلس پرواز مآاس. در واقع، امشب به لس  شرفتهیپ

 متاسفم. ،یکنیوقتت رو تلف م

دوست  هیقدر راحت بود تا که چ دمیفهم تازه نبودم. "متاسف"هم  یلیخ یگفتم، ول نکهیا با

کالرا  یاتفاق مشابه هم برا نیحتما هم دور کنه.ازم داشته باشم تا مردم رو  یدختر قالب

وقتی که توی دام افتاده و میخواد که یه جایی پناه ببره و با یه شرطبندی در  ه.اتفاق افتاد

 برابر توانایی که داره، خودش رو به یه چالش بزرگ می کشونه.

کارگردان  یه از اونا درست کرده بود، درست مثل یکیپس اونم "که  خنده فکر کردم با

 "خالق.

 میاستفاده کرده بودم تا دوست دخترقبل یشناس ستیبود که از اسمش و ز نیمثل ا درست

 !سون بودآچه قدر  یدوست دختر دارم. ترسناک، ول هیقانع کنم که  ور
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 فصل پنجم  

 ×کالرا × 

شرکت و اکانت  نستاگرامیبا پست کردن چندتا عکس تو ا یابیمطمئنم کرد که بازار یتیک

 یطراح لباس که برا یوقت ن،ی. بنابراباشه خوب می تونه جشن نیم تو صف مقدم ایشخص

عکس  هیجمع و جور کردم  زویمن همه چ د،یجشن اجاره کرده بودم، به دفتر رس نیا

 "؟بپوشمکدوم رو " :نوشتم منو کپش گرفتم

 یکه کاربرا م ییقرار داده بود. جا ینظر سنج هیاونو به عنوان  یتیما، ک سبوکیف تو

 بدن.  یقرار جذابم بپوشم را یکدوم لباس رو برا نکهیبه ا تونستن

یه لباس  کوتاه بود،  نیداشت و آست یروکش تور هی که بایبا بُرِش ز یتن پوش مشک هی

 بود.  یکننده و محافظه کار. انتخاب مطلوب رهیخ

دامن کوتاه  هیلباس قرمز کوتاه با  هیکه من واقعا دوستش داشتم،  یهمون ،یکیاون 

 کردمنو مجبور  یزیچ هیبپوشم،  تونستم یبود که من تا حاال م یزیچ نی. جلف ترنامتقارن

 بگم.  "نه"به اون حسم   تونستم یهمونو سفارش بدم و نم

با این کارا فقط خودمو داشتم گیج می  .پوشن یو م دنیدوتا لباس سفارش م شهیملت هم

لباس مشکی رو انتخاب کرده و لباس قرمزه رو به عنوان پشیتبان تو کیفم  نمی دونم ،کردم

 بذارم یا برعکس.

شدم و  رهیبهشون خ یکنم تا اونا رو امتحان کنم. با ناباور یخودم رو راض تونستم ینم

من نبودن.  یواقع یجزو زندگ زایچ نی. ادمید زمیم یدسته گل سرخ رو هیم احساس کرد

داشته و چند نفر تو  یچه قدر را یمد کرد که بگه نظرسنجآمن رفت  زیچندبار به م یتیک

 اومده. وششوناز لباس ها خ نستاگرامیا

 :گفتم

 .شناسنیمنو نمحتی اونا  دن؟یم تیچرا مردم اهم _
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 از خوبه که توی وب آتیششو بیشتر کنی. کنم ی. فکر مخوانیچون خودشون م دیشا _

 یداستان عاشقانه واقع هی !ینیرو بب یدم عالآ هیچه قدر سخته که  .صحبت کن تمحل قرار

 سرهم کن. یداشت یسازگار کیچطور با بل نکهیدرمورد ا

 ی هم)جفت( مناسبی! من اونو به عنوان اسالکه تو داستان عاشقانه اس من نبودم یاون _

 دادم. شنهادیپ شیرینی فروشی یو من بهش تو ستین یواقع یانتخاب نکردم. پسره حت

 نگاه کن.  نی. به استیبه جهنم که ن _

 تلفنش گذاشته بود رو به من نشون داد و گفت:  یرا که رو یا مقاله

 معامله داره. هی قمونیرف نیا _

دکتر دوست داره به ساحل بره  نکهی. استین کیکه من گفتم. اون بل ستین یاون کس _

 رشیکه تصو خوام یباشه. نم ونیزیتلو یکه تو خوادیتاجره و م هیاون  !از حده شیب گهید

 لکه دار کنم. و تقلبیه کهیاون دوست پسر من به اسم بل نکهیرسانه به عنوان ا یرو تو

 برات گل فرستاد. همراه شد با تو اینتیناهار با س یبرا این پسراون کامال دوست پسرته.  _

 برین. یفانتز یمهمون هیبا هم به قراره و شما 

بازنده  کینسبت به  یاحساس بهتر شدیبودن که باعث م ی. گل ها طورمیذاریما قرار نم _

 .رمیداشته باشم که مجبور شدم دوست پسر بگ یواقع

اومده و  یبه کمک داشت ازیکه تو ن یکه اون زمان رسهی. به نظر مستیهم ن ایاونجور _

 کمکت کرده.

 :گفتم

 و پست کن. ریاز اون رز ها عکس بگ .نه ...آه _

 گفت: یتیک

باعث  ... ایننیرو بب نینالآ یعکس العمل ها "و پست کن. ریاز اون رز ها عکس بگ" _

 .یریان بگ یاون گال افالطون نکهیدرمورد ا یادیز یکامنتا شهینم
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 :گفتم

 باشه. _

 پست کردم. نستاگرامیرو تو ا یعکس و

 ؟یتو االنم ازشون عکس دار _

 !عکس ازشون گرفتم هی. خب یهرچ ای رمیگ یگل م شهیره. نه که همآ _

 کیتی گفت:

 عکس؟ هی _

 کردم: اعتراف

 چند تا عکس. !خب یلیخ _

از نظرات گفتن که  یلیقرمز برنده شد. خ راهنیو پ میدیرو د یریگ یرا جهیسه، نت ساعت

 لذت بخش بود.  شتریاما قرمز ب ،هیو ارشد کیکالس یادیز هیلباس مشک

از  شتریداشته باشم. خودم ب یخواستن که من شب خوش یهم رفته، دنبال کننده ها م یرو

 زده بودم.  جانیه ،دادن یمورد عالقه ام را لباس یکه برا ییها بهیاون غر

مزآلود و روز ر یو من لباس قرمز رو برا کننبا هم صحبت  یاسال یاعالم کردم که تو

 عکس از خودم پست کنم. هی هم قول دادم که تو لباس و تنم کردم زمیانگ جانیه

 میلخت و پت زینوک ت یپلود کردم)کفشاآعکس از کفش هام  هیوارد شدم،  نکهیمحض ا به

 قرض گرفته بودم.  یلیکه از ها یدرخشان یکه مال خودم بود( و گوشواره ها

، داشتم جانیقرار بزرگم ه هی یماده شدن براآ یبرا نکهیهم درمورد ا کیپست کوچ هی

 . ، خودمو راحت کردمهمون مَرده باشه تونه یم یکی نیا نکهیا دیو به ام قرار دادم

 یو من بدون اجازه از اسم و عکسش استفاده نم نبود "همون مرد" انیدرآکه  دونستم یم

بود که من  یاز داستان پوشش یقسمت نی. اشدیخنده دار م کردمیاگه وانمود م یول کردم،

 بایمن، تقر یقرمز و امضا سلبا نیبود. با ا یواقع کردمیکه تصور م یلذت .ازش لذت نبردم
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 یم دیکه داشتم خط چشمم رو تمد یموقع یتیک داشت. قتیباور کنم که ح تونستم یم

 بهم زنگ زد. کردم

 :گفتم

 سالم. _

 تیباالست؟ نه فقط تو وبسا پجمونی یو شلوغ کیچه قدر تراف یدونیم چیسالم به تو. ه _

رو به  یاصل یمنو یها یریتو توش هست. بارگ یاز عکسا و پستا یکه جمع یارتباط یها

 .میهست 100نقطه تو  هیاالن تو  میکن یباالئن. همونطور که نگاه م

که چه قدر  ستی. مهم نمیدیند یهست که اعداد رو اونطور یهفته ا هی !؟یکن یم یشوخ _

به لباس و کفش  یربط نیکه ا یکن یتو که جدا فکر نم !صبر کن... میصبر کن دیچطور با ای

 من داشته باشه؟ یزایم زیو چ

انجام  یبزرگ غیتبل چیه !یچیمتفاوت انجام شده؟ ه یزیکالرا. چه چ مینیبب ایب... خب _

 !ره... آ. خبمیهم نکرد تیآپد هی یحت م،یاصافه نکرد یدیجد یتیسلبر چیه م،ینداد

زن تو قرار  هیات به عنوان و انتخاب ی. زندگی. ظاهرا قدرت قابل فروش دارییتو لشیدل

 !ترکونه یهم کنارش. اونو م زاتیچ نجوریها و ا جانی. لباس ها و ههیمالقات عال

ما اون برنامه رو انتخاب  که لهیدل نی. به همدنیکه افراد معروف انجام م هیکار نیا _

 !میو بهشون پول داد میکرد

که با یه قرار و امضاء گند بزنی، بپیوندی؟ زنایی که بعد قرار  ییاگه تو به زنا شهیم یچ _

 مایوس و ناامید میشن؟

 بستم گفتم: یکه درب خط چشم رو م یحال در

 م؟یبکن دیبا کاریحاال چ زه،یبه نظر غم انگاین  _

 ای السیگ ای نیشامپا وانیل هی. نمی خواد صورتتون معلوم باشه. ریعکس بگامشب چندتا  _

 هیمطمئن شو که  !معمول ریغ حایترج ، بهتره.توش داشته باشه یا گهید زیهرچ ایشمع 
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. ما بعدا کاراش رو راست و یریبگ یکن یخراب کار نکهیعکس خوب از خودت قبل از ا

 .میکن یم سیر

 ام رو ول کردم و گفتم: خنده

 . ستین یزیچ نیهمچ ایهم که بخوان دنده سرو کنن  اینطوریکه خراب کنم. ا رمینم _

 .بخورم خوامیحاال من دنده م لعنتی!

 اندازه اش چطوره؟ ،یخورباید بنه، ن یلباس اجاره ا هی یتو _

 : گفتم

این قضیه ای که  و برم.ماده شم آکامل  دی. حاال بافرستم ی. برات االن عکسشو مهیعال _

 گفتی و رای گیریا، خب... خیلی عجیبه! به هرحال دوستت دارم. خداحافظ.

بخش  نکهیا دیبه ام .مو زدم یدوباره اسپربعد و  زدهبه موهام  گهیسنجاق د چندتا

 بایعکس(  و تقر یو برنامه برا تی)سانترستیپ یموزشآکه با کمک از برنامه  یکیکوچ

و موهام رو  شن پیسرم ک یموفق شده بودم که بذارم سنجاقا رو ،پوند سنجاق سر شیش

 دنیرس یخوب به نظر م یلحظه ا یحداقل برا .خوب نشون بدن

 که در رو زد، مشتاقانه بازش کردم و گفتم: یوقت

 .دمیتو، اطراف رو بهت نشون م ایب _

ن قراضه رو به پاتماآ نیو خوشحال بودم که مجبور نبودم که ا رو دوست داشتم پارتمانمآ

 هیقض نیانجام دادن نبود و هم یبرا یزیغذا. چ ینشون بدم، ستاره طلوع جهان یلو انیدرآ

. به کاسه قرمز ادیبه نظر م یفکرو تو سرم انداخت که اون چه قدر تو کت شلوارش عال نیا

 بودم چشم دوخت. دهیخر ایتالیتو ا یکه وقت یدرخشان چلچراغ

 ؟یغذا بخور زیکه تو ون ینی. عاشق اباستیز _

 :گفتم

خشن  یلیخ خیدرباره تار یادیز یزای. چادینم ادمیمن فقط دو روز اونجا بودم. واقعا  _
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 ،بود یعال دهیسالم بود ا ستیب یکه به نظرم وقت دمیدستبند طال خر هیگرفتم.  ادیاونجا 

و  ارمیب یسوغات یو نتونستم برا ستیاز جواهر ن کهیت هیمثل  چیز زیاد مفیدی اون یول

خطر  یمطمئن هستم ب نکهیبا ا یسر صحبت باز کردن خوبه. حت یکاسه حداقل برا ...کاسه

 !ستین

 انداخت گفت: یلُخت من م یپاها یکه چشماش رو یحال در

 .نمیرو بب ییکه اون خلخال طال ستی. برام مهم ندونم ینم یزیمورد چ نیدر ا _

 هیفقط این کنه.  فیبا من الس بزنه و ازم تعر تونست یو سرمو تکون دادم.  نم دمیخند

 تونستم یدرست مثل من که نم کنه. یبهش کمک تونست ینمد و بو یعیطب تیجذاب

کردم تا قوزک پام رو نشونش بدم و  فرو متوق میناگهان لیم دربرابرش مقاومت کنم.

 گفتم:

 .میبر دیبا _

نشستنش جا به جا  یباز کرد. به طرفش رفتم و خودم رو برا مون رو برا نیماش درب

بدن  یبود که به گرما بیچه عج .حق شد، متوجه شدم که چقدر گرمهبه من مل یکردم. وقت

 بعد واکنش نشون داده و میبدن ستمیبود که س نیباشم. مثل ا کینزد گهینفر د کی

ه ام به راه افتاد نهیتو س یمسابقه بزرگ هیکه انگار  ،رو تو بازوهام احساس کردم یلرزش

 بکشم. یرومآو  قیعم ی. خودم رو مجبور کردم که نفس هاباشه

 :گفت

 حالت خوبه؟ _

 لمیبار هم تو ف هیکه  یمانیمثل تنفس زا یحرکت هیکه من داشتم  هیقض نیمتوجه ا احتماال

و دراز کنم و صورت و دستم ر نکهیا یفقط برا شده بود. اونم دادم،یبودم رو انجام م دهید

 دستش رو لمس کنم.

 :گفتم
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 !فکر کنم م...یعصب کمیخوبم، فقط  _

 گفته بودم که نگران نباش. ؟یکه برات فرستادم رو نگرفت تکستی _

. ینبود اونکارو کن ازی. واقعا ندمیبودن که تابه حال د ییگال نیگال رو گرفتم. قشنگتر _

 یهرکاربرای حاال  اینکارو کنی، متقاعد کردن همکارام یبراالزم نیست  ...که نهیمنظورم ا

 رفتن. رونیمثل ب ،میدیانجام م میدار که

که تو از گال خوشت  کردمیاصال به متقاعد کردن همکارات فکر نکردم. فکر م !بهیعج _

 .ادیم

 :گفتم

انقدر خوب  چکسی. هیچرا اونا رو فرستاد دونم یواقعا. فقط هنوز نم خوشم اومد _

 .ستین

 گفت: طنتیش با

 باشم.من  دیشا _

 .یبه من هشدار بد یحرکتا رو بزن نیا نکهیقبل از ا دیاوه خدا، بازم از اون نخ دادنا. با _

 با خنده گفت: انیآدر

 که هستم.  هیزیچ این کنم. یکمک تونم ینم _

 .رهیگ ینم یخودشو جد یلیکه خ دمیفهم پس

 کردم: موافقت

 قبال برام گل نفرستاده بود. چکسیه _

 :گفت

 .یرفتیم رونیاشتباه ب یدماآما با پس حت _

 :گفتم

 تونست ی. نمشهیسال پ هیمال  میدوست پسرم که با هم به هم زد نیخرآاحتماال درسته.  _
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رو تحمل کنه.  کردم یصرف م ممیبا ت متوسعه برنام یکار و برا یرو که برا یادیساعات ز

کار بود. اگه اون تا حاال برام گل  نیبهتر یسون نبود، ولآپس من تمومش کردم. 

 !شدمیسرپا م وبارهحتما شوکه و د فرستاد،یم

 گفت: انیآدر

 تله اس. هیبه نظر  _

 :گفتم

 مونترئال چطور بود؟ _

و  رفت شیپ یبه خوب ییغذاهاش معرکه اس. بازگشا .بود. من عاشق اون شهرم یعال-

به خوب در عرض چند ساعت انجام شد و ما صفحه حبه راه افتاد. چندتا مصا یخوب تیجمع

 .میرو گرفت یاول تو مجله مل

 .یکنیم یبا ساعتت باز یچون دار ه؟یخب مشکل چ _

 !؟یچ _

به اندازه  در این مورد که البتهم،یخورد یبا مادرم ناهار م یمثال، وقت .یکن یم یقرار یب _

. درست مثل یزدیحرف م یجد یلیخ ... توبه هر حال !نکردم یذرت خواهازت مع یکاف

 هیکه  فهمم یم ،یخوریوول م ی. پس وقتیکنترل کن یدستات رو به درست ینتون نکهیا

 .ستیوسط درست ن نیا یزیچ

 ؟یکن یکار نم یزیچ نیهمچ ای ییپرونده جنا هی یکه تو یمطمئن _

 :گفتم

 . مگه نه؟گمیدرست م یول کنم، ینگاهشون م ونیزینه بابا، فقط تو تلو _

 :گفت

 .هیعال زی. همه چستین یمشکل _

 شتاب گفتم: با



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 45 این کتاب رایگان است

 

 ؟و... هیعال زیهمه چ و... _

 اونجا بود. میدوست دختر قبل _

 :گفتم

 نه؟یها، پس به خاطر اآ _

 بهم برگردیم.که دوباره  خواست ی. منمشیبرم اونجا بب نکهیانتظار نداشتم به محض ا _

 !؟یخوایتو هم م _

 بهیغر هیمثل  .خودمو عالقه مند نشون بدم خواستم ینفسم رو حبس کردم. نم ییجورا هی

 باشه. یکه حتما بخوام جوابش منف ستین نیکنم، البته به خاطر امی تظاهر 

 طور واضح گفت: به

 برگردم؟ دیبا یرابطمون بار اول جواب نداد. واسه چ _

 :گفتم

 ست؟یدر کار ن یشانس دوم _

 نداشتم. یو من با انتظاراتش همخون داشت که با من بگذرونه یاییرو یفکر زندگ سایآل _

اون بخاطر خانوادم فکر می کرد که یه صندوق بزرگ از اعتماد اونام و اینطوری می 

 خواست که هر کاری دلش می خواد انجام بده.

 :گفتم

که تو رو  یگفت اینتیتو به س یول ه،یفضول دونم یننداختن؟ م رونیمگه اونا تو رو ب یول _

 داشته باشه. تیواقع ادیبه نظر م که... ادیو به نظر م انداختن رونیب

 هاش رو باال انداخت: شونه

 !ستیدر کار ن یصندوق اعتماد ...آره، پس _

 به شونه اش زدم و گفتم: یتحت فشاره. سقلمه ا دیرس ینظر م به

لوس ننر  یجفت بچه ها هی ...ندارم. به ما نگاه کن از اینایی که میگی رو دونه هی یمنم حت _



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 46 این کتاب رایگان است

 

و دانشگاهت رو مثل من  یتو، نوجوان نکهیا رازیامرار معاش کار کنن به غ یبرا دیکه با

 .یخراب نکرد

 ممنون. _

 ؟یچ یبرا _

 .رونیچرا منو انداختن ب یدینپرس نکهیا یبرا _

 ی. فکر نممیشناس یکه همو م ستیوقت ن یلیخ یمن فضولم، ول .نداره یبه من ربطاین  -

 .یباش هیریراه خ یبا من تو یکه تو بخوا کنم

چون ناخونات گاز  ؟یترس یم یاز همه از چ شتریتو ب ...نمی. حاال، بگو ببحق با توئه _

 .... من فقط توجه کردم چونخجالت زده نشو کنه،ینم تمیاذاین گرفته ان. 

 گفتم: یشوخ به

 ؟ی( هستییکایامر ییجنا الیسر کی)نام لریتو مجرم پروفا _

شده  کورینقص و مان یب یناخون ها شناسم،یکه م ییمردا و زنا شتریکه ب ییچون از اونجا _

 انگار که هیو دستات مثل زمان یپوشیخوب لباس م ،یریگیدارن. تو هم کنارشون قرار م یا

 سال دوم. یینها یهفته مونده تا امتحانا هی

 گفتم:

فرستاد تا  ستیپنوتیه هی شیمنو پ ،شونزده سالم بود یوقت تاینی. سهیعادت بد نیا _

مشاوره و  شیتلفن همراهم رو گرفت و منو پ یکار نکرد. حت اینکارو تموم کنم، ولی

م به تن و بدنم ب گرآ یدرست ناخون رو از چشمه ها یدرمان ها ایشناس فرستاد روان

 نقص کنه. یب ختردیه به  لیامتحان کرد تا منو تبد یزیهرچ زدن.

 :دیپرس

 نقص باشن؟ یب توننیگفته که همه م یک _

 !یبرنامه مادرم رو نگاه نکرد چوفتیواضحه که تو ه _
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بهم اجازه  ی. اون حتبود آشپزمون. اون کردم ینگاه م یمبیبچه بودم با خانوم تر یوقت _

اوه... بزنم.  سیقاشق ل یکردن مخلفات از رو کسیرو بعد از م کیک ریکه خم دادیم

 بود. نیبهتر

تولدم  کیک یشکالت براکه من اصرار کردم  یسال وقت هیداشت.  یکم یآشپز ما چرب _

 جذب شه.رو هاش  نیتامیو و بریسبز گذاشت تا ف ایبذارن، اون لوب

 :دیخند

بزرگ شدم  یوقت نیهم یبود، برا یسیتولد مضحکت مبارک باشه. آشپز ما انگل !یوا _

 شهیتو انگلستان هستم، هم ی. جالبه که وقتمیرو داشت زایچ نیو ا سیگوشت و سوس یپا

که آشپز ما برامون  یروش .خورم یراه م یو داغ تو کنمیم دایفروشنده پ هیکلوچه رو از  هی

 .کرد یاستفاده م

 گفتم: یشوخ به

 با خدمتکارا مبارک باشه. تیخاطرات کودک ...اوف _

 :گفت

 از تو جلوئم. یکیپس من  خت،ینر ایتو دسرم لوب چوقتیاون ه .خب رهآ _

 :گفتم

که  یمضحک یزایچ یبگم. متاسفم  برا یزیچ نیچیکه هم ستمین یقو ادیمتاسفم، ز _

 !دوست دختر قراضه هی. مثل داشتن وفتهیبرات اتفاق م

 :گفت

 ؟یکنیم ی. چرا معذرت خواهستیتو ن ریتقص _

 چون مزخرفه. _

 گفت:

مادرت  چون ،یچون پولدار ،که نسبت بهت ترحم داشته باشن یکنیتو مردم رو قبول م _
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 پولداره؟

 از همه. شتریب ، نود و پنج درصدمیدارم. بذار بگ ازیامت نایاز ا شترینه. من ب _

 :گفت

 ،که کارشون رو انجام بدن میو بذار خوب و بد وجود داره یزایکه چ میقبول کن ایپس ب _

 .میبد هدر بد یزایحرف زدن درمورد چ یکه وقت عصرمون رو برا خوام ینم

 یمزه مزه کنه. برا خواد یکه م یزیگفت که انگار شبمون ارزشمنده. چ یطور انیآدر

 بگم. یچ دونستم یسرم رو تکون دادم، واقعا نم نیهم

 :گفت

تو  یبگم، ول خواستم ی. در واقع مگفتم یم یزیچ هی دیبا .یرس یتو فوق العاده به نظر م _

 .یرو شروع کرد ایتالیو صحبت درمورد ا یکاسه به من داد هی

 :گفتم

 !نیی. دستا پایرس یبه نظر م باتریو تو هم ز هیخوب یلیخ یاون کاسه  _

صندوقدار هستم که شانسش رو داشتم که بهم  هیکه من  یکردیهمه تو فکر م نیو با ا _

 کنه. یسر دکترت رو بازتا نقش دوست پ یپول نقد بد شنهادیپ

 یبود که تا حاال انجام دادم. وقت یکار نینبود. احمقانه تر ،که داشتم یزمان نیاون بهتر _

منه.  ریتقص ست،یاون ن ریهست. تقص یحالت کودکانه و آن هیفقط  رسه،ینوبت به مادرم م

اندازه وحشت  نیهم من به ا دیو شا یرسیبه نظر م یعال یلیتو خ نکه،یبدون توجه به ا

 نداشته باشم.

 ناخون هات. چارهیب _

روغ گفتم و شرط رو بگم که د اینتیکه به س ستمین نیدنبال ا عادت کردن. من گهید _

 تیو مسئول کنمسال رفتار بزرگ یه وقتشه که من دور و برش مثل یول ،مضحکانه ببازم

 .رمیاشتباهم رو بپذ
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 !ستیتو ن ریتقص یکه حت دونه یم ییزایاون تو رو مسئول چ _

ه باشم تا بتونم موهامو داشت یو درمان ژاپن یلیانفجار برز هی دیمن با ا،یمثل موهام؟ خدا _

 . بعدش میتونم شبیهش باشم! این پند زدست!درست کنم

فرش قرمز  یبرا دیبا گهیما د نی. همچنیعوضش کن ستین یازیمن که خوبه. ن یبرا _

 .مییما ی. خط بعدمیماده بشآ

بارم  نیاولاین  .میفرش قرمز قدم گذاشت یشد و ما رو کیرو نزد ادهیما به لبه پ نیماش

 که یوقت ، اونم برایروزا بودم نیتو ا مانممای مورد عالقه  کیبودم شر کیکوچ یوقت. نبود

 . ادیب یماِ یها زهیجا یبرا خواست یم

 .ادیم ادمی این جمله "نگو. یزیفقط لبخند بزن و چ"

 انیلبام داشتم. آدر یرو یلبخند مصنوع هیمن  میریبگتا عکس  میکه توقف کرد یوقت

کرد. متعجب  یگفت و منو به عنوان دوست دخترش معرف هیریدرمورد موسسه خ ییزایچ

که اون منو  کردم یمهمان فکر م ایدوست  هیشب یزیبه چ شتریشدم و بهش چشمک زدم. ب

 احمقانه لبخند زدم. کردم وانگار اشتباه  ی. ولاونطور معرفی کنه

بود. همونطور که از  ینقره ا یمشک ناتشیکردن که تزئ ییما رو به سالن هتل راهنما داخل،

برند  و دیسف راهنیبا پ مانما ز،یسر م. کردمبلند دستم رو  م،یکرد یحرکت م تیجمع نیب

بزرگ بود که  ی. به قدراومد رونیبدون شک از شونه باال رفت و با دامن بلند ب و،یوالنت

 عرض اتاق رو باهاش اندازه کنم. تونستمیم

 لب به من گفت: ریز انیآدر

 شجاعت داشته باش. _

 .دمینفسش به گردنم خورد، لرز یوقت

 :گفتم

کردن من  بیمهمه شب رو با تعق یلیمطبوعاته. خ یهمراهاش برای اون با  همه  _
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 بگذرونه.

بدم، سرمو باال اوردم و به چشماش نگاه کردم.  نانیاز اون به خودم اطم شتریب نکهیا یبرا

 دفعه نشون بده. دستش رو دور کمرم حلقه کرد. کیگذاشتم که ترسم رو بعد 

 .از این شتریداستان خنده دار بشه، نه ب هیقراره  حرکاتم رو دنبال کن، _

افراد  زد،یپرسه م یکیدر اون نزد شیدستار شخص ،مردم احاطه شده بود نیب اینتیس

 انی. آدراون مجبور بود که همش در حال فرار باشهزاردهنده بودن و آ امانمم یمشهور برا

 به سمتش رفت و دستش رو دراز کرد. میمستق

 :گفت

 .میدیما دوباره همو د _

دستش رو  ای تکون نداد. گهیبار هم چشماش رو به طرف د هی یبه خاطر اون، حت اینتیس

 تکون داد.

 باز شد و گفت: انیدرآ شین

 ی. مطمئنم که دوست دخترم رو منیخوشحالم که شما سخنران امشب ما هست یلیخ _

 .نیشناس

 مامان گفت:

 ؟یواقع شینما یبرا یشوخ هی ؟این دقیقا به چه معنیه! ...درواقع _

 و ادامه داد: دیرو باال کش دماغش

 !چه قدر زشت _

زوج  هیکه قضاوت کننده بشم. ما فقط با هم  خوامیم. میستین یواقع شیما تو نما نه، _

که از  میخواست یواضح دختر شما هستن. ما هم مطور ب شونیا ...نی. جدا از امیهست یعاد

 هی نی. بنابرامیرو بشناس گهیتا بهتر همد می( خارج بشتیمشهور یداستانا نیرادار )ا

. میدکتر بودم درست کرد هی ،صاحب رستوران یبه جا نم نکهیاز ا کیداستان کوچ
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از اسم  ایو  دیاسم متفاوت سفر کن هیبا  دیتون یکه چه قدر راحت م دیدون یمطمئنم که م

 !دیناشناس موندن استفاده کن یمستعار برا

داشت و از  یگاهآداره و از شهرتش  تیمادرم چه قدر اهم یشغلش برا نکهیاز ا آدریان

 !کف بزنم تونستم یممن  د، گفت وبر یدادنش لذت م بیفر

 مامان گفت:

 ؟یو به دخترم دروغ بگ یدکتر بش هیکه تو قرار شد  نهیمنظورت ا _

 گفتم: من

و به نظر  کنهیم ت. اون کامال ازم محافظمیبا هم روراست بود انیمن و آدر !البته که نه _

و  میترو تا امشب نگه داش هیقض نی. ما امیجت از صفحه جامعه جدا هست هیکه ما مثل  ادیم

 م!یعصب یاگه بخوام صادق باشم، کم

 گفت: اینتیس

 . نمیآه. بذار ناخوناتو بب _

توی دستش دراز کرد. دستم رو به طرفم دستشو  انگشتاشو نمایشی گاز گرفت و بعد

تو یه بعداز ظهر با هوای گرم با انگار  اون با زبون لباش رو لمس کرد. بطوریکهو  گذاشتم

بار  هیاین  هرچند کهملکه در حال چای خوردنم و بعدش مست می کنم و گند باال میارم! 

 گهیداستان د هیاون  یول با این حال... هشت سالم بود،که تنها   یوقتاونم اتفاق افتاد  نیا

 اس.

 صورت خودکار گفتم: به

 .دمتیدوباره د . خوبه کهیرسیبه نظر م یدوست داشتن _

 نقص گفت:  یب یلبخند با

 .نوئهی( والنتییایتالی)برند ا نیا _

 .کردم یفکرشو م _
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 کرده؟ یلباس تو رو طراح یآه، ک _

 صراحت گفتم: با

اش رو پرداخت کنم و برش  نهیدوشنبه هز دیاجاره اش کردم با !ندارم ینظر چیه _

 گردونم.

 رو داشت. دنشیسکوت کرد، که البته ارزش د شوکه و ماتموقتا  مانما

 تر کرد و گفت: کیمنو به خودش نزد انیآدر

و این  میبر دیما با یول ،هستم بعدتون یو مشتاقانه منتظر سخنران متونیدیخوبه که د _

 .میبزن یدور هی اطراف

 خوش آمد بگه. رهیمد ئتیه یاز اعضا یکیکرد تا به  ییراهنما زیم نییبه سمت پا منوبعد 

. مردم میکرد و شروع به صحبت یو خودمون رو معرف میرفت گهیبه گروه د یاز گروه ما

 | گفتن: یمهربون بودن و فقط سه نفر از اونا بودن که م

 !؟یستین اینتیاوه، تو دختر س _

 :گفتمیم شهیمنم هم که

 !تنها بچه اش ...بله، درواقع _

  زمزمه کردم که انیخوردم و در گوش آدر گویمقدار م هی

 "امتحانش کنه. دیبا "

 :گفتاونم 

رو تحمل کنه. برام  زیتونه گشن یهستم که نم ییاز اونا یکیدستوالعمل منه. خود من  نیا _

 .دهیمزه صابون م

 !اسخوش مزه  یلیخاین  یول _

 :گفت

تمام غذاها رو  تنی. حاال که ما پاورپومیسر به بار بزن هی دیبا دیمن. شا یبرا البته نه _
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 .مینیبش ای. بمیزنیحرف م موردشون می تونیم م،یدار

 زیم یکه رو یبه کارت .دیکه کنار خودش قرار داشت کش یزیبه سمت م رو منآدریان 

 اشاره و زمزمه کردم: دادیرو نشون م یا گهیافراد د یاسام

 !میهست مانمبا ما زیما سر م _

 یگل ها رکانهیکه به صورت ز ییجا ،پرتاب کرد زیکارت ها رو برداشت و وسط م اون

خرناس  یکردم خنده ام رو قورت بدم، ول ی. سعکردن یم ییهنرنما زیوسط م ینیتزئ

 .دمیکش

 :گفت

گروه  هیکه به  مونه یم نی. مثل اخندنیبهم نم چوقتیکه اطراف من هستن ه ییزنا _

 بخندن. یرکیرزیزت شد کوریمان یو همه با ناخونا یخاص برس یاتیمال

 :گفتم

رو پرت  یزیچون اگه چ ،ادی. خوشحالم که ازشون خوشت مدهیمن جد یخب خرناسا _

 تو اون مورد بکنم. یکمک تونم ینم ،یکن

 :گفت

 !یتو خودت رو با مامانت نگه داشت _

 )باال مقام ها( .یهست انیاژدها نیممنونم. تو قاتل ا _

تو رو شکست  نکهیبذارمش که بتونه درکش کنه. نه ا یریکردم تو مس یسع !یبه سخت _

 ی. ممیخودمونه محافظت کن نیکه ب یاز موضوع خصوص تالش کردیم تاما  دیشا یبده، ول

 کنن؟ یم تیمورد شکا نیا از شهیمعروف هم یادمآکه  یدون

 .یو درخشنده بود ی. تو به هر حال عالزنمیحدس م _

 .یکنیبه من م یلطف هیپس  _

 :گفتم
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 بله _

 گفت: انیآدر

 . خوشم اومد.دیترد یاوه، چه ب _

 .ه بودشد رهیت چشماش

 :گفت

 اون بشقاب رو بردار. _

 کردم. کیرو برداشتم و بهش نزد لیآج یلغزنده حاو یبلور ظرف

 ادامه داد:

و چرت و  زننیو همه الف م گهیم یکیتبر کنه،یصحبت م کروفونیکه تو م یهرکس ...حاال_

 یبا غذا یبرعکس، ول یباز هی. مثل بخوریم لیآج هم می تونیم درعوضش ما گن،یپرت م

 وعده. انیم

 شوخ گفتم: مهین

 !دارم ازین یشتریب یالیکنه. پس من به آج یآه، مامانم قراره بره که سخنران _

که مردم مشغول  ییجا و در برداشت زیم یبشقاب رو از رو هیجاش بلند شد،  ازآدریان 

 کرد. لیکاسه رو پر از فندوق و آجبی توجه به اون ها صحبت بودن و 

 گفت: انیآدر

شمارش  شیتا نما ای. بکننچراغا رو خاموش میخوان . اونا می. ما آماده ابفرمایید _

 میتون یم با این حال.... س و تا حدی کسل کنندهزند یسخنران یه فقط .مییمعکوس بشمار

 .میبشهم  یضلع غرب یالیباعث کمبود آج

 :گفتمو  دمیخند یرکیرزیز

سرگرم  یلیخ ،یبود مهمراه مان،ما زیجوا شینما یکه رفتم برا یاگه موقع ؟یدون یم _

 .شدیکننده تر م
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 پوزخند گفت: با

 .میافتاد یو تو دردسر م میجرم بود کیاونوقت ما با هم شر _

 شد. یدرونم، زنده و واقع یصورتم پخش شد و گرما یرو لبخند

 :دیپر رونیدهنم ب از

 .ادیازت خوشم م _

 ممنون. _

 !زود بود یلیمتاسفم، خ _

 :گفت

. میحساب شد ی. انگار که بکردم یکه من فکرشو م هیزیچ نیچون ا گه؟ید بود دوستانه _

 .یمن پوشش داد یرو برا نجایمادرت پوشوندم، تو هم داستان ا یخودمو برا تیمن هو

یه دوست دختر تو لس آنجلس  "وقتی بهش گفتم که  من مضطربِ دوست دختر سابقِ 

 درسته؟ م،یبا هم دوست باش میتونیپس مفکر کرد که دارم واقعیت رو بهش میگم.  "دارم

 یلیخ ، ولی. چقدر جذاب بوددیرس یبه نظر م تر متفاوت میبود دهیکه همو د یبار نیاول از

 کیجِِنت زهیاشاره کنم که برنده جا نیدوباره به ا نکهیا ای ادبانه بود که بهش زل بزنم یب

 شده. فقط سرم رو تکون دادم.

 :گفتم

 .یدار اتیمهمون یتو یخوشمزه ا یالیخوشحال بشم که دوستت باشم. تو آج فکر کنم _

 :گفت

رو از  میانجام بد میخوا یکه م یکار میو دار میهست یمهم یما االن تو سخنران ...سیه _

 .میدیدست م

دو ساعت  تا همون کار رو انجام بدم. کردتو دهنش بود به من اشاره  لیآج هیکه  یحال در

 . میها حفظ کرد ویدیشو و و دیرو درمورد سخنران ها و اسال یبعد، ما گزارش
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کرد  یمال تیحما قایفرآچاه تو  کیکه از  یدر مورد اون روز مانمما یسخنران نکهیقبل از ا

 ایکن یکرد، که تو فیرو تعر یدفعه داستان نیامامان . میخورد لیجآتموم بشه، ما دو نوع 

چه  که کجا ادینم ادشی یاون حت نکهیو متعجبم از ا بوده مباوهیز بود. مطمئنم که قبال

 اتفاقی افتاده!

 یمعرف مانمبه ما زیخودش رو کنار م نکهیبعد از ا یوقت !ار دست زدبه من دو ب انیآدر

 ی. نوک انگشتاش، تماس پوستش رودیکشکرد، انگشتاش رو نوازش گرانه به گونه ام 

 کنه.  دنیشروع به لرز پاهامو  وفتهیپوست من، باعث شد که قلبم به لرزه ب

من کار و ! خواستمیم ،ترسوند یمنو ماز طرفی و  کرد یکه مجبورم م ییرویمن اونو با ن

برنده شدن هم  یبرا دیگذار جد هیسرما هی .نجات دادن خودم داشتم یخودمو برا یکاسب

 نداشتم. انیراجب خودم و آدر لیتخ یبرا یوقت گهید و با تموم این ها دارم

شده بود دوباره  داریکارم تمرکز کرده بودم که بدنم که از خواب ب یرو انقدراوه، لعنتی... 

هم بود، تماس دستش که کوتاه  نیو اول دمیکه اونو د یتا زمان ! اما فقطبه خواب رفته بود

  !ام رو نابود کردهه تیو الو ریرو تسخمغزم 

هر  ستمیبود که س یاونقدر ، این حساطرافم احساس کردم در از شهوت رو یموج

 . شده رهیتهم  که چشمام  دونستم ی. مدمیسیرو از کار بندازه. لب هام رو ل یوتریکامپ

ممکنه  یکی نیشد.  ا جادیا یتماس لمس نیدومبعد... و  جا به جا شد شیرو صندلآدریان 

کار  نیکه ا یگذاشت. وقت بشیج یتلفنش رو چک کرد و دوباره تو ! بوده باشه یکه اتفاق

بود که  ی. جرقه اش طورنداخترونم خراش ا یرو انیپشت بند انگشت آدر ،رو کرد

که به من دست زده بود و شهوت  ییو از اونجا کرده یباز تیپوستم اسک یرو یکیانگار 

 و ناله ی آرومی از دهنم درومد. ود، به راه افتادمه کار افتاده ببدنم ب

 ...مممم _

  !نیمثل ا درست
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که از خودم  ییصدا دی. شادیاز آبش رو نوش یو جرعه ا دیدستش رو عقب کشآدریان 

بهتر بود که  و از حد قدرتمند بود شیورده بودم اونو ترسونده بود. تماس دستش بآدر

 دست از لمس کردن من برداره. 

 رچون کار من د بهش فکر نکنم. گهیجعبه بذارم و د هی یاون احساس رو تو تونستم یم

زمان بدی برای تصمیم گیری و توجه به نیازهام انتخاب کرده و حد تعادل بود و بدنم 

 شروع به فعالیت کرده بود!

 ریکه ز یدر حال آدریان و میگفت یم گهیجوک در گوش همد .خوش گذشت ،عصر ی ادامه

 مشغول خوردن شام بود.  یبا فروتن زدیلب غر م

تموم شدن بعد از  .در حال سوختن بودپام،  یلمس دستش رو ی هیسا یجا هم هنوز

 شدیم دهیشهر که از کنار پنجره د ینور چراغ ها منو به ساختمون برگردوند.  اون ،مراسم

 شدن.  دیناپد

پرتم کنه و  یصندل یو رو رهیدستمو بگ خواست یداخل دعوتش کنم. دلم م به خواستم یم

 نفس نفس زنان منو ببوسه.

برای و دستم رو  دمیمشتاق شدم، به طرف درب چرخ کمی. میگفت ریشب بخ فقطولی 

م، چندبار رختخواب تنها بود یکه تو ی. وقتکرد ینم مبلند کردم، اما اون نگاهخداحافظی 

صحنه  چیبچرخونمش، هنداشت چندبار تو ذهنم  یفرق . لعنتی!اون صحنه رو مرور کردم

 درش وجود نداشت. یکیرمانت
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 فصل ششم  

 × انیآدر× 

 یشامل زمان نیو ا بود که تا حاال داشتم یکوکاریجشن ن نیجشن، سرگرم کننده تر اون

که  نیبهتر از ا ی. چکردن یسال قبل برنامه اجرا م یدِ سولِ رکیکه گروه س شدیم

  رفتن؟ یآکروبات باز ها از طناب و حلقه ها باال م

 مخلوط لیکاسه آج هیبه همراه  دریبا کالرا را و تفسر کردن همه چی زیگزارش طعنه آم

 . دیوونهصبر کنم تا حرفاشو بشنوم تونستم ینممن  . اون باهوش و سرزنده بود وعالی بود

 خودم خفه کنه.  یدنیبود منو تو نوش کینزد

 میما تصمخب...  یبود که بذارم بره خونه، ول نیا کردم یکه بهش فکر م یزیچ نیآخر

ه( یجنس یرفتار ها یبه معن تسیبنف ای ای)خوباشیکه فقط دوست بدون خوب میگرفته بود

بدون  زیبودم که همه چ دواریو ام سرگرم کننده بود. اون ومدی. ازش خوشم ممیباش

 بره. شیبراش پ یمادرش به خوب

نجلس آکه، هنوز تو لس  ی. در حالنمیبود که کالرا رو دوباره بب نیا خواستم یکه م یزیچ

روز بعد از جشن،  هیرفتن به رم هنوز فرصت داشتم. پس،  یبرا شتریبودم. چند روز ب

 . زنم یبهش زنگ م

 یزن چیه یرفت. اغراق نبود که بگم تا حاال برا ریغامگیپ یتلفنش سه بار زنگ خورد و رو

قطع  ، بخاطر همینیچه شخص ای یبزرگسال، چه حرفه ا هینفرستاده بودم. به عنوان  غامیپ

 خواست ی. دلم نمکه با هم بیرون بریمکه صداشو بشنوم و ازش بخوام  خواستم یکردم. م

 و رفتار کنم. بذارم امیجوون و تشنه پچندتا پسر نو هیشب

 یو منتظر کس دارم برسم میکه االن تو زندگ یگاهیشدت سخت کار کرده بودم تا به جا به

همون لحظه بهم زنگ  اگه .وفتهیکال مسیتلفنش به عنوان م یرو مشمارمطمئنا هم نبودم. 

 . کنمینزنه، تمومش م



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 59 این کتاب رایگان است

 

کتاب  هیو  ه،یریرو به اجرام، خ یونیزیرستوران هام، برنامه تلو، کامل داشتم یزندگ هیمن 

. به ارمیبه دست ب یتو هر زمان رو رو که بخوام یهر زن تونستم یم عالوه بر این،معامله. 

نبود که بتونم دور  یراه چیکه تلفنم رو جواب نداد راه نداره. ه یکس یظاهرا برا نکهیجز ا

 کنم که با کالرا ارتباط برقرار کنم. یسعو  و برش باشم

حال، داد و  نیراه کارم، تلفم زنگ زد. جواب دادم، اول فکر کردم که خودشه. با ا مهین

 سیاومده بود. رئ شیپ یمشکل هیرم  یول شد. تو رستورانم تو تو گوشم ایتالیا یتو ادِیفر

به طور خالصه، بعد...  و چیه انیروم کردم تا بفهمم جرآ یبخش اروپا رو به اندازه کاف

به فرودگاه  ،یدوش فور هیاز  د. بعتصمیم بر این شد که یک روز زود تر به رم برگردم

و از  رفته بود م چون خواهرش در حال زایمان بود،آماده باش یمایزنگ زدم. خلبان هواپ

بود  نیا ،که بود یخوب زیکنن. چ نیگزیرو جا یکیتا  دیکش یدو ساعت طول م طرفی هم

پشت دکمه اونم  هوا باشم یبود که دوباره تو خوب رو داشتم. مینامه خلبان یکه من گواه

 کنترل. یها

 "انجام بدم نکارویا شتریب دیبا"که  کردم فکر

 م روکه رستوران ها و تعهدات یوقت !و قدرت ییاز لذت شدم. تنها زیلبر یاز حس آزاد و

 .دمیکش ی. آهدر حال پرواز بودم یادیداشتم، زمان ز

و به سمت  بگیرم یشه، چند هفته مرخصبپخش  مالیفصل اول سر نکهیبعد از ا دیشا

 . کنم خودمون پرواز ابونیخ

زده. خنده  رجهیش نییبه پا کیکوچ صخره هیرفتن بود. انگار از  یرآبیمشغول ز تیک

وقتی تصور می کنم که توی اون تعطیالت و خارج از تعهداتی که دارم، تنها نیستم،  داره.

 خوشحالم می کنه.

و کلمات هوشمندانه  یقهوه ا یفرفر یبا موها زن خاص هیزن با منه.  هیکه  کردم یم فکر

جواب نداد. سه ساعت بعد تو پرواز،  شیلعنت یخاص که به گوش ی. زنکنهیکه استفاده م یا
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که تماس  یاسم کس تونستمی. اما نمدیلغز شیصفحه نما یزنگ خورد. چشمام رو میگوش

 کردم یم تیرو هدا مایکه هواپ یتا زمان تونستم یبخونم. نم خلبان نیکاب یگرفته رو از رو

 .رمیگرفتم که اگه شانسش رو داشتم بعدا تماس بگ میجواب بدم. پس تصمبه گوشی 

. ارمیتراستِوِرِ فرود ب یپارتمانم توآتا تونستم خودم رو تو  دیساعت طول کش شونزده

و  یابونیخ یکافه ها و بار ها و غذاها .زدیبهم چشمک م ایسانتا مار اتزایپ یباال کیتراف

 خسته بودم. یلیاما من خ... صحبتا

 یگرفته بود. االن تو روموین تموم و سروکله زدن با آشپز سابق یونیزیو برنامه تلو پرواز

 یمن هنوز با لباسام رو ،تلفنم زنگ خورد یبودم. وقت دهیو من هنوز نخواب رم صبح بود

 تختم نشسته بودم. 

. ریغامگیو پگرفتمش و گذاشتمش ر دهیناد یول رو نشون میداد،قبل از ظهر  کمی ساعت

صفحه  یرو یادیز یامایو دوش گرفتم. پ دمیکش رونیرو از تخت ب دمچند ساعت بعد، خو

هم  یصوت امیاونا از دفتردار اروپا، پائول بود. دوتا پ شتریب کرد،یم ییخودنما میگوش شینما

 !نجلس ساعت سه صبح باشهآتو لس  دیاالن با داشتم. از کالرا

ساعته رو صورتم رشد کرده بودن  یکه س ییشایگذاشتم تا برم ر کریاسپ یرو رو یگوش

 کنم. ویرو ش

 :کالرا

 منم. ،یه _

 و کش میومد. زدیشنگول م یکمی صداش

 میو من رفت یتیه ،یتیکنم، پس ک کاریچ باید که دونستم یو نم یکه زنگ زد دمید _

 اسماشونو بگم؟ تونمیچرا نم سا،یوا ...یلیو ک یلی. هایلی. صبر کن، هارونیب

 یعنیکه  دیرس یاز حد احمق و فوق العاده مست به نظر م شیب کرد.  یزیخنده ر یطوالن

 .دهیم حیزنگ ساعت سه صبحش رو توض هیقض نیا
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 دهیکه بهم ا یبدجنس یلیتو خ .چشام باز شد یمشروب خوردم و کم کمیبه هرحال،  _

 .یکیبل نه،یا هیخب. قض یلی. اوف...خیداد

 :دیخند شتریب

 ادته؟یباهم،  میقرار داشت هیما قبال  _

 .شروع شدو باز  یبعد یتموم شد و رفت رو یصوت امیپ

از  شتریمن ب که نهیبود و مسئله ا بیعج یلیبوق خ یصدا نیکالرا هستم. ا ...کیبل ،یه _

داخل، مثال،  یایدعوتت کنم ب خواستم یم. خواستم یم ازت ریدست دادن و شب بخ هی

 یو فکر م میما تو جشن شرکت کرد ...نهیپس، قرار ا! مثال داخل من ... آ،داخل... داخله

 میبخوا نکهینه ا !گهیبا هم د ت وُلخ ...مثال م،یبر شیپ نیاز ا شتریب میتون یکه م میکرد

. من ستین یکاف برام نیاالنم خودم لخت شدم و ا نیچون من هم ا،میاریلباسامونو در ب

 ؟ میخوامیدونیم ...که خوامیفقط م قرار بذارم. ای امیب یرابطه احساس یباهات تو خوامینم

 .یعالمه لمسم کن هیتو... توسط تو لمس بشم. 

 دوباره قطع شد. امیکرد و پ یزیر خنده

داشت بهم  شیکه از سر مست یمسخره ا یمعامله  نیکه به ا خواست یدلم م یلیخ

که کاش  کردیرزو مآوجودم  از گهید کهیت هی یول ،تا سر حد مرگ بخندم داد،یم شنهادیپ

  .چشمامو ببندم و تصور کنم تونستم ینجلس بودم. چون مآاالن تو لس 

به  و گذرمیم ،کرد یبهش افتخار م یلیکه خ یاز کاسه ا دارم،یپارتمانش قدم برمآبه سمت 

 . کردیدرست م هیو ساکرده کرکره ها تو اتاق رخنه  نیاز ب دی. نور خورشرمیاتاقش م

. به کشهیسرک م رونیبه ب یپتو دزدک ریبلندش از ز یپا هیتخت ولو شده،  یرواون 

که  ی. وقتبوسمش یو مکنار زده صورتش  یاز موهاش رو از رو یطره ا ،مریسمتش م

 شم.بتخت مچاله  یکه باهاش تو کردمیم یگرم و نرم بود و سع یبازوها نیب شدیم داریب

 !یلعنتـــــ _
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 .رمیرو بگ یزیخونر یانداختم و حوله برداشتم تا جلو ییظرفشو یرو تو غیت

. لبم رو بریدمو  شد حواسم پرت ،بودم با اون احمقانه سکس کردن الیکه تو خ یموقع

و رویا  چشمام رو ببندم کنم یصورتم رو دارم اصالح م یباعث شد که وقت هیقض نیهم

بودم، اونموقع هم تا قبل از  دهیکه شونزده سالم بود انقدر بد پوستم رو نبر ی. از وقتببینم

 .ادیبند ب شخون تا لباس بپوشم صبر کردم نکهیا

آب به دفترم  یبطر هی یکردم. برا یاستراحت هی، باالخره بودن از دو ساعت تو جلسه بعد

 برداشتم و بیس هینه.  ایورزش کوتاه داشته باشم  هی تونمیفکر بودم که م نیتو او رفتم 

خورد و  یزیچ هیدادم. باسنم به  هیتک زیبرنامه هام رو چک کردم. به لبه م همون حین

 گرفتمش.  وفتهیب نیرو زم نکهیو قبل از ا دمیاش شن شهیش زیم یچرخشش رو رو

بسته کارت  یروبان رو! بود زیبرانگ نیبود. تحس رازیپِنفولدز ش ایمشروب استرال یبطر هی

 رو باز کردم.

 !یقالب کیف"

 یتو یحرکات سکس شنهادیکه مست بودم بهت زنگ زدم و بهت پ یوقت متاسفم

 .زادت بهم زنگ بزنآحداقل موقع وقت  ای ببخشدادم. منو  وریغامگیپ

 "کالرا

گذاشتم. به خودم پوزخند زدم. من دوباره به اون  نییرو به همراه تکون دادم سرم پا یبطر

 !زنمیدختر زنگ م
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 فصل هفتم  

 ×کالرا × 

 هیکامال اشتباه بود.  ،یموقع مستتونم  انیزنگ زدن به آدر !کننده بود ریتحق یلیخب، خ

نمونده و خواب  ادشی  رو که گفتم یزیخوشحال بودم که خاطراتم اون موقع از چ ییجورا

صحبت  ینجوریمعموال ا یول ده،یشد یلیخ این افتضاح که دونستم یمونده. به هرحال م

 .کنم ینم

بود که تمام اون پرتغاال و  یکساون چون  ،رو سرزنش کنم یلیها تونمیم منک یاحساس م 

به خوردم  اکیشراب کن یبه جا بعد اونا رو و گرفته بودبرای سانگریا فروت ها رو  پیگر

که  میبودم با سردرد و گوش دهیکاناپه اش خواب یکه رو یو من در حال داد. خوشمزه بود

بود. دو  انیکه تماس گرفته بودم مال آدر ای ن شمارهیخرآ .شدم داریصورتم بود ب یرو

 !ساعت سه صبح قه،یچهار دق یبار برا

آشپزخونه  یدنیاز آب آشام نمیپازل رو کنار هم بچ یها کهیت کردمیم یکه سع یحال در

 هیبعدش درخواست کردن  ارم،یب ادیضبط شده خودم رو به  ی. تونستم صدادمینوش یلیها

از  تیشکا هیبا هم تهش  می خوام یه جا خفتش کنم و دیرس یکارا که به نظر م یسر

 !خوب نبود ادیز شد،یختم م شییخودارضا

 نیبلکه ا ،همچنان در رفت و آمد بود. نه از سردرد و دل دردم ارمیباال ب خواستم یم

 یبچگونه رفتار کردم انگار که به کس یلیبدترش کردم، خ زیموضوع رو که من از همه چ

رو  یساعت چندهمون حین احترام هم گذاشتم. کردم و  نیتوه ادیکه ازش خوشم م

 یبطر هی هم دیکنم. شا یآدم بالغ برم و معذرت خواه هیگرفتم که مثل  میو تصم دمیخواب

 مشروب براش بفرستم.

 ی(، کَث، کار مهیتیفعال و سلبر یزن تی)دختر ا"تیا" یاز دخترا یکیروز، من با  کل

 یتماس برا دئویو بیترک ای جیمس دئویو هیکه  کردیکمکم م دهیا هیاون با  کردم،
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 درست کنم. یاسالاپلیکیشن 

 ز،یچ نیمهم تر یول، باشه ر دسترس و مورد پسند کاربرکنه که د دایپ یراه هی خواستم یم

 یناشناس م دیبا م،یریگروه سوم رو در نظر بگ دئویو ایکتابخونه  هی میبود که اگر بخوا نیا

 بود.

 یشخص نیآنال یها امیپ ینسبت به برنامه ها میتا سیو ف پیبود که اسکا نیمن ا یتئور

و  یخصوص دیو هر دو تماس با شماره تلفن استفاده کرد ای لیمیاز ا دیتر هستن، اما با

 تحت محافظت باشن. 

 یفضا هیشن، براشون  کیبود که به مردم کمک کنه تا با هم شر نیا دهیاگه اون ا پس،

که اونا رو مجبور کنه  یطیبدون به خطر انداختن شرا ت،یمیصم جادیا یراحت برا

 کنه.  جادیشمارشون رو عوض کنن نظم بده و ا

و کرده  تیاونا رو اذ مردهایی بودن که یواقع یکه تو زندگ شناختم یرو م یادیز یزنا

ارائه  یمنحصر به فرد سیسرو هیکه  خواستم یم کسی پاسخگوی این آزار و اذیت نبوده.

 کنه. شتریب ایمشتر یرو برا تیکنم که ارزش افزوده رو به برنامه اضافه کنه، اما امن

اونو ارتقا بدم.  دیکرد که من با یباهوش بود، اگرچه هنوز داشت بحث و مشاجره م کَث

شناخته شده مون و  یاز رقبا ریبه غ ،برنامه استاندارد میبه تنظاون بود که  نیمن ا دگاهید

 . کنه یکمک م کیتراف شیافزا

 کنم. یمعرف اگذار هیبه سرمااونو انجام بدم تا بتونم  بیکار رو با نظم و ترت نیا خواستم یم

زن. من  گهید یکیو  از اونا مرد بود یکیبلقوه داشتم.  یگذارا هیبا سرما یتماس تلفن دوتا

 ییجورا هیبه مردا پرتاب کنم خسته شده بودم، چون  یبرنامه رو ه نیا نکهیواقعا از ا

و  وفتهیببرنامه از کار  که انگار کردن یم یکار هیاعتبارشون،  ایبدون توجه به سن  همشون

 شه.ب یتخم

 نکهیقبل از ا یمدتزن کردم. اون  یدواریاول رو با اون زنه گرفتم. احساس ام تماس
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. من عاشق کتاب ها و پادکست هاش بودم. کردیکار م یشغلش رو از دست بده، تو برکل

 نم نبوده.رو داشت که تو برنامه ماما تیمز نیو ا بود یزن حرفه ا هیاون 

 کردم: شروع

 اپلیکیشن تا درمورد دیقبول کرد نکهیهستم. از ا دریمن کالرا را ،ینکلیدکتر بر سالم! _

 ممنونم.واقعا  دیبا من صحبت کن یاسال

 باشه. یزیمشغول خوردن چ دیرس یبه وبکم نگاه کرد و به نظر م اون

 دهیکردم. ا قیتحق یانداختم و کم یکه برام فرستاد یبه بروشور یسالم! کالرا. من نگاه _

مناسب قرار گذاشتن  یبرنامه ها یکه برا هیراه نیکه ا کنمیو فکر م هات رو دوست دارم

هستن. کنترل پس  یافراط یادیمن ز یسطح راحت یهات برا دهیاز ا یاما بعض باشه،

 نه؟یزم

 سر تکون  داده و گفتم:

 ییباال تیما برامون اهم نیمشترک صوصیخ میمتوجه ام. مشخصا، حفاظت از حرکامال  _

که  خوامی. من مو نقطه ی متمرکز ما هست امنیت از اهمیت بیشتری برخورداره ولی ،داره

جایی که مشترکین می تونن در این قسمت اضافه کنم.  گهید یها یژگیرو به و یژگیو نیا

محدود تنظیمات و دستوراتی رو ارائه بدن. این مثل یه خرید با برنامه ی کاربردیه، نه یه 

یافته با چک های نامحدود. با این کار، داده هایی مثل آدرس، شماره تلفن یا اشتراک ارتقا 

شماره مجوز رو نمایش نمیده، ولی با این حال شامل پرونده های بازداشت عمومی، پرونده 

 زن، کیبه عنوان . ، میشههای دادگاهی و هرقضاوت منفی که با موضوع سازگاری داره

زیادی برای حمایت از کودکان بدهکار شده یا سابقه ی  مقدار که یکه درمورد کس خوامینم

انقدر جدی برخورد کنم. فکر می کنم که سطح دیگه ای امنیت و ایمنی بودن مکرر داره، 

 رو می تونیم به این زن ها پیشنهاد بدیم و همچنین برای مرد ها البته!

 اون جواب داد:
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که انتخاب با ماست و  نهیبه ا هیشب یلیکار خ نیکه ا کنمیفکر م یموضوعت مشخصه، ول _

 !میافشا کن ت،یبدون پرداخت و رضا ،یژگیو هیاز گذشته خودمون رو به عنوان  شتریب

 توننیبدونن که م نیتا مشترک میریگ یشرط قرار م هی یها، ما تو تیو موقع طیتو شرا _

 داشته باشن. دنیدرش قرار م یچه اطالعات نکهیسابقه و ا

 انتخاب کنن؟ توننیاونا م _

 چک باشن. هی طیکه واجد شرا هیکه انتخاب کردن زمان دهیاونا نشون م لیپروفا یبله، ول _

 کیاونا به عنوان  هیعل یعالمت واقع هیخودشون،  یشخص میبا حفاظت از حر ن،یبنابرا _

تو  تونمیمن نم !کردن دارن یمخف یبرا یزیکه چ رسه یچشم انداز وجود داره. به نظر م

 !یکنیازش باشم. مطمئنم که درک م یبرنامه شرکت کنم و بخش نیا

 .نیکه گذاشت یوقت یممنونم برا بله. من... _

 قطع کردم. دانهیناام

خواست منو  یم نه،یزم پس نهیرو امتحان کردم. اما راجر آرتمن، بر اساس گز یبعد تماس

از من  یمیخوب قد یتماس تلفن کیسرباز زده بود و  پیاون از تماس با اسکا پایین بکشه!

 همچین درخواستی داشته. چرا نمیو من شروع کردم تا بب خواست یم

 :راجر

 ندیناخوشا شهیها هم نی. دوربستیچت ن ویدیبه و لیما قهیدق یاز س شتریب یکس چیه _

که شما تو خونه بهش نگاه  یزیدختر باشه، نشون دادن اون چ هیگرفتن  دهیهستن و اگر ا

 .برهینم یافراد رو تو ضربات خوب شتریب د،یکن یم

. به میروم دارآضربه زدن  یژگیو هی. ما زنهیهم ضربه م ندریوجود نداره. ت یتلفات چیه _

دادن همچنان جزو  امیکه خواهانش هستن، پررنگ تره. پ ییکسا یبرا دهیا نیهر حال، ا

 هاست. نهیگز

 راجر:
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 هیکه با  نهیمشکوکه. مثل ا ،یکن یخوددار یریاگه تو از تماس تصو یول دونم، یم _

 .یزشت شد یلیو حاال خ یکنیم سهیمقا یمیقد ریتصو

 یعکس به زور هم که شده سردرگم کیبدون شک ارسال  ه،ینگران هی نیخب، اگر ا _

 ن؟یعالقه دار یاسالاپلیکیشن . شما به کار کردن با کنه یم جادیا

 راجر:

که  خوامیمشت زن چاق نم هی. من رمیبگ یحرفه ا یعکس ها کمیفقط اگه بتونم که  _

هم هست  یگرفتن عالقه ندارم. عکاس یچون به سلف ارن،یمنو به دست ب توننیفکر کنن م

 د؟یکه باهاش کار کن

بعد به خودم  !یعوض شعوریچاق زد نگاه کردم. ب یکه درمورد زن ها ییحرف ها به

که به من وابسته  ییو کارها دیجد یگذارا هیکار خودمه و به سرما این کردم که یورآادی

 یهستن که فقط زنا یتو اسال یاریبس یمردا مطمئناپس باید تحمل کنم!  دارم. ازین ،هست

رو نداشتم که باهاشون  یبدبخت نیخواستن. فقط من ا یو جذاب م یجوون، الغر، معمول

 سروکله بزنم.

 جواب دادم:

لیکیشن رضایت دارید، می تونید به زودی باهاش به این اپ وستنیخب، اگه شما درمورد پ _

که درمورد  ی. اما زمانکننیخودشون رو ارسال م یمردم عکسا سازگار بشد. بعدش

 ...م هست که باهاش کار کردم. اسمشعکاس ه هی کنم،یصحبت م زایچ نیقرارداد و ا

 .یبشه، نه حرفه ا یکه سکس خوامینه، من م _

لس اینجا باالخره  ...که نهیهستن. منظورم ا یخوب یعکاسا مطمئنم که ...هوم !اوه _

اگه دوست داشته باشین، خوشحال  و دارن ازیهستن که به عکس ن گرینجلسه. هزاران بازآ

 !عالقه مند بودم تونیگذار هی. اما من به سرمامیشم که کمکتون کنم

 راجر گفت:
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 دیتونیم کاریچ دیبگ یریگ میقبل از تصم خوامینگرفتم. مدر این مورد  یمیمن هنوز تصم _

 .دیباهاش بکن

 کننده گفتم: قیصورت تشو به

 زاد هست؟آوقتتون  گهیخب، شما تا دو هفته د یلیخ _

 زده نشده بودم. جانیه یگریفکر تست باز از

 ؟یکن مشیبرام تنظ یتونی. مرمیعکسا رو بگ دیبله، قطعا. اما با _

 ...دیخوایم یچ قایدق ستمیکه مطمئن ن ییاز اونجا ..آم _

 که کردم فکرو در ذهنم 

 "رمیبگ هودهیب یکه برات عکسا ستمیو من حاضر ن"

 دادم: ادامه

من  د،یمن ارسال کن یرو برا یتالیجید یها لیفا د،یریچندتا عکس بگ دیشما بتون دیشا _

پرسشنامه . لطفا دیپست کن لتونیکه شما تو پروفا کنمیم یطراحبراتون بخش رو  نیا

 خوبه؟این . دیبرنامه رو پر کن

 راجر گفت:

برنامه خودتون رو اثبات  یکارا دیتونیکارو شروع کنم. اگر نم نیدوست دارم ا یبله، ول _

 .کنمیموقع کارمو تموم م اونمنم  سریعا بهم بگید. د،یکن

 :گفتم

ما سه تا عکسا هرچه زودتر ش ما سریعا کارامونو پیش می بریم، نگرانی نداره.  درسته. _

 .میبرنامه پخش کن یشما رو رو لیپروفا میتونیزودتر مما هم  ن،یمن بفرست یرو برا

جان مادرت عکس "که  تو دلم التماس کردم دم،یلرز هویم زنگ زد، نبعد از اون تلف یوقت

 "آلت راجر نباش

به صفحه ضربه بزنم لبم رو گاز گرفتم.  نکهی. قبل از اانیبود، از طرف آدر تکست هی
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 .دمیدادم و انتظار کش هیتک زمیضربان قلبم بلند شد و به لبه م

 "!کردم افتیخنده دار رو هم در پیام هایممنون بابت شراب. "

 کردم. ناله

 " !پاک کنم میاطالعات تماست رو از تو گوش تونمیم یخوایاگه م خوام،یمعذرت م"

 جواب داد:

 "بشم؟ هرگز! ایتمام اون سرگرمو دلتنگ "

 دهنم رو قورت دادم. آب

 "!شکر داره یجا ادینم ادمی نکهیبد بود؟ بهم نگو. ا یلیخ"

 "!رم هستم یچه قدر بد که تو و بود که تا حاال داشتم یتصو امیپ نیبهتر"

 و  اون تکست داد: دمیصدا خند یب

 ".یام که تا حاال داشت یکس نیحداقل من بهتر "

. ازش خوشم رمیلبخند زدنم رو بگ یجلو تونستمیدستام به سوزش افتاده بودن و نم کف

 انکار کرد.این رو شد  ینم و اومد یم

 جواب گفتم. در

 "!دمیقول م ستم،ین بیمن عج"

 .ومدیاز گردنم باال م یخاص یخجالت زدگ هی

 داد: جواب

 "راه خوبش یتو البته ،یبیعج یلیتو خ"

 برگشت. لبخندم

 تکست زدم که: یشوخ به

 یباز یخوا یبرات گزاشتم. م فیو کث یخطر یها امیمست شدم و پ دای. شدزنمیالس نم "

 "؟یکن
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 "رو بعدا چک کن تیصوت امیپ !دیشا"

قسمت از بعد از ظهرم رو مجبور شدم تا چک کنم  هیمن  ینداد، ول امیپ گهیاز اون د بعد

 !ناجور یها امی. مخصوصا پی. هر مدلخواستمیم امینه. ازش پ ایداده  یصوت امیپ نمیبب

باهاش سکس چت کنم.  خواستمیمحتی کرده.  کاریبا من چ اروی نیا دونستم ینم 

 یکه تو یاسالاپلیکیشن  ای میرو که تو زباله درون فیکه اون نسخه کث خواستمیم

 گذاشته بودم رو بهش بدم.  نستاگرامیا

و  یو گرفتن را یریگ یرا یام برااز دو جفت کفش ییکردم به پست کردن عکسا شروع

پنجره به سمت  هیظاهرا  یاسال یرژلب. دنبال کننده ها ایدوتا دامن  ای، ینترنتیا کیتراف

 مثبت داشته باشن. تیخواست که از هم حما یخواستن و دلشون م یمن م یزندگ

رفته از دستور ناهار گ ،رو دربر داره زیاز همه چ گهید یهشتگ ما در حال حاضر پست ها

 برنامه. یتو یسازگار لیتا پتانس

که  ییاون مدل پست ها یول ،کردیم ادیرو ز شنمونیکیاپل کیو تراف کننده بود سرگرماین 

 "من با کپشن  ریاز لباس ز ریتصو هیطول  یتو ،بفرستم انیآدر یبرا خواستیمن دلم م

 !بود "بندازش اینگهش دار 

اما اگه اون شروع به گذاشتن  ،موضوع رو به خودم اعتراف کنم نیکه ا دمیکش یم خجالت

و  شناختمیمن خودم رو م ! مطمئنم!اونجا رفتمیم کرد،یوسوسه کننده برام م تکست های

 اون چطور باعث شد بعد از این همه مدت تنهایی همچین فکرایی کنم! نکهیا

 یلیخ ره،یبود تا عکس بگ دهیدو رونیکه گرفتم از طرف راجر بود. ظاهرا ب یجیمس تنها

 !خواستیمهم بودن. با توجه به اون، نظر صادقانه منو  یهاش لخت و پت

کنه که  یسع دیو با رو ارسال کنه یعکس لخت چیه دیبود که اون نبا نیصادقانه من ا نظر

 !گذار هیکه نشد سرما نیالعنتی... به نظر برسه،  یاز خود راض یعوض هی هیکمتر شب

و همونا رو  نکننده تر بود ریرو بردارم که تحق ییمن خودمو مجبور کردم که اون دوتا پس
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 مورد عالقشه.این عکس  برام فرستاد و گفت که  گهید یکیکردم.  هیتوصهم 

 دهیپوش ریلباس زیه  فقط  کهو راجر جمع و جور بود ینورپرداز هیبا  دیو سف اهیس یعکس

از دنبال کننده  یادیقصد نداشت که تعداد ز دیشرت تنگ و سف یه تو میانسالمرد  هی !بود

 در برم. بهش جواب دادن ریاز ز دیبا یکه چطور دونستمینم یول ،رو گول بزنه یاسال یها

 سازگاریش طوری بود که حداقل رای مثبت توی سرمایه گذاریش بیاره! 

افرادی رو به خودش بخواد که  یهرکس ... اصالجذب کنه، خب کسی رو خواستیاگه اون م

باید بهش می  یمارآاستفاده کنه. به صورت  دهیعکس کامال پوش هیاز  دیبا ! اونجذب کنه

و با لباس  ییکه فرد رو به تنها کننیاستفاده م ییاها از عکس لیپروفا نیموفق تر" گفتم

 ".میدننشون 

به خصوص در کارکردن بهش افتخار  ای کلیکه به خاطر ه یعکس ساحل هیبا  دیشا

 گهیهر عکس دبه جای کنم که  شنهادیبهش پ تونستمیبود که م یراه نیبهتر ،کردنیم

 .سوزهیمردمک چشمم داره مش که هم کردمیاحساس م ...اوه خدا استفاده کنه.

 بلکه فقط کار کنم، بنوشم یزینه چ و برم رونیگرفتم نه ب میاز کار به خونه رفتم، تصم بعد

که تجربه برنامه با راجر  یزمان یبرا نیگزیگذاران جا هیاز سرما ستیل هیاندازه  یتنها برا

 .، داشته باشمبا شکست مواجه شد

که مسواک  یموقع دیاومد. با میگوش یرو یصوت امیپ هیبه تخت برم،  نکهیقبل از ا درست

 .دادمیبهش گوش م زدمیم

وقتی که تو بهم زنگ  بهت بگم. اگه یزیچ هی خوامی. مکنهیبا تو صحبت م یتقلب کیبل"

 امتیدر حد مرگ به پ ...که نهیمنظورم ا !اونجا ومدمیم ،نجلس بودمآلس  یمن تو میزدی

. من و تو کردمیکه تموم مدت بهش فکر م هیزیچ نینتونستم مقاومت کنم. ا یول !دمایخند

رو  امیپ نیکه ا دادمیبهتر اجازه م دیبا یروز هی !ستین نمونیکه ب یزیتو، با چ یخونه  یتو

 "!انهی یحس رو عاقالنه دار نیتو هم هم که ینیو بب یبشنو
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 دادمیگوش مصوتی آدریان  امیکه به پ وقتی تاخمیر دندون رو تف کردم و دهنم رو بستم! 

کردم و صورتم رو پاک کردم، چشمام پر از اشک بود. فکر  یدهنم باز مونده بود. سرفه ا

 قابل کنترل نبود.  ریغ نیهمچ هیقض نیکه اون انتظار داشت و ا هیجواب نیکردم که ا

 گوش دادم.پیام صوتیش رو قبل از خواب  گهیچهار بار د شل شدن، و زانوهام

*** 

 گفت: راجر

 احمقه. هیاون  _

 ...بتونه تونیقرار بعد که دوارمیمتاسفم، ام _

 راجر وسط حرفم پرید و گفت:

کردی خوب من درست  یکه تو برا یلیاون پروفا دونمیرو داشت. نم افهیق نیاون بهتر _

هستن  یسالگ یافراد مسن تو سن س نیکه ا نهیکه دارم ا یزیاما تنها چ ؟!یچ ای کنهیکار م

 خوان درمورد خودشون صحبت کنن.  یو اونا فقط م

 دهیبتونه ا دیو شا هیبفرستم. اون حرفه ا یابیپرونده شما رو به متخصص دوست  خوامیم _

 رو به صفر برسونه. نیکه شما واقعا دنبالش هست یسواالت ای ماتیبده که مجموعه تنظ ییها

 گفت: یتند به

 یو تو ادیکه از سکس خوشش ب خوامیم یدختر سکس هی. من خوامینم قیمن رف  _

 گلف نگاه کنه. ونیزیتلو

 :گفتم

تا اطالعات  کنهیخاص به اون کمک م فینوع توص نیکه ا کنمیمن فکر م ...خب !بــاشه _

 !شما رو بهتر کنه یشما رو و سازگار لیپروفا

 دفترم بود. یتو اون قهیفرستادم و در عرض پونزده دق یلیکا یرو برا اطالعاتش

 کایلی:
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 تونهیکس نم چیچون ه ره،یاز درد جق زدن بم ییتو تنها دوارمیام !کثافته هی اروی نیا _

 بهش صدمه بزنه.

 گفت: دادیرو تکون م زمیم یچاپ شده رو یکه پرونده ها یدر حال کایلی

کردن  رونینه ب مدرک دارم یروانشناس یبراش بکنم؟ من تو دیبا یمن چه کار _

 .نیاطیش

کسب و  یو موندن تو یارتقا شغل یبرا شبلقوه اس. ما به پول یگذار هیسرما هیاون  _

 !احمقه هیکه اون  دونمیماوف... . میدار ازیکارمون ن

 :گفتکایلی 

سال و جذاب و عاشق سکس با اون؟  یس ریز نیمثل سکس و گلف نگاه کردن؟ و همچن _

اون در  دهیچندتا کلمه تو جواب هاش عوض کردم و ا کالرا. ستمین یبطر یجن تو هیمن 

اینم حتی برای اونایی که مست و ناامیدن  کنمیاما فکر نم، از نو نوشتم یعصر عال هیمورد 

 بده! جواب

 :گفتم

 .کردم ینم نکاروینبودم ا دیکردم. اگر ناام ریموضوع درگ نیمتاسفم که تو رو با ا _

دوست پسر دیگه  که  ییاز اونجا داره؟یگذاشتن بر نم قهیوث یمامانت دست از تالش را _

 ؟یدار

که  کنمیواقعا فکر نم ولیدستش گرفته.  یتو اون)آدریان( مامان روکه  کنمیفکر م _

که  ستین یباورنکردن و به عنوان دوست پسرم قبول کنه.ر انیآدر /کیتماما بل مامان 

 ساده لوحانه فکر کنه!که  نهیباهوش تر از ا مامان

 کایلی:

که  هیزیچ نیاگه ا نیهم ی. براکننیرو باور م خوانیکه م یزیمردم چ ر،یاونو از من بگ _

 میگیرتش! خواد،یتو م یاون برا
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 :گفتم

 ممنون. _

 هیارسال کردم. اون  یعصبان یمشتر هی یبرا "ربکا اف"به اسم  یاز شخص یلیمیبعد، ا روز

 یو تقاضا کردیدم چندش گذرونده بود و داشت اشتراکش رو کنسل مآ هیرو با  یقرار بد

 . خواستیم یبازگشت و معذرت خواه

بر  سمش،. ادادیم حیبوده رو توض یطرف چه بازنده ا نکهیا اتیرفته رفته داشت جزئ

گذاشتم. راجر درواقع زیم یبود. سرم رو رو "یراجر اِ " که دختره گفت یزیاساس چ

زنگ  هشقرار بود ظهر، ب !کرد یو مسخرش دور م عیرو با اون برند ضا یاسال یاعضا

، اما ازش وحشت داشتم. ظاهرا، اوضاع خوب هرفت شیکه قرارش چطور پ نمیبزنم و بب

 !نرفته بود شیپ

 دادم امیپ انیآدر به

که دخترا بعد از قرار  یافتضاحه جور یلیگذار خ هیمن به عنوان سرما یرهبر نیبهتر "

 "!رنیم رونیگذاشتن با اون از برنامه ب

 :داد جواب

 "؟یرو گرفت اممیپ "

 .دمیکش یآه

 ".یکاش )اون شب( تو لس آنجلس بود یجرات جواب دادن نداشتم. ول "

 "خوشت اومد؟"

 .ایدلو زدم به در و رو گاز گرفتم لبم

 "خوشم اومد. نیاز از ا شتریب "

 "؟یبه فکرم"

 جواب دادم:
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 "بخوامت شهیباعث م"

 "!ستمیدور ن یلی. خلماتیس یمن تو"

 "!یدور یلیخ خوامیکه م یزیواسه چ"

 "؟یخوایم یچ"

 تکستکه فقط  دونستم ی. مخوامیم یکه چ دونستم یم باعث شد عرق کنم. انیآدر سوال

 یانجامش بدم، م تونستم یشعله ور شه. نم یبدنم به زندگ شهیدادن به اون باعث م

نفرستاده بودم و که گرفته بودم  رمیعکس لباس ز رو بگم؟ اتیبهش جزئ باید تونستم؟

 بفرستم؟براش  رو 

 :دادم جواب

 "؟به نظرت"

 .براش فرستادم امیپ هیتخت بود با  یکه امروز صبح رو میصورت یورتاز شورت  یعکس

 "نه؟ ایبپوشم "

 "!کالرا ...من یخدا !نه"

 .و احساس قدرت کردم دمیخند

 "دادم؟ یبهت سکته قلب"

 کنم،یاستفاده م امیپ یاز صوت برادارم . کنمیم یبود تصادف کنم. دارم رانندگ کینزد"

 "اون عکس برام اومد منحرفم کرد! یوقت یول

 تکست دادم که: یشوخ به

 "!بود ییعکس از رخت شو هیمتاسفم. اون  "

 "!دوره یلیخ اتلی. سیگفتیراست م"

 یلیخ .سبت بهش عکس العمل نشون داده بودن نکهیو ا "نه"بودم که گفته بود  نیا عاشق

کردم با  یسر کار برگشتم، سعبه . مثل یه دیوونگی محض نبود تموم این ها بود و یسکس
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 دهیقرار دادنش با ا ریت تاثحضمانت بلکه ت ینه برا .کنمو التماسش  رمیل تماس بگمکسوِ

 .افتهیارتقا  یها

 نیاز ب یاسالاپلیکیشن به لطف سابقه درخشان  گهید لیبودم، چون دوتا پتانس یبد یجا

 یعشق یدرمورد زندگ یاجتماع یرسانه ا یاز زمان پست ها رمونیاخ شیرفته بود. افزا

 روند مثبت ادعا بشه. هیکه به عنوان  ستین مناسب یبه اندازه کاف ولی بود، دیمن جد

بنابراین تموم چیزی که برای آینده ی این برنامه میخوام در حال حاضر به راجر بستگی 

 بزنم.کرده بودم بهش زنگ  یزیهمون طور که برنامه رداره و مجبور بودم 

 راجر:

به هاش بهم نشون از گر ییکرد که عکسا ی. سعشبید وونهیاون هرزه د !تمومه گهید _

ر، دو با اون زدمیداشتم حرف م یوقت !دمیند یمن گربه لعنت چوقتیانگار که قبال ه ،بده

دم اصرار اصرار که غذاشو عوض سفارش دا زیبراش همه چ نکهیحرفمو قطع کرد. بعد از ا

اون هرزه  هیداشته باشه. فقط مثل بق تیاون به صدف حساس هوجود نداره ک یراه چیه !کنه

 میومد. سانشیچوسان ف نینالآ یها

 ...هم گهیقرار د هیما  یول ن،یرو کسب نکرد یمن متاسفم که تجربه خوب ...خب! اوه _

سخل سازگار راه نداره که منو با اون دوتا ک رقمه چیه !برنامه داغونه نیامکان نداره. ا _

 که البته کنه ادیتو خودشونن رو ز ایاز حد مسن  شیکه ب ییزنا شهی. برنامه ات باعث میکن

برنامه  نی. اپسندم یچه مدله م  بهت گفته بودم کهمن قبال و  انیبه من نم چکدومشونیه

 !ستمین گهینشده. من د کاملنداره که  ی. تعجبوبهیمع

دوباره با  هاونو مجبور کنم ک تونمیبودم که م نیتو فکر ا .وردمآتو روش! به مغزم فشار  گُه

 یزیهرچ ای ش روی پروفایلش قرار بدهعکس از سفریه   ایقرار بذاره  مشترکیناز  یکی

 بایطال پرست ز هیچندتا قرار با  یبرا تونست یم نیبنابرا د،یرس یکه گرون به نظر م

 رو به دست بیارم.ش یگذار هیسرما تونستم یم مسازگار بشه و من
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 جواب دادم:

 یدوباره انجام بدم و م ماتشیتنظ یتو لترایف یسر هیبرم و  لتونیبه پروفا تونمیمن م _

 و... گهیامتحان د هی یشه برا میتنظ تونهیکه چطور م دینیب

 زد: داد

 .محضه آشغالهیه برنامه ندارم.  نیبه ا یاعتقاد چیه گهینه. من د _

که به پروژه ام گفته  یحرف کس کردم یسع و مدت نگه داشتم یطوالن یرو برا نفسم

  !چوقتیه ای می تونستماالن  ایرو از ذهنم دور کنم.  "آشغال"

کار خارق العاده  نیکه تو چن ییزدن کسا نی، اعتراف به شکست و زممانمما شیبرگشتن پ

 یبه مرد نکهیا ای، بود، کردنینقش داشتن و کار م یاسالاپلیکیشن که در حال توسعه  یا

 .ارمیبه دست ب خوامیرو که م یزیدروغ بگم تا چ ومدیکچل و زشت که ازش خوشم نم

. مثل کار من که مهم تر از اینجا کاربردی نداره یاصول اخالق نکهیمثل ا !دروغ گفتم پس

 باشه.اینطور گرفتم که  میصداقت بود چون من تصم

اون موقع دوست پسرمه. به هر  رو متقاعد کردم که وانمود کنه انینبود که من آدر نیمثل ا

 داره؟ یلچه اشکا گهید شتریدونه دروغ ب هیپس  !نداشتم یانمن سابقه درخش ...حال

 :دیپر رونیاز دهنم ب هوی

 ویکی دیخواستم تا بهم کمک کنه که نتون یلی. من بودم که از کاستیاون به خاطر برنامه ن _

 .کردم ی. چون من حسادت مدیکن دایپ دیکه دوست دار

 کلمات رو خفه کنم و بخورم. کردمیم یسع یکردم صدامو نرم کنم، به سخت یسع

 :گفت

 حسادت؟ _

 خوشحال شده.  خوادیکه م یبه همون اندازه ا دیرسینظر م به

 تونیگذار هیبه خاطر شما با خودم بودم. من به سرما یحرفه ا ریغ یدعوا هی ریمن درگ _
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 کردم. یریاز کشش خودم در برابر شما جلوگ نیدارم. بنابرا ازین یاسال یتو

کسب و کارت بشم فقط به خاطر  یتو یوارید هیکه  امیام. نم یمرد امروز هیخب، من  _

 !ادیتو از سکس و گلف تماشا کردن خوشت م نکهیا

 جواب دادم:

 اد؟یخوشش نم یگلف، سکس، ک ...که نهیمنظورم ا !ادینم _

 داشت. یبخشندگ کمیراجر حالت دست انداختن، مهربون و  یصدا لحن

که بهم  یخوب زیقرار گذاشتم. هه هه، چ ونت باهاشبرنام قیکه از طر ییاون هرزه ها _

که برنامه تو  کردمیصورت، فکر م نیا ری. در غطونیماده شم، دختر شآبود که  نیا یگفت

تو  ...سازگار بشن. اما تو یباز دونیم هی ین نداشت که اون زنا با من توکامزخرفه. ام

 پس من توجهم بهت جلب شد. !یدادیبد معاشرت م یدخترا نمنو با او یدزدک یداشت

کاش با اشاره به اون هرزه ها)زن  یکه  ا کردم یآرزو م رم،یگیم شگونیرو ن مینیب ی غهیت

 یمن دست م نیاز مشترک که راجر بهشون حمله ور شده بود( یخوب و کامل یها

باشم ک  یکس نیفکر کنم. من قرار بود سوم یبه راه حل بهتر تونستمی.کاش مدیکش

 یسع خواستمیباهاش داشته باشم.فقط م یکیزیتماس ف خواستم ی. مذارهیباهاش قرار م

 !کنم که جون و باسنمو نجات بدم

 :گفت

 پس، امشب شام؟ _

 :گفتم

 ن؟یستین یشما واقعا از من عصبان یعنیالبته،  _

 یمسخره ا یآلرژ چی. تو که هیکردیو با من دست مزیهمه چ دی. فقط بابخشمتیمن م _

 !؟یدار ؟یندار

 :گفتم
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 مزخرف. ریغ ایمزخرف  ،یچیه _

کردن به  یکردن از  کورمال یو تالش بر دور شب پر از صدف، صحبت درباره گلف هی

 دنبال داشتم.

قبل از اینکه با راجر بیرون  تونستم یپس م ،ل بهم زنگ بزنهبودم که مکسوِ دوارمیام اعواق

  !گرفته نشد یتماسو در نهایت  تخته نگهش دارم یباهاش صحبت کنم و روبرم، 

موهام رو محکم عقب بعد  .دمیپوش یکفش راحت هی ه همراهبلوز ب یه دامن کوتاه و هی

تا خودم  گهید دیکه به پوست سرم وارد شد به استرس تنم اضافه کرد. با یدگیکش دم،یکش

 امی. پکردمیم افنش اعتربه انجام داد دیکه با یکار تنهاآخرش رفته و ازش رد میشدم. 

 بود. انیدادن به آدر

با  یچون اون از اسال ...قرار هی. به رونیب رمیگذار بلقوه م هیسرما هیمن امشب با "

انجام  ی. از خودمم براادیمن ازش خوشم نم !هیاخالق ریغاین اومد.  رونیب یسرخوردگ

 "!ادیخوشم نم نکاریدادن ا

 یدالر داشتم تا بتونم باهاش الس بزنم و وادارش کنم رو هی یهر زن یمن برا هاگ"

ها دالر دارم،  ونیلیاالنشم م نیصبر کن، من هم کنه... غیتبل ای یگذار هیرستورانم سرما

 "!رو انجام نده یستیکه باهاش راحت ن ی. کاردارم یول ست،ین یعال

 یزیگلوم شکل گرفته بود رو نگه داشتم. اون چ یام که از بغضم تورو بستم و اشک چشمام

موافقت کنه قبول کرد. اون  ایمخالف  نکهیبدون ا نوی. اون ادیرو د دادمیکه انجام م

 که من مواظب خودم باشم. خواستیم

 .دمیکشیهنوز از خودم خجالت م دمیاونو د هکنیبا وجود ا یرو کنار گذاشتم. حت لمیموبا

که راجر اسمش رو گفته  یبه سمت رستوران یبا شرمسار وم کرد لنتیرو سا میپس، گوش

 .بود رفتم
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  فصل هشتم

 × انیآدر ×

خنده دار و دردناک بود.  ارویداد. نظراتش درباره اون  امیبه من پ زیم ریسر شام از ز کالرا

 .تو پروازم انجام بدم یادیز ی. باعث شده بود کارادیکش ینم گهیمخم د

  "!گرم بود یلیآورد! چونکه شرابش خ رونیآبم با انگشت ب شهیمنو از ش خیاون االن "

 "!کاشت دندون انجام بدم دیمن با گهیراجر م "

هردومون سفارش داد، هنوزم  یخورد و از همون غذا هم برا یزیاون از بشقاب من چ "

 "!گرسنشه

 "!فهمن متنفره یکه گلف رو نم ییاز جنده ها  "

 "!سوراخ؟ یتوپ تو هیداره؟ انداختن درک کردن وجود  یآخه برا یچ "

 "!منصفه بشم ئتیبرم جزو ه دمیم حیترج زنه،یهنوز داره حرف م"

 "!سکس حرف بزنه یشنایدرباره پوز خوادیاوه خدا... حاال م "

 !نهیدختر کسل کننده روش بش هیکه  خوادینم یکمرش داغونه، ول "

 "!یزندگ نیکرده که به من آموزش بده! لعنت به ا رهیذخ شیگوش یتو رشویاون تصاو" 

به اون مردک چندش مشت بزنه! به نظر  خواستیاز وجودم م کهیت هیکه  یدر حال دم،یخند

 نباریا نیبهم تکست نداد، برا هم قهیچند دق ی. کالرا براهیاز خود راض یلیکه خ دیرس یم

 :من تکست دادم که

 "خوبه؟ زیهمه چ "

 .صبر کردم و دوباره امتحان کردم قهینداد. چند دق جواب

 "خودش گول زد؟ حالت خوبه؟ یسکس یراجر تو رو با برنامه ها  "

 دیبودم. شا دهینوش یرو دادم. به اندازه کاف کوپتریشدم و آدرس باند هل ادهیپ مایهواپ از

 میکنار بود انکوکاریجشن ن ی. ما تومیدیرو نبوس گهیهمد چوقتیاون واسه من نبود. ما ه
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 اشیکه ممکن بود با خوب میبود ییکه به هردومون خوش بگذره. ما دوستا میکرد یو کار

بود که تو مشکالت  عیضا یدروغگو هیباشن. اون دلربا و گرم و سرگرم کننده بود و واقعا 

 !خدا بود هی اشیو گرفتار

 هیاگه مجبور باشه با  یبرنامه از دستش بره حت نیکه ا ذاشتیمصمم هم بود و نم نیهمچن

 یاومد که اون فرصتا ی. به نظر نمرهیبره تا برگ برنده اش رو بگ رونیمثل راجر ب یعوض

 .طول شام داشته باشه یتو یاسال شنیکیاپل یبرا دشیعقا جیترو یرو برا یادیز

مثل اون  اروی هیموضوع بودم،گذشتم.  نینگران ا نکهیکردم تکست بده و نداد! از ا صبر

. قصد نداشت که اجازه بده دستش رو رهیم شیکه اون دختر تا کجا پ نهیخواست بب یم

 .جنده ها احترام بذاره اینبود که به زن ها  یمرد هیهم شب ارویاون  یبدنش بذاره، ول یرو

بودم. سوار  یعصب یلیپشت بوم نشست. خ یهم رو کوپتریکه بهش زنگ زدم، هل همونطور

رو کنار  زبانیبلند به سمت درب رفتم و وارد رستوران شدم. م یاسانسور شدم و با گام ها

اش دکمه داشت.  قهیکردم.  داشیکه پ دینکش یطول یلیرفتم. خ یزدم و به اتاق غذاخور

 فشیخوک عرق آلود توص هیمثل  شدینشسته بود که م یمرد هیبا  دهیخم یغرفه  هی یتو

 !کرد

 نمویماش ذاشتمینم یچاق نبود. من حت ادیو صورت گرد که ز زیر یخوک با با چشما هی

 .نهیزن من بش کیبذارم نزد نکهیپارک کنه، چه برسه به ا

شده باشه.  ریبهم سراز دیبا ینیغارنش زهیغر هیاز کجا اومد؟  گهید نیا "!زن من "

 !بودن یمیاحساس قد

 مکتین یصندل یپشت یبود که اونو از اون مردک که دستشو انداخته بود دورش و رو الزم

. رو صورتش دیداده بود دور کنم. به سمتشون رفتم. باال رو نگاه کرد و منو د هیمانند تک

شونه اش گذاشت  یمردک دستشو رو یکرد بلند شه ول ی. سعشدیم دهیاز تعجب د یآثار

  .و دوباره نشوندش
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 یدندونا شدمیاگه مجبور م یهم فشار دادم و دستام رو مشت کردم. حت یهام رو رو آواره

بردم. کالرا  یمن اونو)کالرا( رو با خودم م زم،یپشت سرمون بر نیزم یاون مردک رو رو

 اروی نیاون مردک با زور نشوندش. کالرا به ا یول نه،یکرد بلند شه که منو بب یدوباره سع

 .دونستم یم نویتعلق نداشت. اون زن مال من بود. االن بدون شک ا

 م:رو رو بهش)راجر( دوختم و گفت چشمام

 .دستتو ازش بکش کنار _

شونه اش انداخت و آشکارا حصار دستش رو کنار زد. کالرا به سرعت در  یاز رو دستشو

و گونه هاش از  زدی. چشماش برق مستادیازش دور شد و ا داشتیرو برم فشیکه ک یحال

 .دستم رو دور کمرش حلقه کردم هیشرم سرخ شده بود. به سمتم اومد و منم 

 زن!بهش زنگ ن گهید اد،یاون با من م _

کالرا رو  از اتاق کالرا بود. یچشمام تمام و کمال رو م،یسمت درب خروج راه افتاد بهبعد 

تونستم  یبغلم نگهش داشته و م یبردم. محکم تو یو به سمت ساختمون کنار رونیب

حالت  هیکرد  یم یکه سع یلرزون در حال یلرزشش رو کامال احساس کنم. کالرا با صدا

 داده باشه، یاآروم و مثبت رو تو تُن صداش ج

 :گفت

 .یباره که منو نجات داد نیسوم نیا _

 .بردمش کوپتریو به سمت هل میآسانسور شد سوار

 :دیپرس کالرا

 ؟یپرواز کرد کوپتریتو با هل _

 .یخواستم مطمئن شم که سالم یتر بود. م عیسر کیاز تراف _

 .ینجاتم بد یگند زدم و تو دوباره مجبور شد یلیمتاسفم خ _

نداشته  یمشکل دوارمی. امادیمجبور نبودم که نجاتت بدم. از کمک کردن بهت خوشم م  _
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 !کنه ینم یگذرا هیسرما یاسال یکه من اونجا برم و مطمئن بشم که رو یباش

و بعد  میشد کوپتری. ما سوار هلدیرس یتکون داد، کلمال شکست خورده به نظر م سرشو

 .میسرمون گذاشت یهدست ها رو رو

 :گفتم

که  خوامیم م،یرس یسانتا باربارا م یبه خونه من تو گهید قهیحدود چهل و پنج دق _

 .شینیبب

 .نگفت یزیچ کالرا

 :گفتم

 .نیکالرا؟ منو بب _

و  رمیکه تونستم صورتش رو به سمتم بگ یرو به طرف پنجرو چرخوند تا زمان سرش

 .دیلرز یشده و لباش م ریصورتش سراز. اشک از نمشیبب

 :گفتم آروم

 !نایا الیخی... حاال بیه _

محفوظ شده  نیگونه اش بود رو پاک کردم، اون مرد غارنش یکه رو یشصتم قطره اشک با

من به شورش  هیکرد. به هردومون حمله کرد و اونو عل یاشکا دوباره غرش دنیبا د

 .درآورد

 نکهیو گند زدم تا ا دمیدونستم که چقدر ترس ینم یکار شرمنده ام، حت نیمن از انجام ا _

 ر!بود که.. اوه، خداروشک نیکه تونستم بهش فکر کنم ا یزیشد و تمام چ داتیتو پ

 .رو سر داد هیهق گر هق

 :گفتم دوباره

 .کنمیم نی. من بلند همت بودنت رو تحسیفعال شیتو مصمم و پ ،یه _

 :دیپرس
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 هست؟ ست،ین یا یعال زیچ هی قایفعال بودن دق شیپ یآره، ول _

 نیبتمنم؟ البته ا هیاومدم داخل چون، درست مثل  کوپتریکه من با هل یآم... متوجه نشد _

 هیخودمو ترکوندم و تو رو مثل  نهی! من عمال سحینبود. به خاطر مس یفکر خوب و عمل

که دستش  دمید ی. وقتونریخواستم از اونجا بکشمت ب ی. فقط مرونیب دمتیکش نیغارنش

 ...رو بهت زده

خواستم صحنه  یباهاش مبارزه کنم. فقط نم ایدور شم  یاز اون عوض تونستمیمن نم _

 !بسازم

و از اون  رونیکردم تا تورو از اونجا بکشمت ب یم یکردم. فکرکنم هرکار نکارویمن ا _

 .پشگل دورت کنم

 :گفت کیلبخند بار هیبا  کالرا

 ست؟یپشگله، ن هی ییجورا هی _

 ایقضاوتت کنم  ارویرفتن با اون  رونیبه خاطر ب خوامی... من نمنیپشگل. بب هیکامال  _

کامل کردن  یکه تو درباره ام برا یهات گوش بده. اونم تاوقت دهیکنم که به ا یکار نکهیا

 !یاز اونجا قضاوتم نکن دنتیکش رونیآلفا و ب

 :گفت یلبخند خجول هی با

 !ادیتو خوشم م یکردن آلفااز کامل   _

 .داشتم یخوب احساس

اومدم داخل و با  نکهیمشت نخوابوندم تو صورتش و ا هی نکهیبه من به خاطر ا دیو تو با _

 !یبد زهیمال منه، جا نیدادزدم که ا بایاشاره به تو تقر

 و گفت: دیخند یلب ریز

 بچه نوپا؟ هیمثل   _

 که تو رو به خونه خودم تو سانتا باربارا ببرم؟ یدیحاال اجازه م قا،یدق _
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 !واقعا؟ _

 .آره واقعا. حاال کمربندتو ببند _

 یخواستم که تو ی. مرمیدستش رو بگ تونستمیکاش م یو ا میپرواز حرف زد یبا هم تو ما

صبر کنم تا به سانتا بارابار ببرمش. خودمو مجبور کردم که  تونستمیبغلم نگهش دارم. نم

 .تصور کنم تیاون موقع یلحظه تو هی یبرا یکردم که خودمون رو حت یتمرکز کنم و سع

از مخ و الس  ینوجوانانه ا یها یکردم فانتز یپرواز م کوپتریکه تو هل یذهنم، در حال یتو

 فیتعر یکه داشت از پنجره از خط ساحل ی. خوشحال بودم وقتزدیم رونیزدن از سرم ب

 .گذرهیم یسرم چ یتونست بگه که تو یکرد، نم یم

. دستش رو گرفتم میسکو فرود آوردم و هر دو به سمت خونه راه افتاد یرو رو کوپتریهل

 نیکاب هیبود.  انوسیاق یروبرو یکردم. خونه من در تپه ها شییو به سمت عمارت راهنما

 دهید ییبایو ز یکه پشتش به خوب یبالکن بزرگ با منظره ا کیتعدد و م یباز  با پنجره ها

 .قرار داشت شد،یم

 :گفت یبلند یبا صدا کالرا

 !واو  _

 .و کجا بزرگ شده هیمادرش ک دمیکه فهم یاز وقت شتریب یاز گلم شکفت، حت گل

 :گفتم

دوست دارم.  ورکیویمکان مورد عالقه منه. من لس آنجلس رو مثل مونترئال و ن نجایا  _

بود(، من  شیماه پ کی)واسه میبود یلمبرداریدر حال ف ی. وقتخوامشیکه م ییجا نجایاما ا

 ادهیبالکن، هر روز صبح پ یتا شارژ شم. قهوه خوردن تو نجایا امیآخر هفته م التیهر تعط

سرحال  رونیاتفاقات ب یبرا شهیمشروب. باعث م کمیو  یماه چندتاکردن  لیگر ،یرو

 .بشم

 :گفت کالرا
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 .یآورد نجایممنون که منو به ا باست،یز  _

شده  نیرو باز کردم، بهش نگاه کردم که به سقف طاق مانند که با نورافکن ها تزئ درب

. به سمت یفرانسو یبه سمت بالکن با درب ها میمستق ی. منظره اکنهیبود، نگاه م

 ..ختمیخودمون شراب ر یبرا کردیکه اون به اطراف نگاه م یآشپزخونه رفتم و در حال

نگه  یظرف چوب یکه من تو یبیساعت ج هیرو برداشت،  یمیقد یقطب نما هی کالرا

مشروب رو  السیبودم. گ ختهیکاسه ر یمشت صدف که جمع کرده بودم تو هیو  داشتمیم

 ش.دیگرفت و نوش یبهش دادم و اون با خوشحال

 .خوبه _

 .یکه تو برام فرستاد هیمشروب _

 مکان؟ نیاز کجا اومد؟ ا نیجدا... ا یول خوشحالم. _

 یاز دوستام از مدرسه به حام یکی. دمشیخر یتاکستان هیاز  شیمال خودمه. چندسال پ _

بود که  یزیکردم. اون بهتر از چ یداشت و من از شراب هاش تو رستورانام استفاده م ازین

نشونش  یروز هیو بهت  برمی. من تو رو به ناپا ممیگرفت زهیانتظار داشتم. ما چندتا جا

 .دمیم

گذاشتم و اونو به  نییشرابمو پا شهیبازوم گذاشت. ش یمبل ولو شد و سرش رو رو یرو

من گذاشت و به سمت بازوهام برگشت و به  السیرو کنار گ السشی. گدمیسمت خودم کش

رو  نکاریا یکاناپه جمع کرد، وقت ی. بعد کفش هاش رو درآورد و پاهاش رودیام چسب نهیس

خورد و دوست داشتم اونو کنار خودم داشته  یذهنم چرخ م یتو یوار وانهید زیچ هیکرد، 

مبل کنارم  یکه رو یکنه مخصوصا وقت یبازوهام جا م یکه خودشو تو نمیباشم. عاشق ا

 .تنها بودم شهیکه هم یینشسته، درست جا

 کالرا؟ _

 ...ممم هممم _
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 .دیمال یم راهنمیپ یاش رو رو گونه

 :گفتم

که پائول هم بشنوه و از خنده  خواستمیم ،یرو برام گذاشت ایصوت امیکه اون پ یوقت  _

جز تو  یا گهیکه سر کار هستن. اگه هرکس د ییکسا یبترکه و بعدش اونو بفرستم برا

من  یول کنه،یمرد جنتلمن اونا رو پاک م هیتو... مجبور بودم!  یول کردمیم نکارویبود ا

شد. گوش دادن به  کمیبعد باعث تحربار بهشون گوش دادم و  نمن هزارا !ستمیجنتلمن ن

و  یکه تنها و مست بود یاونم وقت یخوایتو منو داخل خودت م نکهیتو، دونستن ا یصدا

 !من بودم یخواستیکه م یتنها کس نکهیا

 :گفت کالرا

نبود که بهش  یا گهید چکسیکه... ه نهیا قتیحق یدرباره اون من خجالت زده ام، ول  _

داشتم هم  شیکه چند سال پ یپسر نیکارو با آخر نی. من ایتومست یزنگ بزنم. نه حت

 !کنم و... خب شرفتیکه البته باعث نشد پ کردمیکسب و کارم تمرکز م یرو دینکردم. با

 هیادیزمان ز یلیخ نیکردم، اون قسمت از خودم رو! ا ذفح میمن اون قسمت رو از زندگ

که باهام ناهار  یبود یمرد نیتو آخر نکهیکه مست بودم  به خاطر ا یوقت یمن، ول یبرا

 !خواستمتیراه درست م یزنگ نزدم بهت. من بهت زنگ زدم چون... چون برا ،خورد

 ؟یخوایم یاالن چ _

 :گفت

 .خوامیمن تو رو م _

 م:گفت تیحس مالک با

 !خودم یبرا خوام،یم نویکه هم هیمدت مخوبه، چون من _

پاهاش رو  د،یاز جا پر کالرا .لباش تکون دادم یرو با دستام گرفتم و لبام رو رو صورتش

گردنش تکون  یماده بودم که لبام رو روآ. دیمن انداخت و دوباره منو بوس یزانو یرو
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 یحرکت یول ،بود شهیم حرکاتم مثل هموتمبعد شروع کرد به درآوردن لباساش. بدم. 

 !بود واسه خودش دیگه ای یزیچ هینکردم، چون اون بوسه واقعا 

و  دادم یزبونم رو تکون م یکه وقت یطور برد، یموهام فرو م یکه انگشتاش رو ال یطور 

 باعث میشد آتیشم تند و تندتر بشه. نایا یهمه  ،کردیم "همم"اون 

که دستام  یتا وقت کردم، یم تشیبا دندونام اذ و دمیمکیادامه دادم، لبش رو م دنشیبوس به

  رو ول کردم. هاششل شد اون قسمت از مو

تر ببوسه انگشتام رو  قیتا منو عم شدیزانو هاش بلند م یکه رو یتو بغلم گرفتمش، در حال

 م.مالوندیبه پوست سرش م

 !کالرا ا،یخدا _

 دهیها دو لومتریک که انگار رفتیم نییباال پا یام طور نهیس. رمیتا نفس بگ دمیکش کنار

 .ذاشتنینم لعنتیا فرش آزاد کنم، اون یدستام رو از موها تونستم ینم .بودم

 :گفت یعصب یرکیرزیخنده ز با

 یعنی). وقته از من گذشته یلیبهت که گفتم خ !یکرد کیتحر یلیمنو االن خ تو... ایخدا _

 که رابطه نداشته( هیادیزمان ز

 !رمیم شیپ باینگران نباش، من آروم و ز _

بهم پیچ . زبونامون و نفس نفس زدنامون دمشیاومد و محکم تر بوس نییدهنم پا بعد

انگار که بدون  چنگ زده بودرو  راهنمیپ یکه دستاش جلو وقتیتا مخصوصا ، خورده بود

 . شدیاون غرق م

 ناله کرد، کمی و داد هیتا گردنش رو ببوسم. اون به من تک دمیکش رونیخودمو از لباش ب

. نهیتا بتونه باز بش دمیکش بدنم راستطرف راستش رو به  یپا چنگ زد.شونه هام رو  بعد

با من کرد.  یکار هی دنش،یداشت. لمس کردنش، بوس انیرگ هام جر یخون مثل رعد تو

 ینبود. حت سکس داشتم،که باهاشون  ییهرکدوم از کسا ایبودم  سایکه با آل وقتیمثل این 
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زمان  یتو یکه باهاش بودم نبود. ول یزن شیکه حواسم به رختخواب بود، ذهنم پ یوقت

 یحتلعنتی... ازش رو از دست بدم،  کیکوچ کهیت هی خواستم ینم یحت و بودمحال با کالرا 

 !پلک بزنم خواستم ینم

خاطر  نیحرکت کنه. به هم تونستیلبام خم شد. دامنش اونقدر تنگ بود که نم یروکالرا 

 دیبا ،اون)بدن و لباش( بو ی. دهنم روزدمیبهش دست م دی. باباال دادمش رون هاش یرو

 . کردم یممزه نقطه به نقطه از بدنش رو مزه 

که اون  دونستم ی. ممن قرار گرفته بود یکلفت مقابلنرمش  یمنحن ،رونم فرو رفت یرو

 هی. هنوز ارهیدهنم از خودش درم یجلو ییصدا شبه خاطرو  کنهیرو احساس مده شق کر

 همدیگه رو نگهداشته و سخت می بوسیدیم.فرش بود،  یموها تودستم 

 :دمیکش رونینفس زنان دهنم رو ب سنف

 ت.تخ یتو برمت یدارم م _

 و پاهاش رو دور کمرم حلقه کرد .بلندش کردم یراحت هبودم، ب ستادهیکه وا همونطور

 .دور نشدازم  عنوان بوسه رو قطع نکرد و چی. به هپیچیددستاش دور گردنم 

 :کردم زمزمه

 !نمیبب تونم ینم _

. از نمیاتاق ساکت پخش شد. سرم رو کج کردم تا راهمون رو درست بب یاش بلند تو خنده

حس کردم که نفره پهن( گذاشتم.  کی)تخت زیسا نگیتخت ک یپله ها باال رفتم و اونو رو

. دامنش رو از رونیب زنهیو از دهنم م رهیگیداره جشن م دنشیام موقع د نهیس یقلبم تو

کمربند و کفش هام رو  متخت پخش شده بود. من یرو موهاش د،یرونش باال کش یرو

من بود.  یبتونم دکمه هام رو باز کنم، دستاش رو نکهیوردم و شلوارم رو کندم. قبل از اآدر

 وقتیرفت تا  نییپا یکی یکیرو  رهنمیپ یدکمه ها ،ایستاده بودزانو هاش  یتخت رو یرو

 .دیکشاز لباسم  یخال ی نهیس یستاش رو رود همشونو باز کرد و بعدکه 
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 :نفس زنان گفت نفس

 !یدار یتو خالکوب ...اوه خدا _

گره خورده  مدو سر بازو یاز هنر مرتبط رو که تو یرو کنار زد تا شبکه ا پیراهنم پارچه

دنبال می رو  یخطوط جوهر خالکوب لباش بودن رو آشکار کنه. دهنش رو بهش چسبوند،

با  سهیشده در مقا یرفتار پوست خالکوب ایتو بافت  یتفاوت چیکه ه دادیعلم نشون م .کردن

پوستم حرکت میداد، فهمیدم که  یدهنش رو رو یتوق ه، ولیپوست برهنه وجود ندار

 فقط یه دروغه! همشون 

 یشیمثل آت ،در حال سوختنهبوسه هاش  ریجوهر ز ی دهیچیکه طناب پ دیرس یبه نظر م

گردنم چنگ زد. سرش رو باال گرفت و با ولع به ! عاشقش بودم .کنهیپوستم کار م ریکه ز

تو  یسوال چیدوست داشتم. ه رو تمامش وو منم دستا و دهنش  بدنم رو دوست داشت

نه مردی رو که یه طلسم طوالنی خشک رو تو  ،یا نه خواست یذهنم نبود که اون منو م

یه شب سخت و طوالنی که می خواست همراهیم خودش داشت یا نه فقط برای راحتی از 

 کنه و برعکس.

 :گوشم بود، زمزمه کرد یرو دهنش

 !لطفا _

دستمه، با  ینخ االن تو کهیت هی. احساس کردم که دمیکش نییرو باال و شرتش رو پا دامنش

 سیبرام فرستاده بود. از قبل خ شیکه چند هفته پ هیزیهمون چ نیخودم فکر کردم که ا

قدر به ستون فقراتم وارد شد، چ یکیشوک الکتر هیاحساس کردم که  با دیدنش و شده بود

 !خواست یاون منو م

 :دهنش گفتم یتو

 ؟یخوایم ینجوریچند وقته که منو ا _

 .دمشیبوس و
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 یکه به گردنم رو تو یشدم. از وقت سیخ یگرفت زیم ریکه اون روز دستم رو ز یاز وقت _

 شتریکه ب دمیترسیم! دمتی. از همون لحظه که دیموهام دست زد ریز یکوکاریجشن ن

 دونمیبزدل. چون م هیمثل درست عکس بفرستم  رمیبدم و برات از لباس ز تکستبهت 

 ...که نهیمنظورم ایعنی . زمان رو دیوونه بازی درآوردمکه من نصف 

و من گفتم  کنم یبعد از ظهر باز یبرا ینقش گهینفر د هیکه مثل  یره، تو ازم خواستآ _

 !کنهیم وونهیمنو هم د نیپس ا باشه.

 .کنهیمرد خوب م هیبه  لیتو رو تبد نینه، ا _

 !باشم. پس ادامه بده فیکه با تو کث خوامی. مستمین یمن آدم خوب _

فرو کردم  کلیتوریسمش یانگشتام رو تو یبست. وقت شلباش نق واری رویگربه  لبخند

و زانوهاش رو  دهیبه جلو سوق م خودش رو حس کنم، آشکارا لرزشش رو  تونستم یم

 .برهیم نییباال پابرام 

 :گفت

 ..اوه _

 :بلند ناله کنه یبا صدا کردیم یسع

 ...ونا _

 :گفتم

 .گرمت کنم کنمیم یمن فقط سع _

پاهاش فرو  نیرو ب سرم. دستم خم کردم یتخت خوابوندمش  پشتش رو رو یرو یوقت

و در حالی که شکمش  زدم سشی. لدمیهاش نفس کش کیبهشتش رو به خاطر تحر و بردم

 ش تنگ یسیخ نیبمحکم و سخت م رو تاانگشفرو بردم. بعد زبونم رو کامل رو می مالیدم، 

لرزون رهاش  و دمیکش رونیهسته بآانگشتام رو  اون کامال آماده بود تا بره تو. فرو بردم.

 آوردم. الکردم، بدنش رو با
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 :گفتم یشوخ به

 !اوردمیرو درن نتیمن هنوز سوتخوشگلم.  هنوز نه _

بود عقب  دهیتخت دراز کش یرو صالیکه از است یسرش رو در حال و شونه هام چنگ زد به

و بعد  زبونم رو گرفتو  کردبرام باز  دهنش رو .دمشیبوس زیآم طنتیبرد. آروم و ش

کردم  یسع !خواست یتمام من رو م خواست، یم از اینا شتریبه طرفم خم شد. ب بیشتر

 نیریاون ش یبرا خواستم ی. مشدیبهتر م یلیخ یطورروم نگهش دارم و معطلش کنم. اونآ

 .باشه ،بوده یکه با هر مرد گهیتر از هر شب د یتر و سکس یتر و قو

مرد  اسم  چیوادارش کنم ه خواستیم که تصاحبش کنم، خواستیاز وجودم م یقسمت هی

و تاب  چیو پ کردیمن ناله م ریحاال هم ز نیهماون نمونه.  ادشیاز من رو  ریغ یا گهید

من  بیشتر از این طاقت بیارم. تونستمینم خوبه کهبود که اون اونقدر  نی. تنها خطر اخوردیم

 .برد نیدر من از ب، اون کنترلو درمورد کالرا یزیچ هیبودم، اما  نیبا کنترل آهن یمرد

بازش کردم. راحت و  تشکر کردم نیسوت یجلو رهیگ یبرا دنیااز رو باز کردم،  راهنشیپ

رو تو شکمم حس کردم.  یکم خستگیدستام اومد. احساس  یهاش تو نهیسلحظه ای بعد 

 یخوشمزه ا یها نهیس نینوجوان بودم همچ یکرد. از وقت کمیتحر شتریپرده بودنش ب یب

 . مبر شیدور و برم نبود. خودمو وادار کردم آروم پ

 تا بلند وندمشیگرفتم و کشاونا رو، نوکش برجسته بشهاش رو تکون دادم تا  نهینوک س

متورم شد و درد گرفت که مجبور شدم دهنم رو روش بذارم.  یجور ،یو عال ی، صورتبشن

 وقتیتا مالیدم و  کردم یروشو نوازش مانقدر با انگشت  بردم، یاش لذت م نهیاز نوک س

 تنش از تخت فاصله گرفت. رد و ازک یکه ناله طوالن

و  دمیکش شتا نقطه حساس هوی و بعد نوازش کردم و گرفتم دست واش ر نهیس یکیاون 

مجبور شدم که دهنم رو به سمتش حرکت بدم تا تمام و کمال مزه اش کنم. حس کردم 

. ه بودروشن و واضح شد دمی. دزدیتند ممحکم و قلبم  شه،یهام پمپاژ م انیشر یخون تو
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میزدم نفس نفس  هوشیاریم.باال بردن  رایب ی تند و تیز حمله هیکالرا برام مثل مخدر بود. 

 .، تا بگم که اون مال منهش کنمو تصاحب ش بدم،فشارو نیاز داشتم بهش ضربه بزنم 

 :گفتمیدادم، ام رو باال لباس ی هیکه بق همونطور

 ...ره، لطفا، لطفاآ _

 شیو ازم خواست که دوست پسر جعل دمیکه اونو د یروز نیبود که از اول یزیچدقیقا  نیا

 !خواستم یداشت، م ازیشم و به کمکم ن

بدنش در برابر  کنه. شییشناسا عیو درنده درون من تونست سر یقو زیچ هیاون لحظه  در

بدن من سازگار و مناسب شده بود و می تونست در مدت طوالنی تموم برانگیختگی منو 

دهنم رو تو دهنش  کردم،یرفتار م یشکارچ هیمثل درست  دم،یخز . به طرفشتحمل کنه. 

 دست، پاش رو به سمت باسنش هل دادم و هی. با رمیبگ ازو گکنم فرو بردم تا لبش رو مزه 

اگه می داشت،  اجیباز احت یبرام به صورت پهن باز کرد. اون بازم به اون پاها پاهاش

 از خیسیش نیاز داشت.خواست منو درون خودش نگهداره، به هر قطره 

صورتم رو نوازش  که قابل توصیف نبود. عالمه کلمه هیبا شده بود،  یموجود وحش هی کالرا

صدای ناله اش بلند اش  نهینوک حساس س روحرکت انگشتم  نیو با کوچک تر کردمی 

  میشد.

منو  با این حرکات  کردمی  یکرد. سعمی پاهاش رو دور من حلقه  و خوردیو تاب م چیپ

 براش انتظار بکشهبیشتر و مجبورش کردم  من به عقب هلش دادم یتر بکشه، ول کینزد

 کرد. می ناله  ، تو دهنمذاشتمیو منتظرش م کردمیلباش رو مزه مزه م هک یوقت و

رومش کنه آ نکهیا یبرا تا موقعی که لرزید، زبونش رو تو دهنم گذاشت و بهم پیچیدیم و

 عیکه از ما یگذاشتم. حرارتمقابل آلت خیسش رو در  مآلتکرد. بعد سر  هیگر کمی

  رو ازم می گرفت.تمام کنترلم  شدیدرونش ساطع م

و تاب  چیبا منتظر گذاشتنش پکه کنم  یتا کار ،بزنمضربه هسته آبودم که فقط  نیا منتظر
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قبل از اینکه قسمت بیشتری از آلت بزرگم رو درون خودش ببلعه، فشاری به  بخوره و

 روناش که روبه روم قرار داشتن، میارم.

 یلو، شوک مثل تعرض وارد کنم ای بیسآبهش  نکهینه ا .برم شیروم پآ خواستم یم

  ه بودم!عقلمو از دست داد. کرد یمحکم منو گرفته بود و رها نم یزیچ

که به جنون  یمثل غرش شروع به تلمبه زدن داخلش کردم. مثل مرد ییصدا و بعد با

 ،که تمامش رو تا دسته داخلش کردم یکنه. در حال یریداره که جفتگ ازیشده و ن کینزد

 .زدیهوا له له م یبرا و بود دهیبر دهیزد. نفس هاش بر ادیفر

برای اینکه بتونم نگهش دارم، با  دهنش رو با دهنم پوشوندم.و من  زدیصورتم رو چنگ م

 :دهنم گفت یبا ناله تو، دیکی مکالرا زبونم رو م یوقتدستام کنترلش می کنم. 

 !شتریب شتر،یب _

ذره از کنترلم رو از دست  نیضربان قلبم کم شد، فکر کردم که االنه آخر هیثان کی یبرا

با تمام  و تا نگهش دارم م رو روش فشار دادمانگشتا و دست باسنش رو گرفتم هی با. بدم

 خوشمزه، توش تلمبه زدم.  یفشارا

ستون فقراتم رو  شه،یکه از درونم ساطع م یمن با لذت تا خرشهآ گهیدکه  کردمیفکر م

 شتریب تونمیکه م دمیفهم یهر دفعه، م یول ،شهیم ختهیدرونش ردر آخر به و  کنهیدنبال م

 .بشم صیحر شتریلذت ب یکه برا یطور کشش بدم، یبه قدر کاف تونستمی م  .مادامه بد

 . بیشتر در هم فرو می رفتیمبا هر ضربه  ی شیرینی بودیم که خلسه یهر دومون تو

رو اونقدر مالش  میشد یکیکه با هم  ییجا یبود که بذارم اون قلنبه ورم کرده باال یکاف

از داره رو ین که یبسازه و بهش فشار و توجه یکیتنگ و کوچ یها رهیدا  و بدم تا سرخ شه

 هیپا یکه چشمام سرخ شد و کشش تو یوقت یباشه، نه حت یبده. دوست نداشتم ناراض

 یشدنم رو تو یستون فقراتم رو حس کردم. مطمئن بودم که عالمت دادم که قراره خال

 .زمیاز لذت شده بودم رو بر زیکه تا حاال ازش لبر یبدن نینقطه ، از بهتر نیتنگ تر
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کردم که می زد، حس  ادیفر انهیو وحش فاصله می گرفتتند از تخت  یکالرا با حرکت یوقت

 یبا چنان شدتو اون لرزونش دور شدم  آلتفشرده شد. از  آلتماطراف  شیعضالت داخل

داخلش اومدم، دوباره حس کردم.  گهیهم د یروو شکستن دندون هاش یبرگشت که صدا

 نطوریهم ،زده بود رونیب یطوالنمدت  یمن برا ( که ازی)ترشحات و مِنیکیبار ینخ ها

  .زدیم رونیب

احساس  دادم،یبود که تا حاال داشتم. همونطور که دخول انجام م یزیچ نیارگاسم بهتر نیا

 که به خاطرم پاره شه وقتیکه تمام و کمال توش بودم تا  یبودن بهم دست داد، در حال جیگ

ه داخلش بودم به شونه هام چسبیده و دهن وقتی ک. چرخوندم یو داخل م رونیب خودمو

 داغش رو گردنم تکون می خورد.

 نکهیهنوز بهش متصل بودم، نه به خاطر ا .دیغلتمی به طرفم  و کرده بود عرقحسابی 

. دیمالمی ام لب یاش روداد و لبمی پاهاش رو کنار من تکون اون بخوام با وزنم لهش کنم. 

 .ام نگهش داشتم نهیس یآغوشم گرفتمش و محکم رو یتو

 :دمیپرس نرم

 کردم؟ تتیاذ _

 .شد شتریب مینگران

منو قبراق  یعال یلیتو خ یبرم، ول شیآروم پ خواستم یکنترلم رو از دست دادم. م _

 .میساخته شد نیهم ی. انگار که ما برایکرد

 یرو دوست دارم، هر راه یدیکه بهم م یزی. من هرچینرسوند یبیتو به من آس انیآدر _

عالی وقت انقدر احساس کامل و  چی. هرو میخوام یتا بهم بد یکن یم دایکه براش پرو 

بود که  یارگاسم نیبهتر این ...ایخدا .یاحساس رو داد نیکه تو بهم ا وقتینکرده بودم تا 

 !واقعا خفه شم دیبا .... خداابراماالن رو  کنم یداشتم. احساس م تا حاال

 :گلگون شده اش زمزمه کردم یگونه ها کنار
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 تمومش نکن! _

 .دهنش رو دوباره گرفتم یا بزنه بتونم حرف بزنم نکهیاز ا قبل

رو  یچکسیه چوقتیکالرا، من ه ؟یکنی. احساسش میکنیم کیتحر دایتو منو دوباره شد _

 !چوقتیمثل تو نخواستم، ه

 یتو رمینم، رمیم رونیکم باهاشون ب یلیکه خ ییمن با کسا .ستمین ینطوریمن معموال ا_ 

از  شتریب کنمیاحساس م نکهیمثل ایه چیزی راجب تو هست.  یزیچ هی یول! تختخواب

می از شهوت  زیمال منو بارها بارها و لبر ی. مثل بدنت که هشناسمتیم ،که هست یزیچ

 کنه!

 م:گفت

 کالرا! مقاومت کنم تونمینم ...تونمینم خوامت،یمن دوباره م_ 

همونطور که  .کردیق درد ماز شدت شو آلتم  زده بودم مهیاالنش هم روش خ نیهم

فکر  هی. بدنم ذهن خودش رو داشت، دادمیتکونش م میکرد یشکسته شکسته زمزمه م

 یاز فرت خستگ ایکه دوتامون کور  وقتیدادنش تا  چیپ یمهارنشده برا یتک و تنها

 .میوفتیب

 :گفتکالرا 

 !نَستایاصال وا نکن...تمومش  ان،یآدر لطفا_ 

 که انگشتام قبال خراش داده بودن برخورد کرد. نقطه ییفرو رفت، سرش به جا آلتم یوقت

شد از لذت سست بشه. با تقال بلند شدم و بغلش کردم، بازوان میاز بدنش که باعث  ای

 . رفتیم نییشونه ام باال و پا یسرش رو و رو دور گردنم حلقه کرد فشینسبتا ضع

با شلپ شلپ زدنم با کالرا  یکنم که حت یکار یا گهید هیبا زاو تونستم یم شنیپوز نیاز ا

. دوباره در حال کردم یرو با هر تکون از فشارام حس م شیقو یتر شه. واکنش ها قیعم

 .آه و ناله کردن بود
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 :گفت

 !ـهیقالب... پسر... دوست... هی... از... بهتر... نیا_ 

 ییصدا نیتر یو خنده اش سکس دی. خندشدیم دهیبر دهیبا هر ضربه از فشارام بر کلماتش

تر و  عیهمونطور که توش سر و گردنش فرو بردم یبودم. سرمو تو دهیبود که تا حاال شن

و قست تنگ  دیشد یتو گرما یمکم.و م ی بوسمگردنش رو مضربه می زدم، محکم تر 

خنده  نیدلنش یو صداکرده من حلقه  ورد ور دست و پاش و اون بودم شده بدنش غرق

 ه بود.اش بلند شد

و من به فشار  به خودشو محکم تکون داد و دیکش یبلند غیکه داخلش بودم، ج همونطور

 چیانگار که ه میدیرو بوس گهیبعدش همد رو بهش بدم. خواست یکه م یتا فشار اوردیم

 .شدیتموم نماین دهنش بود،  یما وجود نداشت، دهنم رو یکشش جنس یبرا یانیپا

 :کردم ناله

 .دارم یخوب یلیاحساس خ یکنارم یتو وقت متوقفش کنم. تونمیکالرا، نم ...من یخدا_ 

که ما  کردم یکر مف یوجود داره، اگه حت نیا کردمیاگه فکر م !هیوونگید نیا ...دونم یم_ 

دادن  تکستوقت رو با  چوقتیداره، ه یکه انقدر احساس خوب م،یبا هم کامل بش میتون یم

 هیتا ازت بخوام که مثل  موندم یمنتظرت م نتیماش و. تکردمیبهت تلف نم یصوت امیپ ای

 ایی.عقب بگ یصندل یمنو تو بیغر بیعج یشکارچ

 خونه.  نیاز ا یهر سطح یرو و عقب، کنار جنگل ی. صندلکردم یممن  و

که بتونم  ییپناه گاه منه، جا نجایا اوردم؟ین نجایرو ا یزن چیکه من قباله یدونست یم_ 

 واراید نیا یتو یخاطره ا چیه خواستم یاستراحت کنم و خودمو سرو سامون بدم. نم

 نجایبا من حالت خوبه، که ا نجایکه تو ا دونستم یوردم. مآ نجایتورو ا یول ،پخش و پال باشه

ساخته  نیپاهات جا بدم. انگار که واسه ا نیخودمو ب تونم یکه م یبرات مناسبه. جور

 .میشد
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 .بود یخجالت کمی. اولش دی. برگشت و منو بوسدمیاش رو مال قهیو شق گونه

بودن، تنها بودن  نجای. اهیبهت بگم که چه قدر عال تونم ی. نمیوردآ نجایممنونم که منو ا_ 

احساس خوش شانس  تا حاال داشته. یکه هرکس یسکس نیبخش تر تیداشتن رضا و با تو

 ...اگه فقط امشب باشه ی. حتانیآدر کنمی بودن م

 م:دیخشونت پرس با

 گفته فقط امشبه؟ یک_ 

 .دستام گرفتم نیرو ب صورتش

 ؟یبر ذارمیم نیبعد از ا یکن یفکر م_ 

مطالعه کنم، اگه به خودم  زایچ نیدرمورد ا یلیاگه خ یکه بهش فکر کنم. حت ترسم یم_ 

بتونم تحملش  کنم یکه، فکر نم نهیمنظورم ا... از سکسه شتریب زایچ نیبدم که ا یدواریام

بار باشه و من بفهمم که اشتباه  نیخرآو  یواقع تونه یم هیقض نیکنم، باور داشته باشم که ا

. من بهت ونمیکه من بهت مد نهیا هی. قضیخواستیتو فقط منو واسه امشب م نکهی. اکنم یم

مجبورت کردم  .ونمیمد ،کردم تحمیلبهت که   یتمام مزخرفات یشب برا هیاز  شتریب

که  مشکالتی تمامر و ، نجات دادنم از دست راجمانممعامله کردن با ما ،یکیبل یاهر کنظت

و اونقدر دارم  دارم بهت بگم یعکه س یزیچ یول ...به هر حال .خودم درست کردم یبرا

داخل من  قیداشتن تو اونقدر عم... اینه که، ارمیبه زبونش ب تونم ینم یکه حت لرزم یم

 ،یخوایشم. پس اگه تو منو نمببهش معتاد  ونم تیم کنم یم حس بود،  یاحساس متفاوت

االنش هم  نیتوش غرق شم. چون من هم نکهیاالن بگو. قبل از ا نیبهم هم کنمیخواهش م

 !به خاطرت از دست دادم وعقلم

 گفتم:

 وقتیهچ !خوامیمن تو رو م ؟یواسه من دار یتو چه معن یبفهم یتون ینمرا... کال ایخدا_ 

تختت و  یرو ریعکس از لباس ز هینخواستم.  ،خوامیکه من تو رو م ینجوریا ور یچکسیه
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احمقانه با تو  یباز هیو سرگرم بودن با  یشب شوخ هی. هیچند روز کاف یق کردن من براش

ولت  ینشد هوشیکه بتا وقتی  و رونات له کنم نیجشن باعث شد بخوام که صورتم ب یتو

 ستین یزیو چ ما هست نیب یزیچ هیکه  دونم یتا جهنم م یول ه،یچ نیا دونم ینکنم. نم

 .که بخوام ولش کنم

 .دمشیبازو هام چرخوندم و بوس نیب

 گفت زدیکه چشماش برق م یحال در

 !انقدر خوشحال نشده بودم یاز زبون کس یزیچ نیهمچ دنیتا حاال از شن چوقتیه_ 

 شتریب خواستم یکردم.م یخوددار نیهم ی. برانمبهم بود یاز فرت خستگ کلماتش

داشته  تونست یم یشتریانجام بدم. هرچند وقت بکه می خوام  رو  یزیانجامش بدم، هرچ

خودش رو کنارم جمع کرد، بهم اعتماد کرد و به خواب رفت. کنارش دراز کالرا  باشه. 

شونه  یبه نرم ورون پاهاش رو نوازش کردم  و دمیکش یعطرش نفس م یتو دم،یکش

 .هاش رو مک زدم. دستش رو بلند کرد تا دور گردنم حلقه و موهام رو نوازش کنه

 یو برا خورد یاعماق واژنش تکون م یپاهاش از هم جدا شد، انگشتام تو ع،یسر یلیخ

 رفت یم نییهسته باال پاآاز دستام رو شکمش  یکی. کرد یم سشیراحت کردن کار من خ

 . کردیرو سفت م آلتم زدمیکه از پشت تلمبه م یدر حال یکیو اون 

کارمون تموم شد،  نکهیاز ا بعد. وول خوردنش بودم دنیبدنش رو بغل کردم، عاشق د

 .میرفت یقیبه خواب عم میبود دهیچیبغل هم پ یکه تو یدر حال ییدوتا
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 فصل نهم

 ×کالرا  ×

راه خشن زخم شده بودم و به حموم  نیبهتر یشدم. تو داریتخت ب یتو انیکنار آدر

احاطه  شیاون منو با بدن فراخ و عضالن دیرسیکه به نظر م ادیز یداشتم. از گرما اجیاحت

 یتو ینطوریوقت ا چینداشتم، ه تیکرده بود، عرق کرده بودم. تا حاال انقدر احساس رضا

تا به خودم  دمیخز رونیبغلش ب ریو از ز دمیگربه دراز کش مثلارضا نشده بودم.  میزندگ

 .رمیبگ یدوش طوالن هی و کمک کنم

 یاز ت یکی .کردیدفترش کار م یاحتماال تو .رخت خواب نبود یاومدم، تو رونیب یوقت

فنجون قهوه  هیو  هدیمن گذاشته بود رو پوش یبرا نییخودشو که طبقه پا یشرت ها

 یو موها خوردیبهم م یخنک میبود. نس دنینوش یبرا یخوب یجا زشیدرست کردم. م

 رونیب وانمیکه از ل ییحال بهار خوشبو همونو من در  دادیام رو تکون م یرفو فر سیخ

 . دمیکشیرو نفس م ومدیم

چشمام  یجلو فیبا نور ضع لمیمثل حلقه ف شبیسکس د یچشمام رو بستم، تمام لذت ها

! کننده با راجر ریتکرار صحنه شام تحق. برام داشت یا گهید یمغزم برنامه ها یول ،ومدیم

من بازم به تظاهر و انگار اگه  کردیاندازه م منوبدن  یطور ،که رو گردنم گذاشته بود یدست

کردن و اینکه گلف رو دوست دارم ادامه میدادم، اون لعنتی یه چیز مزخرف بهم پیشنهاد 

 د!میدا

 گفتمیم دیباهاش روراست باشم. با دیکه با دونستمیم کردم،یم یاحساس بدبخت

و  ستین ییسازگاره. جادو نیچندگانه با مشترک یها اریبرنامه من منطبق با استفاده از مع"

 یگذار هیبه سرما یرو خلق کنه. اگه عالقه ا ادیکه از مزخرفات تو خوشش ب یزن تونهینم

وقت همه رو هدر  ینطورینگه دارم. ا نیآنال یعشق یتو رو با قرار ها تونمیپس نم ،یندار

 "!دهیم
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با اینطوری که  ،دمیرو از دردسر نجات م زیرو بهش بگم، همه چ قتیفقط حق اگر

 .شدمیآدم بزرگ سال سالم مواجه م هیشدن به  لیتبد یبرا طی تالشمشکست  نیبزرگتر

بچه لوس رفتار کردم.  هیرو ازش پنهان کردم، مثل  ییبه مامانم دروغ گفتم، موضوع ها

هدف  نیکه با ا یا نهیگز چیهمتاسفانه اما  ،زن تاجر و موفق و مستقل باشم هی خواستمیم

 .کردمیهماهنگ باشه رو انتخاب نم

و اشم ب تریبودم که بهتر و قو ونیبدهکارم. به خودم مد یا یعذرخواهیه مردم  به

بود که باعث شد  انیربا آد دنی. انگار که خوابرمیکارامو خودم به عهده بگ تیمسئول

. دادیبهم م یکه احساس کردینگاهم م یاحساس دوباره متولد شدن بهم دست بده. طور

نوع  نیا تونهیباشم که م یزن خواستمیرو نداشته باشم. م شیستگیشا دیکه شا احساسی

از جهان بود و من  کهیهر ت یتو یمرد انی. آدریوبه شدت ق زنی اره،یاحترام رو به دست ب

 ماده نبودم.آ یمرد نیهمچ یبرا

رو  گهیکه همد یاز زمان .نگاه کردم باشیبالکون نشستم و به منظره ز یرو نیهم یبرا

ش به گهید انوسیاق هیقاره و  هیشده. من از  شتریب ننمویفاصله ب کردمیاحساس م م،یدید

  کرد!احساسش  ، میشددیرسیر مظکه به ن یزیاز چ شتریدادم، ب امیپ

بهش  تبکه نس یاحساس کردم،یرو احساسش م در حال وقوع بود مکه داخل بدن یلرزه ا

 یو حساب دمی. خودمو دنمیبب دیجد دیبا د کردیبود که منو وادار م قیمعداشتم اونقدر 

 نیباشم که اونو زم یکس خواستمیبهتر از منو داشت. نم اقتیاون لخجالت زده شدم. 

به خودم ثابت  دیاز دستش بدم. با شهیهم یباشه که برا نیا شیمعناگه  یحت .زنهیم

 دیبا دادم،یداغونم انجام م یزندگ یکار شرافتمندانه برا هی دیو با هستم یکه قو کردمیم

 !ازش بگذرم

 یتنش نبود. وقت یا گهید زیشلوار کوتاه چ هیبه بالکون قدم گذاشت، به جز  انیآدر یوقت

کردم.  ععرق بود. انگشتام رو کف دستام جماز  سیلخت و خ کرد،یکار م رونیکه داشت ب
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مزه عرقش رو بچشم. علم  کمیبزنم تا  سشیش بمالم و لتپوس یکردم دستام رو رو یسع

تعجب  شکست،یم فنجون قهوه ام ه از شدت کشش بینموند. اگما شکوفا ش نیب یمیش

 !کردمینم

 :گفت

 ؟یدی. خوب خوابیشد داریود بز _

 گفتم: ،گونه ها که دست خودم نبود یلبخند و قرمز هی با

 .دمیباالخره که خواب _

به من  انهیبا پوزخند موز و دیمال یکه پشت گردنش رو م یرو دوست داشتم. طور صورتش

 رو هم دوست داشتم. نگاه کرد

 ای خوردمیدوست داشتم. هر موقع که تکون م یلیبغلت کرده بودم رو خ شبید نکهیا _

 داریکه دستت رو شکمم بود ب یبار وقت هی. یکردیتو هم با من حرکت م کردم،یحرکت م

 ،یبا من کرد لعنتی کار هی. تو زندگی کردمخوب  ، چونرمیبم تونمیو فکر کردم که م شدم

 !دریکالرا را

 زدم: یپوزخند

احتماال امروز نتونم خوب راه  ،یزیچ هی !مطمئنم ...میبا هم کرد یکار هیما هر دومون  _

خط صاف راه برم. مال تو  هی یتو تونستمیرو رد کردم چون نم یاریتست هوش هیبرم. من 

 !یدادیبه من هشدار م دیبزرگه، با یلیخ

 :گفت

 .ردیکیباور نم چوقتیه زدن؟یمردا درباره اندازه خودشون الف نم یاونوقت، همه  _

 نشست. مکنار

 گفتم:
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که اون لحظه  یکار یمنو برا یوجود نداره که بتون یراه چیه اس!منصفانه  یبه اندازه کاف _

 !؟یماده کنآ خوام،یم

 هسته بود گفت:آکه صداش آروم و  یحال در

 امتحانت کنم. خواستمیو من م یماده بودآو  سیمن خ یخب، تو برا _

نسبت  شهوت انگیزیو  دیاستخر داغ افتادم. احساس پل یکلماتش احساس کردم تو با

دهنم  یتو یکی یکیبهش داشتم. دستش رو به سمت خودم دراز کردم، انگشتاش رو 

 یشستم ماساژ م انگشت کف دستش رو با و دمیمک ینوکشون رو م متیبا مال ،گذاشتم

چیزی تو بدنم باال و ، یه دهنم بذارم یاز بدنش رو تو گهیقسمت د هی نکهیا یدادم. فقط برا

 . پایین شد

. سرم و عقب بردم و چشمام رو دیگردنم کش یو رو نییچونه ام پا یاش رو از روتانگش

زیر انگشتاش  فیآروم و لط یلیخ م رو نوازش کنه، استخون ترقوه امبستم. اجازه دادم گلو

( ییاناداک یچوب ینوع صندل کیآدرونداک) یدسته ها صندل ی. ناخون هام تونوازش میشد

 جمع کردم. رشیپاهام رو ز ی پنجه ه وردفرو ب

 یبو بیعج شنراهیپ .آورد نییبودم پا دهیکه پوش یلباس یدستش رو از رو انیآدر

ام باعث شد بلرزم.  نهینوک س یاز انگشتاش رو یتکون جزئ هی. فقط دادیخودش رو م

 یلمس ها ریانتظار ز ...و اون دهن کنن،یبا من م ییکه اون دستا چه کارا دونستمیم

لمس دست  ی، تا لحظه هاکه نفس بکشم شتمانداخت. فرصت دا یمنو به لرزه م فشیضع

 تحت به خاطرش بسپرم. شب قبل که ما هر لمس و حرکتش رو ورو مزه کنم قدرتمندش 

، انگار که تو یه دنیای دیگه و یا یه کشش جزر و مد قرار داشتیم که آتیشی میفشار بود

 حرارت رو بینمون به وجود آورده بود.داغ و پر 

 کردم.  شیپاهام بلندم کرد. تا داخل همراه یدستم رو گرفت، چشمام باز شد و رو یوقت

 :گفت
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 م با بودنت سخته!انتخاب ...کالرا _

 کردینوازشم م یوقت .میبود یجلسه کار هی یبود که انگار ما تو یو طور یحرفه ا شصدا

. ارمیبه دست ب یادیراه جواب ز نیا یتو تونستمی. نمزدیقلبم تند م دم،یکشیسخت نفس م

محدود بودن. لبام رو  "شتریب"و  "حاال"و  "کنمیخواهش م"مثل  یلغات من به کلمات

بودم که به جاش، تمام  دواریمنتظر بودم تا در مورد انتخابش با من صحبت کنه، ام دم،یسیل

 بدنش رو نشونم بده. یها قسمت

مبل،  یمن تو رو رو !تخت یتخت داشتم. سه بار البته، اما فقط تو یط تو رو تومن فق _

 یادیز ینقطه ها .خوامیم زیم یدوش، خم شده رو ریز وار،یبه د دهیچسب شخوان،یپشت پ

تو رو کجا ببرم. تو کجا رو  گرفتم که میتصم کردم و دایانتخاب هست. من خودم رو پ یبرا

 ؟یدیم حیترج

امتحان  یبرا یوقت چیچون ه ،بهم دست داد یاحساس خفگ کمیرو آروم تکون دادم.  سرم

و  ایتمام صندل یوجه امکان نداشت که رو چیبه ه !خونه نبود یکردن هر کدوم از اتاقا

اون که من کمتر از  گفتمیم دی. باگفتمیبهش م عیسر دی. بامیکن ادیها ناله و فر واریمقابل د

مقدار  چیو ه رابطه نبودم هیداره، که من هنوز کامال آماده  ور اقتشیهستم که ل یزیچ

 منو متقاعدم کنه. تونهیسکس هم نم

بهش تمومش کنم. دستم  یزیو بدون گفتن چ یسکس خداحافظ هینبود که فقط با  عادالنه

 ام فشار دادم و منتظر موندم تا آروم تر نفس بکشم. نهیس یرو رو

 .میانجام بد یا گهیکار د نکهیقبل از ا ...نکهیبهت بگم. قبل از ا یزیچ دیمن با _

 :گفت

 ه؟یمشکل چ _

با  اگه... . پسشهیوقت انجام نم چیه هیقض نی. اکنمیعالمه اشتباه م هیمن مشکلم. من  _

 یتونیم ،یبار انجام بد نیخرآ یکارو برا نیا یخوایموضوع، تو هنوزم م نیدونستن ا
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 یول خوام،یم رمیکه بم ی. چون من تو رو تا زمانیبا من بکن خوادیکه دلت م یهرکار

 نگهت دارم. تونمینم

 :گفت

... البته. یایبا عقل جور در نم ی. حتیزنیحرف م یراجب به چ یندارم که دار ینظر جیه _

 کمی شبیکه بذارم د نهیکه تونستم بکنم ا یکه انجامش بدم. تنها کار خوامیمن م

 .نجایا ایب..! .یبخواب

ام فرو  دهیژول یموها یدستش رو دراز کرد و منو در آغوش گرفت و سرش رو تو انیآدر

 نیبه ا تونستمیم بایباور داشته باشم. تقر یزیبه هرچ تونستمیم منو نگه داشت، یکرد. وقت

شکسته شده  یروح یرو درست کنه، که بتونه قسمت ها زیهمه چ تونهیفکر کنم که اون م

کنه که  یبرگردونه و کار میببخشه، که بتونه منو به خود واقع امیرو الت وناام رو قبول کنه و ا

بود که لمسم کرد و   یکه حس کردم، موقع یترس اما، و درست انجام بدم یکار واقع هی

 .میکه چه قدر از هم فاصله دارکرد  یورآادی

 :گفتم

 .کنمیباره. خواهش م نیآخر نیکن که انگار ا یبا من عشق باز یپس جور _

 :گفت

 !تونمی. نمیراحت از دستم بر ذارمیباشه. نم نیخرآکه  ذارمی. نمستیبار ن نیآخر _

 اقی، اما با اشتداد بوسه اش لبم رو شکست ینیریدهنش رو به سمتم کج کرد. ش انیآدر

 یلیکه داشتم رو قورت بدم. خ یهر شک خواستیدهنم فرو کرد. انگار م یزبونش رو تو

 یبرا خواستمیکنه. من م تیهدا شم. اجازه بدم که دستش منوب میاگه تسل شدیآسون م

 بار نیآخربرای فرار کنم،  نکهیدادم که قبل از ا هبار داشته باشمش. به خودم اجاز نیآخر

 و به خودم بدم. رمیطعمش رو تمام و کمال بگ
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. من تو رو با دمیدروغ کش از دستِ یگم. به اندازه کاف یمبهت دروغ ن گهید ،یبتون دیبا _

تو باشم رو  یبرا یزیچ هی تونمیکه من م هیقض نیا خوامینم .انیدم آدر ینم بیدروغ فر

 .میکه هر دو مرتکب شد هیشب سکس، اشتباه کی. اما یباور کن

چطور  م،یما با هم مچ هست ...!ایاشتباه نبوده. خدا چوقتیموضوع ه نی. ایکنیاشتباه نم _

 ؟یاشتباهه فکر کن هیقض نیا نکهیبه ا یتونست یحت

موهاش فرو  یرو تو انگشتام زد. سیگردنم بود و همونطور گاز گرفت و ل یجلو صداش

 یرودخونه ا هیکردم، صداش مثل  یپوستم حس م یکه لب هاش رو رو یکردم. در حال

 شد. یبود که از من جار

 :گفت

 یاون طور ،یکن یکه لمسم م یاون طور ،یکن یکه نگاهم م یت. اون طورخوام یمن م _

باهام جر  یخوایفکر کردم م یکه انقدر سرسخت اومد یوقت ،یکه امروز صبح اسمم رو گفت

 یوارت رو م وانهید یها دهیا. من میخوام که با هم بخند یرو م ی. من زمانیو بحث کن

 نی. ایهمه مشکالتت رو خودت حل کن یتونیم یدونیمکه  یاون اعتماد به نفسو حتی  ماخو

 ولبات ...نگهش دارم.کالراکه خوام  یوجودت و من م یتو یخالقانه اس، مثل جرقه ا یانرژ

 دارم. ازشونیبهم بده. ن

. نوک زبونش قیعم و آروم، ورتم رو خم کرد تا لبام رو ببوسهفکم رو فشرد، ص انیآدر 

 یحال تو نیمعلق و سبک هستم. با ا کردمیبرد. احساس م یم ای گهید یمنو به جاها

باال و پایین می پرید بدنم  یمار زنده تو هیخوردن کرد. انگار  چیشروع به پ یزیمعده ام، چ

 حاال و شانداخت یکناربه و  شرتم برد. باال برد یت ریز ودستش ر انی. آدرو سر می خورد

لب  نکهیتا ا داد،یهام رو ماساژ م نهیهام رو لمس کنه و فشار بده. نوک س نهیتونست س یم

 "!خوامیبازم م آره، " هام رو باز کنم و بگم که
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ت، رونم گذاش یدستش رو رو و چسبوند واریبرد. کمرم  رو به د واریمنو به سمت د بعدش

اون  و بعد وردآ. شلوارکش رو دردونستمیم !رهیگینم یتقمحکم منو گرفت و بلندم کرد. و

 سشونیل خواستمیکه م ییشد، اون خطا انیکه دور لگنش بود نما شیدو جفت خط عضله ا

 بتونم بکنم داخلم فرو برد. یکه کار نیبود و قبل از ا هوردآ رونیاون آلتشو ب یول ،بزنم

با هر لمس و هر ضربه،  وفته،یاتفاق ب نیبود که بذارم ا نیبکنم ا تونستمیکه م یتمام کار

خواستم.  یم، شمیتنها  و شکست خورده م یرو وقت اتیجزئ ی. من همه ه بودمشد سیخ

 مرور کنم. قصن یاش رو ب هیبار هر ثان نیآخر یخواست که برا یدلم م

برگشت به چشمام نگاه کنه تعجب کردم، تا گونه ام رو نوازش کنه، لب هاش  یوقت خب،

ام کرد.  کهیت کهیلبام تکون بده و لبخند بزنه. اون لبخند منو داغون کرد، ت یرو یرو به نرم

 مرموز بود.  ز،یاون شام مصلحت آم یتو جرم کیکه مثل شر یمثل لبخند

انگار که  م،ییایدن نیا آدمایما تنها  که انگار کرد یغرق خودش م یکه منو طور یلبخند

( انیرو کنار گذاشته بود. انگار که من اون )آدر زیوجود داشت که همه چ یوندیما پ نیب

 یم ،کشم یکه نفس م یزیاز چ شتریکه اون باشم. ب خواستمیم یمن م... ایهستم. خدا

 خواستم.

 هیالبته اگه به این معنی باشه که اون کمتر از چیزی که لیاقتش رو داره داشته باشه، نه! 

مزخرفه.  گهیهم م میکه عقل سل ییها دهیکسب و کار ناموفق و ا هیدختر پولدار نابالغ با 

که  ییاجازه دادم که به اشکا دمیچشماش رو د ی. وقتزهیمن همه چ ی( براانیاون)آدر

نوک انگشتام لمس با رو  نشیینگاه کنه. لب پا ،بزنم ارشونبا پلک زدن کن کردمیم یسع

بار  نیآخر یبرا ی،زیهر چ بعد از منبدونه که  قایعم خواستمیم ش.دمیآروم بوسو کردم

 هیچ چیزی بهش صدمه نزنه.تا  دادمیم رو یزیهرچ . من... من رمیم
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 نویا تونستمیزود عاشقش شدم. تا اعماق روحم دوستش داشتم. م یلیشدم که خ متوجه

و  کنمیو اونو غرق م ندازمیقالب م هی . با اینکار مطمئنارحمانه بود یب یلیاما خ ،بهش بگم

 . شهیحالش بدتر مدر آخر اون و  کنمیخراب تر م یخداحافظ یرو برا زیهمه چ

به  وارید و بعدش ناامیدی رو قورت دادم. دمشینزدم. نرم بوس یکلمه هم حرف کیپس 

قرار من  یسقف و سخت جلو یلیخ انیآدر نهیو شکم و س و سفت بود اوردیپشتم فشار م

عاشق  دمش،یوقفه بوس یرونم بود که منو باال نگه داشته بود. ب یفقط دستش رو داشت.

جست و  یشهوان یلیحساسم رو خ یهر جا و دیکشیدهنم م یبودم که زبونش رو تو وقتی

 یرو بدن لختمموهاش فرو کردم،  یدست هام رو تو .دمیمال شکرد. صورتم رو به یجو م

 .شدیم دهیشکمش مال

 لبام بود گفت: یدهنش رو یوقت

 شدی! سیمن خ یکالرا، تو برا ا،یخدا _

 داشت. شخ صداش

 پاهام منو خم کرد گفتم: یکه رو یوقت

 تو. یبرا شهیتو، هم یبرا _

 ترسونه؟یتو رو م هیقض نیخوام. ا یخوام بچشمت، هر ذره از تو رو م یم _

 خنده لرزون گفتم: هی با

 ؟یهست یوحشتناکه. پس منتظر چ _

 ینیو سنگ نگاه خیره اشحس کردم، اثر  وجودم یو من اونو تو رو نگاه کرد چشمام

 وقت داشتم رهیکنترل رو به دست بگ نکهیقبل از ا هیثان یس بایرو حس کردم. تقرهیکلش 

بازو  یکف دستام رو دم،یو شونه هاش رو بوس نهیو من ازش استفاده درست رو کردم. س

حس  روی پوستش، نمک یطعم شور و دمیسیرو ل نشیری. گردن شدیلغز یختش مل یها

پوستم مورمور شد. مچ دستام رو گرفت و منو به  یرو یطال رو بهم داد. بلند شدم و موها
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لبام اومد. منو به طرف مبل حرکت داد، بدنم رو به  ی. لباش دوباره رودیطرف خودش کش

هم تراز کرد و  پاهامبا  شپاها ده،یسرم دراز کش یداده بود. حس کردم باال هیبالش تک

... الحخواستمش. به هر  یم دایشد دم،یکش ی. سخت نفس مرو در مقابل شکممشکمش 

مردا انجام  هینبود که بق یجدا نکرد و محکم داخلم اومد. طور گهیاون پاهام رو از همد

 .دنیم

ه وسوسه کنند یمردا نبود. کمتر از اونا منو اغوا کرد، انگشتا ی هیبق هیشب انیآدر زیچ چیه

کرد تا سفت شدن. بعد با دهن گرمش دردشون رو  یهام اونقدر باز نهیبا نوک س اش

و پر از جوش و خروش  یبودم، وحش یزخم یلیآروم کرد و دوباره نوازششون کرد. من خ

کنم.  داشیکرد، مجبورم کرد که خودم پ یو عصب وونهید نوبودم. اون با دست و دهنش م

 نییشرتش رو پا !تونست تحمل کنه ینم نیاز ا شتریب گهیکه د صیهرزه حر هیمثل 

هم  قهیدق کی گهیداشتم و د ازین زشیداشتم که منو پُر کنه. به همه چ ازی. ندمیکش

 صبر کنم. تونستمینم

 نفس زنان گفتم: نفس

 لطفا! کنم،یخواهش م _

 .کردیبرد و دهنش رو باز م یفرو م املب نیرو ب زبونش

دردناکم حساس و  یو به پوسته ها دیوار چرخ رهی. دادیرو مال ما یتنگ نیشستش ب با

داشت. باالخره، منو  ازیکه بهش ن دیرس یبه حد واژنمتر شد. تپش  کیو نزد کینزد

و پر شدن وجودم توسط  ادیز یمنو با آلت درازش سوراخ کرد. سرم از خوش !سوراخ کرد

با  ره،ییاندازه اون در حال تغ جا دادنِ  یکه بدنم برا کردم یاون، به عقب پرت شد. حس م

 کردم. یخنده لرزون از آلتش، یمیفشار عظ

وزنش که  عاشق نگاه گرم و سوزاننده به بهشت. هیدرونم بهشته،  کنمیاحساس م یا...خدا

که شونه هاش جمع شده و  یخورده، موقع چیهم پ یکه پاهامون تو یروم بود، بودم. موقع
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رو  یدرست و عال یخورد، آلتش جا می ل من تکونکه داخ یدست من خم بودن. طور ریز

 یدرست ی. اون ما رو جااوردیفشار م واژنم ینوازش کرده و استخوان لنگنش رو لمداخ

 . دقرار داده بو

ساختمون  هیو مثل  دیرس یکه به گوش م یکردم. ارگاسمم رو با هر تکون و حرکت یناله ا

من ستاره ها رو همونطور که تیزِی کردم.  یحس م رو شد یدر حال ساخت بلند و بلندتر م

که  دمیپر یم نییباال پا یدر برابرش افتادم. طورلذت رو در وجودم موج می زد، می دیدم. 

آلتش هنوز داخلم بود، سفت و  می خواستم. شتریب ی. ولرسمیبه اوج م هیانگار دارم هر ثان

 یتونستم اونو رو یم بایقربا فشار وارد شد که ت یپُر، عقب رفت و بعدش با چنان شدت

 زبونم حس کنم.

با شدت شد که  یم دهیمال یطور اش و بدنهآلت خورد و ته  زیل نمونیزدم، ب سیرو ل دستم

طی هر دفعه با هم تماس پیدا می کردیم، ناله می  . اونومدیو داخل م رفتیم رونیاز من ب

بهش ضربه زد. اون پاهاش رو تکون داد و  هم صمیدست حروجودم.  یسیخ ی، توکرد

 قیعم یدادم، اونو حت ارشمحکم بهم ضربه زد. باسنش رو گرفتم و محکم تر به خودم فش

 مجبورش کنم از من جدا شه.  خوامیو م مستخوا یتر م

بدنش داشتم، لرزش بدنش رو قبل از اومدنش حس کردم،  ریرو ز یعوض هیاحساس 

 چیکردم، ه هیگر یرو قورت دادم. با قدردان ادشیلباش رو با مال خودم قفل کردم و فر

 باشه. یمونیپر از پش اینکه ای داشته باشه نیمثل ا ینیریاحساس ش تونستینم زیچ

. ازش تشکر کردم، دمیزلریبازوهاش م یتو میبود دهیکاناپه دراز کش یکه رو همونطور

 .دمیشونه ام گذاشته بود، موهاش رو بوس یسرش رو رو .دمیلب هاش رو بوس

 گفتم: بهش
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نکردم که مستحق  یخوام. من کار یکه من م یتنها مرد ،که دیدم یمرد هست نیتو بهتر _

که  یکس ،یکن دایبه آدم بهتر پ خوامی. میصبر کن خوامی. نمیباشم که تو بهم داد یزیچ

 ارزش دوست داشتن داشته باشه.

 گفت: یبا حواس پرت ذشتیگردنم م یکه دهنش رو رو یحال در

 .گهید یخوام، نه کس یمن تو رو م _

چون حس می کنی  ،یکن ی. سکس و عشق رو با هم مخلوط میمست سکس ،یگ یاالن م _

و این رو گذاشتی پای  و رابطه ی بینمون... این بدن شگفت انگیزته که در مقابل منه

 نی. اما امیچون ما با هم َمچ هست ... چون تو یهمسر من باش دیکه تو حتما باسرنوشت، 

 یزی. چستین ی. واقعمیمناسب گهیهمد یبرا میکنیمرو داره که فکر  یمیهمون حس ش

 .یرو دار اقتشیکه ل ستین

 آدریان گفت:

 یزی. اگر چخوامیم یچ نکهیا ای رمیهستم رو بگ قشیکه ال یزیچ رمیگ ینم میمن تصم _

رو با تو تا  زیشگفت انگ این رابطه یبخوام  اینکه چی؟ که میگی باشه یاون خوام،یکه من م

 ؟یخرش ادامه بدم چآ

 رمیگیم انهیمخرب و وحش تمایهمونطور که گفتم، سکس مغزت رو داغ کرده. من تصم _

وام خ ی. نمبندازهمثل کارکنام و مادرم رو به خطر  دم،یم تیکه بهشون اهم ییآدما دیکه شا

، زهیچ نیراه بهتر نیا ن،یهم یانجام بدم. برا نکارویکه ام به تو هم صدمه بزنم. من موظف

 کنم. یو آزرده خاطر رها نم یمونیپر از پش یایدن یباشم. من تو رو تو یقو نکهیتا ا

از ... پس ،یاز من داشت شتریب یسمااگه مغز من داغ شده، پس مغز تو هم شده. تو ارگا _

 بگذره.... پس بذار یستیدرست ن ماتیتو در حال حاضر قادر به گرفتن تصم ،یلحاظ علم

 .یرو ترک کن نجاینکن ا یسع

 کنم. یمن نظرم رو عوض نم _
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، ی بینمونوقت بده تا از گرما قهیدق هیلحظه از ذهنت بره.  هی یبسه! فقط بذار برا گهید _

بالکون  یاونو تو و میکنیصبحونه درست م یبرا یزیچ هی. بعد میآرامش و لذت باش یتو

 کنار. یرو بذار زی. عجله نکن که همه چمیخور یم

کردم دارم زور  یحال اغوا کننده بود. احساس م نیدر ع و دیرس یبه نظر م یمنطق یلیخ

غوشش جا گرفتم و بهش آ یدوباره تو نیهم ی. براارمیدر ب یزنم که دوباره پررو باز یم

تونستم تا ابد همونجا بمونم،  یکارش خوب بود و م یلیخ مبغل کردن یدادم. اون تو هیتک

 همگام بشم.  اشفقط نفس بکشم و باه

کرد نفس  یم یادآوریبود که بهم  یاش کنار گونه ام مثل مترشمار نهیشدن س نییباال و پا

 نیا ی، چون توکنمفراموش حتی نفس کشیدن هم صورت ممکن بود  نیا ریبکشم، در غ

 نعمت خالص معلق شدم. 

. اوردیشونه ام فشار م یفرم رو صاف کرد، انگشتاش رو یمو ها یختگیدستش به هم ر

. حال و رهیتونست هرجور که دوست داره منو بگ یدستاش آزاد و رها بود. م یوبدنم ت

 ،یداریخواب و ب نیب ییجا هی ،صاف از خلسه نیزم هیداشت،  یخوب و خوش یهوا

دهنده  نیو تسک فیلط یلیخ این استادانه اش و یلمس ها یبرا یبسته و پوست یچشما

  بود.

ذاشت،  یپوستم م یکه انگشتش رو رو ییرانگر بود. هرجایحال، لمس دستاش و نیبا ا

د، کر یاز بدنم رو که لمس م ییرفت. هر جا ینم نیشد که هرگز از ب یموندگار م یعالمت

 نیاز کوچک تر شیمال اون هستم. پرچم مکتشف کاوشگر ب شهیگفت که من هم یبهم م

 داد. یگوشت من نشون نم یاز اثر انگشتش رو یرد

چند  ایبگم که هنوز صبحه  تونستمی. نممیمبل لم داد یرو یبه مدت طوالن یهمونطور ما

 داریب گهیهمد یبا لبامون تو م،یرامش به خواب رفتآو  متیبا مال یلیروز گذشته. با هم خ

 داریو ب میدوباره بخواب نکهی. امیرو ببوس گهیدخواب هم یتو میکرده بود یسع یحت م،یشد
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، تا وقتی که به صورت طبیعی ما از حس و حال جادویی که میکن یو عشق باز میش

فهمیده اطرافمونه بیدار بشیم، که این تقریبا غیرممکن بود. روی هم رفته از واقعیتی که 

 بودم، رها شدم.

انجام  که ازم بخواد یاونو لمس کنم و هرکار اینه که یکردنم فقط برا یزندگانگار تموم 

که  یبه جز اون سه کلمه ا یزیش لذت ببرم. چزادر مقابل بهش بدم و  یزیهرچ ای بدم

 اقدامم خودخواهانه بود، نیدستام داشتم. ا یتونستم بهش اعتراف کنم رو تو یهرگز نم

شه.  یم مونیو باهاش پش ستین قشیکه ال یعشقم ولش کنم. عشق یوزنه  مابین که اونو

 یکه با شوق م یا انهیوحش یعشق باز که کنممی کنم، فکر  یم یبه جاش جفتک پرون

 ، آخرشه.شهیسوزه و تموم م

 یتو یزیکه با ت ینیریچشما و دستاش و اون درد ش گقراره که بدجور دلتنگش شم، دلتن

خواستم که  یوقت نم چیمبل لم دادم، ه یکه من کنارش رو یقتیو حق جا می گرفتبدنم 

تونستم استراحت  یکردم تو خونه خودمم، انگار که باالخره م یترکش کنم. احساس م

 یبرا ت،یفقمو یگذارا رو ول کنم، برا هیتونستم سگ دو زدن دنبال سرما یکنم، م

 خواستم. یم شهیبود که من هم یزی. چون که اون تمام چشیستا

 میرهببوسه،  منو تا گردهیو بر م رهیآب م انویل هی یبرا . اونمیاز جا بلد شد جیتدر به

و چند بار  گردهیمبل بر مسمت بعد دوباره به  یا نه و پختن هست یبرا یزیچ نهیبب خچالوی

 بوسه. یممنو  گهید

کرد. هم زمان  درست لیمویی کیاوپن ک یاونم رو ،نمیتا تون بچ تا من چند ت،ینها در

 جلوی شکمم نگه داشته بودمو بشقاب رو  هاوپن نشست ی. رودر حال تغییر بودحال و هوا 

منو از پشت در آغوش گرفته و هر دو در حالیکه ایستاده بودیم از بشقابم غذا می  و اون

ورد آ نییرو از گردنم پا خی کهیت کیزدم. اون  سیل شییلب باال یشکر رو از روخوردیم. 

 ازم خواست که شب رو بمونم. دوبارهمش، ردش رو جا گذاشت. و با دهن گر



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 114 این کتاب رایگان است

 

به لس  دی. باستمین یقو یکنم. من به اندازه کاف یرو ترک نم نجایوقت ا چیتونم. ه ینم _

 یگذارم رو راض هیتونم تنها سرما یبرگردم و قبول کنم که شکست خوردم. نم سنجلآ

، رو بسازم یشرکت کنم یو من دروغ گفتم و تقلب کردم تا سع ام رو جواب بدهکنم تا تماس

شم. من بقبولش کنم و با عوابقش رو برو  دیکنم. با قشتونستم موف یکه نماونم درحالی

 درست یکیبهتر از من بود،  یکیکاش  یا ...انیپررو و گستاخ بودم. متاسفم آدر یلیخ

 خودت.مثل 

 رو تکون داد و گفت: سرش

تا  ،یجا بمون هیکه  یدار ازیو ن یدیفکر کردم. من فکر کردم که ترسبهش کالرا، نه. من  _

 ینم دایرو پ یزیچ نیهمچ گهیممکنه. ما د ریغ یخوب نیبه ا یزیکه گذشتن از چ یبفهم

 .زهیچه قدر شگفت انگ اینکه که چه قدر نادره، یکن ی. درک نممیکن

 یزیکه از من چ دمید یمثل اون رو نم یوقت مرد چیکرد.  من ه خکوبیسر جام م منو

 یمردازش ،  موج میزدکه درونش  ییروینو  باهاش باشم. اون قدرتبخواد  اینکهبخواد، 

منو خار و  یلیخ هیقض نیا .خواست که بمونم یم مبود و از ستادهیا مساخت که مقابل یرو م

 یزن بهتر و خوب هی قیکه ال یمجبور بودم به خاطر مرد نکهیبا وجود ا یکرد. حت یم فیخف

اون زن  هیذره هم شب کی یحت. خواست نبودم، هنوز نه.. یکه م یبرم، من اون زن خوب ،بود

 .ستمین

که من به کارمندام داده بودم، به  یخودم عمل کنم. اون قول یمن نتونستم به وعده ها _

روبرو  قیخودم. من شکست خوردم و وقتشه که با حقا یحت ایبرنامه ام،  یدنبال کننده ها

 شم.

 گذار هست. هی. بازم سرمایکه انجامشون بد ستیالزم ن _

من نتونستم خودم  ادته؟ی رم،ینداشتم که بخوام دنباله اش رو بگ یمن هدف یدونم. ول یم _

 .یدادیمنو نجات م دیبه همخواب شدن با راجر کنم. تو با یراضرو بخاطر پول 
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 آدریان گفت:

نه  ام،یکه باهات تا خونه باونی باشم خواستم  یخواستم که نجاتت بدم. من م یمن م _

 یاریرو به دست ب یخوا یکه م یزیچ شهیکه باعث م گهید یو همخواب شدن با کس ...اون

 ای. یرو حفظ کن تتیکنه و احترام به شخص رومندتیشه ن یکنه. باعث م ینم فیتو رو ضع

 بده. ربه خودت زمان و اعتبا کمی !کالرا ...حیمس

 هام رو باال انداختم. شونه

دارم مهربون  اقتشویمن ل یزیاز اون چ شتریگوش کن، من نوکرت هم هستم. تو ب د،یشا _

دوست  یخواستم که ادا یا بهیاز شانس خوبم از غر شهی. من هنوز باورم نمیو بخشنده ا

که منو  آدمایی. مثل دهیمنو نشون م یخوش شانس هیقض نی. ایتو باش ،ارهیپسرم رو در ب

 یتو سال یسال ها تونستمیرو بردارن. من م شونیالتار یکنن تا شماره ها یاستخدام م

 کنم. دایتو پ یبه خوب یوقت نتونم مرد چینجلس بگردم و هآلس 

 :دیپرس

 ؟یبه سرنوشت اعتقاد دار _

 نم.اشاره کرد که منو مجبور کرد بمو یبه موضوع واضحا

 :گفتم

کنم که مثال من قرار بوده باشه  یمعنا باشه. فکر نم نیکنم که اوضاع به ا ینوچ. فکر نم _

متولد  ارهیس یزنا نیاز معروف تر یکیتوسط  ایافتاده باشم،  یتجمالت یزایدل چ یکه تو

فقط . من انیب ایو جنگ و فقر به دن یضیمر یافراد مجبور باشن  تو هیکه بقیدر حال اونم شم

 یفروش ینیریش یکه تو رو تو یشد. درست مثل موقع نطوریخوش شانس بودم که ا

 انتخاب کردم.

 گفت:
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.)منو یبه جاش منو انتخاب کرد یول ،یدونات بخر هی یخواست یکه تو م ومدیبه نظر م _

 (یدیخر

 گفتم: متیتونستم با مال یکه م ییجا تا

 کردنم بود. دیخر ی زهیاون انگ _

 :گفت

سرگرم کننده بودن.)منظورش  شتریدراز مدت، ب یاون دونات ها تو ادینظر مبه  _

 خودشه(

 آدم بالغ نداد. هیبه عنوان  یریپذ تیذره هم حس مسئول هیدونات به من  هیدرسته، اما  _

اگر غرور خودت رو قورت  ؟یکارو انجام بد نیا یشد یشد اگر مجبور نم یم یچ _

 ؟یکرد یم یعذرخواه یموفق نشد نکهیو از مردم بابت ا یدادیم

 ه؟یمنظورت چ _

که برنامه  یشدن هست. تو گفت میعالوه بر تسل یا گهید یکه، راه حل ها نهیمنظورم ا _

تو فقط تا زمان به روز  نیهم ی. درسته؟  برایدار شنتیکیاپل یبرا یشده ا تیآپد یها

. یبرنامه ات جذب کن یمناسب رو برا کیاون حجم تراف یتا بتون یدار ازیجه ندبو ، یرسان

 کار رو انجام بده. نیا هتون یگذار م هیسرما کی

شد. من فکر کردم که اگر  لیبود که تهش با راجر به فاجعه تبد یزیچ نیدونم. ا یم _

 یتا زمان کاف تونستم اون گرگ رو یکار، م یتو ارمیگذار بلقوه رو ب هیسرما هیبتونم با 

پول "منظورش همون ضرب المثل  نجای. )ارهیبتونه سروسامون بگ یدور نگه دارم تا اسال

 ("دنیکش رونیخود را از آب ب میگل" ای "رآوردند ریبخور و نم

 دلگرم کننده گفت: یلحن با

 برو. شیبود. با همون پ یخوب ینقشه  _
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 نیکرده بودم رو از ب قیکه درباره اشون تحق ییگروه ها ایمن تمام تماس ها، تمام افراد  _

 هم داشتم. یابیعالقه مند بودن به برنامه همسر  یبرا یکیشانس کوچ هی یبردم حت

 .یدینپرس ولی تو از مننداره.  تیواقع _

 ؟یچ _

 شدم. رهیدهن باز بهش خ با

 گفت: انیآدر

گذار در  هینگاه کنم و به عنوان سرما شنهاداتتیتا به پ یوقت منو دعوت نکر چیتو ه _

 .ینظر نگرفت

اومدم، چند قدم از  نییاوپن پا یسرم بود رو پس زدم، از رو یکه تو یا دهیعالمه ا کی

ام گره کردم انگار که از خودم  نهیس یهم، رو یفاصله گرفتم، دست هام رو تو انیآدر

 کنم. سرم رو تکون دادم.  یدارم محافظت م

غرق  یکشت یوجود نداره که اجازه بدم تو یراه چیه یواقع یعنوان. به معنا چینه، به ه _

. من خودم اونو تا اعماق و یکن یگذار هیمن)برنامه و شرکت شکست خورده( سرما یشده 

 دل جهنم فرو کردمش، نه!

بود. شونه هام از شدت  انیمبل نشستم، پشتم به سمت آدر یاتاق خارج شدم و رو از

 کمرم رو لمس کرد. و افتاده بودن. به سمتم اومد نییپا یشرمندگ

بود که  نیا ،گرفتم ادیجوون بودم  یکه وقت یزیچ هی. کالرا خوام بهت کمک کنم یمن م _

درخواست یا  اد،یهم که م ییکمک، حاال از هرجا یبرا یمغرور باش یاونقدر یتون یتو نم

 .میکن یم یکه ما زندگ هینطوری. اهر چیز دیگه ای باشه

که  یطور ،شکست خوردم یو بدجور مک در خواست کردم. بارها و بارهاک یمن برا _

 از افراد یلیکه من مستحقش هستم. من خ هیزیچ نیخواست منو آزاد کنه. ا یکس نمچیه
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وقتشه که باهاش  گهید ی. ولمیشب دهیکش نییبه پا ،از همه اجازه دادم شتریب وخودمو 

 روبرو شم.

تو رو به  م،یمستق ریراه غ نیکنم. چون ا یگذار هیسرما یاسال یخوام رو یکالرا، من م_

تو رو به  نیو هم توئه یایرو نیجور کرد. ا گهیکرد و ما رو با هم د تیطرف من هدا

که  دونمیو م یکه تو بمون خوامیم تو رو نگه دارم. خوامیکه من م ییورده، جاآمن  یزندگ

 .یکنیکارو م نیو ا یخوایتو هم م

 لیمنم باهاش شروع به تحل یرویزنه، ن یدرست م یکردم هرچه قدر که اون حرفا حس

بازوهاش بندازم و هق هق کنم.  نیکنم، تا خودم رو ب هیخواست گر یکنه. دلم م یرفتن م

بمونم.  ششیپ ،که منو داره یخواستم تا زمان یخواست اجازه بدم که نجاتم بده، م یدلم م

 یاحمقانه و ب ماتیمن با تصم نکهیفکر ا یکردم، حت یم شتباهامن کامال  نکهیفکر ا یحت

 .دمیکش یعقب م دیفکرانه ام اونو خراب کرده بودم. با

ستم، خودم رو یکالس باله بودم و عادت داشتم صاف با یتو یهمونطور که وقت درست

 ینباشم که صدا یکس هیکردم شب یصاف نگه داشتم. صورتم رو سفت و خشن کردم و سع

 کنه. یکنه و اشکاش رو پاک م یاش رو بلند م هیگر

کردم باشم،  ی. سعستمیگذارام ن هیسرما ی. من فاحشه یکن یکنم که اشتباه م یفکر م _

و به صورت  یانظار عموم یتو دمیم حی. ترجستمیجواب نداد. پس من فاحشه تو ن یول

 آور شکست بخورم. رتیح

قدم عقب  کیوحشت زده  ،رفت یکه ازش انتظار م یهمونطور دهنم رو قورت دادم. آب

خودشو  به  نکهیوحشتناک بودم. قبل از ا دونستمیکه م یچون من به همون اندازه ا ،رفت

 !کردم یدورش م ، باید اونو از خودم دور می کردم...بزنه تا قهرمانم بشه شیآب و آت

دل و روده هام  دمکر یکردم احساس م یکه داشتم م یبغض گلوم رو فشرد. بابت کار

 شد.  یانجام م دیبود که با یتنها کار درست و بار بود هیفقط  نیا یول ،پاشهیداره از هم م
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خودم بذارم. نه  یخوشبخت یرو به جا گهید یکی یکردم که خوشبخت یم یمن داشتم انتخاب

 منبودن،  قیفقط حقا اینا .یالک یقرار ها ای یبود، نه دوست پسر جعل یاحمقانه ا یبرنامه 

 یحت ،دو مورد باهم جور نبودن نیکمال گرا بود. ا یلو انیآدم آشفته جذاب بودم و آدر هی

 یاونو آزار بدم. برا یاون زمان طوالن یتونستم که تو یفاجعه بشه. من نم هیممکن بود 

 بشم. لیوحشتناک تبد یهرزه  هیو حاال به  نجایگرفتم که هم میتصم نیهم

 تنفر گفت: با

 .یدونیم مت. خودیفاحشه هست هینبود که تو  نیاصال منظورم امن  _

 :گفتم

نجلس از تو آسفر برگشت به لس  هیبه جز  یچیخوام. من ه یمن کمک تو رو نم _

 .خوامینم

برنامه ات  یرسان به روز یراه حل ساده وجود داره که همه رو خوشحال کنه. تو برا کی _

 هیکردن سرما بیو از تعق ثابت کنیبه مامانت  نویا دی. تو بایدار ازین یاتیعمل هیبه سرما

. کنهیم شهیاونو بهتر از هم یبرنامه ات بذار یرو اگهرو  یانرژ نی. ایگذاراش دست بکش

که  یفشار نیا دی. من بانمیاهدافت آروم بب یپول و تمرکزت رو رموردتو رو د دیمن با

با  یخوا یو اگه نم داره یشتریمن ارزش ب یبرا هیقض نیبدم و ا نیتو هست رو تسک یرو

( ستیبه موندن ن یاجبار چی.)هستین نجاینگه داشتن تو ا یبرا یریزنج چیه ،یمن بمون

 نهیکنم. منظورم ا یبهت کمک مال یتو با من سکس داشت نکهیخاطر ا بهمن قصد ندارم 

که  یدر صورت یبا من سکس داشته باش یخواینم گهیتصور کنم که چرا تو د تونمینم... که

 د...!کامال فوق العاده بو

 داد.  لمیتحو حیلبخند مل هیحرفش رو قطع کرد و  انیآدر

 گفتم: یخشن یصدا با
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و انجامش  ستمیموافق ن یگیکه تو م یراه نی! من با اینکن لعنت یقدر با من مهربون نیا _

 نیماش هیمن  ،یمونیم نجای. اگه تو اگردمینجلس برمآبسه! من به لس  گهی. ددمیهم نم

 .رمیگیم

ها رو ثبت کردم.  متیرو برداشتم تا حرفام رو اثبات کنم. برنامه رو باز کردم و ق میگوش

 ییکرده بودم و تمام رد ها ریغار گ هی یهم اونجا بمونم. انگار تو گهید یه دقیقه تونستمینم

 که از صداقتم ممکن بود برام مونده باشه رو از دست داده بودم. 

که  یدستم رو تکون دادم انگار که تماس لمس ی. طوررهیکرد تا دستمو بگرو دراز  دستش

 داشت. قتیبود که برام حق یزیچ نیاز طرف اون بود ناخواسته بود، هرچند که اون آخر

قرار با راجر، که انگار مال  یکه برا ییاگرفتم. لباس نیازش دور شدم، به ماش یسخت به

خونه  نیا یتو تونستمی. نمرمیگیدوش م ی خودم خونه. تو دمیبود رو پوش شیوقت پ یلیخ

از  من ممکنه اما ، نه...!کرده باشه لیبهم تحم نکهینه ا ،رو انجام بدم سکیر نیا انیبا آدر

 هیبدوم و ازش خواهش کنم منو برگردونه و ازم  تشو لخت به سم سیدوش، خ ریز

 دروغگو بسازه.

 یبود و امواج رو تماشا م ستادهیبالکون وا یموندم. اون رو نیدرب خونه منتظر ماش کنار

 نیبه ا نیا ...سرزنشش کنم. در واقع تونستمینکرد، نم ینگفت، باهام خداحافظ یچیکرد. ه

کنم تا رابطشو  یعصبان یموفق شده بودم که اونو به اندازه کاف ییجورا هیبود که من  یمعن

 .هباهام تموم کن

 کردم. یکردم، تنها خودم رو سرزنش م یم هینجلس گرآراه به لس  ی مهین یتو اگر
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 دهم فصل

 -انیآدر -

 - ماه بعد کی -

جله بره. موهاش صاف و درخشان جلد م یتونست عکسش رو یبلونده محشر بود. م اون

 دهید یفیکمرنگش به صورت ظر کوریمان ،شراب رو نگه داشته بود شهیکه شیدر حال و بود

 یکردم تلفنم رو بررس یسع ؟یلیاال؟ ام س؟یشد. اسمش رو فراموش کرده بودم. ال یم

اون متوجه شد که من دارم با تلفنم ور  یول ،بودم دهکر رهیذخ یاسمش رو چ نمیکنم تا بب

 .رمیم

 :گفت

 اومده؟ شیپ یمشکل _

 رو تکون دادم. سرم

در مورد اون منو ناراحت  یزیچ چیو مطلوب بود. ه نیریش زینبود. همه چ یمشکل چیه نه،

و موضوع  بود یکرد. اون دختر همونجا بود. رفتار و نگاهش درست و حساب ینم غمگین ای

 !ذره هم برام جالب نبود کی ...که نجاستیجالب ا

 :گفتم

 اد؟یخوشت م یمرتبه. از گوش ماه زینه، همه چ _

 خواستیکه اون م یوقتورده بودم و آمورد عالقه ام  یاز رستوران ها یکیاونو به  من

 یخوشحال م یلیخ دیکردم. من با هیبهش توص یبشقاب نیهمچ هیه من ،سفارش بد یزیچ

هم  یادیو به نظرم ارزش ز ذاشت یمن احترام م یآشپز یشدم که اون به مهارت ها

 !رهیبگ یمهمون یمخلوط تو لیآج کاسه کینبود  ییداشت. از اون نوع زن ها
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گرون ، دهیکه پوش یزیهرچ ایلباسش  ای. دامنش و کمال داشترو تمام ادب، نزاکت  اون

 ینرم و دوست داشتن هم . بازو هاشمیخورد روشن یقهوه ا ایبژ  به رنگش و بود متیق

 بود.  یمثبت و درست و حساب قاینکاتش دق ی همه .نبود

 :گفت

داشتم. متفاوت و  تسیسنت ک یتو سمسیکر نیخرآ یتو یگوش ماه هیخوبه. من  نیا _

 ساده تر بودن.

 (اهینوع گ کیبا ترخونه) نیا بوده، ولی مویکَره و ل یاحتماال تو _

 :گفت

 اوه. _

 برداشت و گفت: گهید کیکوچ کهیت هیبشقاب برد،  یرو رو چشماش

 .ادیازش خوشم م _

 :گفتم

 .ادیخوشت بکه  کردمیخوبه، فکر م _

به اطراف رستوران که  برداشتم و یدنینوش هی. میسکوت غذا خورد یتو قهیدق کی یبرا ما

 یشد و ظاهرا داشت فکر م کینزد شخدمتینگاه کردم. پ ،خرخفن بودن یاسراسر آدم

کنم. سرم رو تکون دادم و اون عقب  یکرد که من اطراف رو به خاطر اون جست و جو م

 رفت.

 زد و گفت: یبخندل باالخره

 وره؟طتو چ یغذا _

 :گفتم

و گوجه ... رهیو س مویل از کپر، نیداره. اخوبی و طعم  مزهواقعا  یماه یخوبه. سس رو_

 ؟یامتحانش کن یخوا یهم کنارش سرو شده. م ،یفرنگ
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 :گفت

 خورم. ینم رینه ممنون. من س _

 شهیهم .چون مشتاقانه غذا خوردم ،شدم دیناام یرو به نشونه موافقت تکون دادم. کم سرم

 ماجراجو نبود. دختر مقابلم یول ،رو امتحان کنم دیجد یهم مشتاق بودم که طعم غذاها

 هیبره و با  زیتونست به اون سمت م یکه چطور اون م ...لحظه، کالرا به ذهنم اومد هی یبرا

بعدش  و بپرسه یزیچ نکهیرو برداره و اونو امتحان کنه بدون ا یگوجه فرنگ هیچنگال 

 مکردم، سر به سر یو اگر باهاش مخالفت م کنهیفکر م یزیگفت که به چ یبه من م قایدق

 یلب هاش حس کنم. ول یو کپر ها رو رو مویچشمام رو ببندم و طعم ل تونستمی. مذاشتیم

 کارو نکردم. نیا

 شهیکنم. هم بیرو تعق یزن دیخودشو روشن کرده بود و روراست بود و من هم نبا اون

زیبا دارن.  یخانوادگ شینه نما و نا وونهیآماده و مشتاق. نه دزنای ، نهست یادیز یزنا

که اون  یمشتاقن زمانشون رو با من بگذرونن، درست مثل اون زن شهیهم هستن و بالغ و

 که اسمش بود. ینشسته و هر کوفت مزیطرف م

 یکرده بود. تو میهمراه میونیزیتلو شینما نیاول وقرار دوممون بودم. اون منو ت یتو

 یتو "سرآشپز معروف دیزن مرموز و جد"به عنوان . دیرس ینظر م هعکسا که خوب ب

 نوشته بودن. نینالآ یمجاز یصفحه ها

 خودم گفتم: با

 دنبال اسمش بگردم. تونمیکه م هییجا نجایآهان! ا _

انجام داده بودم و  شمینما نیاول یگوگل انجام بدم که تو یتو یتونستم مصاحبه ا من

مشتاق بود  یلیخ ام یروابط عموم ریبار به شام دعوتش کردم. مد نی. ادمیاسمش روفهم

 یمدل رتبه بند نیا یرابطه داشته باشم. خب البته رابطه عاشقانه برا یبا کس یمدت یکه برا
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 یقرمز و براق یاگرفتن عکس یو خوشحال برا بایدوست دختر ز هی نیها خوب بود. همچن

 هم داشت. غاتیتو بخش نظرات مطرح شد، ارزش تبل نینالآکه به صورت 

مجموعه کامل  هی یتو شها عهیبود و شا زیشگفت انگ یلیدو قسمت اول که خ ینظرسنج

 یهرچ دونستمیم! ...یلیام ای اال جذاب باشم... یکردم که برا یدر حال پخش شدنه. من سع

شب  نیاول یشرابم رو به سمتش بردم، برا وانیل .شهیشروع م " اِ" که هست با 

 کردم. یراننسخ هی گهیبا همد کمونیرمانت

 ای کیبه مکز رشی. بعدش درمورد سفر اخدیجرعه نوش هیو مودبانه  زد یلبخند

خونه لوکس مونده بودن و کنار  هی یاز دوستاش صحبت کرد. اونا تو یبا بعض کایکاستار

 وجود داشت. یجالب یها یکلوپ شبانه شوخ هی یاستخر مشروب خوردن، فکر کنم تو

کنم تکون  یبه حرفاش توجه نکهیبدون ا ،دییزد، منم سرمو به نشونه تا یحرف م اون

که اون  ییزایبه چ یاما من عالقه ا ،کردم که مراقب و مودب باشم یورآادیم. به خودم دیم

 نداشتم. گفتیم

شروع به  یاما وقت ،قه نشون دادخودم صحبت کردم و اونم بهش عال هیریموسسه خ درمورد

داره  کردیاهر مظصحبت کردم، اون انگار ت یمال یکمک ها یصحبت درمورد جمع آور

 .اوردیمانند از خودش درم "ممم" ییو صدا دادیو سرشو تکون م دهیگوش م

 :گفت

 .هیمتوجهم. عال _

 یگوش ماه کهیتا ت 5رو خورد. اون تا االن  شیاز گوش ماه گهید کیکوچ کهیت هی و

 کنهیخودشو مجبور م ادیکه ازش خوشش نم یچرا وقت فهممیشمردم. نم ...خورده

 !خورهیمقدار رو نم نیا یکه به طور کل یوقت ، اونمبخورتشون
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داشته  یکالرا مشکل نکهی. کامال برخالف کالرا. البته نه اآدم تو داریهکه  دیرسینظر م به

که رفت  یدارم که فراموشش کنم. اون وقت ازیاشتباه بود و من ن هیاون  یول. نه! باشه ها..

 رو کامال روشن کرده بود. هیقض نیا

 ازین میزندگ یبود که من تو یزیهمون چ قایدختر برعکس کالرا بود، احتماال دق نیا اگر

 معاشرت هم خوش مشرب بود. یو تو ریداشتم. دلپذ

کنم  یتا سع دیطول کش یقرار سوم باهاش سکس کنم. مدت یگرفته بودم که تو میتصم

 .ادیخواستم اونطور به نظر ب یخب نم یکنم، ول ییاعتنا یبهش ب

 :گفتم

 خب، مقصد مسافرت مورد عالقه ات کجاست؟ _

 یکه تو وقتیدرباره  وزلند،یبهش بگم، درباره ن زویبودم تا درمورد سنگاپور همه چ آماده

 .رفتمیباال م خینروژ از 

. دوست دارم از همه ستین یتیجمع چی. هباستیکه ز یی. تنها جاادیمن از ساحل خوشم م _

 داشته باشم. یپزشک یدرمان ها کممیباشم.  ردو زیچ

 :گفتم

رو  استخر گِل بودم و اونا گلبرگ ها یهست. من تو لندیتا یتو بایز یلیچشمه آب خ هی _

 هیکه همشون مضحک و ترسناکن، چون  ومدیلحظه به ذهنم م هی. ذاشتنیمن م یرو

مونده بود و من  کیشانس کوچ هیفقط  !کردنیماده مآ کردندفن یانگار منو برا ییجورا

 بندازن. ایدر یمنو ماساژ بدن تو نکهیا یکه اونا به جا دمیترسیم

 انداخت و گفت: نیرو چ شینیب

 آب گرم باشه. یاگه تو یدوست ندارم. حت یگِل و ال ادیمن ز _

هاشون  تیاما خب مردم حق داشتن که اولو ،نداشت یو شوخ طبع ییحس ماجراجو بازم

 کنن.  نییرو خودشون تع
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 گفتم:و دمیکش یآه

 هم داره. یقشنگ یکوه ها و ساحل ها لندیتا نیهمچن _

من اونجا رفته بود، چون عاشق  یاز دوستا یکیاونجا وحشتناکه.  تیحاال جمع نیبا ا _

 هی خواستیکه م زنمیو منم حدس م بود "بخور، عبادت کن، عشق بورز"کتاب  خوندن

 .یاندونز ایهم اونجا هند بود،  دیشا ای انجام بده وگایو  نهیمعبد رو بب

 هاش رو باال انداخت: شونه

 هرجا که بوده،گفته شلوغ بوده. _

 ادی یادیز یزایسفر کرده بودم و چ ایدن یبهم برخورد. من همه جا ؟یاندونز ایهند  دیشا

هام رو چک کنم،  امیپ خواستمیرو بگه. م گهیکشور د هیاسم  تونهینم یزن حت نیو ا گرفتم

بهتر از مرگ که  یمست دوباره گوش کنم. هرکار یکالرا یصوت یها امیبه پ خواستمیم

 باشه! آهسته سر شام

 امیبه جز اون دوتا پ زشیمه چهاش، عکساش. ه امیشماره کالرا رو پاک کرده بودم، پ

 شتریب یول دادم،یمسخره گوش نم یزایرم گرفتم. من اونا رو به خاطر چ یکه تو اشیصوت

  ارا تا االن اونا رو پخش کردم. بار از سانتا بارب هیاز 

شدن  کهیت کهیدر حال ت ،ردهبرگ به سمتم نکهیفراموش کردنش و خواستن ا یدو راه نیب

 چیچون ه کردم،که بهش التماس  ،منو رد کرده بودداشت که اون  قتیحق نیا اما بودم.

 یبا دوتا شغل زندگ نیماش هی یکانادا، تو یکه تو یوقت یتا حاال منو رد نکرده بود. حت یزن

 .کردمیم

همونطور که خودش گفت،  م،یداشت که من تو فکرش بودم. مجذوب هم بود لیدل هی حتما

دونستم  یم داشته باشمش. تونستمیکه نم یتیو احتماال اون جذاب یخاطره از سکس عال هی

ها رو حذف کنم و کامال اونو)کالرا( فراموش کنم. با  یصوت امیبزنم و پ ایبه در دل دیکه با

 خواستم بکنم؟  یم کاریداده بود چ" نه " که بهم جواب  یزن
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 فقط که یدر صورت ،سکس پول دادم یرفتار کرد که انگار من بهش برا یکه جور یزن

 کنم. یگذار هیکارش سرما یدادم تو شنهادیبهش پ

و  دمیچشماش رو د نکهیبه جز ا کننده وقت نداشتم. وونهید یمدل داستانا نیا یبرا من

رون  یدستم رو م،یبود واریکه ما کنار د یاجازه رو به من داد. وقت نیبار ا هیاون فقط 

از اشک پر  دم،یچشماش رو د یو وقت از هم فاصله داشت نچیامون چند ابرهنه اش بود، لب

 شده بود. 

دونستم که  یکرد به من بگه. م یم یکه اون سع یزیچ هیکرده بود،  تیاونو اذ یزیچ هی

 یفقط تو ل،یرو زن ها بدون دل زایچ نجوریو ا "شهیهم"و  "فقط تو"خواد. گفتش  یمنو م

اس،  هیقض نیپشت ا یشتریب یزای. چگنینم ،خورن یکه دارن جر م یزمان سکس در حال

 دارم که بفهممش. یسع دانهیمن ناام که یزیچ هیبه من بگه،  دیترسیکه اون م یزیچ هی

قرارم هستم و هنوز درمورد  یهنوز تو شدم، متوجه شدم که جیپلک زدم که انگار گ یطور

در حال صحبت  ایساحل اسپان یمردم تو ادیز تیتعداد جعم لیوحشتناک از قب یزایچ

تلفنم زنگ  یوقت یشلوغ بود. توجهم رو به سمتش جلب کردم، ول یلیهستم. ظاهرا که خ

 راحت شد. المیخورد خ

 رو برداشتم و گفتم: تلفنم

 .دیمنو ببخش _

 گفت: ییآشنا یصدا

 هستم. امشب حالت چطوره؟ دریرا اینتیمن س ان؟یآدر _

 :گفتم

 براتون انجام بدم؟ تونمیم یمن وسط شام هستم. چه کار _
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افتاده باشه. ممکنه تصادف  یاتفاق ششوکه ام کرد که احساس کردم ممکنه برا یطور

بدونم  خواستیدلم م یلیخ یبخواد. لعنت مازکمک   تونستیشده باشه و م ضیمر ایکرده 

 صبر کردم. یچه خبر شده، ول

کنم، از  ی. فرض میمن خبر دار یبرات دارم. تو از کار مجله  یکار شنهادیپ هیمن  _

 یشخصا تو رو برا و برنامه ات فکر کردم تی. من به موفقنطوریشبکه کانال ما هم هم

. اجازه بده خواننده زریت یبرا یاز آشپز کیبخش کوچ هی برای، می کنممصاحبه دعوت 

 من تو رو بشناسن.ی مجله  یها

 :گفتم

 واقعا؟! _

 از کالرا باشه. ریبه غ ینداشتم که موضوع انتظار

 کردم: تعجب

 ییها دهنی. مطمئنم که شما نمادیمن واقعا متعحب شدم که خودتون شخصا تماس گرفت _

 !روزنامه نگار دارم کیو من خودم  دیدار طیرزرو بل یبرا

. ما میکن یمسئله رو شخص نیا میتونیم ،ینیبیکه تو دختر من رو م یکردم از وقت یفکر م _

 ؟یدکتر هیکه  یکه تو وانمود کرد ادته؟ی م،یدیرو د گهیناهار همد

 زدم: ایبه در دلو

 کالرا چطوره؟ ادمه،یبله  _

 :دیمبهم خند اینتیس

 ستی. مهم نشهیکنه و درش غوطه ور م ی. مشکل درست مشهیخب اون کالرائه. مثل هم _

ومشون دک چیه .بهش، اجاره کردم یدادن زندگ ادی یو سرپرست برا یکه چه قدر مرب

عشق خوش فرجام  شینما نیعادت منع کنن. اون از ا نیذره هم نتونستن اونو از ا هی یحت

 .برهیلذت م
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باال ممکنه دو تا مذاکره رو قدرتمند تر  لیمصاحبه ها با پروفا نیا غاتیدونستم که تبل یم

از مردم  یساخت و صورت و پروژه هاش رو به صورت گروه یکار برند من رو م نیکنه. ا

 به شدت درمورد زن ها بود.  اینتیس یمحور برند رسانه ا یول ،اوردیدرم

کرد، اغلب  یکار رو م نیکه ا یوقت یکرد و حت یم رورمرد ها رو م لیاون به ندرت پروفا

 د،یپرسیم یدرمورد عشق و تعادل خانوادگ یزد و ازشون سواالت یرو ورق م لمنامهیف

 .پرسنیکه معموال از زنا م یسواالت

که معروف و قدرتمند  یبا کس ای یستینیعمده فم یاز پروژه ها یکی یکه من تو ییاونجا از

تونستم تصور کنم که چرا منو انتخاب کرده. فرصت نکرده بودم  یکردم، نم یبود کار نم

 هم روش بذارم. یآنچنان ریتاث نیکه همچ

 یرو یولمعم لیپروفا یمن برا د؟یکنیم یچه معامله ا بپرسممیشه نداره  یاگر اشکال _

 .ستمی( مناسب نیشیراآکاور گرل)نام برند 

 یویآشپزخونه استود یعکس از تو تو هیخوام. من  یم قیو عم یمصاحبه شخص هیمن  _

 تیشخص هیزنان آشپز معروف که  یبه اتمام رسوندن باز یبرا !لُخت ...خوامیخودمون م

که  یاستعداد هیاستفاده از  یمردا جذاب باشه. به جا یتا برا کننیدرست م یرو سکس

 دخترم با تو دوست داشتم.رابطه ی  شما رو به خاطر امصاحبه ب دهیا نیشده، من ا تیتثب

 :گفتم

 لخت شه؟ تونهی( هم مییکای)آشپز آمریفال یکه باب نیو شما فکر نکرد _

 یمسخره باز ان،یآدر نه،یالغر رو بدون لباس بب لیاون زنجب خوادیدلش نم چکسیه _

 بکنه. تونهیم کارایشغل تو چ یکار برا نیبهت بگم که ا ستمی. من مجبور ناریدرن

 یکه بخوام تو یام رو هر زمانلباس تونمیو من م اینتیکامال موفقم س االنش هم نیمن هم _

 آلت مردونه معامله نکن. هی ای یجنس یزایوقت به نفع چ چیتنم نگه دارم. ه

 گفت: یخشن یخنده  با
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 .ستین فیکث ادیهم که به نظر م ایاونجور _

که دوست پسر سابقش رو لخت  یبد نانویاطم نیبه دخترت ا یتونیم ست؟ین نطوریا _

 ؟یکن

 سابق؟ _

 :گفتم

که اخبار افراد  یزرنگ هست یاونقدر و یدار ینترنتیارتباط ا هیسابق. مطمئم که تو هم  _

 هستم. گهینفر د کی. من االن با یمعروف رو چک کن

 .یوردآو دووم  یبود ادیدختر من ز یکایریستیاز سر ه کمیکه تو  نمیب یم _

 :گفتم

 !دیشا_

به مادر کالرا بگم که  خواستمیحرفو بزنم. نم نیا خواستیم یمدلم  یلیخ نکهیوجود ا با

 اون منو ول کرده.

گفتن ندارم.  یبرا یزیدرمورد کالرا نقل قولش کنم. چ میکه بخوا ستین یزیچ نیپس ا _

 .مینگرفت یا جهینت یول میدیرو د گهیما چندبار همد

 مورد نقل کنم؟ نیا یتونم از شما تو یم _

 :گفتم

 .یاگه مجبور _

 .ارمیتو ب غاتیتبل یرو تو اتیجزئ تونمیمن م ؟یدیکارو انجام م نیا _

 طش؟یشرا _

 دالر. ونیلیم میو ن غاتیاز تبل یمسخره ا زانیم هی _

 :گفتم

 .ونیلیم هی _
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 (یریگی) پول هم م.کار رو بکن نیاپس  _

 هی تونستیدارم. م جانیمصاحبه ه نیرو قطع کردم، و احساس کردم که از انجام ا تلفن

به اطالعات  یادار ی. از گفتگوومدیاژدها، خب با عقل جور درم یاینتیچالش باشه، با اون س

ساختن برندم استفاده  یبرا هیقض نیاز ا تونستمیدخترش مسدودش کرده بودم. م یشخص

که اصال به ذهنم  گفتمیرو خوب نشون بده و باال ببره. اگر هم م ما هیریخ یو چهره  کنم

 !دروغ گفتم ...نمیکه کالرا رو بب کنهیخطور نم
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 یازدهم فصل

 - کالرا -

اتوبوس تا  هیلحظه، گرفتن  نیبدتر یلحظه بود. تو نیبهتر یامتحان تو هی مانبا ما املت

نوع  کی)یخون یمر هی نمیبش یحت نکهیبود. من قبل از اآور اونجا، شکنجه 

 روح هم هست( سفارش دادم. کیاسم  نیکوکتل/همچن

 شروع کرد: اون

 صحبت کردم. یبا ک روزیکه د یبزن یتونیخب، حدسش هم نم _

بسته به  یکیش یزرد با شلوار راه راه و روسر کیو نقص بود. تون بیع یب شهیهم مثل

باشه. فصل  ترانهیمد یایدر یتو یعرشه کشت هی یرو دیلباساش االن با نیگردنش. با ا

تابستانه بلند(  ی)لباس سرهم"تزریپال یلیل" هیبود که  نیکه داشتم ا یگذشته، تنها بدشانس

 .رمیازش کادو بگ

 زدم: حدس

 مکسول؟ _

 .دمیام نوش یقو یدنیاز نوش یادیمقدار ز و

 صحبت کردم. یلو انیهم نبود. من با آدر کینزد یحت زم،یعز _

 زیبود خفه بشم. لبام رو با دستمال سفره ام تم کیکردم و نزد یاسمش، سرفه ا دنیشن با

 عالمه توش تف کنم. هیکردم  یو سع کردم

 گفتم: یخونسرد با

 واقعا؟ چه خوب. _

خفه شدن و عق  یاز کل بعد موضوع داشتم رو پنهان کنم. نیکه به ا یکردم عالقه ا یسع

 ام رو کردم. یسع یبرد. ول یادیوقت ز یمدل خونسرد نیدادن رفتارم به ا رییزدن، تغ

 مامان گفت:
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 .دینیب یرو نم گهیهمد هیکه شما دوتا مدت دونستمی. نمدیآره. اون درمورد تو پرس _

ها پخش  تیتمام سا یتو شییعکساش با دوست دختر مو طال عهی؟! چه حرفا! شامامان _

 رابطه رو ادامه دادن. نیبود که ا شیونیزیتلو شینما نیاول یشده. اونا تو

 .یکنیکه دنبالش م نمیب یم _

 گفتم: یبدخلق با

ممکنه بخوام  ریندم، غ تیاگرم بهشون اهم ینه کامال! عکساشون همه جا هست. حت _

 مانعش شم.

 گفت: کردم،یم ادیازش  یلبخند شکارچ هیبه عنوان  شهیکه هم یلبخند آروم هی با

 !متوجهم _

 ش؟یدید ییجا ای یرستورانش بود یتو _

 .گهید یدونیخودت م و اونو... نیصحبت باهاش تماس گرفتم. ا هی یاوه، نه. برا _

 تنگ شد و گفتم: چشمام

 .یباهاش حرف زد یزیبه چه چ عکه تو راجتصور کنم  تونمینه، واقعا نم _

باشه. با  مونیپروژه بعد یدر مورد تو و کسب و کار. اون قراره تو معلومه! خب البته _

آشپز و  هی. اون تغییر بدیمرو  زایچ یسر هیخورده  هیو  شهیخودم فکر کردم که جالب م

قبل . اون یدونیرو داره، خودتم م نیشلیستاره م نیرستورانش دوم نی. اولونهیزیستاره تلو

 .ادیم مونیشپزبخش آ هی یاز مصاحبه برا

 متوجهم._

 زوزه بکشم. قتیپنهان کردن حق یبرا خواستمیبودم که م یعبارت مبهم طور نیگفتن ا با

. حس دهیهم اسمم رو از زبونش هم شن دیشا ده،یحرف زده. صداشون شن انیبا آدر مادرم

کال با  مانمما کردمیبودم که احساس م یعصبان یبهش داشتم، طور یدیحسادت شد
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 یحاال اگه خودش جواب د،یکشیمسئله کنار م نیخودش رو از ا دیصحبت نکرده. با انیآدر

 .کردیام م ییبازجو خواستیاز من م

 یبرهنه موافقت کرده برا یکه اون با بخش آشپز یبرات جالب باشه که بدون دیشا _

باشه. ما  یروسیممکنه و ویدیو نیکه ا دنیها نشون م ینیب شیو پ کانال یپخش عکس تو

که.  مینرفت روسیبه اون و روسیو نیاز ا یصنعت مدل ساز یاطالعات تو یاز زمان افشا

 .شهیجالب م یلیمسلما خ

 فشردم. نیقرار دادم و پاهام رو به زم ینیچ یبایدستامو رو دو طرف اون مکان ز کف

که به من برسه، تا به من صدمه بزنه  یکنیم ی. تو اونو هدفیکنیکارو نم نینه، مادر. تو ا _

 و... رهیدم رو بگ یانجام م ما یشخص یزندگ یکه تو یزیاون چ تیمالک ای

 یروانشناسا رو دادم. سع یتایزیبودم که پول تمام اون و ی! من کسیحواست باشه کلر _

 یو سع دمیخودم رو دارم گسترش م ی. من نام  برند تجارینکن اوضاع رو گردن من بنداز

زنونه  یجذب زن ها و قسمت ها یتو یشتریمدرنش کنم. استعداد مردا نقش ب کنمیم

 یبند آشپز شیپ هیبه جز  یزیچ چیه یمرد که تو هیبذاره. مثل  شیبه نما تونهیداره و م

که زنا  هیا وهیلباس شنا به ش یخودش تو نیراننده نَسکار که در حال شستن ماش ای کنهینم

خودمو برات تبرئه  ایبدم  حیکارامو برات توض ستمی. مجبور نکشنیم ریرو اغلب به تصو

 یرسانه هام دارم. برا یها ییدارا یتو یالملل نیب تیموفق هیبرخالف تو،  ن...کنم. م

 ...یفرصت برا هی نیکه ا یبفهم یکه بتون کنمیزدن به تو، فکر م بیآس

به  گهید دایشد نی! ادونستمیصبحانه م نیبه ا عبهتر راج دیبسه! فراموشش کن مامان! با _

که  دونمیم و یام هروز مراسم شیو ش ستیاز ببعد نشونه رفتن منه.  نیبود. ا دهیرس انیپا

 .یدونیم درموردم ور زیتو همه چ

 گفت: یاز خود راض یحالت با

 .یخودت رو ادامه بد ریکن مس یروزه. سع کیو  یفعال که جشن س _
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 یچکاریه یول ،تنگ شده بود نمیماش یرفتم منتظر اتوبوس شدم. دلم برا رونیب اطیاحت با

 یاثاث کش یمدت یبرا یلیه شیآپارتمانم رو. پ نطوریبکنم. من فروختمش و هم تونستمینم

بزرگ  غیتبل نهیهز و یاتیعمل یها نهیپرداخت هز یبرا خودم نیآپارتمان و ماش کردم و از

 استفاده کردم. 

 هیکه از  کردمیو تالش م کردمیم یشرط بند یتیامن ژهیو یجلوه ها یم روتکه داش فعال

شعار  یکنه  و بتونه سخنران یرو باز یونیزیتلو سیبا شکوه که بتونه نقش پل گریباز

 "تمام شب یروز به روز، اسال سیپل" .  شعار من،کردمیم دایمن باشه پ یاسال شنیکیاپل

 .رمیطرف رو براش بگ یامضا خواستمیماده شدنش مآبود که به محض 

. از دیبه مشامم رس متیچرب و دود و عطر ارزون ق یغذا یاتوبوس نشستم. بو یتو

 تونمیکه قرار بود انجام بدم وحشت داشتم. نم یاز کار رو نگاه کردم. رونیب فیپنجره کث

صحبت  انیمجبور بودم با آدر نیهم یرو وادار کنم که مصاحبه رو انجام نده. برامان ما

مجبورش کنه  ایاستفاده کنه  یکسب منفعت شخص یازش برا امانمخواستم که م ی. نمکنم

 !کونشو به عنوان طعمه استفاده کنهشکم و 

به  "یروان" ی. واژه دمیترسیمصاجبه با من بزنه م یکه ممکن بود تو یاز حرف نیهمچن

 بود. ستیل یهم کنارش تو "نامناسب"ذهنم اومد. که البته واژه 

باعث شد به  یدرد به شکمم برگشت و حت یوجودم اومد، ول یصداش، درد تو دنیشن از

 نگاه کنم. نمیمخاطب ستیل یاسمش تو

 یو طور زندگیم در حال نابود شدن بودکه  ی! عاشقش بودم! طورخواستمشیخدا! من م یا

 یعنم نیبه ا نیبهش حمله کنه! ا شیاجازه بدم که با برند رسانه ا می خواستم به مامانمکه 

 شدیم یداشته باشم. ازشون متنفر بودم! چ گهید ندیناخوشا یگفتگو هی دیبود که انگار با

 بودم؟ یتیچه وضع و( که االن تانی)آدردیپرسیاگه ازم م
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 خوابمیم یلیمبل ه یرو شم،یخانمان هستم، اتوبوس سوار م یب هیمعلوم! اوه، من االن  خب

 انباره! یمن تو یو تمام چرند و پرندا

و  نمیجا بش هیسفارش دادم تا بتونم  منادیل هیرفتم و  یلیشاپ کنار اپارتمان ه یکاف به

 تماسم رو برقرار کنم.

 بوق دوم برداشت. صداش گفت: یتو

 هستم.  یلو _

پوستم احساسش  یخاطراتش که رو یام فشرده شد. پنجه هام مثل جرقه ا نهیس قفسه

گوشم زمزمه  یمحو شدم. تو یصدا یتو. دیآشناش از هم پاش یصدا دنیبا شن کردمیم

گردنم بود. چشمام رو  یصحنه که دهنش رو هی ریاوردم. تصو ادیاش رو به  مانهیصم یها

 بال جمع کردم. حدکوتاه بستم و حواس و تمرکزم رو تا 

 هستم دریمتاسفم که مزاحمت شدم. کالرا را ان،یآدر _

 صاف بود: صداش

 .هیک دونمیم _

 عجله گفتم: با

و  یآبک ...یکارا یسر هیداره تو رو وادار کنه  یسع نکه ماما دونمیخب. من م یلیخ _

کارو با تو  نیخواد ا یمتاسفم که اون م یلیخ !یریبرهنه بگ یو عکسا ...یچندش انجام بد

 یکه من با تو بودم داره استفاده م تیواقع نیو اون از ا هیرسواستفاده گَ نیامتحان کنه. ا

 میکه قبال داشت ی. اون با استفاده از شراکتگهید یدونیم ...یعنی !میبا هم بود یعنیکنه، 

. الزم یکه تو انجامش بد خوامیمصاحبه رو انجام بده. من نم نیاستفاده کنه تا ا خوادیم

 .یباهاش بر یستی. تو مجبور نستین

منو  تونهینم یکه کس یدونیمکنم فکر  یول م،یبا هم نبوده باش یادیما مدت ز دیشا _

که  ستیهم باحاله. بد ن ییجورا هی. ستین یسواستفاده گر نیانجام بدم. ا یمجبور کنه کار
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قراره  نی. ادمیانجامش م ینجوریهم شهیکنم، من به هر حال هم یبارم لُخت آشپز هی

 یمن خجالت یانجامش بدم، ول یونیزیتلو یاستودو یکارو تو نیباشه که ا یبار نیاول

 .ستمین

 ینامناسب بود. ول کمیمن...من متاسفم.  ،ی. ولیتو جذاب ،یعنی. یباش ینداره خجالت یلیدل _

 حی. ترجیمزخرفات شرکت کن نیتو ا یستیتو مجبور ن ...که نهیخوام بزنم ا یکه م یحرف

 دونم که حق ندارم ازت بپرسم. ی. میتو نباش دادمیم

 :گفت

. خب، یکنینم یبرنامه ات فاحشه گر یکه برا یتو گفت اد،یم ادمی. همونطور که ینه، ندار _

ممکنه ازش خوشم  یهمه، حت نیبه برند من داره؟ بعد از ا یتو چه ربط یکار برا نیپس ا

 ؟یبرندت بفروش یکه خودت، بدنت و روحت رو برا کنهیم یروزا چه فرق نی. تو اادیب

 !خوام ی. من معذرت میگیراست م من... _

 نکهیدرمورد ا ای یکار یمشاوره ها یزنگ نزن. مخصوصا برامعذرت نخواه. فقط بهم  _

اشتباه بودم.  هیکه من  ،یندار هامبا یچکاریکه ه روشنم کردیبکنم. تو کامال  دیبا کاریچ

 .یبکن یخوایم کاریچ ای یتصور کنم که چرا تو هنوزم شماره منو دار تونمیپس من نم

 هسته گفتم:آ ییصدا با

که  یکه تو بفهم ...میدوست درموردش صحبت کنیه به عنوان  میتونیمن فکر کردم که م _

 !کار مزخرفه نیچه قدر ا

جزوشون نبود.  یدوست یول اد،یم ادمی زایچ یلیکالرا؟ من خ میبا هم دوست بود یما کِ _

دوست بودم تا  هیکمتر از  یکه انگار دشمنتم، حت یبرخورد کرد یکه تو با من طور یموقع

 !عاشق هی

 گفتم:
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اگه  یول !یکنیباالخره درک م کردمی. فکر مکردمیرو تمومش م هیقض نیا دیمن با _

 داره. یبه نظرم به خودت بستگ گهید ،ینکرد

 بلند گفت: یو با صدا دیخند خطرناک

 نبودم که بزدالنه فرار کرد. یداره؟ نه کالرا، من کس یبه من بستگ _

 شدن، حق با اون بود. گفتم: خیگردنم س یموها

 !داشت که باهات تماس گرفتم یلیچه دل دونمی. نمیگ یتو راست م ه؟یچ یدون یم _

داشت با  یبود که سع یمنطق ریرو قطع کردم. اون متوجه منظور من نشد و چه قدر غ تلفن

مصاحبه درمورد رابطه کوتاه ما وجود داشت.  نیا یتو یزیهمدست بشه. مطمئنا چ مانمما

 مانداستان خنده دار که ما هیهم  دیشا ای میبا هم بود از ما دو نفر که یریتصو هی دیشا

 راجب به من حرف بزنن! خوانیکابوس بود! اون دوتا م هی نی! ای. وادکرده بو فیبرام تعر

 یمشکالت یخودم تاسف خوردم. به اندازه کاف یو برا دمیرو نوش مونادمینشستم و ل همونجا

 ( فکر کنم، انیبهش)آدر عراج گهید دیداشتم. نبا میزندگ یتو

کرد،  یاشاره م ییویدیو ایبه مقاله  یکس هعکس العمل خودمو کنترل کنم و اگ دیفقط  با

مدل  نیبهش فکر نکردم. مجبور بودم ا هاستبخندم. انگار که سال  یتونستم کم یم دیشا

 هیشب شتریکردم، ب نیاستارباکس تمر یتو یکنم، چون وقت نیتمر نهیآ یخنده ها رو جلو

 هق هق بود.

که  انیاز آدر یریتلنگر خوردم. تصو ما یزندگ نیبود که من از دورب ییاونجا جا چون

و  بود ختهی. موهاش به هم رستادهیوا ینور صبحگاه ریسانتا باربارا، ز یبالکون تو یرو

 نم،یشونه هاش رو بب تونستمیپاش بود. م ،شرتک که باهاش ورزش کرده بود هیفقط 

و  زیت یهن و چشماد. بیوفته شد آب دهنمو راه یم عثشکمش بود با ریبدنش که ز یخطا

 بود. بایدرموردش ز زینافذش، فک چهارگوشش، همه چ
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 گهیپرت کرد فکر کردم که د کوپتریهل هی یکه وارد اون رستوران شد و منو تو یوقت

نوع  نیکرده بودم، ا داینجات پ ایمرد زنده دن نیتر یمُردم و به بهشت رفتم. من توسط قو

 شد.  یمن ظاهر م یاهایرو نیتر یو خاک بر سر نیتر فیکث یکه فقط تو یقهرمان

خواد از من  ینگه داشته بود که انگار شغلش بود، کامال واضح بود که م یمنو جور اون

 یکیبار بود که داشت از  نیازم خواست که بمونه. احتماال اول انیمحافظت کنه. آدر

 کرد بمونه.  یدرخواست م

کرد که من  یورآادیبه من  میسانتا باربارا بود یکه تو یاز شب یتمام اون خاطرات سکس

نکرد.  یاشتباه یبدجنس بود، ولمان ما تباه کردم. میزندگ یتو یا گهید زیمثل هر چ ونوا

 گهید نیکه هر والد یدانشگاه. اون کار یها، برا یمرب یپول داد، برا ستیتراپ یاون برا

کردم، اگر  یم یاش احساس خفگ هیسا ریکرد. اگر ز یمن هرکار تیموفق یبرا یا

 انتظاراتش رو تحمل کنم، مقصر اون نبود.  تونستمینم

 شده رفتار کنم. یزخم ینداشتم مثل ادما یرو ترک کرد، من حق انیبودم که آدر یکس من

گناه  یکه افراد ب ییزدم، جا ادیفر یعموم یجا هی یکه به هر حال داغون شده بودم. تو من

رامش آ یتو ینیریش هیاستفاده کنن و  یفا یفقط اونجا بودن که از شبکه وا اونجا بودن...

 بخورن.
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 دوازدهم  فصل

 - انیآدر -

صحبت کرد، ما اصرار  اینتیس یسیبا هماهنگ کننده نام نو ام یغاتیتبل ریکه مد یزمان

بود که  نیا گهیگرسنگان اهدا بشه. تنها شرط د هیریبه خ مایمن مستق ی نهیکه هز میداشت

بالفاصله موافقت  اینتیساختمان باشه. افراد س یتو یشپزآکل مصاحبه و بخش  یکالرا تو

. انگار که دهیمادرش رو انجام م شنهادیکنن که کالرا پ نیتضم توننیمکردن. انگار که اونا 

 برگشته بود. اینتیمعروف و بزرگ س یایشست دن ریاون ز

 تونهیکه م یاشتباه باشه، که اون با هر حقه ا نیبود که ا دواریاز وجودم ام یقسمت هی

و بهش باور  خواستیکه م یزیبودم  هرچ دواریرو بکشه باال. ام یتصورش رو بکنه، اسال

دوار بود که اون اونجا یوجودم ام هیمادرش کار کنه. اما بق یداشت و رها نکرده باشه تا برا

 شرکت کنم. یشپزآمجموعه  نیا یباشه تا من تو

 . میبود گهیغوش همدآ یخر توآما در  شد،یباهاش الس زدم، اون سرخ و ناراحت م من

. با میسرنوشت رو بهش بسپار مینبود که بخوا یاما کس کرد،ینم ای کردیکار م ای باالخره

بتونم با  نکهیهمراه با پخت کامال برهنه موافقت کردم. درست قبل از ا اینتیمصاحبه س

 دخترش صحبت کنم.

 نیرفتار کردم ترسناک بود. مسئله ا یعوض هیپشت تلفن باهاش مثل  نکهیبا فکر ا یحت

شانس  دیمصاحبه رو رد کنم. با تونمیخواستم باهاش صحبت کنم، نم یمن اگه م بود که

  "!یبترس خوامیمن تو رو م نکهیاز ا انقدر ستیالزم ن" داشته باشه که بهش بگم  نویا

هنوز  شدم،یکه وارد اتاق م ی. در حالدمیرس به استودیو قبل از شروع برنامه روزا نیهم تو

 اریدست هیوارد شدم،  یبودن و وقت زیم یرو وهیو م یراشکیکارکنا مشغول مرتب کردن پ

 نیهمچ دریرا اینتیس یهدستش بود. ظاهرا که برا یکردن تو سیپ سیدر حال پ دیتول

 زود بود. یلیخ یزیچ
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که درخواست  ی. موادمیکنیم میرو تنظ یشپزآو بخش  میریخب ما جلوتر م یلیخ _

 نینصب شده. شما دوتا دورب شخوانیپ یرو ادداشتتونیآماده ان. دستورالعمل و  دیکنیم

 .دیخونیصفحه م یو از رو دیدار

 :گفتم

 گه؟ید ارمیدرب نجایشلوارمو هم دیخب، من االن با _

 دست پاچه شد و گفت: یکم دختره

مو  شیسالن دست راست وجود داره. آرا یلباس براتون، انتها ضیاتاق تعو کیآقا.  ریخ _

 .شهیانجام م نیدورب کردنو صورت قبل از روشن 

 گفتم: 

 کردم بابا. ممنون. یشوخ _

حداقل  ایبودن نگاه کردم.) اینتیاتاق لباسم از طرف س یکه تو ییها نیگل ها و شامپا به

 ارسال شده بودن(  ارشیتوسط دست

 شیها و عضله هام زدم. بعدش پ چهیدم دادن به ماه یوردم و چندتا شنا براآدر لباسامو

 یخال مهیبند ن شیپ هینبود. فقط  خواستمیهم که م یبند کامل شیپ هی ی. حتدمیبند پوش

خونه  یشبندایکه سرور رستوران ها هستن تنم کرده بودن. در واقع، مثل پ ییدماآ نیمثل ا

 ی. دور کمرم بستمش و خودمو توشینخ که دور کمر ببند هیو  بیج هی با، اهیبود. س یدار

 غر زدن وجود نداشت. یبرا یزیکردم. چ یبررس نهیآ

ها و شونه ها و کمرم  نهیگردن و س یصورتم پودر و رو یرفتم. رو شگریطرف آرا به

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم: من ورد وآ رونیو قلمو بزرگ ب هیروغن زد. 

 بدنم رو برق بنداز. گهیمدل د هی _

کارش  یوقت به نظر برسم. یجذاب و عال نیدورب یتو دیکه با یزیداشت بهتر از چ امکان

 یشپزآ یدستور ها ستیاز ل کردم. اجاق رو مرتب کردم و یرو بررس زاتیتجه تموم شد،
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 عیسر یلیبه صحبت کردم. خ عگذاشتم. کارگردان به من اشاره کرد و من شرو خودم

و دفعه سوم که من داشتم  میاز اول دوباره شروع کن میمجبور شد نیهم یحرف زدم برا

بود، انگار که  بایزن ز هی نیلبخند زدم. انگار که دورب نیدورب به ،کردمیو مر راحت صحبتم

 !کالرا بود

 نکهیقبل از ا دونستمیم .کردمیرو تند تند بخار پز م جاتیاجاق بود. سبز یرو کیک

 هب گذشت.پشت گردنم  ی ازبرق هوی. حضور داشت کالرا( اونجا یصداش رو بشنوم)صدا

مثل روز روشن بود و می درخشید، حتی اگه ، بود . اونجادمیچرخ کردمیکه حسش م یجهت

پر از زرق و برق بود.  شبود و موها دهیپوش اهیلباس ستو سایه های تاریکی فرو بره. 

 بازشون کنم و انگشتامو توشون حرکت بدم. خواستمیم

 روم گفتم:آشده باشه چون  دهیدستم پاش یرو یداغ عیما دیبا

 !یه! لعنتاَ _

 گفتم: رومآ

 م؟یکات کن شهیم _

 رفتم. رونیاشاره کرد و من از پشت اوپن ب لمبرداریبه ف دریم

 کالرا؟ _

 :گفت

 .نمیببمانم رو ما نجایمن اومدم ا _

رقاص  هیمثل  ت،یوضع نیبا ا مظاهر شدن ییهویهرچند که به خاطر  و واج موندم. هاج

 بودم. یلخت روغن

 گفتم: یشوخ به

 دارم که باهاش برقصم؟ ازین لهیم هیبه نظرت به  ه؟ینظرت چ _
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رنگ انداخت. از  شا یبراقش و پوست کرم یلپا یرو شا یهاش سرخ شد، سرخ گونه

 داشتم.  تیجوابش احساس رضا

 ".برمیمدل احساساتش لذت م نیاز ا شهیمن هم ": خودم گفتم با

 زدم. سیخاطرات ل یورآادیو با ر لبام و

 :دمیپرس

 حالت چطوره؟ _

 :گفت

 !برم نجایاز ا دیمن واقعا با ! من...یتو لُخت ...یعنیلُخت.  _

 تا بره. برگشت

 م؟یاتاق رو داشته باش شهیم ،یصبر کن! چارل _

 :یچارل

 استراحت. قهیالبته. بچه ها ده دق _

 :گفتم

 .قهیدق ستیب _

 ها هم هیاون سا یتو یکالرا نگاه کردم. انگار روح از تنش جدا شده بود. من حت به

مردد بود.  ، جایی که سعی می کرد جلوی دید من نباشه!سادهیوا ییجا هیکه  دونستمیم

 بره. ایمطمئن نبود بمونه 

 :گفتم

 باهات حرف بزنم. خوامیم _

 تکون داد: یرو به عالمت منف سرش

 !نمیبب مامانم روتا نجامیمن ا _
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ه ی موافقت کردم کهقرارداد رو خاطر  نیتو نداشت. من فقط به ا دنیبه د یازیاون ن _

 .نجایا یایکنه که تو م میمن بده و تضم انیدالر به بن ونیلیم

 :دیپرس

 شکنجه کردنم؟ یچرا؟ برا ؟یخواستیم نجایتو منو ا ؟یکارو کرد نیتو ا _

که  ...باشم یتو جلسه مهندس نکهیتا ا نمیبب یتو رو به اندازه کاف دایکه شد خواستمیمن م _

 .ارمیدرب ونیزیتلودم و آعالمه  هی یجلوشلوارمو  دیبا یعنی

 :گفت

 .یستین یخجالت یتو که گفت _

که به تو مربوط  ییبه جز وقتا ! البتهکنمینم خودشیرینی با بدن لخت گهید ی. ولستمین _

احتمالش  هیقض نیکه ا دونستیکه مادرت م یکنیفکر نم ،(شمیتو لخت م یبرا یعنی)شهیم

 و انگار که زمان گذشته باشه؟ مینیرو بب گهیهست؟ که ما همد

 :گفت

 ؟یدیرو د یزمان زندگ لمیشده؟ ف یچ _

 .نداشت یزیمآحالت طعنه  شیشونیپ یو چروک ها نیچ

که دوست داشته باشه دوباره  یکنیقدرت کرده. فکر نم ریخودش رو درگ بایتقر اینتیس _

 ره؟یرو به عهده بگ تشیاتحاد برقرار کنه تا مسئول نمونیب

 باشهپس فکر کنم اون دوست داره ارباب عروسک ها  ،یگیباشه که تو م یزیچ نیاگر ا _

 ایکه عروسک ها ک هیقض نیا کنمینم درکچند که  رهو افراد رو کنترل یا رهبری کنه. 

 هستن مهم باشه.

 .خوامیم یدونم چ یمن که م _

 ؟یدُنوان چ سیپس ال _

 .زدمیبه تو زنگ م دی! خودشه! اوه خدا! باسیال _
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 هان؟ _

دنبال  میگوش نیمخاطب یکه داشتم تو ی. مچمو وقتارمیب ادیاسمشو به  تونستمیاصال نم _

 گرفت. گشتمیاسمش م

 گفت: یچارگ یب با

! پشمام! خب، البد اسمشو عوض ؟یاریب ادیرو به  دتیاسم دوست دختر جد یتونیتو نم _

 .یصداش بزن یزیچ نیهمچ ای نیتلیک یتونستی. میکرده اگه ازش بپرس

خوبه و من  نایدورب یخواستم. خب اون جلو یوقت نم چیخوام. ه یمن اون دختره رو نم _

 دارم. ازین یقرار درست و حساب هیخودم  یبرا

 کالرا گفت:

موضوع  نیکه بخوام با ا کشهیمخم نم ی. من به اندازه کافانیبه من چرت و پرت نگو آدر _

 یکه تو یانگار تو دانشگاهم، به جز وقت که کنمیم یدارم زندگ یجور هیرو هضم کنم. 

 یرو دنیخودم داشتم و مجبور نبودم پول اجاره خونه و خواب یاتاق برا هی م ودانشگاه بود

 !بدم توبوسو گرفتن ا یلیمبل ه

 ؟یکنیکارو م نیچرا ا _

 اجیو سرو سامون دادن کارام به پول احت غاتیتبل یبرا رو فروختم. نمیمن خونه و ماش _

 داشتم.

 کالرا؟ یزنگ نزد ای یچرا به من نگفت _

 .رمیباهات تماس نگ چوقتیه یفکر کردم که بهم گفت _

تو رو نداشته  دنیشانس د گهیکه د گردمبر یبه زمانیتونستم نداشتم. فقط نم یمنظور _

. ما به هم تعلق یکردی. اشتباه مدمینم تیاهم یکه تو قبال منو ترک کرد یلیباشم. من به دل

 .یدونیکه م دونمیو من م میدار
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جا  یکمیترش کنم.  کیبه سمت خودم نزد تونستمیم بایقدم به طرفم برداشت. تقر هی

تر شدم.  کیدستشو دراز کرد، منم بهش نزد یتر اومد. وقت کیبه هر حال نزد یخورد ول

 . دستش رو گرفتم.ادیروم به سمتم بآصبر کنم که  تونستمینم

 لکنت گفت: با

 اشتباهم! هیمن  من برات وحشتناک بودم. من... ...یمنو بخوا یتونینم ....یتونیتو نم _

 :دمیدهن بسته خند با

 تونمیکه نم یا ی. شلختگیمن ی . اما تو شلختهیکنیو اشتباه هم نم ...یستیتو اشتباه ن _

اسب بود، حوصله سر بر و خسته ( که کامال که متنسیکنم.  اون بلونده)ال یبدون اون زندگ

 اسم تو بود. ارم،یب ادیبه  تونستمیکه م یکه تنها اسم یکننده بود. به طور

 ؟یدیباهاش خواب _

 خودمو مشتاق نشون بدم. هیقض نیبه ا عراج تونستمینم !یلینوچ. به دال _

 گفت: ییپررو با

 من تو رو کال از زن ها دور کردم؟ یعنی _

 یبه جا تونستمیهستم. باالخره م یجد هیقض نیکه من درمورد ا دیفهمیداشت م باالخره

 .نمیرو بب شیخود واقع ش،ا یاز سر ناتوان یترس و نگران

 آره، همه دور شدن جز تو. _

 تو رو ندارم. اقتیمن ل _

هات غرق شن،  یوقتا کشت یحاال بعض دیشا "تو رو ندارم! اقتیمن ل "چرت و پرت نگو!  _

 .کنمیم نتیو من تحس یتو سرسخت و شجاع یول

 ؟یخوایپس، تو واقعا منو م _

 گفتم: یلبخند هچمین با

 راجر. شیپ یاجازه بدم برگرد تونمیره. نمآ _
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 گفت:  طنتیش با

من عاشق تو  اش... گهید لیو به دل شعورهیب یلیخ کهینداره. اون مرت یخطر گهیاون د _

 نتونستم بهت بگم. یول ،دمیسانتا باربارا فهم یتو نویهستم. ا

 .میمشکالت خودمونو نجات بد یلیاز خ میتونستیم ؟یچرا نگفت _

بهتره فقط قلب من بشکنه نه  کنمیدوشت باشه. فکر م یرو نیبار سنگ نیا خواستمینم _

 نجاتت بدم. خواستمیقلب تو. من م

 گفتم: یشوخ به

 !قهرمانم هیمن االن  ؟یدیکوپتر منو ندیهل _

ام چسبوندمش و بغلش کردم،  نهیاومد. به س رونیاش ب هیخنده اش مثل هق هق گر یصدا

 مو فرار کنن رو نوازش کردم. یها رهیگ نیاز ب کردنیم یکه سع شیوحش یموها

 :گفت

 .یهست یتو روغن _

 فروش لُخت هست. ینیریش هی یقسمت پر زرق و برق از زندگ هی نیره، اآ

 .ادیم ییبو هی _

 حتما مال روغنه. _

 سوخته اس. ی وهیم یبو _

 ها دلمه شد! وهی! مسیدهنش سرو _

 تا اجاق رو خاموش کنم. رفتم

 دوباره درستش کنم. دیداغون شد! با _

 :گفت

 متاسفم. _
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 هکالرا. اگ یهست ام یحواس پرت یمورد برا نیذره. تو بهتر کی ی! حتستمیمن که ن _

 .امیکنار ب هیقض نیزدن رستوران با ا شیتآبا  تونستمیراحت م یلیتو بود، خ یچشمام رو

 گفت:

خوشحال  ،یراه بنداز شیو نما یبا اون باسن خوشگلت راه بر ینجوریاگه تو هم خب، _

 .یبزن شیمحله رو آت هیکه کمکت کنم  شمیم

انگشتام گرفتم،  نی. بعد دستمو به سمتش دراز کردم، صورتش رو بدمیبلند خند یصدا با

بود که از دست  یزیچ نی. بفرما! اشمدیبه سمتم کش نهیلبام بش یکه لباش رو یو تا زمان

هم ساخته  یشده بودن که انگار برا یکی یامون با هم جورلب دمش،یبوس یداده بودم. وقت

 هم ساخته شدن! یگناه خوشمزه! که برا هیبود،  ناهگ هیشدن. لباش مثل 

زبونم رو  کهیحالصورتش قرار گرفتن. در یو گونه اش رو نوازش کردم. انگشتام رو موها

از  "یآه"اون  دمش،یکه چش یگوشش رو نوازش کردم. وقت ریز کردمیدهنش فرو م یتو

، ور کنهمنو از خودش د خواستی. بازوهام رو محکم گرفت، انگار که مدیکش یسر آسودگ

 .رفتمیشم نم کیبهش نزد شتریب نکهیبه جز ا ییجا چیمن ه یول

ای نفس چسبوندمشیکه به قلبم م یدر حال رمش،یبازوهام بگ نیرو قطع کردم تا ب بوسه

 .دمیکشیم ینامنظم

 کردم: زمزمه

 منم عاشقتم. _

 خش داشت، تمام بدنم از لمس دوباره بدنش به لرزه افتاده بود. صدام

 .یمنو دوست دار شهی. باورم نمیینجایخداروشکر که ا _

 دارم! ازی! کالرا، من بهت نیتو رو دوست دارم. لعنت شهیمن هم _

 رونیکه پدرومادرم منو از خونه ب وقتیبه جز  ،چوقتیاعتراف کردم. من ه یلیم یب با

از خودم مراقبت کنم. خونه هام رو  بدون حسرت  تونستمینداشتم. م ازین یزیانداختن به چ
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عشق  نیبه همچ چوقتیاز دوستام رو از دست دادم. ه یلیخ فروختم،یو م دمیخریم

 به درونم نفوذ کرده بود. یبیبه طرز عجاما االن نداشتم.  یعالقه ا یاحساس

بازوهام نگهش داشته بودم که احساس کردم االنه که استخوان هاش  نیمحکم ب یطور

کرده بود که انگار  هیبه من تک یطور کمرم احساس کردم، یدستاش رو رو یخرد بشه، ول

 گاهش بودم. هیمن تک

 :گفت

 لطفا. ان،یوقت ترکم نکن آدر چیه گهید _

ازش جدا  یرو با مهربون دستم .کردیپوست فکم رو نوازش م یلب هاش، رو نیاز ب صداش

 اقیبوسه ام نشون دادم. اجازه دادم تمام اشت یرو تو اقی. شور اشتدمشیروم بوسآکردم و 

ش، بوسه نرمش، که منو دنآروم بو دونستم،یو حسرتم رو درک کنه. من از زمان جوابش م

 ما درست کنه. نیرو ب زیهمه چ کردیم یسعنابود کرده بود. که حاال هم  دایشد

 یپاهاش بلند کردم. به طرف اوپن بردمش رو رو یروم، کالرا روآحرکت نرم و  هی یتو

 یزیچ چی. همیلحظه قطع نکرد یک یبرا یعنوان بوسه رو حت چیلبه اش نشوندمش. به ه

 مانع ما بشه. تونستینم

 لب هام زمزمه کرد: نیب

 .انیعاشقتم آدر شهیدوستت دارم، هم _

 گفتم: بهش

 بازم دوستت دارم. ی، ولاینطور نباشهکردم  یمنم عاشقتم، سع _

. کنهیم هیداره گر دونستمیگردنم فرو کرد. م یحلقه و صورتش رو تو مرو دور دستاش

و موهاش رو نوازش  دمیکش رونیموهاش رو ب سنجاق .کردمیلرزش بدنش رو حس م

 کردم. 
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اش رو  قهیکه قبال گرفته بودم. موها و شق یبازوهام گرفتمش. به همون اندازه ا نیب

حرکت خوشش  نیاز ا دونستمیاستخوان ترقه اش حرکت دادم. م ی.  دهنم رو رودمیبوس

هر نفسش، هر لحظه  باکرده بود.  شا یموضوع وحش نیسانتا باربارا ا یچون تو ،اومده

که اون شب داشتم، انگار که روم نشونه گذاشته بود.  ی. هر نفسومدیم ادمیخاطراتمون به 

. همچنان که دیلرزیدستام م ریز داشتم. ادیبود که تا حاال به  یزیچ نیانگار که مهم تر

 رو باز کردم. راهنشیپ پیز کردم،یبرهنه اش رو نوازش م یبازوها

 :گفت

 !لطفا... _

 گهیامون به همدداشت. مطمئن بودم بدن اجی. اون به من احتدیلرزیمثل دستاش م صداش

 یزبونه م نمونیکه ب یشیاما آت ،اوپن ببوسمش یاونو رو خواستمیدارن. من فقط م ازین

 از خواسته من بود. شتریب د،یکش

. شستم ارهیلباسش رو از تنش درب انهیبوسه هاش مست شدم. بهش کمک کردم که ناش از

. احساس کردم که بدنش دادیه هاش انجام مشون یرو رو یرامش بخشآوار  رهیحرکات دا

 .رفتیم جیدستام گرم و نرم بود، انگار سرش گ ی، تودر حال شل شدنه

اش با دهن داغ من  نهیاالنم نوک س نیکه هم دم،یاش بوس نهیو نوک س نهیتا س گلوش

که حس کردم رون هاش به  یتا زمان دمیزدم و مک سیشده بود. اونا رو ل یسفت و صورت

 اوپن انداختم. ی. بعد خودم رو روارنیبدنم فشار م

اما بازوهاش رو به طرفم باز کرد.  دیخند یعصب یبا حالت شدم،یم کیکه بهش نزد یحال در

 هیاوپن تک یتخته سنگ رو هیکف دستم نگه داشته بودم تا به  یتو یسرش رو با مهربون

 بدمش.

که  یاون گودال گرم نیپاهاش رو برام باز کرد و من ب و کمرم گذاشت یدستش رو رو

 برام باز شده بود، خودمو پنهان کردم.
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 لب هام زمزمه کرد: نیب

 بندت... شیپ _

 بازش کنم. تیما فاصله انداخته بود. عقب رفتم تا با عصبان نیبند ب شیپ

 گفت: یگرم و شرج یصدا با

 نه، ولش کن. _

 رو چرخوندم: چشمام

 ؟یمقاومت کن دهیپوش یآشپز فرمیونیکه  یمرد هیدر مقابل  نیتویتو نم _

 !از مشکل منه یبخش نیبه هر حال، ا در برابر تو مقاومت کنم... تونمیمن نم _

 گفتم: بهش

 .ادیب شیپ یمشکل کنمیمن که فکر نم ن،یبب _

احساس کردم ناراحته. دوباره نشستم و  داد،یمن داشت انجام م ریکه ز یحرکت دنید با

 ییو محکم فشارش بدم و تا جا رمیدر آغوشش بگ خواستی. دلم مگرفتمبغلم  یاونو تو

داد،  هیکه به اوپن تک یموقع ه،یقض نینقشه ا یاحساساتم رو بهش ابراز کنم. ول تونمیکه م

 نشد.  یعمل

که رون هاش از هم جدا شدن نوازش کردم. تو چشماش نگاه کردم و  یرو تا زمان کمرش

 بندم رو باز کردم تا خودمو اثبات کنم شیپ

دراز کرد، دستمو نوازش و دور کمرم حلقه کرد. خودمو به سمتش  نمونیدستشو ب کالرا

داشت. دستام رو دورش حلقه کردم. گونه  یخوب یلیفشار دادم. گرم و محکم. احساس خ

 وش هاش رو نوازش کردم.ها و گ

 گفتم: بهش

 قهیدق کیفکر نکنم تا  ،یکردن من ادامه بد کیبه تحر ینجوریخوامت. اگه تو هم یم _

 .دمیبتونم صبر کنم. کنترلم رو از دست م گهید
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 :گفت

 ده!بپس از دستش  _

دهنش فرو بردم.  یروم توآاز هم جدا کردم، زبونم رو  لباشو لبام سُر داد. یلباش رو رو و

غوشم در حال ذوب شدن بود. رون هاشو آ یانگار تو ،دادمیانجام م یشهوتناک ینوازش ها

 .کردیم یداغ و شهوتناک یپاهاش خودم نشوندمش، ناله ها یبغل کردم و رو

ام چسبوند. صورتامون روبه  نهیاش رو به س نهیدستاشو دور گردنم حلقه کرد و س کالرا

ما  ست،ین ییفردا گهیکه انگار د میکردیرفتار م یطور م،یبود دنیهم و در حال بوس یرو

بود  یکه درونش داشتم جور یبراش ندارم. احساس یا گهیکلمه د چی. همیکرد یعشق باز

 که دارم قبول کرده. همونطور که من اونو قبول کردم.  ییزایچ مکه بدونم اون منو با تما

من حرکت  تمیبا ر همزمان دارم. ازیبهش ن میقدر تو زندگچه  که مدادینشون م بهش

 .کردیم

 ذهنمو منفجر هر حرکتش . میخوردیاتحاد تکون م هیو مثل  میهم گام شده بود گهیهمد با

 کالرا زمزمه کرد: ،ممکنه یکار نیبه نظرم برسه که امکان داره همچ نکهیکرد. قبل از امی 

 !انیآدر ان،یمن آدر یاوه خدا _

بلند و لذت  یافسبا ن ،یمدت زمان طوالن یبرا احساس کردم که پاهاشو دورم گره زد. و

 کرد. هیشد و گر رهیبه من خ یبخشش از خوشحال

ام  نهیشونه هام فرو رفت. به س یلرزشش شروع شد، سرش تو یگرفت، وقت رونامو

منو به اشتم. دهن گرم و نرمش محکم نگهش د خوردمیو همونطور که تکون م فشردمش

 کردم. هیگر اوردم،یرسوند، همونطور که به داخلش فشار م می اوج

 خشونت گفتم: با

 !یتو مال من _

 بودم. شهیهم _



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 153 این کتاب رایگان است

 

 فصل سیزدهم

 - کالرا -

مبل  یرو دیو ناام امیب رونیب ایرو نیممکن بود از ا هینبود. هر ثان یکدومش انگار واقع چیه

اش نفس تونستمیو م شونه اش بود یسرم رو هنوز یول ،شم داریب میاز خواب خرگوش یلیه

. دیرسیقند سوخته بود به مشامم م هیشب یزیچ هیمردونه اش که  یرو حس کنم، بو

غوشش نگه داشته بود. آ ی. هنوز منو تودمیرو پر ابهت د انیچشمام رو باز کردم، آدر

 و دیبوس رو مییدادم تا بهش نگاه کنم. لب باال هیپاهام دورش حلقه شدن و به عقب تک

و ر حرف نیساس کردم و دم گوشش همحرو ا انیاز عشق به آدر یمیعظ موج .لبخند زد

 .دیرو بوس میشونیپ و اون زمزمه کردم

 :گفت

کار احمقانه رو انجام ندادم و  نیبدم. هرگز ا بیزن رو فر هیکه  ستمین ییدماآمن از اون  _

و منو ول  یبود دهیچسب زتیاحمقانه و غم انگ یها وهیش نجوریاما تو خودت به ا ،دمینم

 .یکرد

 :لبند گفتم با

و راه و  وهیبه منظور ش نجایا ی)کتاب بازیمنو گرفت یصفحه از کتاب باز هیتو که کال _ 

 (هیدختر باز ایپسر  یروش ها

 :دادم ادامه

نشون  یتجار یایدن یتو یخود تازه ا هی تونمیم گهیروزا، د نیو جواب داد. با نرخ ا  _

 !! اونا برگشتنانیبدم. اوه خدا آدر

اوپن آشپزخونه نشسته بودم و به نظر  یمرد لخت رو هی یمتوجه شدم که لخت رو تاه

 .خراب شده بود زیده بشه، همه چآما ییغذا نکهیقبل از ا ومدیم
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و  دمیو پوش هکرد دایرو پ رمی. لباس زدمیاومدم و با وحشت لباسم رو پوش نییسرعت پا به

 .رو مرتب کنه زیکرد همه چ یاومد سع نییپا نتیکاب یاز رو انیام رو برداشتم. آدرکفش

 :دیخند

منتظره  ریفرصت غ هیرشته مناسبه. اگه  نیا یبرا شتریکردن ب یلخت آشپز ؟ینیب یم_ 

و نگران  یبا عجله دنبال لباس هات بگرد یستیمجبور ن گهید ،یسکس داشته باش یبرا

 !یاالنشم لخت نیالو؟ تو هم . چونکه...یکن یم کاریکه چ یباش نیا

کردن  زیپا استاد بود، شروع به تم هیخفن  یاو ارگاسم فیکث یکارا یکه تو یمرد ان،یآدر

 .ها کرد وهیآشپزخونه و دوباره پختن و دلمه کردن م

دم  یموها کردیم یسع انیکه آدریمن گفت که بذر ها رو براش درست کنم. در حال به

 .دادمیکه گفته بود رو انجام م ییکوتاهم رو باز کنه، کارا یاسب

کارا خوب  نیهم یکنه. برا یزندگ امشلخه  یاز موها یتوده فرفر هینداشت با  عادت

 .گروه کار رو صدا زدیمنرفت.  شیپ

 :گفت یچارل

 مرتبه؟ زیوقت تمومه. همه چ_ 

 :گفت انیآدر

 ادیبهش  نکهیا شه،یجذاب تر م میاریسن ب یکه اگه کالرا رو رو میاره، ما فکر کردآ _

 .بذاره کیک یخامه رو یچجور میبد

 کاریچ مینگاه کنم. کامال واضح بوده که داشت یچشم کس یتو تونستمیشدم و نم سرخ

 .میکردیم

موهام رو  یمهربون با .سرهم کرده بود رو ادامه بدم انیدرآکه  یکه نتونستم داستان یجور

کمرم گذاشت و سرم  ی. دستش رو رومیزد یخجالت لبخند یلمس کرد. دوتامون از رو

 .دیرو بوس
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هستم و دوست دارم که همکارم رو بهتون  یلو انی. من آدرمیما به آشپزخونه برگشت_ 

کردن من وارد شد تا منو از دست خجالت  یآشپز نی. اون در حدریکنم، کالرا را یمعرف

من باعث  تیجذاب ...خوشبختانه ُلخت بودن خالص کنه. نیآشپزخونه ح ویدیدر و دنیکش

د کردن رلحق بشه. به هر حال اون مشغول خشکستم نشد. اونو استخدام کردم تا بهم م

 .رفته نیاز ب یکه به طرز وحشتناک هیجاتیسبز اتیمحتو

 :گفت یبه شوخ نیدورب یجلو

 .زمیعز اریات رو دربحداقل کفش _

 .مونده بود از هوش برم کم

 :گفتم یوردم و به شوخآخنده کفشام رو در هی با

ام لباس هیبق کنمیم ی. سعیندار یبهانه ا ستمین پریاستر هیمثل  گهیخب! حاال که د یلیخ _

 .تنم نگه دارم یرو تو

کردن با  یگفت، به من اعتماد کن، آشپز شیپ قهینبود که اون)کالرا( چند دق یزیچ نیا_ 

 .بخش باشه تیرضا یلیخ یلیخ تونهیآدم محبوب م هی

رامشم رو حفظ کنم، گونه هام سرخ آ کردمیم یسع نکهیرو چرخوندم، با وجود ا چشمام

انجام بدم و  تا رو داد ییاما اون به من کارها م،نبود راحت بینوقت مقابل دور چیشد. من ه

 .کردیمتمرکز دور م یو چراغا کارکناهم سرم رو شلوغ و حواسم رو از  نیهم

 :داد شنهادیپ

 یزیاز چ جدا. بشن شناآباهاش  یخونگ یشپز هاآکه تمام  دادمیرو انجام م یکار دیبا_ 

با  ندفعهی، امی کنیم. دوباره شروع کردم دایدستورپخت منه، که االن سوخته پ یکه تو

ها نرم  هیال نیب شهیکار باعث م نی. ام، دونه ها رو بهتر تمیز می کنیمنیدوست داشت اریدست

شما  اما این مناسب نیست،و  شنونید شدن دونه ها رو مرخ یصدا ماز مرد یشه. بعضبتر 

مرد مرغ خوار باشه، شروع به جدا  هی تیجمع نی. اگه بنیخودتون رو بشناس نیمخاطب دیبا



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 156 این کتاب رایگان است

 

رو  یدم بالغآ نیدوست نداره همچ چکسیکنه. ه زیتا دونه ها رو تم کنهیم کیکردن ک

 .نهیبب

بزنه  خیماده بود تا آکه  یا گهید کیکبعد قفسه ها گذاشته بود تا خنک شه.  یرو رو کیک

کنم و  میخوب تقس یها کهیرو به ت کیک کردمیم یسع شهیورد. من هم مثل همآ رونیرو ب

بند پوشونده بود لخت  شیکه با پ ییاز جا ریاونجا بود، به غ انیکه اشتباه کردم، آدر یوقت

دادم و  کهی. بهش ترهیغوش بگآرو دور من حلقه کنه و منو در  وهاشکرد باز یبود و سع

 .چشمام رو بستم

 :گفتم

خودشو  یشپز دستاآکه  نهیه ارکردن به صورت زوج دو نف یپزشخب، خطر آ اریبس_ 

شما  یتا به کار شما کمک کنه اما اون لخته و اونقدر داغه که چشما دهیاطراف شما قرار م

من  ...حال نی. با اشهیم یباعث شرمندگ کیک نی! اکنمینم ی. شوخشهیم تیتو مغزتون تل

 .شمینم مونیمورد پش نیاز ا

 انیآدر لم،یاز پخش ف بعد .دمی. خنددیرو بوس ما ینیو اون نوک ب بهش لبخند زدم رو

ور بود که آشرم  نیداشته باشم. اما ا یشتریب یکه باعث شد احساس راحت دیلباس پوش

هنوز کامال جذب بود.  یمشک راهنیو پ نی. شلوار جنمیاون پوشش بب یرو تو بایاون بدن ز

، میکردم که بر شنهادیمصاجبه کنار گذاشته بودم. من پ یکه برا مینشست یمکتین یما رو

 .داشت که اصرار داشت من بمونم ینقص یب یزمان بند مانماما ما

 :گفت

 نیکه خواننده هام دوست دارن ا م. مطمئنمیکه هردوتون با هم هست نمیب یخب م _

 .داستان رو بشنون

 :گفتم

 .باشه _
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، بودم انیدرآبا  نکهیواقعا از ا انهیمخف ریغ ای انهیمن مخف یول ،هام گلگون شده بود گونه

کردم و اجازه  هیمن بهش تک و کاناپه دراز کرد یپشت یدستش رو رو اونخوشحال بودم. 

 .درونم نفوذ کنه یبدنش به عصب ها یدادم گرما

 :گفت اینتیس

 .رستوران خودت بگو نیپس به من درباره آخر ان،یآدر _

 :راحت گفت یبا لبخند انیآدر

 .میرس یبه اونم م_ 

 :به من انداخت ینگاه

 .میپروژه خودمون صحبت کن نیخرآدرباره  خوامیمن اول م_ 

 :گفت دونستیم شهیهمونطور که هم اینتیس

 .ماده فصل دوم هستنآکه  گنیها م عهیشا ش؟ینما_ 

. اینتیکنار دختر تو نشستم، س نجایمن ا قتایاز اون برنامه اس. حق دتریجد ینه، حت _

 .داستان عالقه نشون بدن نیشما ممکنه که به دونستن ا یخواننده ها

 :گفت کیلبخند کوچ هیبا  اینتیس

 .یباش یاز حد خصوص شیب یها یتیاز اون سلبر یکی ستی، پس تو قرار نهاو_ 

  نندگانیدارم. ب جانیکنم ه جادیه اعتوس ما یشخص یزندگ یتو نکهینه، من درمورد ا_ 

رو  شینما نیداور ا هیبه عنوان  دیبا شناسن،یام م هیریخ نیایبن قیهمونطور که منو از طر

 مرد درک کنن و  کیکه منو همونطور که هستم و به عنوان  خوامیقضاوت کنن. ازشون م

 .چون اونا عاشق کالرا هستن وفتهیاتفاق هم م نیا

 .دیبه روش زدم، و اونم منو نرم بوس یلبخند

 :اینتیس
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ماجرا رو  نیاز ا کمیقراره شروع شه؟  یورطموضوع چ نیکه ا یکالرا، ممکن به من بگ_ 

 .رو بگو اتیاز جزئ کمی دونه،ینم که یکس یبرا یول دونم،یم

 یکارمو تو یدونیهستم. همونطور که م شنیکیهست که سازنده اپل یخب، من چند سال_ 

و  ( ول کردمشهیو دم و دستگاهش م اینتیکه مربوط به س یی)رسانه هادریرا یرسانه ها

 هیرو ساختم،  یشرکت نو پا شروع کنم. اسال هیو به  ستمیخودم با یکردم رو پا یسع

رو  یتجار یو صنعت ها ایکه نظر بازار کردمیو تالش م گهیافراد با هم د یبرنامه سازگار

 از دوستان تو بود یکیهم که داشتم و هنوز دارم،  یگذار هیبه خودم جلب کنم. تنها سرما

 رونیکه ب یکردینفر رو متقاعد م هیهمون  یتو داشت !میروراست باش ایو خب، بمامان... 

خودم دور  یت تو رو از کارابخوام دخال نکهیاتو کار کنم. از  شیو من دوباره برگردم پ ادیب

 یکه با من سازگار یفرد هیاومدم، که  نجایشرط به ا نیبودم. پس با ا دیناام یلیکنم خ

کنم تا ثابت کنم موفق شدم. اگه من  دایخودم پ یبرا یبرنامه اسال قیداشته باشه رو از طر

که درست کرده  یاونوقت تو کنترل تمام همون شرکت و دم و دستگاه خوردم،یشکست م

 .تو کار کنم یبرگردم و برا شدمیو منم مجبور م یگرفتیم مبودم رو از

 :خنده گفت هیبا  انیدرآ

 یتنها شاخص صنعت رسانه ا نجایا اینتیکه س رسهیصحبت از کنترل کردن شد، به نظر م_ 

 .دخترش رو هم کنترل کنه یعالقه و زندگ خواستهیکه اون م ادیبه نظر م ست،ین

نبود،  مانمکردن ما تیاذ یبرا یادیز ینگاه کردم، چشمام گشاد شده بودن. جا انیدرآ به

 .الغر بود یادیشخص مشهور ز هیبه عنوان  یمادرم حت

 مامان گفت:

. من هر فرصت و منبع خواستمیدخترم م یرو برا نیبهتر شهی. من همستین نطوریاصال ا_ 

و  نیکه شما االن اول راه هست قتیحق نیقرار دادم. ا ارتیقابل کنترل رو در اخت ریغ

من تو رو به کمپ  نکهی. با وجود استیمطمئن ن ادیز تیموفق تیهدا یاتون براه ییتوانا
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و موفق  یریبگ ادیاستقاللت  تیتقو یبرا گهید تیتا چندتا فعال مسازمان ملل متحد فرستاد

 .ینشد

ماده نکرده. من آتو  هیبرعل یشرط بند یکه سازمان ملل هرگز منو برا ادیخب به نظر م _

انع کنم با قکنم تو رو  یتا سع ختمیرو هم ر کیدکتر به اسم بل هیبا  هیوانمود کردم که 

که  کردمیم ینفرو دست و پا کردم. سع هیخودم  یبرا یاسال یتو تمیالگور نیاستفاده از ا

بچگونه و احمقانه  کمیکه اونا  میبگ ایمن، ب یگذارم رو نگه دارم و با روش ها هیسرما

 !هستن

 :انیآدر

اومد و  اهیدختر چشم س نیکه ا رفتمیم شیرینی فروشی یخواهرم تو دنیمن داشتم به د _

م. به نظر جالب رو با تو ناهار بخو کمیداد تا تظاهر کنم بل شنهادیهزار دالر پول به من پ

من رفتم و  نیهم یشکل گرفته. برا طسو نیا یداستان عال هیبود که  نیل اثو م ومدیم

 رشیتو اونو مدام تحق !یشیناراحت نم محرف نیمطمئنم که تو از گفتن ا ...تو فقط ...اینتیس

سرهم کرده، چرا  یداستان نیخودش همچ یبفهمم که چرا اون برا تونستمیو م یکردیم

. یستین یچون تو زندان... رو بگه قتیپول بده تا وانمود کنه حق بهیغر هیکه به  دادیم حیترج

 هیاما همون روح ،دیکنیبهش نگاه م یمصعنت به چشم سرگر نیا یکه شما تو هیروش نیا

 شتوئه و برا دییمثل کالرا که خواهان تا یکس یترسناک باشه به خصوص برا تونهیم یقو

 .رهیرو بگ دتییتا تا کنهیرو استخدام م یو کس کنهیتقلب م گه،یدروغ م

 ی ونهیم نیکه چرا همچ مدیو فهم و راست زدنگاه کردم که حرفش رو رک  انیآدر به

به خاطر عشق به  دیبا کردمیکه فکر م هیزیوردم. چون چآبه وجود مانم با ما یاحمقانه ا

عشق رو نسبت  تونمیتمام وجودم داشتم، م ی. حاال که عشق اونو توداشتمینگهش م مانما

 یخوب نبودم که اونو راض یکاف یوقت به اندازه  چیبدم. من ه صیکه بود تشخ یزیبه چ



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 160 این کتاب رایگان است

 

قبول کنه، داره خودشو به  رهیرو بگ هیدییتا نیداره ا یکه سع وونهیدم دآ هیکنه و مثل 

 .کشهیم ینابود

 یدور چرخ و فلک هی مانمنبود که به خاطر ما یازین گهیحلقه شد. د مدور انیدرآ دست

که دلم  یاون رابطه ا چوقتینتونم ه. امکان داشت کردمیم یسودگآبزنم. احساس 

 یط خودم ارتباط برقرار کنم و سعیبا شرا تونمیداشته باشم. اما ممان رو با ما خواستیم

بهم  انیدرآبود که  نیواقعا برام مهم بود ا ایدن یکه حاال تو یزیکنم که خودم باشه. تنها چ

 .گفت عاشقمه

 :ادامه داد انیآدر

ببرمش. وحشت  کوکارانیقبول کردم که با خودم به جشن ن یول ،من پول اونو نگرفتم _ 

اون  نکهیا دنید یبود که به جا نیبامزه ا زی. چبردم یممن اونو اما هر حال  ،زده شد

 دیکه با دمیدیکنه، من فقط م یمثل بچه ها جز به جز نقشه رو بررس کردیم یسع یچجور

از اون  شتریجشن ما ب ی. توکنمیم یانگار که دارم براش اژدها قربون ..ازش محافظت کنم.

 گهید زیو سرگرم چخودمون م،یپوستا افتاد گوش بد اهیبازار س یکه تو ییکه داستانا یزیچ

 .میکرده بود یا

 :گفتم زیمحبت ام یلبخند با

 .باحال بود _ 

همه  ای د؟یبعدش رابطه داشته باش دیکه بتون دیمتوسل شد لهیپس، شما دوتا به اون ح_ 

 تموم شد؟ زیچ

 :هامو باال انداختم و گفتم شونه

رو شروع  یکه برنامه اسال یوقت !بودم جیمن گ ...که نهیمسئله ا بود که... یزیچ ...هی نیا_ 

شد)تحت  یکه استفاده ازش عالمت گذار یو وقت رقابت کنم ندریکردم قرار بود با برنامه ت

 دونستمیو برم نگاه کردم و نمبه دور  تینظر ممنوع شدن( منو متعجب کرد. با عصبان
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 یگذارا هیجذب سرما یخودمو نجات بدم. من تماما در تالش برا هاز اون مخمص یچجور

 یداشتن رو متقاعد کنم. برا دنیکه ارزش جنگ ییاونا ونیبودم و مجبور بودم از م دیجد

وقتی تا  میبا هم نبود انیدرآمن و  قتشیاما حق م،یدادیم امیو اون پ نیبه ا یما ه نیهم

 ...که

 :ادامه حرف منو گرفت انیآدر

که  ینجات دادم. کس خوردیکه داشت باهاش شام م یکه من اونو از اون عوض وقتیتا  _

که اون مردک چندش به چه  دونستمیم قایمن دق .کنه یگذار هیبرنامه سرما یقرار بود رو

شه تا  کیبه کالرا نزد ه بدمزوجود نداشت که من بهش اجا یراه چیو ه عالقه منده ییزایچ

 .ناراحته دمیفهم فرستاد،یم امیطول شام پ یخود کالرا برام تو نکهیا

 :و قطع کردم حرفش

سوار بر  هیشوال هیبه  یاومده. ک کوپتریهل هیکه اون واقعا با  دمیپس اومد و منو برد. فهم _

دنبالت، درست  ادیخودش م کوپتریآشپز معروف با هل هی یداره، وقت ازین دیاسب سف

 گم؟یم

  :اینتیس

خودتونو از  کوپتریبرد در روز شما با هل هیکوتاه  امیپ هی قیاز طر اد،یم یبه نظر که قطع _

باهاش رابطه  یگرفت میکه اون زمان تصم کنمی. من تصور منیبرد گهید یجا به جا هی

 .یداشته باش

 آدریان:

 یکه باال کردمیاحساس م کرد،یم . اون مرد ناراحتشاینتینگرفتم س یمیتصم چیمن ه_ 

 .گرفتم شیدر پرو  ینیغارنش ی وهیش داره. منم یبد تیسرشه و ن

 گفتم:
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لحظه فکر کردم که  هیبود.  ینَر دیشد زهیبا غر وونیح هیاون مرد کامال  کنه،ینم یشوخ _

 .واروونه کنه و مثل سگ راه بره زویم خوادیم

 :گفت انیآدر

رو بدم و  مارستانشیمجبور بودم که پول ب ره،یکه تو رو از من بگ کردیم یاگه اون سع _

 .بذارم قهیوث

 دیخشونت و تهد یها هیته ما هیمن  یول کنه،یم یبگه که انگار داره شوخ یکرد جور یسع

 زشمنو از ا دهیکس اجازه نمچیبود که انگار به ه یصداش حس کرده بودم. طور یرو تو

. موهاشو به عقب با پنجه هام شونه کردم، کنهیازم مراقبت م و و همه جوره پشتمه نریبگ

 .شدیمرتب م دیلذت ببرم، موهاش با شوناز لمس نکهیاز ا شتریب

 :اینتیس

 ن؟یکوپتر تمام مدت با هم بودیشما از زمان هل _

 :گفت رهیچشمامو ازم بگ نکهیبدون ا انیدرآ

. میرو بشناس گهیهمد شتریب کمیکه  میگرفت میاومد، تصم نییاز موضع پا کمینه، کالرا _ 

راهمون  کمیبکشه. پس ما هم  رونیکه خودشو ب خواستیاون م یبود، ول یعال زیهمه چ

 یب شنهادیپ نیتو با ا نکهینداشتم تا ا یماه بود که ازش خبر کی بایتقر ...جدا شد. در واقع

 مقابل هم گذاشتی.، ما رو ها بدون لباس ظاهر شم تیها و وسا لهمج یشرمانه ات برا

 :اینتیس

که اون به اندازه  رسهیبه نظر م !جالبه د؟یکش رونیب گاهشیموضوع اونو از مخف نیپس ا _

 .یگذاره خراب کرد هیشامشو با اون سرما یبا ارزشه که تو رفت یا

 یمعنا هی هی. اون قضنمیب یمن قرار داره، نم تیکه تحت مالک یمن اونو به عنوان کس_ 

 یهرکس ایکه من از تو  خواستیاز من محافظت کنه. نم ... اینکه می خواستجداگونه د

که من  ییبود. از اونجا زیمآاغراق  کمی ائهیحجب و ح نیکه ا کنمیسواستفاده کنم. فکر م



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 163 این کتاب رایگان است

 

چندتا  دیشا کنه،یشما رو جلب م نندگانیهم توجه ب هاگ ردم،برهنه فکر نک یشپزآ دهیبه ا

. آشنا کنمکمک  یاهدا یغذا دادن به گرسنگان مطالعه و برا یبرا یا هیاز اونا رو درباره پا

شه،  یکودکان گرسنه که قراره انجام شه مدت زمانش طوالن هیتغذ یکارا برا نیاگر تمام ا

 !شمیهستم که دارم به خاطر پول لخت م یآدم باسن یلیخ گهیپس من د

 :گفت طنتیبا ش اینتیس

 ؟یوردآلباساتو در ویدیکه چرا به خاطر ضبط و یبگ یبر یخوایپس تو م _

 :دیخند انیدرآ

کردنم  یشپزآبرهنه  یکه امروز انجام دادم. تو به من پول برا هیکار قایدق نیصدالبته. ا _

 یوردم. معامله معامله اس. من لباسامو براآ. منم قبول کردم و شلوارمو دریداد شنهادیپ

از  نگیجامپ یبانج دنیموقع پر ،یخستگ ،یمست موقع وردم مثل...آهم در یبدتر لیدال

 ...پل

 :دیخند اینتیس

 برهنه؟ نگیجامپ یبانج _

 !پخش نشد، دروغ گفتم وتوبی یاگه بگم که تو _

 :گفتم

 .نششیتا بب دنیدالر م 25. هر دفعه یبذار تتیسا یرو تو ویدیو نیا دیبا _

 .نیتا باسن منو بب دنیدالر م 25مردم  بندمیشرط م _

 :اینتیس

 .دالر دادم ونیلیم هیمن که  _

 :تعجب دهنمو باز کردم با

 !؟یچ _

 :گفت متیبا مال انیدرآ
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باسن لُخت منه.  یهمشون از صدقه سر که یخوشمزه االن دار کیمصاحبه و ک کیتو  _

 .بوده یدالر کار ک ونیلیم هیکه  یبگ یتونیپس م

 گفتم:

 نیا یدالر برا ونیلیم هیحاضر شده مانم که ما دهیا نیا یکه چجور ستمیمطمئن ن _

 .بده یخودیو ب یالک ستادنیا

 آدریان:

 .یبود که تو اومد زهیهدف و انگ نیهم باحال بود. با ا یلیخ _

 :اینتیس

داده بشه که اشتباهاتت  یشده، که به تو فرصت یموضوع از قبل هدف گذار نیا یعنیکه  _

 .انیدرآ. با تمام شکوه و جالل ینیرو بب

 :به مادرم گفت انیدرآ

 .میجبهه بود هی یمدت تو نیکه من و تو تمام ا ادیبه نظر م _

بودن  ختهیمن نقشه ر یخوشبخت ی. هردوشون برادیچرخ یم نشونیو منگ، نگاهم ب جیگ

 .دمیناقالها! خند

 :اینتیس

که به  ییارزش پولم رو از اونجا آخردر  خوادیدلم م یلی. خیسر موضوع اصل میبرگرد _

 .اش رو بهم بگو هی. بقارمیرو، به دست ب دمیها کودک گرسنه غذا م ونیلیم

 کیک یها رو برا وهیگشت، من داشتم م یدنبال شما م ویاستود یکه کالر تو یزمان _

 هیکردم تا  رونیو عوامل رو ب یکرد و در عوض منم چارل دای. اون منو پکردمیدرست م

 .میو دوباره با هم متحد ش میرو بگ میگفتیم دیرو که با ازیچ یسر

 :بلند گفت یبا صدا اینتیس

 م؟یاالن تصور کنم که دوباره با هم متحد تونمیم یعنی _
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 :انیآدر

 دیسوال رو با جواب با نیکه جواب ا کنمیظالمانه اس البته. فکر نم شنهادیپ هی نیخب ا_

 .پس بدم

 :زد یچشمک اینتیس

 .متوجهم _

 .وردمآخرناس مانند در یصدا هی بایکه چشمک زد تقر یوقت

خوشحال تر  نیوقت از ا چیبگم که ه تونمیمن، صادقانه م یحرفه ا یاما درمورد زندگ _

نوجوون بودم از خونه پرتم  یداشتم. وقت یمن شروع سخت دیدونینبودم. همونطور که م

گرفتم و همه جا سفر  ادی یشپزآکار کردم،  یغذا و خدمات رسان یتو رون،یکردن ب

تا  رفتهگ شخدمتیاز پ زویهمه چ ،کارمو به عنوان سرآشپز شروع کنم نکهیقبل از اکردم. 

پتو  هیزباله داشت با  سهیکه چندتا ک سانین هی یتدارکات رو استخدام کردم. قبال تو ریمد

 هیتا کشور به همراه  شیش یو رستوران تو نیشلیو حاال دوتا ستاره از م کردمیم یزندگ

 .دارم یونیزیقرارداد تلو

 ؟ یاریبه دست ب یچ یدار دیام ندهیآدر  مونه؟یم یتو باق یبرا یچ گهیپس د _

 :رو به من گفت انیدرآ

 گه؟ید یسگ. تو سگ دوست دار هیهمسر و  هی _

بند اومد. لبام از هم جدا شدن و اشک به چشمام هجوم اورد. حرفش رو نرم و با  نفسم

پلک زدم تا  یگونه هام رو نوازش کرد، سرمو تکون دادم. به سخت انیدرآگفت.  یالیخیب

کرد که باعث شد منم  قینشن.  به من لبخند زد و احساس خوبش رو بهم تزر یاشکام جار

 .لبخند بزنم



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 166 این کتاب رایگان است

 

خودش صحبت ی  هیریدرمورد موسسه خ انیدرآ. دیپرس گهیازش چندتا سوال د اینتیس

کنارش نشسته بودم و  یپشت صحنه رو هم گفت. با خوشحال یکرد و چندتا از داستانا

 بهش نگاه کنم و با افتخار بگم که تونستمیداشتم. م یاحساس راحت

  "!مال منه"

 یراه هی. کنهیبا من صحبت م نیدرمورد تدومانم که ما دونستمیتموم شده بود و م مصاحبه

 یمن حت یول ،رو به من داده انیدرآ یبرا دارید دیتجد هی نیکه به نظر برسه ا کردیم دایپ

اتاق  یبعد، تو روز .برگشتم اهامیمرد رو شیفقط خوشحال بودم که پ دادم،یهم نم همیتا

 :شدم داریزنگ تلفن ب یبا صدا ان،یادر کیهتل ش

 ؟یدی. پوشش رو دیش نینالآ دیاالن با نیهم _

 :مست و ملنگ خواب بودم و گفتم هنوز

 ؟یچ _

 ؟یخواب باش وقت نیتا ا یتونیچطور م ا،یشو دختر! خدا داریهستم. ب تیکالرا، ک _

 !رید یلیخ دم،یخواب رید یخب ش امم... _

 :طعنه گفت با

 .برد کوپترشیکه اومد تو رو با هل گرتیآره، با دوست پسر خرپول ج _

 :گفتم یشوخ به

 برام خوشحال باش.حاال هم  م،یعالمه سکس داشت هی! ما تیره کآ _

از  یا قهیدق چند ویدیو هی دریرا ی. رسانه هاستین لیتنها دل نیا یبرات، ولخوشحالم  _

 !هیروسیشب پخش کردن. و مهین یمصاحبه شما تو

 !یکنیم یشوخ_

 .کردم تیو موهامو به عقب هدا ستادمیا

 :گفت یتیک
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 هیو اومده تو رو از  دهی( پرانیاون)آدر یچطور نکهیدرمورد ا کیداستان رمانت هی نیا _

خوش  کنه،یم ریدمو تحقآ یلیحال که خ نیدر ع اینتیس رسهیقرار بد نجات بده. به نظر م

 بیو غر بیداستان سرگرم کننده و عج هیقراره  لمیف نیا نیقلب هم هست. انگار که تدو

 !مدرن یداستان پر هیبسازه! 

 ...قایکه دق ادیبه نظر م _

 کیت گفت:

کون گشادتو بلند  دیبه نظرم که با ...نیبب دونم،یداره. م ازین یکه اسال یزیهمون چ قایدق _

 یکار یها شنهادی. مصاحبه ها و پیسرکارت. قراره چندتا تماس داشته باش یو بر یکن

 .سراغت انیدارن م

ه که قرار بود درمورد تمام طول مصاحب !سه اکنند وانهیکه د نیا و؟یدیو زریبعد از ت _

 .و رستوران و برنامه اش باشه انیدرآ

 :یتیک

 هیمانتال کن که  ی. حاال هم بلند شو سانتیزنانه خوشگلت خرابش کرد یخب، تو با انرژ _

 .یرو دار شیعالمه فرصت در پ

 .. دوست دارمکنمیممنونم! حتما م _

با حوصله از حموم  انیدرآ که یکردم خودمو تا زمان یکردم. سع دایو برس مو رو پ لباسا

 ییکه مدرسه راهنما وقتیکردم مثل  یو گاز گرفتم و سعر کنم. لبم زیتم و اومد تر رونیب

 .باشم و ازش فرار نکنم ریپذ تیمسئول رفتم،یم

 :گفتم

 ..یوا من... _

 :گفت

 عشقم؟ یکن یکاریچ یخوایخب، م _
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 هست؟ "باباته یک" بیو غر بیمثل سوال عج نیا ؟یصبر کن چ _

 یدر رفتار و حرف ها/دهیپدر و نوزاده که پدر بچه رو از مُردن نجات م ییویدیو یباز )

 (جهیهم را نیزوج نیب یجنس

 آدریان:

 .ینفرو دوست دار هیکه  دمی. شنستین نطوریاصال ا _

واقع  ایلیبگه. که مورد توجه خ نینالآبود بهم درمورد مصاحبه  زدهزنگ  بود. یتیاوه، ک _

 .شده

 :گفت

 .کنهیکمک م یلیخ یحتما به شلوغ پلوغ شدن اسال پس _

 :گفتم یناراحت با

 .جلب توجه به خودم و کارام استفاده کنم یاز شهرت تو برا تونمیاما من نم ره، اما...آ _

افراد  نیاز معروف تر یکی. مادرت دمیپرسیازت نم ور یزیچ نیهمچ تقچوی. هدونمیم _

 .یازش نکرد یهم استفاده ا طیشرا نیتو با وجود ا یول اس،یدن یتو

 :گفتم زیمآ هیکنا

 تشیوب سا یرو تو یغاتیتبل یگهآرو شروع کردم،  یکه اسال یوقت ...به هر حال _

 .کنمیکارو با تو هم نم نی. ارهیمبارکش بگ منگاهیمنو به نش خواستمیگذاشتم. چون نم

 .کالرا نیمنو بب ست،ینکته ن هیحواست به  _

نگاه کردن به  نکهیبه خاطر ا گه،یفکر کردم درست م نکهینگاه کردم. نه به خاطر ا بهش

 یمدل تونستیو جذاب، م یضله اعشده.  بمینس ما یزندگ یکه تو هییاز افتخارا یکیاون 

 !مدل بدون لباس بشه... یزیچ
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به . پس برگرد یکنیکارو همراه من م نی. تو ازمیعز یبا من بکن یکار ستیتو قرار ن _

کنم.  یورآادیشپزخونه رو بهت آاپن  یسکس رو دیبا .مینیب یرو با هم م ویدیو و تخت

 .یریرو جشن بگ دتیخوشمزه ها بدم که شهرت جد وهیاز اون م کمیبهت  تونستمیم

 :سمت رفتم و گفتم به

 !یخوب یلیتو خ تصور کنم... تونمینم نیبهتر از ا _

، بفهمه نکهیبرهنه اش چسبوندم. قبل از ا نهیرو دورش حلقه کردم و گونه ام رو به س دستام

. دستاش دور بدنم تکون دمیقسمت از گردنش رو که دوست داشت بوس هیشونه هاش و 

لبام بود  یرو انیدرآ یهمونطور که لبا ،ییصدا هی. کردیلباسم رو باز م یو دکمه ها دادیم

 ....دیبوسیتر به دفتر برم. منو با شور و شوق م عیهرچه سر دیکه با گفتیسرم م یتو

 .کنم دایجهان پ یتو تونستمینم نیکه بهتر از ا یزیچ

تکونش دادم و  یروزیجدا کردم و مثل پرچم پ ش. حوله رو ازمیتخت ولو شد یهم رو با

منو به تشک فشار داد، با بازوهاش خودشو باال  یسرم نگه داشتم وقت یرو لخت باال انیدرآ

 میکه قرار بود انجام بد یکار یاز انتظار برا .داد هیتک ما یشونیاش رو به پو لب دیکش

 تونستمیو م تداش میکه کرد ییاز اون و کارا یخاطره خوب نسمبدن خوش شا دم،یلرز

اونو  شهیبازم داشته باشمش. من هم تونمیبه هم بزنم تا بفهمم م یدستام رو با خوشحال

اتفاق خوب  نیا تونستمیمعجزه بود، انگار که نم یه مثل اون و هر زمان. شهیهم خواستم،یم

 .رو تصور کنم یو باورنکردن

خم شد و  نییصورتم رو لمس کرد عاقشش شدم. به پا یگونه ام رو لمس کرد، وقت انیآدر

 .سرم محکم کرد یصورتم رو با دستاش پوشوند و خودشو باال

 :گفت

 .دستاتو بده به من _
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دستامو با  ردمکسرم نگه داشت. احساس  یاطاعت کردم، دستام به پشت بردم و باال فورا

سرم نگه  ی. پاهام رو از هم جدا کرد و دستام رو باالزنهیخودش به هم گره م یانگشتا

 .و آلتش به درونم فرو رفت . نفسم رو حبس کردمکردیداشت. انگار که داشت بهم نفوذ م

 شسون به سمتآروم و آداشتم، پس  ازیحاال بهش ن نیشده بودم، از هم سیو خ زیل گهید

 حرکت کردم. 

دام افتاده بودن،  ی. دستام انگار تو"لطفا دوباره"و  "آره"و  "لطفا"گفتم  یداشتم م

خودمو به  تونستمینم. رهیپت و پهنش رو بگ یشونه ها ایموهاش رد شه  نیاز ب تونستنینم

مورد وجود داشت که مربوط به  نیدر ا یتحمل رقابلیغ زیچ هیدور کنم.  ایسمتش بکشم 

 .بود یتماس جسم نیهم

 :با نفس نفس گفتم دادمیبالش فشار م یکه سرم رو رو همونطور

 .عاشقتم _

 :لبام گفت نیلباشو به لبام چسبوند و ب انیدرآ

 .منم عاشقتم _

 .کرد یبوسه همراه کیمنو با  و

 انیدرآبلند شدم.  رفتمیبه خلسه فرو م کهیو من از تخت در حال کوبیدتر به درونم  محکم

روناش نگهم داشت و  یرو. دور گردنش حلقه کردم بازو هام رو من زاد کرد وآدستام رو 

 .اوردیتر فشار م انهیوحش

حس کردم بازوهاش دارن  یوقت همراه بود. اقیبوسه امون با ولع و اشت رو لبام بود، لباش

اش  نهیو منو به س دی. بهش نگاه کردم. به پهلو چرخصدا زداسمم رو  شن،یدورم سفت م

و نفسم رو حبس کردم. دستش رو دراز  دمیچسبوند. نفس نفس زنان مقابلش دراز کش

جلوی بود که مجبور شدم  اطیچنان با احت رکتش. حدیخودمون کش یکرد ملحفه رو رو

 .رمیا پلک زدن بگاشکامو ب
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رامش، عشق و تحت آکردم کامال در  ی. احساس مدمیکنار بازوهاش دراز کش یمدت

 یکرد. من در برابر مرد قدرتمند یم یمرد واقع هیبود که اونو  یزیچ نیمحافظت هستم. ا

 .گرفتیرو م خواستیم یزیهرچ شهیبودم که هم

 .و خودمو مجبور کردم به دفتر برم و دوش گرفتم بلند شدم ،یاز مدت بعد

 :گفت ،دمیکشیو منم خط چشم م بست یرو م راهنشیپ یکه دکمه هایحال در

 ی. توارهیبرات ب زیم زی. از طراح لباسم خواستم چندتا چیخجالت بکش یستیمجبور ن _

 .کمدن

 !؟یوردآهتلت لباس  یمن تو یتو برا _

 :گفت یبندگیفر با

اندازته. من همه جات رو لمس و مزه  یزیو چه چ یدوست دار یکه چ دونستمیره. مآ _

 .کردم

 :گفتم یبود تا واقع یعصب شتریکه ب یخنده ا با

 .کنمیاتاقو ترک نم نیا یادامه بد ینجوری! اگه همایخدا _

کنارش گذشتم و به سمت کمد رفتم.  از .منو ذوب و زانو هام رو شل کرد بایتقر صداش

کردم که انگار  دایپ یلباس مشک هیخودم و  زیتو سا یشمیابر یبآ راهنیپ هیکنار لباساش، 

کردم. لبمو با  دایپ ،بودن نیموزیل هیعقب  یها یصندل ای یشام کامال خصوص هیمتعلق به 

 .تصورش گاز گرفتم

ا نگاه کردم و به به لباس ی. طوالندیرسیبه نظر م طونیش کممی با فکر بود. یلیخ انیدرآ

 .کنمیم دایپ شا ییقاآهمه  نیتشکر از ا یراه مخصوص برا هیخودم قول دادم تا 

 یگذارا هیداشتم. سرما یصوت امیپ و لیمیا یسر هیبه دفتر رفتم.  ،یبآلباس  دنیپوش با

جلسه فرستاده  یکرده بودن انگار برام گل رز با درخواست برا دیبلقوه که قبال منو ناام

 .ارمیبال درب یبودن. احساس کردم االنه که از شاد
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 :گفت یلیه

 نیا یدادیانجام م دیکه با یجلب توجه، تمام کار ی. بعد از ماه ها تالش برادییخب بفرما _

پسر جذاب با مادرت مصاحبه  هی همراهو بعدش  یخودتو بفروش نیبود که خونه و ماش

 .میو بفروش میسیها بنو یابیبازار یفرمول برا نیکتاب درمورد ا هی دی. بایکن

رسانه  یبند و بساطا نیکنار ا یا گهید یایهم مزا انیدرآو سکس با  ...خنده داره یلیخ _

 .م داره هیا

سوم رو که  فیقرارداد به شرکت کنندگان رد یامضا شنهادیحاال که تو پ یره، ولآ _

بهش اشاره  یبتون نستایا یو تو یاسال یکه تو یکن دایپ ور یکس نکهیا یفقط برا ،یندار

 .ستیهم ن یکم جهینت نی. همچیکن

 .خوش شانس میبهش بگ ایخوش شانسما! ب _

 :گفت یلیه

 ن،ی. همچنایدن یپدرخوانده تو یپر نیتر یداشتن سکس گمیتو بگو خوش شانس. من م _

 یموزآدوره کار دنیپرسیکه م ینداره. شونزده تا تماس از افراد یمشالت مال گهید یاسال

 .برنامه هاس یشروع برا هی نیا نه،ینه داشتم. بدون پرداخت هز ای میدار

 :زدم و گفتم لبخند

باالخره  شهیکه باعث م میراه و چاه دار یریادگی یافراد برا یسر هیکه  یگیم یرپس دا _

 م؟یاستراحت کن میبتون

شلوغ و  یپروژه ها یخوای. ممیقهوه رو بد یها نهیدوباره هز میتونیکه م گمیدارم م _

تو رو  یمجله ا یبا استفاده از عکسا خواستیکه م یبه مرد یخوایم ای ؟ینیدانلود ها رو بب

 ؟یمخ کنه زنگ بزن

و  میکنیم یکنن رو بررس یگذار هیسرما خوانیکه م ی. اول افرادمیانجامش بد ایهردو. ب_

 .میکنیرو انتخاب م میکه دوست دار ییکسا
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. یباش هداشت ژهیعالمه عضو فعال و و هیو تو هم قراره  تهیموفق هیشروع  نیا به نظرم _

به  خوادیزنگ زده گفته که م شیمنش گفته؟ یچ ...یزیچ هی سولیاون خواننده مار یدونیم

 .بالگ هم درست کنه هی خوادیم ی. حتیثبت نام کن تشیعضو یو برا یساختمونش بر

 !شهی! باورم نمهیکورتز؟! اون زن عال سولیمار _

 .یبهشون برس دیکه با یدار یجد یاتماس یسر هیروم باش دخترجان، چون تو آخب،  _

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 174 این کتاب رایگان است

 

 فصل چهاردهم

 - انیآدر -

رستوران خودم  یمخصوص رو تو یجا هیبردم.  رونیب کیشام رمانت کی یکالرا رو برا من

 .خاص سفارش داده بودم یمنو هیو  رو کردهرز

جمع کرده بود که من  یاون لباس قرمزش، چشم نواز شده بود، موهاش رو مدل یتو اون

 تشیو اذ زمیبرم کرم بر کنهیهر موقع که موهاش رو جمع م خواستیدوست داشتم. دلم م

موهاش بذارم و تمام  توی بوسمشیم یدستام رو وقت خواستیدلم م ...راستش یول ،کنم

 .مدت ببوسمش

مخمل کنار خودم  یصندل یکالرا رو رو م،یجاز مال هیش شدن اتاق با نور کم، با پخ یتو

که به  فیفلوت مانند ظر یها ستالیها،کر نی. شامپاکردیباشکوه جلوه م زینشوندم. همه چ

ام  نهیبه س کیبازوهام اونو به طور اتومات دمش،یرنگ قرمز روشن بود. به سمت خودم کش

ازش محافظت کنم و اونو  شهیکه بخوام هم شدیباعث م درموردش یزیچ هیچسبوندن. 

 .کردیدستام خرخر م ی. عمال تودمیمال خودم نگهش دارم. موهاش رو بوس

 کالرا گفت:

 دارن؟ نیمثل ا یمخصوص و خصوص یجا هیات رستوران ی. همه هیعال نیا _

رم  یکه تو ی. اونادیخوشت م شتریکه از کدوم ب یو بفهم ینیهمشون رو بب یایب دیبا _

 .رستوران هست ریز یغار شراب هیهست 

 :گفت

اگه منو دعوتم  البته دوست دارم با تو به رم برم، یول ،ادیخوشم م یکی نیهممم، از ا _

 .یکن

اونو به  ستیمن قرار ن گهیداشت. انگار که د یرفتار نامطمئن کرد،یم نکارویهم شهیهم

 و گفتم: دستام گرفتم نیداشته باشم. صورتش رو ب ما یزندگ یعنوان عشقم تو



THE PERFECT MATCH )مترجم:  اِلکـا )بهار 

  
 

 175 این کتاب رایگان است

 

که من انتخاب کردم. نظرم  یهست ی. تو تنها زندمیرفتارت کش نیاز ا یبه اندازه کاف _

همراهم  رمیم ییهرجا خوامیببرم، م تو رو خوامیم کنم،یفکرمو عوض نم ،کالرا گردهیبرنم

 .من شیپ یایب نکهیا خوام،یازت م یزیچ هیاول  یول ،یباش

 .هتلم یاالنشم باهات تو نیمن که هم _

هر  خوامی. میسانتا باربار بذار یخونه ام تو یتو یاریب التویوسا یکه همه  نهیاورم منظ _

ما  نیموضوع االن ب نیا نکهیاالن، ا یشم، نه فقط برا داریتو از خواب ب دنیروز صبح با د

 .ستیبودن ن یدائم یوجود داره، به معن

 ..من _

 !یبخواب یلیکاناپه ه یرو خوادینگو که دلت م _

 یتمام و کمال زندگ شتیپ امیب یگیبهم م یباور کنم که تو دار تونمی. فقط نمگمینه، نم _

 .کنم

صدات کنم هزار دالر  کیبل یبلکه اگه اجازه بد ،یبمون شمیپ یایکه ب خوادینه تنها دلم م _

 !دمیهم بهت م

مجبور شدم  و دمیخندش رو شن یبایز یو صدا دمیچشماش د یرو تو یخنده و شاد برق

 .ببوسمش

 :گفت

 .یبخور لیجا هی دیبا ،یصدا کن کیهر دفعه که تو منو بل یباشه، ول _

 :دمیرو دوباره بوس شیشونیپ

که بگو  یلیبه ه .یایو با من به خونه ام م یکنیتو جمع م ،یپارتمانت رو فروختآتو _ 

ست رد لیکوکتل مخصوص از اج هیهست که  یمن انقدر تیجمع کنه. اگه جذاب التویوسا

 .کردن با من جلب کنه یزندگ یهم هست که نظر تو رو برا یکنه، پس اونقدر
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بدونه  خواستمیم رم،یکه بله رو بگ خواستمیم یحرفم رو بزنم، ول میکردم نرم و مال یسع

 .دادمیخونه ام رو بهش م دیاز کل شتریب با من بمونه و منم  دیکه مال منه و با

 !دادمیبهش اسم دومم رو م دادم،یحلقه م بهش

 نهیبه س دم،ی. منو نرم بوسکنمیفکر م یبفهمه به چ تونستیچشمام نگاه کرد، انگار که م به

 .گردنم نگه داشت چیاز پ ینقطه خوب یو سرش رو تو دیام چسب

 :گفت

 ؟یفکر کن "بله"از جواب  ریغ یزیبه چ یتونیطور مچ _

 :روم بودآگرفته و  صداش

 خوامیهر روزم رو با تو بگذرونم. م خوامیم کنم، یبا تو زندگ امیکه ب خوامیالبته، من م _

 ...که

 :رو محکم دور حلقه کردم دستام

 ؟یخوب و خوش با من داشته باش نایپا هیکه  یخوایم _

 :کرد قبول

 .خوامیآره، م _

 .یتو قبولم کرد دوست دارم... شویمدل نیا _

 .و به چشمام نگاه کرد دیبازوهام لرز یتو

 :پر از عشق گفت یچشما با

 .کنمیم شهی. همیدونیم کنم،یقبول م _

 .کالرا کنم،یمنم قبول م _

 .دمشیبوس ینرم و طوالن و

 ×پـــــایــان × 

 ×این کتاب رایگان است × 


